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Cao knelpunten opgelost in nieuw onderhandelaarakkoord cao WWb 
 
Uit de ledenraadpleging over het onderhandelaarakkoord van december 2011 zijn twee 
belangrijke knelpunten naar voren gekomen. Het is ons gelukt deze knelpunten in het 
heropende overleg met de WWb op te lossen!  
 
Onderzoek garantieregelingen 
Werkgevers stellen dat er sprake is van een groot probleem ten aanzien van de garanties. 
De leden hebben hier hun eigen gedachten over uitgesproken. We hebben met de 
werkgevers afgesproken dat wij gezamenlijk gaan onderzoeken welke garanties er op dit 
moment zijn en hoe deze ontstaan zijn. Daarnaast willen we graag in beeld brengen of er 
veel gewerkt wordt met functiecontracten en arbeidsmarkttoeslagen.  
In de onderzoeksopdracht aan de werkgroep is vermeld dat er tevens gekeken gaat worden 
naar de ontwikkeling van de garanties in de toekomst, demografische ontwikkelingen en dat 
de aanbevelingen en conclusies uit het loonlijnonderzoek (waaronder de uitloopschalen) 
zullen worden bekeken. We hebben nadrukkelijk afgesproken met de werkgevers dat 
eventuele conclusies voor ons niet automatisch zullen leiden tot een aanpassing van onze 
salarissen en garantieregelingen. We willen in de werkgroep ‘de feiten’ in beeld brengen, 
zonder hier op voorhand conclusies aan te verbinden! 
 
Consignatieregelingen. 
De ledenraadplegingen hebben veel vragen over de financiële en organisatorische effecten 
van de voorgestelde centrale consignatieregeling opgeleverd. Ook de leeftijddiscussie is 
heel duidelijk gevoerd! Daarom hebben we met de werkgevers nu geen centrale regeling 
afgesproken. We zullen de komende maanden samen met de werkgevers de bedrijven in 
gaan om knelpunten te inventariseren en ideeën op te halen die kunnen bijdragen aan de 
vormgeving van een toekomstige cao afspraak.  
 
Deze twee onderwerpen worden aangepast in het onderhandelaarsakkoord van december 
2011. Tevens is de looptijd en structurele loonstijging per 1 januari 2012 (met 
terugwerkende kracht) ongewijzigd gebleven. De eenmalige uitkering van 0,5% per 1 januari 
2012 is vervallen. De overige cao afspraken over beoordelen en belonen, de ‘goed werk’ 
agenda en sociale innovatie en modernisering van de cao blijven deel uitmaken van het 
akkoord.  
 
Nu er tegemoet is gekomen aan deze belangrijke knelpunten leggen wij het nieuwe 
onderhandelaarakkoord met een positief advies aan u voor. We willen deze cao, na een 
lange periode van onderhandelen, kunnen afsluiten. Maar vooral ook een frisse start maken 
voor een komende cao! Onze leden hebben altijd het laatste woord en daarom willen wij u 
uitnodigen om uw stem uit te brengen op een van onze ledenvergaderingen.  
  
Danielle Wiek, Abvakabo FNV 
Rik Vergunst, CNV Publieke Zaak 
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Overzicht van de ledenraadplegingen cao Waterbedrijven 
 
  3 april 2012 12.30 uur  Vitens, Auditorium te Utrecht 
  3 april 2012 16.00 uur  Brabant Water (locatie volgt) 
  4 april 2012  12.30 uur PWN, Rijksweg te Velserbroek 
  4 april 2012  16.00 uur  Dunea, Plein van de Ver. Naties te Zoetermeer 
  5 april 2012    9.00 uur AqualabZuid, Petrusplaat te Werkendam 
  5 april 2012  12.30 uur Evides (filmzaal Kralingen), Schaardijk 150 te Rotterdam 
  5 april 2012  16.00 uur Oasen, Nieuwe Gouwe O.Z. te Gouda 
10 april 2012 12.30 uur Vitens, Snekertrekweg te Leeuwarden 
10 april 2012  16.00 uur  Waterbedrijf Groningen, Griffeweg te Groningen  
    (locatie onder voorbehoud) 
11 april 2012 12.30 uur WMD, van der Valk, Balkenweg te Assen  
11 april 2012  16.00 uur Vitens, Oude Veerweg te Zwolle 
12 april 2012 16.00 uur  Vitens, Meander te Arnhem 
17 april 2012  17.00 uur WML, Baexemerweg te Beegden 
 
Let op!  

� Kijk op onze websites voor het meest actuele overzicht van de ledenraadplegingen. 
� In overleg met onze kaderleden zal er deze ronde geen mogelijkheid tot digitaal 

stemmen worden opengesteld. Wij roepen u dan ook op om naar een van de 
bijeenkomsten te komen.  


