
Samenvatting resultaat onderhandelingsoverleg VERMO  d.d. 12-02-2013, definitieve tekst 01-
03-2013 
 
Aanwezig namens de Bonden;  Bart Schnoor (CNV) en Sander Wesdorp (FNV) 
Namens VERMO werkgevers; Jan Belles, Jancor de Boer en Hans Verbeek.  
 
Hierbij een samenvatting van de besproken onderwerpen tijdens het onderhandelingsoverleg. In het 
kort worden de besproken punten met de uitgewisselde argumenten beschreven. Daarna volgen de 
gemaakte afspraken hierover. De “afspraken” worden door beide partijen vanuit het 
onderhandelingsoverleg gesteund voor het definitieve accorderen door de achterban.  
 
1. Eénmalige uitkering/ Definitie van het “volgen” van de CAR UWO.  

Uitwisseling van argumenten waarom wel of niet uitbetalen. Werkgevers geven aan de 
loonontwikkeling zoals afgesproken in CAR UWO ook in de VERMO te volgen. Daarom is het 
loongebouw aangepast en doorgevoerd in de salariëring. Bonden stellen dat de uitkomsten 
van de CAR-UWO als een totaal pakket van de loonontwikkeling moet worden gezien. De 
eenmalige uitkering maakt hier deel vanuit en hoort daarom als zodanig meegenomen te 
worden in de uitwerking. Voor de partijen is het helder dat het vaststellen van een definitie nu 
van belang is. Dit heeft prioriteit boven de materiële uitwerking.  
Partijen komen overeen het volgende voor te leggen:  
Definitie voor “het volgen” van de CAR UWO . In de VERMO wordt opgenomen dat het 
volgen van de CAR UWO van toepassing is op de loonontwikkeling zoals dit daarin wordt 
afgesproken in procenten. De andere elementen uit het CAR-UWO onderhandelingsresultaat 
worden gezien als secundair en zijn niet perse van toepassing op de VERMO. Deze worden 
daarna door VERMO partijen besproken bij de eerstvolgende onderhandelingen voor een 
Cao-verlenging/aanpassing.  
Materieel is gesproken over het wel of niet moeten uitkeren van de eenmalige uitkering in de 
afgelopen periode. In de discussie lijkt het te gaan over de vraag ‘of de spelregels zijn 
veranderd tijdens de wedstrijd’. Bonden stellen dat in het licht van de oude afspraken de 
uitkering er gewoon bij hoort en dat dit in het verleden ook als gebruikelijk zou worden gezien 
bij de partijen die de CAR UWO volgen. De werkgevers zijn van mening dat een eenmalige 
uitkering niet tot de loonontwikkeling behoort. Werkgevers doen een handreiking en geven 
aan dat in de beeldvorming, met name bij bv SPORT en Deventer, de medewerkers 
verwachten dat de éénmalig uitkering erbij hoort. Dat hebben de bonden ook als zodanig 
meegekregen. Omdat deze bedrijven nog maar net over zijn, zijn zij ook wel bereid om op 
vrijwillige basis de uitkering te verzorgen. Bij de andere bedrijven zijn vooralsnog geen 
opmerkingen vanuit medewerkers gekomen.  Bonden geven echter aan dat het wenselijk is 
om ook bij deze bedrijven de eenmalige uitkering uit te laten betalen onder het mom van 
“gelijke monniken gelijke kappen”. Bovendien vinden de bonden dat de eenmalige uitkering 
onverkort tot de loonontwikkeling behoort. Voorstel aan werkgevers is dan ook om zo snel 
mogelijk tot uitbetaling van de eenmalige uitkering over te gaan. 
 

2. Loongebouw.  
Werkgevers hebben de mogelijkheden en effecten onderzocht van het toevoegen van de; 
eindejaarsuitkering, levensloopuitkering, ziektekostenvergoeding etc., aan het maandloon. De 
effecten op de werkgeverslasten bleken hierdoor sterk negatief uit te vallen. Met name de 
eindejaarsuitkering viel hierdoor uit het “bijzonder tarief”. Hiermee vervalt de oplossing om te 
komen tot een “all-in” loon.  
Reden om te kiezen voor een “all-inn” loon is  om tot een goed vergelijkbaar uurloon te 
komen. Door diverse “extra’s” achteraf is het loon in de markt slecht te vergelijken voor 
(nieuwe) medewerkers, die over het algemeen ook gewoon “boter bij de vis” willen hebben. 



Bonden geven aan dat er hier een daar “a la carte” cao’s zijn waarin medewerkers keuzes 
kunnen maken in tijd/geld/extra’s. Mogelijk bieden deze cao’s aangrijpingspunten.  
De afspraak is  om een verdere studie te verrichten naar een voor de sector passend 
loongebouw/systematiek.  
 

3. Loonschalen Jongeren/arbeidsgehandicapten. 
Werkgevers zullen, zonder de toepassing van jeugdlonen in bepaalde werkzaamheden, de 
slag in de concurrentie verliezen. N.a.v dit komen de bonden met alternatieven. Het voorstel is 
om hier de aanloopschalen voor te gebruiken. Dit betreft de schaal voor de functieschaal. 
Werkgevers willen meer dan het gebruik van de aanloopschalen, omdat het nog steeds een 
groot verschil is met de jeugdlonen.  Daarnaast vragen werkgevers aandacht voor  het feit dat 
ze veel meer moeten betalen voor jeugd met  bijbanen dan gebruikelijk is. Hier ligt ook geen 
arbeidsmarktprobleem onder. De denkrichting wordt verruimd naar alternatieven voor de 
aanloopschaal. Met name als het gaat om tijdelijke krachten, seizoensbanen en deeltijdbanen. 
Bonden zijn bereid om met elkaar te praten over deze categorie met daarvoor een “eigen” 
inschaling of schaal waarbij de taakvolwassenheid een rol gaat spelen.  
Afspraak; geen afspraken nu, maar wel op de agenda in de vorm van verder verkennen.  
 
Inzake de arbeidsgehandicapten zien werkgevers de nieuwe participatiewet op hun afkomen. 
Het is de vraag of maatregelen als “loondispensatie”  hierbij voldoende zijn.  
Afspraak;  meenemen in de discussie rond bovenstaande.  
 

4. Periodiek moment.  
Overeenstemming was dat een periodiekmoment op 1 januari de “beoordeling- en 
beloningssystematiek” ondersteund.  
Naar aanleiding van een onderzoek, naar het effect van het naar die datum trekken en het 
compenseren van de medewerkers, leverde een te groot offer op welke ook op de langere 
termijn blijft doorwerken. Een middeling per 1 juli is redelijk neutraal in kosten, maar richting 
medewerkers lastig. Voorstel is om de huidige medewerkers te laten, maar de nieuwe op 1/1 
te zetten, waarbij aanname voor of na 1/7 bepalend is of de medewerker in het volgende 
kalenderjaar al in aanmerking komen voor de periodiekstijging.  
Afspraak; conform voorstel.  
 

5. Ontslagregels conform BW. Dit vraagt meer onderzoek. Voorstel is om later in het jaar 
hierover met bonden in overleg te gaan en om dit voor een nieuwe CAO termijn gereed te 
hebben.  
Afspraak; conform voorstel. 
 

6. Wettelijke kaders verlof.  
De wettelijke kaders van verlof moeten van toepassing worden gemaakt. De Bonden pleiten 
daarbij voor een verruiming om zo  het sparen voor een sabattical, een lange speciale reis etc. 
mogelijk te maken. Werkgevers voelen niet (veel) voor een verruiming zoals voorgesteld. Wel 
is er ruimte voor het bovenstaande doel.  
Afspraak; Aanvullen artikel 6.2 lid 4 met:  
…: waarbij de wettelijke verlofregels van toepassing zijn. In overleg met de werkgever kan 
hiervan worden afgeweken.  
 

7. Opzegtermijn. 
De door de medewerker in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt 2 maanden indien 
het een functie betreft in de schalen 8 of hoger. Na toestemming van de werkgever kan 
hiervan af worden geweken. Medewerkers met een functie tot schaal 8 hebben een 



opzegtermijn van 1 maand.  
Afspraak; conform voorstel  
 

8. Ziektekostenvergoeding. 
De werkgevers zien hier geen meerwaarde meer in, omdat medewerkers deze niet ervaren 
als zodanig. Werkgever stelt voor deze te laten vervallen, waarbij voor de huidige gebruikers 
de vergoeding nog blijft gelden, maar er geen nieuwe toetreders meer komen.  
Daartegenover stelt de werkgever het volgende:  

a. secundaire voorwaarden, waaronder een goed aanbod van een zorgverzekeraar, 
wordt opgenomen.  

b. Dat werkgevers een aanvullende bedrijfszorgverzekering t.b.v. de medewerkers 
afsluiten, waarin minimaal de verlengde fysiotherapie en korte psychologische zorg is 
opgenomen.  
Afspraak; conform voorstel.  
 

9. A&O fonds.  
De bonden geven op verzoek het belang hiervan aan; zij zien het fonds als een middel om de 
sector te versterken en te professionaliseren. Met gezamenlijke middelen en gezamenlijke te 
stellen doelen kun je “groter” inzetten op opleidingen, onderzoeken etc. Wel is de omvang van 
de VERMO groep nog beperkt. Aansluiting bij andere fondsen is een optie, of wachten op 
enige schaal. Werkgevers hebben ook het belang van de sector voor ogen, maar stellen 
daarbij wel vast dat de bedrijven hun zaken aardig voor elkaar hebben, dus dat de genoemde 
professionalisering daar niet zozeer op slaat. Dat wordt onderschreven. De huidige VERMO 
bedrijven geven gemiddeld minimaal 2% uit aan opleidingen en trainingen. 
Afspraak; nu geen verdere afspraken, maar wel verder praten over de wederzijdse belangen, 
de huidige groei van bedrijven binnen de VERMO etc.  
 

10. Werkgeversbijdrage. 
De bonden hebben voorgesteld om de werkgevers een bijdrage te laten doen t.b.v. de 
werknemersvertegenwoordiging. Voorstel is een werkgeversheffing. Het huidige aantal 
vakbondsleden binnen de VERMO bedrijven is gering. Derhalve de “inkomsten” voor de 
vertegenwoordiging ook. Werkgevers gaan hier niet in mee, maar wel in de gedachte om de 
werknemersvertegenwoordiging te versterken. Structureel is het beter als er meer 
werknemers lid zijn. Werkgevers zijn bereid om de instap om lid te worden in 2013 financieel 
te compenseren. Middels het betalen van de resterende contributie na de fiscalisering.  
Afspraak; werkgevers betalen dit jaar het resterende deel vakbondscontributie na fiscalisering 
voor de in 2013 toetredende leden.  
 

11. Looptijd CAO. 
Gezien de lopende en openstaande onderwerpen, is het voorstel om nu voor 1 jaar de huidige 
CAO te verlengen en alleen de punten waarover nu overeenstemming is, door te voeren in 
deze CAO tot 1-1-2014 
Afspraak; conform voorstel.  
 

Jan Belles  


