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Vakgroep Apotheken Landelijk Groepsbestuur Apotheken 

 

 

Voorstellenbrief Cao Apotheken 2015 /Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2015 

 

Voorstellen 

 

1. Loon 

a. de daadwerkelijk betaalde lonen en de schaalbedragen worden uiterlijk op 1 januari 2015 met 

3%  verhoogd. 

b. de 2% levensloopbijdrage wordt in de schalen verwerkt 

 

2. Jeugdschalen,  

De nog in de cao bestaande jeugdschalen worden uit de cao verwijderd 

.  

3. Arbeidsgehandicapten 

Voor mensen met een handicap is het moeilijk om zich een positie op de arbeidsmarkt te 

verwerven. Wij stellen voor om tenminste 1 arbeidsgehandicapte per apotheek aan te nemen. In 

samenwerking met het UWV Werkbedrijf worden arbeidsgehandicapten gezocht die in aanmerking 

komen voor beschikbare werkzaamheden. Deze moeten realistisch en in overeenkomst zijn met de 

individuele competenties en vaardigheden van de werknemers. Job-carving kan hierbij een 

hulpmiddel zijn. Tevens willen wij de garantie van voldoende begeleiding. 

Als alternatief kan afgesproken worden dat de sector een nader te bepalen aantal nieuwe 

werkplaatsen bij de huidige Sociale werkvoorzieningen permanent financieel voor haar rekening 

zal nemen. 

 

a. Er worden afspraken  gemaaktover  hoe en hoeveel arbeidsgehandicapten in de sector te 

werk worden gesteld in de komende jaren.  

b. Voor de doelgroep van de Participatiewet vanaf 2015  wordt een aparte loonschaal naast 

het bestaande loongebouw opgenomen. Deze loonschaal begint op 100% WML en 

eindigt door aan te sluiten op het bestaande loongebouw, waarbij gekeken wordt naar het 

maximum van de laagste loonschaal maar in ieder geval op 120% WML. Indien het 

schaalmaximum van de reguliere laagste loonschaal - dat wil zeggen uitgezonderd de 

bestaande (lagere) loonschalen voor specifieke doelgroepen zoals 

gelegenheidswerknemers, starters - substantieel hoger is dan 120% WML zal het 

maximum van de nieuwe specifieke loonschaal ook substantieel hoger zijn.  

De nieuw in te richten loonschaal kent groeistappen die aansluiten op de bestaande 

stappen in het bestaande loongebouw  De stappen worden toegekend tot het 

overeengekomen schaalmaximum bereikt is.  

NB. Nadrukkelijk is deze loonschaal exclusief voor de hierboven omschreven 

doelgroep bedoeld. en niet voor andere werknemers zoals werknemers met een 

arbeidshandicap die niet tot de doelgroep van de participatiewet behoren. 

 

4. Flex-arbeid.  

a. Uitzendkrachtenworden vanaf dag één minimaal betaald conform de cao Apotheken (is op 1-

1-2015 ook deel van ABU-cao) 

b. Nul-uren contacten worden niet meer aangegaan en bestaande contracten omgezet in vaste 

uren contracten 
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5. Aanvullende WW-verzekering 

We willen afspreken dat dat de duur en de opbouw van de WW wordt gerepareerd conform de 

afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt. 

Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 

inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie 

van de WW in de cao is afgerond, medio juni 2014, stellen we voor als cao-partijen, met 

inachtneming van deze adviezen, overleg te voeren m.b.t inhoudelijk afspraken over een 

private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke 

WW-uitkering worden gehandhaafd.  

 

6. Apothekers in loondienst 

a. De arbeidsvoorwaarden voor apothekers in loondienst wordt geregeld in de Cao Apotheken. 

De basis van deze afspraken bestaan uit de huidige (coala) afspraken voor zover deze 

afwijken van het andere apotheek-personeel 

b. Zo mogelijk vindt de (toekomstige) pensioenopbouw plaats via de PMA-regeling en in het 

pensioenfonds PMA 

 

7. Saneringsfonds/transitiefonds 

Er wordt een saneringsfonds ingesteld om medewerkers die boventallig worden of dreigen te 

worden door reorganisatie of sluiting van apotheken zo veel mogelijk naar ander werk te 

begeleiden. Werk-naar-werk activiteiten zullen centraal staan.  Zo mogelijk wordt dit fonds bij de 

SBA of SRMA ondergebracht 

 

8. Faciliteiten kaderleden 

De regeling Faciliteiten kaderleden wordt aangescherptom kaderleden daadwerkelijk in de praktijk 

vrij te stellen van werk.  Hierbij kan gedacht worden aan; 

- het centraal beschikbaar stellen van personele vervanging 

- vervanging bekostigen uit centrale sectorfonds 

 

9. Arbeidsomstandigheden / Werkdruk 

We spreken maatregelen af over het in de hand houden van de werkdruk. We zien hiervoor de 

volgende mogelijkheden 

- opnemen van het percentage standaard ziekteverzuim in de apotheek als uitbreiding van 

vaste bezetting 

- creëren van een sector brede vaste flexpool (regionaal georganiseerd) 

- het invoeren van een “thee/koffie kwartier” ’s morgens en “s middags 

- bij zwangerschaps-/bevallingsverlof wordt verplicht vervangen 

 

10. Staand werk 

a. In ieder apotheek worden voorzieningen getroffen zo dat langdurig staand werk niet meer 

noodzakelijk is  

b. Wanneer bovenstaande voorzieningen (nog) niet zijn getroffen wordt na elke 2 uur staand 

werk een zit-pauze van 10 minuten ingelast. Vergelijkbaar met beeldschermwerkers. 

 

11. Opleidingen 

We willen graag de situatie bespreken dat het aantal gevolgde opleidingen afneemt, terwijl de 

behoefte daaraan bedrijfsmatig toeneemt. De vraag die hierbij aan de orde kan komen is de rol van 

KAOF (punten) en een eventuele financiële beloning van het behalen hiervan. 

 

12. Instroom 
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In de branches ontstaan problemen bij net afgestudeerde professionals: er is niet altijd 

formatieruimte beschikbaar. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat pas afgestudeerden aan de 

zijlijn komen te staan terwijl we deze werknemers over enkele jaren hard nodig zullen hebben. 

Graag willen we kaderstellende afspraken maken over verantwoorde inzet van deze groep 

professionals. Bijv. combineren met punt 7. 

 

13. diversen 

a. Het lidmaatschap van de vakbond, conform de regeling die geldt voor apothekers in 

loondienst, wordt vergoed. 

b. De bepaling m.b.t. het onbetaald een kwartier doorwerken na sluitingstijd wordt geschrapt. 

c. Het secretariaat en juridische ondersteuning van cao-commissies Landelijke 

Beroepscommissie (functiewaardering), Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en 

Bezwaarcommissie Beoordelingen  worden overgeheveld van VZA naar de SBA 

i.  

14. Werkgeversbijdrage 

Er wordt een werkgeversbijdrage conform de zg AWVN-norm ingevoerd 

 

15. Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 1 jaar 

 

We houden ons het recht voor deze voorstellen tijdens de onderhandelingen aan te passen, in te trekken of 

aan te vullen. 

 

17 april 2014 


