
Inzet CNV Zorg & Welzijn voor een nieuwe cao VVT 
 
De dynamiek in de branche VVT blijft onverminderd groot. 
Organisaties hebben het moeilijk, werkzekerheid is geen vast gegeven meer en veranderingen in 
de zorgvraag en het aanbod van zorg, vragen om een heel nieuwe manier van werken, waarbij 
nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. 
Voor CNV Zorg &Welzijn staat behoud van werkgelegenheid in de VVT op de eerste plaats. 
Daarnaast vinden wij een vangnet voor als werk en werkgelegenheid daadwerkelijk worden 
bedreig van groot belang. 
De veranderende zorgvraag vereist nieuwe of op zijn minst andere manieren van werken. Wij 
willen in deze cao afspraken maken, die de werknemer in de branche in staat stelt om zelf regie te 
voeren op de wijze waarop zij/ hij zich aan veranderende werkwijzen aanpast. 
 
Onze inzet voor een nieuwe cao VVt is gebaseerd op deze drie pijlers:  
• Behoud van werkgelegenheid 
• Sociale zekerheid 
• Professionele autonomie 
 
Looptijd 
Wij stellen een cao voor met een looptijd van 21 maanden. Dat betekent dat de volgende cao zal 
lopen tot 31 december 2017. 
In de cao 2014 / 2016 zijn een aantal langjarige afspraken gemaakt. De kanteling ( zeggenschap 
over arbeidstijden en roosters), de afspraken over beteugeling van misbruik van flexcontracten en 
afspraken over de tarieven en beloning van hulp bij het huishouden zijn daar een voorbeeld van. 
Wij willen ook gedurende de looptijd van de volgende cao deze trajecten voortzetten.  
Volgens de voorspellingen zouden de bezuinigingen en de stelselwijziging tot en met 2017 hun 
grootste effect hebben.  
Dat lijkt ons het juiste moment om nieuwe afspraken met u te maken.  
 
 
Werk en werkgelegenheid 
CNV Zorg & Welzijn wil behoud van werkgelegenheid in de VVT. CNV Zorg en Welzijn heeft 
samen met FNV afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en de VNG over o.a. behoud van 
werkgelegenheid voor met name de thuiszorg ( hulp bij het huishouden) en zo nodig het 
begeleiden van werk naar werk. Wij zijn blij met deze afspraken en geven daar nu al concrete 
uitvoering aan. 
Maar ook andere werkgelegenheid in de branche staat onder druk. 
Wij stellen daarom  voor extra te investeren in het arbeidsmarktfitheid maken en houden van 
werknemers. Wij stellen voor om 1 procent van de loonsom te investeren in scholingsprogramma's 
die arbeidsmarktfitheid tot doel hebben. Wij willen eenprogramma creëren waarin elke werknemer 
aansprak kan maken op een ' budget' om de eigen arbeidsmarktfitheid te bevorderen. 
 
in voorgaande cao's VVT zijn afspraken gemaakt over beperking van ( misbruik van) flexibele 
contracten, toename van vaste contracten en vergroting van de omvang van contracten. 
Wij willen deze afspraken met u en onze collega bonden evalueren op effectiviteit en 
houdbaarheid. Hierbij blijft ons uitgangspunt ' vaste contracten en werkzekerheid gecombineerd 
met flexibele inzetbaarheid. 
 
 
WMO 
Wij willen een separaat pakket van afspraken voor het WMO gefinancierde gedeelte van de 
thuiszorg. Een begin is al gemaakt in de vorige cao VVT met een aparte loonschaal voor hulpen bij 
het huishouden. Daaraan kunnen in onze visie ook ander afspraken over vergoedingen, 
contractopvolging en -contractduur, overname van organisatie en scholing worden gekoppeld. Wij 
vinden het noodzakelijk om hier ook de samenwerking met andere partijen te zoeken én om de 
(vertegenwoordiging van) Nederlandse gemeenten hierbij te betrekken. 



 
. 
 
 
Loon en vergoedingen 
Werken in de sector moet aantrekkelijk blijven. Een goede beloning of tenminste een 
marktconforme beloning is daar onderdeel van. Wij vragen daarom een totale loonsverbetering van 
3 procent.  
Afhankelijk van afspraken wie wij maken over extra opleidings- en  ontwikkelingsmogelijkheden, 
van afspraken die wij maken over vergoedingen én vooral over de aanpak van vermindering van 
werkdruk (met name meer personeel) is de hoogte van de loonsverbetering bespreekbaar. 
 
Onregelmatigheidstoeslag 
Over het betalen van onregelmatigheidstoeslag over verlofuren voor werknemers in de VVT willen 
wij het volgende afspreken: 
  
Met ingang van het in werking treden van de nieuwe cao  VVT wordt een gemiddelde van de 
onregelmatigheidstoeslag uitbetaald over de jaarlijks opgenomen verlofuren. 
De referteperiode voor de berekening van deze toeslag is zes maanden. 
Deze berekening vindt halfjaarlijks plaats (peildata 1 januari en 1 juli). 
Indien een werknemer geen onregelmatigheidstoeslag ontvangt, is er ook geen sprake van 
uitkering over verlofuren. 
  
Wij stellen voor om alle aan werknemers in de branche, die geen onregelmatigheidstoeslag 
ontvangen een eenmalige uitkering te geven. 
  
De in  procenten  te berekenen som kan deel uitmaken van de in de cao af te spreken 
loonsverbetering. 
  
  
Over aanspraak op nabetaling van in het verleden niet uitgekeerde gemiddelde van 
onregelmatigheidstoeslag over verlofuren willen wij een afkoopregeling afspreken. 
Werknemers krijgen van werkgevers een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden in de 
vorm van een eenmalige afkoop over de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2016. 
De werknemer die deze individuele vaststellingsovereenkomst ondertekent ziet af van verdere 
loonvorderingen in dit verband. 
Partijen bevelen deze regeling aan bij hun leden. De werknemersorganisaties verlenen geen 
gerechtelijke ondersteuning aan werknemers die de vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan. 
Effectuering van de uitvoering van de regeling zal met de inwerkingtreding van de nieuwe cao VVT 
plaatsvinden. 
 
Wij zijn natuurlijk bereid in gesprek te gaan over het fenomeen onregelmatigheidstoeslag én over 
een vereenvoudiging van het systeem van onregelmatigheidstoeslagen. 
 
Reiskosten 
Wij willen (nog steeds) een vereenvoudiging van de reiskostenvergoedingen. 
Voor ambulant werkenden moet het gedeelte woon/ werkverkeer verdwijnen uit de cao. 
De recente uitspraken van het Europees Hof hierover geven daar nu direct aanleiding toe. 
 
 
 
Overige punten: 
Omgaan met agressie is een speerpunt van CNV Zorg & Welzijn. 
U heeft in samenwerking met sociale partners en VWS deelgenomen aan plan aanpak agressie. 
De plannen en projecten zijn er. De uitvoering op de werkvloer schiet volgens onze leden en ook 
volgens niet leden tekort. Wij willen met u afspraken maken over de concretisering van beleid op 
agressie. 



 
Wij willen de omschrijving van vakbondsverlof verbeteren. Een vakbondsactiviteit moet naar onze 
mening als werktijd worden beschouwd. 
 
Wij willen een harmonisatie  van vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. ( art 5.5 en 5.6) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


