Onderhandelaarsakkoord CAO Schippersinternaten
2017 – 2019
(looptijd 1 april 2017 tot en met 30 juni 2019)

Ondergetekenden, partijen bij de CAO Schippersinternaten, te weten:

1) Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, gevestigd te Barendrecht;
als werkgeversorganisatie enerzijds en

2) FNV, gevestigd te Utrecht,
alsmede
3) CNV Zorg en Welzijn, gevestigd te Utrecht,
alsmede
4) Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers, gevestigd te Veenendaal
als vakorganisaties anderzijds,

verklaren hierbij:
dat partijen een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de cao voor Internaten voor kinderen van
Binnenschippers en/of Kermisexploitanten (hierna CAO).

Looptijd
De CAO wordt aangegaan voor de duur van 27 maanden: van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2019. Indien
gedurende deze looptijd in de cao Jeugdzorg een structurele loonsverhoging betreffende de salarisschalen
wordt overeengekomen, zal deze loonsverhoging per gelijke datum verwerkt worden in de CAO
Schippersinternaten.

Structurele loonsverhoging
Cao-partijen bevestigen de afspraak om de salarisschalen van de CAO Jeugdzorg te zullen volgen. Derhalve
worden de salarisschalen en de feitelijke salarisbedragen structureel verhoogd met 1,65% per 1 juli 2017 en
2% per 1 juli 2018.
Het bodembedrag van de vakantietoeslag (artikel 25.3.) wordt eveneens verhoogd met 1,65% per 1 juli 2017
en 2% per 1 juli 2018.

Eenmalige uitkering
Cao-partijen spreken af om aan werknemers een eenmalige uitkering te verstrekken van 1% in november
2017 en 0,75% in april 2019,

Reparatie duur en opbouw WW
Cao-partijen herbevestigen eerdere cao-afspraken om de duur en de opbouw van de WW en de WGA te
repareren conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de
brieven inzake van de Stichting van de Arbeid, waarvan de meest recente van 6 september 2017.
In dit kader zullen cao-partijen spoedig komen te spreken over hoe zij zich kunnen aansluiten bij de Stichting
Private Aanvulling WW en WGA (PAWW).

Employability
Cao-partijen brengen het ontwikkelings- en opleidingsbeleid voor werknemers opnieuw onder de aandacht.
Zij erkennen het belang van reguliere loopbaangesprekken tussen werknemers en leidinggevenden over het
toekomstperspectief van de werknemer en mogelijke opleidingen of andere ontwikkelmogelijkheden die
daaraan kunnen bijdragen.
In dit kader zijn cao-partijen overeengekomen om art. 31.1 sub b onder 2 zodanig aan te passen dat er met
elke werknemer ten minste iedere twee jaar een loopbaangesprek in de zin van dit artikel moet plaatsvinden.

Buitengewoon verlof
In de cao Schippersinternaten 2015-2017 is het recht op bijzonder verlof voor de gevallen genoemd in artikel
20.2 lid 2, gewijzigd van betaald naar onbetaald verlof, gelijk aan de betreffende bepalingen uit de cao
Jeugdzorg. Cao-partijen zijn overeengekomen om deze wijziging terug te draaien.

2/3

e

Wijziging art. 26.3 c, 2 Cao-partijen zijn overeen gekomen de tekst van art. 26.3 c in lijn te brengen met de geest van dit artikel als
ook met de huidige toepassingspraktijk. Met deze wijziging wordt de in het artikel genoemde ontslaguitkering
tevens toegekend aan de werknemer die na een diensttijd van 10 jaar of meer wordt ontslagen op grond van
een pensioen of een volledig prepensioen.

Reparatie onjuiste schaalbedragen
Cao-partijen hebben geconcludeerd dat er in Bijlage II (salarisschalen) van de Cao Schippersinternaten
2015-2017 onjuiste bedragen zijn genoemd in trede 7, 10 en 11 van schaal 6. Cao-partijen zijn
overeengekomen om deze bedragen te corrigeren.

Aanmelden cao
De cao Schippersinternaten zal worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Aldus overeengekomen op 27 september 2017:

Partij ter ene zijde:

Partijen ter andere zijde:

a. NEVIS
voor deze: X.M. Bezuijen

a. FNV
voor deze: G. Noortman

b. CNV Zorg en Welzijn
voor deze: E.C. Grootendorst

c. Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers
voor deze: C. Baggerman
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