
 

 

 

 

 

 

Leonard Springerlaan 23 Postbus 11046  T  088-368 02 22 

9727 KB Groningen 9700 CA Groningen  I   fnv.nl 

 

Goedemiddag mevrouw Pater en de heer Brunink en Van der Most,  

beste Jose, Gert en Hendrie, 

 

Op 13 juni jl. spraken wij als betrokken vakbonden met u over het door u voorgestelde Jaarmodel 

Schagen Infra 2022-2023, periode 28-3-2022 t/m 26-3-2023. Het voorgestelde Jaarmodel van Schagen 

Infra wijkt af van de standaard regeling zoals die in de cao Bouw & Infra staat (art 2.9 cao Bouw & 

Infra). In het overleg van 13 juni jl. hebben wij u er wederom op gewezen dat wanneer een werkgever 

af wil wijken van dit artikel, wat in uw geval zo is, dit alleen kan na instemming van de 

werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen conform art. 2.9.5 van de cao Bouw & Infra 2021-

2022.  

 

In dit overleg, maar wij hebben dit ook al eerder per brief van 12 mei jl. schriftelijk laten weten, 

hebben wij aangegeven dat onze leden niet kunnen instemmen met het door u voorgestelde  

afwijkende spaarurenmodel. Tijdens ons overleg hebben wij aangegeven op welke punten onze 

achterban in ieder geval niet kan instemmen met het voorgestelde afwijkende spaarurenmodel, te 

weten: 

 

• Het gaat dan om inhuur van zzp’ers tijdens de periode van opname.  

• Werknemers willen de  mogelijkheid hebben om zelf dagen aan te wijzen waarop 
opgebouwde spaaruren kunnen worden opgenomen.  

• Daarnaast geven werknemers aan dat in hun ogen er te veel uren moeten worden gespaard 
en dat het juist in deze tijd prettig is dat overuren eerder worden uitbetaald doordat men 
minder uren hoeft te sparen. Leden geven ook aan dat zij graag een betere balans willen 
tussen werk en privé. 

• En dat door het sparen van minder uren deze eerder worden uitbetaald.  
 

In het overleg gaf u aan onze punten niet te herkennen, of u schoof ze terzijde.  
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In het overleg hebben we aangegeven dat werknemers graag minder uren willen sparen en verzocht 

om het voorgestelde Jaarmodel Schagen Infra daarop aan te passen. U heeft aangegeven hierover niet 

met de vakbonden te willen onderhandelen.  

 

Dit alles leidt ertoe dat er voor de periode van 28 maart 2022 tot en met 26 maart 2023 geen 

afwijkend Jaarmodel is, aangezien vakbonden niet kunnen instemmen met uw voorstel.  

 

Dit betekent dat u nog wel een beroep kunt doen op het spaarurenmodel zoals opgenomen in artikel 

2.9 van de cao Bouw & Infra 2021-2022, echter voor een afwijkend Jaarmodel Schagen Infra 2022-

2023 heeft u geen instemming van de vakbonden.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

Margreet Pasman   Willem Timmer   Arnold Niekamp  

FNV Bouwen & Wonen   CNV vakmensen   HZC 

Margreet.pasman@fnv.nl  w.timmer@cnvvakmensen.nl aniekamp@hzc.nl 

06-51023283    06-51202957   06-25400021 
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