Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg
De ondergetekenden,
de organisatie van werkgevers
Jeugdzorg Nederland
en
de volgende organisaties van werknemers
1. FNV Zorg en Welzijn
2. CNV Zorg en Welzijn
3. FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg
verklaren hierbij dat zij een onderhandelaarsakkoord hebben bereikt over de inhoud van de cao
Jeugdzorg 2019-2020.
A
Looptijd
Deze cao heeft een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.
B
-

Loonstijging
In december 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 december 2019, een eenmalige
uitkering van bruto €800, naar rato van de omvang van het dienstverband.
Per 1 januari 2020 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 4%.
In juni 2020 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 juni 2020, een eenmalige uitkering van
bruto €200, naar rato van de omvang van het dienstverband.
Het bodembedrag van de vakantietoeslag (artikel 7.3.C) wordt per 1 januari verhoogd met 4%.

C
Vakbondscontributie
Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2019 de vakbondscontributie voor FNV
Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn die de werknemer heeft betaald. De werknemer overlegt een
bewijs van betaling.
De werkgever kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije ruimte (forfait) van de
werkkostenregeling.
D
Recht op onbereikbaarheid
Binnen de jeugdzorg heb je geen ‘nine to five’-baan, je bent in bepaalde gevallen ook buiten werktijd
bereikbaar voor de cliënten en de leidinggevende. Toch is het belangrijk om in privé-tijd niet met werk
bezig te hoeven zijn. Daarom maken we de afspraak dat werknemers het recht hebben om in hun
vrije tijd onbereikbaar te zijn. Het gaat dan om werk dat best een dag of een weekend kan blijven
liggen.

E
Algemeen verbindend verklaren
Partijen zullen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de cao algemeen
verbindend te verklaren.
Utrecht, 30 september 2019
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