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To: Fred Polhout, Bestuurder FNV 

Zakelijke Dienstverlening en Rolien 
Gravesteijn, kaderlid  

Date: 17 februari  2016 

From: Maaike Tjallingii, HR Manager, Peter 
van der Weijden, Bestuurder 

 

Room.: 0.48 

    

    

Cc:  Reference:       

Ref: Memo onderhandelingsresultaat cao 
2016 en sociaal kader 2016-2018  

  
 

 

 
Beste Fred en Rolien, 
 
Wij zijn opgelucht dat we tot goede afspraken zijn gekomen over sociaal kader en cao.   
 
Onderstaand ontvangen jullie een samenvatting van die gemaakte afspraken op 22 januari j.l.  
 

1. Nieuw sociaal kader 
a. Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018; 
b. Ontslagvergoeding: wettelijke transitievergoeding plus 25% van het verschil 

transitievergoeding en de oude kantonrechtersformule, aangevuld met een budget 
van 2500 Euro per persoon voor outplacement/training; 

c. Sociaal kader wordt aangemeld als cao. 
 

2. Nieuwe cao  
a. Looptijd van 1 januari tot 31 december 2016; 
b. cao verhoging per 1 januari 2016 :1.5%; 
c. Nieuwe bandmapping: definitieve versie band mapping vast gesteld /zie bijlage); 
d. Vast maandsalaris systematiek wordt  per 1 januari ingevoerd. Daarbij wordt 

gerekend met een bedrijfsnorm van 40 uur per week (waarbij uiteraard afwijkende 
contracturen tot een max van 40 uur per week ook gangbaar zijn). Nader te 
bepalen per wanneer de overgang van het huidige Kronos-systeem naar het 
nieuwe Afas-systeem haalbaar is. Zorgvuldige overgang is daarin belangrijk (zie 
bijlage). Uitgangspunt is dat we voor het hele jaar 2016 de nieuw systematiek willen 
invoeren. We willen liever niet twee systematieken in 1 kalenderjaar ondersteunen; 
in de cao zal een definitie van meer- en minderuren en overwerkuren  worden 
opgenomen. Tijdens het overleg is afgesproken om de voorbereiding van het vaste 
maandsalaris te starten vooruitlopend op de formele leden goedkeuring van het 
akkoord. 

e. Voorstel monitoring pijnpunten invoering vaste maandsalaris systematiek: 
i. Na invoering zal maandelijks geëvalueerd worden door de managers met 

de medewerkers die direct aan hen rapporteren (vast onderdeel PG 
agenda); 

ii. HR zal per kwartaal een evaluatie sessie organiseren met alle managers en 
de OR; 

iii. Individuele issues kunnen door medewerkers aangekaart worden bij hogere 
leidinggevenden en HR; 

iv. Voor de zomer en in september tijdens het nieuwe cao overleg, zal met de 
vakbond geëvalueerd worden hoe de invoering is verlopen en welke 
pijnpunten er eventueel nog leven. We spreken het commitment uit om de 
pijnpunten aan te pakken en de regeling waar nodig aan te passen; 
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f. Vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met een grondslag werkbare 
kantoordagen van 227 dagen per jaar blijkt niet acceptabel voor de belastingdienst. 
We blijven daarom de oude systematiek van werkelijke kantoordagen hanteren om 
de woon-werkverkeer vergoeding te berekenen; 

g. De gratificaties bij jubilea en (pre-) pensioen worden per hele maand berekend ipv 
van 12/13 maand zoals nu opgenomen in de cao;  

h. De nieuwe pensioenpremie is door PGB voor Genpact NL vastgesteld op 23,85%; 
i. De ‘normale werktijden’ waarop werkroosters kunnen worden afgesproken voor 

doordeweekse dagen zullen worden aangepast aan de openingstijden van kantoor 
van 7-19. 
 

3. Onderzoek naar de salarisstructuur 
Zoals afgesproken in de vorige cao in een protocol en op verzoek medewerkers hebben de 
vakbond en de werkgever een onderzoek uit laten voeren door deskundigen van FNV en 
HAY naar de salarisschalen en de aangegeven onbalans in de percentage opbouw van de 
bandbreedtes. Uitkomst en conclusie: aanpassingen zijn niet nodige en kunnen zelfs leiden 
tot nieuwe issues, zie bijgaand memo. 
  

4. Derde WW-jaar voor medewerkers van Genpact  
Partijen spreken af zich maximaal in te spannen om de duur en de opbouw van de WW te 
repareren conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn 
gemaakt. Partijen volgen het nog lopende politieke debat over vooral de 
uitvoeringsaspecten nauwgezet en zullen, zodra daarover voldoende duidelijkheid bestaat 
of deze duidelijkheid gedurende de looptijd van deze CAO uitblijft, overleg voeren om 
inhoudelijke afspraken te maken die dan van toepassing zijn binnen Genpact.  
 
 

5. Flexwerk beperken tot incidenteel werk  
FNV heeft zorg over flexwerkers. Werkgever deelt die zorg en zet flexwerkers alleen in voor 
tijdelijke werkzaamheden. In principe zal werkgever structureel werk ook met structurele 
arbeidsplaatsen invullen. Alleen indien werkzaamheden een duidelijk tijdelijk karakter hebben, 
zoals zwangerschapsverlof, verwachte krimp of tijdelijke projecten zal met flexwerkers worden 
gewerkt.  

 
6. Voorstel aanpak scholing 

a. Partijen vinden het belangrijk om te investeren in employability. Er zal daartoe een 
pilot worden uitgevoerd door een 5-tal medewerkers een employability scan aan te 
bieden via een door de FNV geselecteerd bureau. Indien deze interventie naar 
tevredenheid uitpakt, zal deze employabilityscan voor alle medewerkers 
toegankelijk zijn;  

b. Leidinggevenden wordt jaarlijks gevraagd om alle individuele scholingsbehoeften te 
inventariseren bij de medewerkersers; 

c. HR zal met leidinggevenden een workshop organiseren om de scholingsbehoeften 
in kaart te brengen;  

d. HR zal jaarlijks eengedetailleerd employability plan uitwerken voor 2016; 
e. Over de uitvoering van dit plan zal regelmatig gerapporteerd worden aan de senior 

leiders in Wormer; 
f. Het employability plan en de scholingsactiviteiten zullen worden geëvalueerd met 

de OR (nader overeen te komen met de OR). 
 

7. Voorstel aanpak werkdruk 
a. Leidinggevenden wordt gevraagd om intensief en in interactie met medewerkers 

issues  te inventariseren ten aanzien van werkdruk;  
b. Bijvoorbeeld als aandacht voor ervaren stress door verplichte It security trainingen 

in het Engels, daar zal een praktische oplossing voor gevonden worden door een 
vrijwilligerspool in te richten van medewerkers die een collega door de training 
kunnen helpen; 
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c. HR en senior leiders zullen in het begin van 2016 een ronde doen om in kleine 
teams te inventariseren wat de pijnpunten met betrekking tot werkdruk zijn. Daarin 
zal ook een oproep gedaan worden aan medewerkers om individuele gevallen te 
melden bij HR;  

d. HR zal met leidinggevenden een workshop organiseren om  voor de onder punt a 
en c geïnventariseerde  pijnpunten mogelijke oplossingen te verkennen;  

e. HR zal een voorstel doen voor het omgaan met werkdruk in het algemeen in 2016 
en een voorstel voor aanpak van individuele gevallen met betreffende 
leidinggevenden en medewerkers; 

f. Eind van het jaar zal een nieuwe ronde gedaan worden om te inventariseren of de 
aanpak van omgaan met werkdruk voldoende werkt of dat nieuwe initiatieven nodig 
zijn; 

g. Wellicht kan de OR ook hier een rol spelen (nader overeen te komen met de OR). 
 
We vertrouwen erop om bovenstaande te finaliseren na de ledenstemming.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van de Weijden en Maaike Tjallingii 
 
Bijlagen: 

1) Nieuwe salarisschaal-bandmapping 
2) Systematiek vast maandsalaris 
3) Spelregels vast maandsalaris 
4) Verslag onderzoek ondertekend door deskundigen  FNV en HAY 
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Bijlage 1: Nieuwe salarisschaal-
bandmapping 
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Bijlage 2: Systematiek vast maandsalaris 
 
Het vaste maandsalaris wil werkgever invoeren met de volgende uitgangspunten: 

a. Contracturen worden in wederzijds overleg vastgesteld met als richtlijn de uren die een 
medewerker gemiddeld werkt in de huidige systematiek met een max van 40 uur per week. 
Contracturen gelden als grondslag voor secundaire arbeidsvoorwaarden.  

b. Voor Band 5 zal een overwerkregeling worden ingevoerd  
medewerkers in Band 5 krijgen een vast maandsalaris uitbetaald op basis van hun 
contracturen. Indien er incidenteel extra uren moeten worden gemaakt welke niet kunnen 
worden gecompenseerd, kan de medewerker na akkoord van de leidinggevende overwerk 
schrijven. Deze overwerk uren worden uitbetaald tegen een tarief van 135% van het 
uurloon en worden niet meegenomen in de grondslag voor secundaire voorwaarden. 

c. De toeslagen voor onregelmatig werken voor band 5 komen te vervallen (zie artikel 5.2 in 
de cao). Voor band 5 wordt wel een overwerktarief voor werken op zon en feestdagen 
geintroduceerd. Band 5 medewerkers kunnen uren gewerkt op zon- en of feestdagen 
schrijven tegen een tarief van 200% van het uurloon.  

d. In de nieuwe technology het AFAS tijdschrijfsysteem kunnen alle uren worden 
geregistreerd, ook voor Band 4.  

e. Voor diegenen die graag extra roostervrije dagen, naast vakantie-verlof inplannen is het 
roostervrije dagen model ontworpen. Medewerkers spreken in dat model af meer uren 
werken dan contracturen en  extra roostervrije dagen in te plannen. 

f. In het nieuwe tijdschrijfsysteem kunnen medewerkers straks met roostervrije dagen 
schuiven. Dus indien bijvoorbeeld in januari 4 extra werkdagen benodigd zijn, dan kunnen 
die ingeroosterd worden en elders in het jaar kunnen kan 4 extra roostervrije dagen gepland 
worden. 

g. Het is de plicht van werkgever en werknemer om de geregistreerde uren op geregelde 
momenten te bespreken. Wanneer blijkt dat er structurele afwijking van contracturen 
plaatsvindt, kan aanpassing van het contract plaatsvinden, danwel kan de werkdruk 
verminderd worden door overdracht van werkzaamheden. Indien een medewerker voelt dat 
een leidinggevende niet openstaat voor een eventuele wijziging kan HR ingeschakeld 
worden als intermediair/ escalatiepunt/ beroep. 

 
 


