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Hoofdstuk 1

Algemene bepa lingen

Art ikel l.l DE FINITIES

In deze cao wordt verstaan onder:
a)
b)
c)
d)

Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek;
Werkgever: de Domijnen, gevestigd te Sittard-Geleen;
Werkgebied: Westelijke Mijnstreek
Werknemer: degene, man of vrouw, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft
gesloten, niet zijnde een vakantiekracht;
e) Instelling: elk als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin op grond van
een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht;
f) Salarisschaal: een vaste oplopende reeks periodieknummer en de daarbij behorende bedragen
zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage 1;
g) Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag dat hoort bij
een periodieknummer uit de op de functie van de werknemer van toepassing zijnde salarisschaal;
h) Uurloon: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto bedrag per arbeidsuur, dat
wordt verkregen door het bruto maandbedrag, behorend bij een volgnummer dat voorkomt in de
salaristabellen als opgenomen in de salarisregeling de Domijnen in bijlage 1, te delen door het
getal156;
i) Periodiek: een verhoging van het salaris met één periodieknummer;
j) Periodieknummer: een nummer dat voorkomt in een salarisschaal in de salaristabel van bijlage 1;
k) Functionele schaal: de salarisschaal die hoort bij een bepaalde functiebeschrijving;
I) Plaats van tewerkstelling: de plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;
m) Werkgebied: het door de werkgever aangewezen gebied waarin de werknemer gewoonlijk zijn
werkzaamheden verricht en zoals dit is vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst;
n) Leerling-werknemer: degene die in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg of duale
leerroute een opleiding volgt en met wie de werkgever een leerarbeidsovereenkomst heeft
gesloten;
o) Vakantiekracht een schoolgaand persoon die in zijn schoolvakantie eenvoudige, niet structurele
werkzaamheden verricht gedurende een aaneengesloten periode van maximaal4 weken.
p) Plus-uur: Tot plus-uren worden de uren gerekend die meer dan 1872 uren bedragen in een tijdvak
van een jaar gerealiseerde uren.
q) Min-uur: Uren die de werknemer minder heeft gewerkt dan de vastgestelde arbeidsduur in een
tijdvak van een jaar.

ARTIKEL 1.2 WERKIN GSSFE ER
Deze cao is van toepassing op werknemers (vast en tijdelijk) in dienst van de Domijnen.

ARTIKEL 1.3 BIJ LAGEN
Bijlagen waarnaar in de cao wordt verwezen, vormen één geheel met de cao De Domijnen-.

ARTIKE L 1.4 LOOPTIJ D
1.
2.

Deze cao is aangegaan voor het tijdvak van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021
Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen.

ARTIKEL 1.5 KARA KTER CAO
1.

2.

De met deze cao in strijd zijnde bepalingen in arbeidsovereenkomsten, werkinstructie,
huisregels of andere tussen werkgever en werknemer(s) overeengekomen regelingen zijn
nietig.
Wettelijke bepalingen opgenomen in deze cao dienen te allen tijde in overeenstemming te
worden gebracht met de eventuele veranderde wet- en regelgeving.

ARTIKEL 1.6 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER
1.

Tijdelijke wijziging in werkzaamheden, arbeidsduur en werktijden en plaats van
tewerkstellingen/of werkgebied.
Binnen redelijke grenzen en voor zover dat in het belang van het werk of de instelling is,
stemt de werknemer- in overleg met de werkgever- in met:
a) Het voor korte tijd verrichten van andere werkzaamheden, die in redelijke mate
aansluiten bij zijn functie;
b) Tijdelijke en incidentele wijzigingen van zijn arbeidsduur en werktijden;
c) Tijdelijke wijzigingen in de plaats van tewerkstelling en/of werkgebied.

2.

Nevenfuncties
a) De werknemer verplicht zich geen nevenfuncties te aanvaarden die als strijdig met of
schadelijk voor het werk van de werknemer kunnen worden beschouwd.
b) De werknemer stelt voor het aanvaarden van een nevenfunctie de werkgever op de
hoogte.

3.

Geheimhouding
a) De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn functie en
beroep ter kennis komt, voor zover die verplichting er vanzelfsprekend uit volgt of
hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting blijft na beëindiging van het
dienstverband gelden.
b) De verplichting tot geheimhouding geldt niet tegenover personen die
medeverantwoordelijk zijn voor een goede vervulling van de functie van de
werknemer. Ook geldt de verplichting niet tegenover personen van wie de
medewerking hierbij nodig is, wanneer deze personen zelf tot geheimhouding
verplicht zijn, of zich dienen te verplichten.
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ARTIKEL 1.7 VERPLI CHTING EN WERKG EVER
1.

Beschikbaarheid cao
De werkgever is verplicht een exemplaar van deze cao en de wijzigingen daarop in alle
vestigingen ter vrije inzage van de werknemers te hebben en op verzoek aan de werknemer
daarvan een exemplaar te verstrekken.

2.

De werkgever is verplicht een exemplaar van deze cao en de wijzigingen daarop in alle
vestigingen ter vrije inzage van de werknemers te hebben en op verzoek aan de werknemer
daarvan een exemplaar te verstrekken.
a)

het op de werknemer van toepassing zijnde pensioenreglement;

b) de eventueel daarnaast op de werknemer van toepassing zijnde regelingen en
instructies, welke hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden moet naleven;
c)

de statuten en het huishoudelijk reglement van de werkgever.

Hoofdstuk 2

Arbeidsave reen komst

ARTI KEL 2.1 AR BEIDSOVER EENKOMST

1.

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werkgever draagt
zorg dat beide partijen binnen twee weken na het sluiten of wijzigen van de overeenkomst
kosteloos een door beide partijen ondertekend exemplaar ontvangen van de
arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan, indien het een wijziging van de inhoud van de
arbeidsvoorwaarden behelst.

2.

a)

Zij bevat in ieder geval naam, vestigingsplaats en adres van de we rkgever bij de
indiensttreding, alsmede naam van degene(n) die statUitair bevoegd is (zijn) hem ten

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
3.

dezen te vertegenwoordigen bij de indiensttreding.
Naam van de vestiging( en), waar de werknemer te werk kan worden gesteld.
Naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit van
de werknemer.
Datum van indiensttreding.
Vermelding of de arbeidsovereenkomst voo r onbepaalde of bepaalde tijd is
aangegaan .
Vermelding of een proeftijd van toepassing is en de duur daarvan.
Werktijd.
Functie, met vermelding van de plaats in de organisatie, salarisschaal, anciënniteit bij
indiensttreding.
Vermelding, dat deze cao met de daarbij behorende bijlagen van toepassing is .
Aanduiding van een eventueel uitgeoefende, gehonoreerde nevenbetrekking.
Aantal vakantie-uren per jaar bij het aangaan van de dienstbetrekking.
Wederzijdse opzegtermijn.

Proeftijd
a) Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd
worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden.
b) Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd
worden overeengekomen ten hoogste van:
Eén maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor meer dan 6
maanden, tot maximaal een jaar.
c)

4.

Twee maanden, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan
één jaar.
Uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst dient te blijken of er een proeftijd is
overeengekomen en hoe lang die proeftijd duurt. Het is niet toegestaan een proeftijd
af te spreken voor contracten voor bepaalde tijd die korter zijn dan 6 maanden.

In afwijking van artike17:668a BW wo rdt met de leerling-werknemer, die een opleiding volgt
in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale leerroute een
leerarbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van de opleiding. Eventueel wordt deze
leerarbeidsovereenkomst voorafgegaan door een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd voor de duur van maximaal één jaar. De leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan met
de intentie de leerling-werknemer, die met goed gevolg de opleiding afrondt, aan zich te
binden door een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. De
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leerarbeidsovereenkomst eindigt als de opleiding (tussentijds) beëindigd wordt, de
leerovereenkomst met de opleiding eindigt of de opleiding met goed gevolg wordt afgerond .

ARTIK EL 2.2 GENEESKUNDIG ONDERZO EK

1.

2.

De werknemer van veertig jaar of ouder wordt op zijn verzoek eenmaal per vier jaar in de
gelegenheid gesteld een algemeen geneeskundig onderzoek te laten verrichten door de
Arbodienst.
De kosten van deze keuring of onderzoeken komen voor rekening van de werkgever. Reis- en
verblijfkosten worden vergoed volgens de ondernemingsregeling voor reis- en verblijfkosten
overeenkomstig artikel 5.3 van de cao.

ARTIKEL 2.3 DETACH ERING

1.
2.
3.

4.

s.

Er is sprake van detachering als twee instellingen overeenkomen dat een werknemer die in
dienst is van de ene instelling zijn functie gaat uitoefenen in de andere instelling.
Voor detachering is altijd de instemming van de werknemer nodig.
De instelling, waarbij detachering plaatsvindt, kan niet treden in de rechten en plichten van
de instelling, waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, tenzij dit is
overeengekomen in de detacheringsovereenkomst.
Een detacheringsovereenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan .
Een gewaarmerkt afschrift van de detacheringsovereenkomst wordt aan de
arbeidsovereenkomst van de werknemer gehecht.

ARTI KEL 2.4 TELEWERKEN

1.
2.

De werknemer kan met instemming van de werkgever een deel van zijn werkzaamheden met
gebruikmaking van digitale communicatie via een compute r en een modem thuis uitvoeren.
De werkgever ziet erop toe dat de inrichting van de thuiswerkruimte voldoet aan de eisen
gesteld in de Arboregelgeving.

ARTIKE L 2.5 MINIMUM-MAXIMUM OVEREENKOMST

1.

2.
3.

Er is sprake van een minimum-/maximumovereenkomst als in de arbeidsovereenkomst is
vastgelegd hoeveel uren een werknemer minimaal werkt of als in de arbeidsovereenkomst is
vastgelegd hoeveel uren een we rknemer minimaal en maximaal per week werkt. Het verschil
bedraagt niet meer dan 10 uur per week.
Werknemer dient minimaal vier dagen van tevoren te worden opgeroepen voor arbeid.
Na één jaar is de werkgeve r verplicht werknemer met een minimum-/maximumcontract een
arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat werknemer in dat
jaar heeft gewerkt.

ARTIKE L 2.6 EINDE VAN DE ARBE IDSOVEREENKOMST

1.

Het dienstverband eindigt:
a) Met wederzijdse instemming op het door werkgever en werknemer
overeengekomen tijdstip.
b)

Door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan
mits deze tijdig is opgezegd.

c)

d)

Door opzegging door werkgever of werknemer, gelet op wat in het tweede lid van dit
artikel is bepaald ten aanzien van opzegging en met nakoming van een opzegtermijn
van ten minste één maand, tenzij deze op grond van de wet langer dient te zijn.
Door eenzijdige beëindiging tijdens de proeftijd zoals bedoeld in artikel 7:652 en 676

e)

BW.
Door ontslag op staande voet wegens dringende redenen voor werkgever volgens de
bepalingen van artikel 7:677 en 678 BW.

f)
g)

Van rechtswege op de dag van de ingangsdatum van de AOW van de werknemer.
Door overlijden van de werknemer.

h)

Door ontbinding door de rechter op grond van artikel 686 BW vanwege gewichtige
redenen dan wel vanwege wanprestatie.
Op de eerste dag van de volgende kalendermaand, in het geval dat de werkneemster
de arbeidsovereenkomst in verband met haar bevalling wenst te beëindigen en dit
schriftelijk uiterlijk 6 weken na de bevalling aan de werkgever heeft medegedeeld.

i)

2.
a)
b)

3.

Opzegging gebeurt schriftelijk en beargumenteert.
De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de
opzegging.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer wordt schriftelijk door
de werkgever aangezegd. Werkgever dient schriftelijk aan te geven of de overeenkomst
wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

ARTIKEL 2.7 OVERLIJDEN VA N DE W ERK NEME R
Na het overlijden van de werknemer wordt, naast de uitbetaling van het salaris en de vakantietoeslag
tot en met de dag van overlijden, een uitkering ineens toegekend gelijk aan het salaris en de
vakantietoeslag waarop de werknemer aanspraak zou hebben kunnen maken over de periode vanaf
de eerste dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand volgend op die waarin
het overlijden plaatsvond aan de erfgenamen.

ARTIK EL 2.8 WETIELIJKE GEREGISTREERD PARTNER EN RELATIEPARTNER

1.

2.

De bepalingen van de cao en de daarvan onderdeel uitmakende uitvoeringsregelingen die
van toepassing zijn op de gehuwde werknemer zijn van overeenkomstige toepassing op de
werknemer met een wettelijk geregistreerde partner.
De bepalingen van de cao en de daarvan onderdeel uitmakende uitvoeringsregelingen
die van toepassing zijn op de gehuwde werknemer zijn van overeenkomstige toepassing op
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de werknemer met een relatiepartner, mits is voldaan aan de overige in dit artikel gestelde
voorwaarden, dit alles voor zover dat wettelijk mogelijk is.
3.

a)

4.

s.

De werknemer dient hetzij bij indiensttreding, hetzij bij het ontstaan van de
affectieve relatie een door hem ondertekende schriftelijke verklaring aan de
werkgever te overleggen, waaruit blijkt dat sprake is van een affectieve relatie.
b) Bij beëindiging van de affectieve relatie dient de werknemer de werkgever hiervan
schriftelijk in kennis te stellen.
Is aan het gestelde in de vorige leden voldaan, dan wordt de (relatie)partner als gezinslid
aangemerkt. Onder aan- en bloedverwanten worden in dit verband mede begrepen aan- en
bloedverwanten van de relatiepartner van de werknemer.
De aanspraken van de werknemer met de (relatie)partner, voortvloeiend uit lid 2 van dit
artikel, ontstaan en treden in werking vanaf het moment dat de werkgever in het bezit is van
de verklaring als bedoeld in lid 3 sub a van dit artikel.
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Hoofdstuk 3

Arbe idsduur

ARTIKEL 3.1 ARB EIDSDUU R
De arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 1872 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week
in een vijfdaagse werkweek waartoe ook de zaterdag en zondag behoren)

ARTIK EL 3.2 JAA RURENSYSTEMATIEK
Het aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wordt bepaald door de overeengekomen
arbeidsduur (bruto) te verminderen met vakantie-uren, betaald verlof, feestdagen en dagen
dat de werknemer arbeidsongeschikt is.
2. Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantie -uren, wordt vastgelegd in het
arbeids- en rusttijdenpatroon.
3. In overleg met de werknemer wordt de indeling van zijn arbeidspatroon bepaald. Het overleg
vindt plaats op initiatief van de werknemer of op initiatief van de werkgever en is gericht op
het bereiken van overeenstemming. Indien de individuele we nsen niet sporen met het
belang van de onderneming, prevaleert het ondernemersbelang.
4. De spreiding van het aantal te werken uren over hetjaar dient te leiden tot een evenwichtig
arbeidspatroon . In het arbeidspatroon dienen zowel de te werken uren als geclusterde vrije
tijd duidelijk herkenbaar te zijn.
5. Het salaris blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee
losgekoppeld van het feitelijk aantal gewerkte uren per maand.
6. De werkgever dient de werknemer in de gelegenheid te stellen het aantal in het kader van de
jaarurensystematiek vastgestelde uren te werken . Indien de werknemer niet door de
werkgever in de gelegenheid is gesteld het aantal vastgestelde uren te we rken, mag dit
tekort aan uren niet als vakantie worden aangemerkt.
1.

ARTI KEL 3.3 PLUS-UREN, VERGOED ING VAN PLUS-UREN EN MIN-UREN
Plus-uren
1.

Als plus-uren wordt slechts beschouwd door of namens de werkgever opgedragen arbeid
waardoor de bruto arbeidstijd van 1872 uren in een tijdvak van een jaar wordt overschreden.
Tot plus-uren worden de uren gerekend die meer dan 1872 uren bedragen in een tijdvak van
een jaar gerealiseerde uren. Tot de gerealiseerde uren worden gerekend:

•
•
•
•
•

alle feitelijk gewerkte uren
doorbetaalde ziekte-uren
opgenomen en doorbetaald bijzonder verlof
compensatie van toeslagen in tijd
uren die op verzoek van de werknemer zijn opgenomen als onbetaald verlof

2.

De vergoeding voor plus-uren wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd . Voor ieder uur plusuur geldt een vergoeding van anderhalf uur in vrije tijd of geld (150%).
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3.

4.

Het tijdstip waarop de vervangende vrije tijd wordt genoten, wordt na overleg met de
werknemer door de werkgever vastgesteld .
Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden de te veel gewerkte uren zoveel mogelijk
gecompenseerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt financieel
gecompenseerd.

Min-uren
1.

2.

Min-uren, die niet gecompenseerd (kunnen) worden voor 1 april van het volgende
kalende rjaar, vervallen en komen voor het risico van de werkgever, tenzij de onmogelijkheid
om deze uren te compenseren in alle redelijkheid voor rekening van de werknemer komt.
Er mag bij beëindiging van het dienstverband geen verrekening van min-uren plaatsvinden,
tenzij de werknemer het initiatief heeft genomen om in een bepaalde periode minder te
werken met de intentie om deze uren op een later moment in t e halen. Dan geldt dat de te
weinig gewerkte uren zoveel mogelijk gecompenseerd worden binnen de opzegtermijn. Het
resterende verschil wordt verrekend met vakantie-uren, dan wel ingehouden op het laatste
sa laris, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

ARTIKE L 3.4 JAARU RENSYSTE MATI EK EN VAKANTI E
Indien vakantie-uren worden opgenomen op een dag waarop volgens individueelarbeids-en
rusttijdenpatroon een bepaald aantal uren zou worden gewerkt, dan wordt dit aantal uren
geregistreerd als vakantie.

ARTIKE L 3.5 JAARUR ENSYSTEMATIEK EN FE ESTDAGEN

1.
2.

3.

Het aantal uren waarop jaarlijks arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7,2
uur voor elke feest- en gedenkdag.
Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
beginsel toegepast met betrekking tot de inzetbaarheid op feestdagen en met betrekking tot
bepaalde in lid 1.
Voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden, geldt de vermindering
op grond van de in het resterende kalenderjaar voorkomende feestdagen.

ARTI KEL 3.6 JAARURENSYSTEMATIEK EN ZIE KTE/ARBE IDSON<:JESCH IKTHEID
1.

2.

3.

Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht,
wordt het aantal doorbetaalde ziekte-uren gebaseerd op het overeengekomen
arbeidspatroon.
Wanneer geen arbeidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele
arbeidsduur.
Indien de werknemer haar arbeid ten gevolge vanzwangerschaps-en bevallingsverlof niet
verricht, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
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ARTIKEL 3.7 AR BEIDS- EN RUSDIJ DE N
Met inachtneming van de arbeidstijdenwet, en artikel 3.2 van deze cao, wordt de indeling van het
arbeids-en pauze- rusttijdenpatroon door de werkgever, na overleg met de betreffende werknemer,
vastgesteld.

ARTIKEL 3.8 WER KEN OP ZON - EN FEESTDAGE N
Indien een werknemer werkzaam is op zon- en feestdagen ontvangt hiji/zij daarvoor, naast de
normale loonbetaling, een toeslag. Daarbij kan werknemer kiezen voor een toeslag van 70% in tijd of
70% in geld.
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Hoofdstuk 4

Sa lari s en (j aarlijkse) uitkeringen

ARTI KEL 4.1 ALGE MEE N/B EPERKINGEN WER KINGSSF EE R VAN DIT HOOFDSTUK
De artikelen 4.2 t/m 4.4.1 zijn niet van toepassing op degene die de hoogste zeggenschap uitoefent
bij de dagelijkse leiding van de arbeid . Dit betreft de bestuurder-direct1eur (die statutair
eindverantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van de organisatie).

ARTIKE L 4.2 VASTSTELLING VAN HET SALARI S
1.

Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld op een bedrag in de salarisschaal, dat bij de
functie hoort overeenkomstig de functiematrix en methodiek zoals opgenomen in het
personeelsformatieplan. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 1.

2.

a)

Het salaris van de leerling-werknemer wordt vastgesteld aan de hand van de
salarisschaal van de functie waarvoor hij wordt opgele id en afhankelijk van de duur
van de opleiding.
b) Bij indiensttreding wordt de leerling-werknemer ingeschaald in periodieknummer 1
van de salarisschaal die wordt vastgesteld door op de salarisschaal het aantal schalen
in mindering te brengen dat gelijk is aan het aantal opleidingsjaren dat de leerlingwerknemer nog moet doorlopen.
c) Bij de overgang naar een volgend leerjaar wordt de leerling-werknemer ingeschaald
in periodieknummer 1 van de aan de in lid 2 genoemde naast hogere salarisschaal.
d) Op de leerling-werknemer is artikel4.4 niet van toepa ssing.

ARTIKEL 4.3 FUNCTIEWAARDERING
Het beloningssysteem is vormgegeven door middel van Fuwasis functiewaardering op basis van
functie-eisen en functie-inhoud. De functies worden beschreven en geclassificeerd per
organisatieonderdeel in het personeelsformatieplan. De FUWA-indeling vindt plaats met
terugwerkende kracht tot aan de datum indiensttreding bij de Domijnen. In juni 2020 worden de
functiebeschrijvingen en functiewaarderingen die worden toegepast bij de Domijnen geëvalueerd .
Nadat met de ondernemingsraad overleg is gevoerd worden, alvorens over te gaan tot vaststelling,
de vakorganisaties die partij zijn bij deze cao geraadpleegd.

ARTIKEL 4.4 .1 JAAR LIJKSE VERHOG ING

1.

Het salaris van de werknemer wordt jaarlijks verhoogd met één periodieknummer tot het
maximum van de voor zijn functie geldende functieschaal is bereikt. Als er in het verleden
een andere datum ter vaststelling van een periodieke toekenning is afgesproken, dan geldt
die andere datum.
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2.

Deze periodieke verhoging wordt toegekend op 1 januari of op de eerste dag van de
kalendermaand waarin de werknemer:
a)

Bij de werkgever in dienst trad;

b) Bevorderd werd naar een hogere functie ;
c)

De uitloopperiodieken worden eens in de twee jaar uitsluitend toegekend
indien de werknemer goed functioneert en baseert dit op een daartoe te
houden beoordelingsgesprek conform de beoorde lingsregeling.

3.

Na het bereiken van het maximum van de functieschaal kan de eerste
uitloopperiodiek na twee jaar worden toegekend.

4.

De werkgever heeft de mogelijkheid de toekenning van de jaarlijkse periodieke
verhoging in uitzonderlijke gevallen en bij aantoonbaar onvoldoende functioneren
achterwege te laten en baseert dit op een daartoe te houden beoordelingsgesprek.

s. De uitloop periodieken worden eens in de twee jaar uitsluittend toegekend indien de
werknemer goed functioneert. Dit wordt vastgesteld in helt beoordelingsgesprek. Met
de toekenning van extra periodieken kan het maximum van de salarisschaal met ten
hoogste twee periodieken worden overschreden.

ARTIK EL 4.4 .2 STR UCTURELE SALAR ISVER HOG ING
Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen cao-partijen over de aanpassing van het salaris en de
salarisschalen.
Gedurende de looptijd van deze cao vinden de volgende loonsverhogingen plaats:
•

3% per 1 januari 2020

•

2% per 1 januari 2021

ARTIKEL 4.5 OVERGANG NAAR EEN ANDER E FUNCTIE
1.

Overgang naar een hogere functie
a) De werknemer die wordt overgeplaatst naar een functie die in een hogere
salarisschaal is ingedeeld, wordt met ingang van de datum van overplaatsing in deze
salarisschaal ingedeeld.
b) De werknemer wordt ingeschaald in het naast hogere bedrag van de salarisschaal
waarin de nieuwe functie is ingedeeld en wordt een bevorderingsperiodiek
toegekend

ARTIKE L 4.6 UITBETALI NG SALARIS
Het salaris wordt uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand uitbetaald. Eventuele
toeslagen worden in de daaropvolgende maand uitbetaald.
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ARTIKEL 4.7 VERGOEDING WAARNEM ING HOGERE FUNCTIE
1.

2.

3.
4.

Aan de werknemer, met wie is overeengekomen dat hij tijdelijk een hoger gesalarieerde
functie van een andere werknemer geheel of nagenoeg geheel waarneemt, wordt op het
tijdstip dat de waarneming ten minste dertig kalenderdagen heeft geduurd met
terugwerkende kracht tot het tijdstip waarop de waarneming aanving een vergoeding
toegekend. De vergoeding bedraagt het verschil tussen zijn laatstgenoten salaris vóór de
waarneming en hetgeen hij bij bevordering tot die hogere functie zou hebben ontvangen .
De vergoeding is, in afwijking van het vorige lid, het bedrag van de periodieke verhoging, die
hij in zijn eigen functie vóór waarneming zou hebben ontvangen, indien die hoger is dan het
in het vorige lid bedoelde bedrag.
Bij niet-volledige waarneming kan de vergoeding op een naar verhouding lager bedrag
worden gesteld dan wanneer de vervanging volledig zou zijn geweest.
De waarneming heeft niet betrekking op vervanging van wegens vakantie afwezige
werknemers en kan ten hoogste 24 maanden duren.

ARTIKEL 4. 8 VERGOE DING TIJDELIJ KE WAAR NEMING ANDE RE TAKEN
1.
2.

De werkgever kan aan de werknemer, met wie is overeengekomen dat hij tijdelijk andere
taken vervult, een vergoeding toekennen.
De waarneming heeft niet betrekking op vervanging van wegens vakantie afwezige
werknemers en kan ten hoogste 24 maanden duren.

ARTIKE L 4.9 MOBILITEITSTO ESLAG
1.
2.

3.
4.

De werkgever kan aan de werknemer een individuele tijdelijke mobiliteitstoeslag van
maximaal twee jaar toekennen.
De toeslag kan worden toegepast om een werknemer te stimuleren zijn medewerking te
verlenen aan door de werkgever beoogde of vastgestelde maatregelen op het gebied van
loopbaan, scholing, of toekomstige functievervulling binnen en/of buiten de instelling.
De in het vorige lid bedoelde maatregelen kunnen mogelijkerwijs voortvloeien uit een plan
voorscholings-en loopbaanbeleid.
De werkgever kan de toeslag verlengen, met inachtneming van de in de vorige leden
opgenomen voorwaarden.

ARTI KEL 4. 10 VAKANTIETOESLAG
Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
1. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van de som van de in het
vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende salaris en/of de loondoorbetaling/aanvulling als
bedoeld in artikel11 .2.
2. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantietoeslag minimaal €
152,38 per maand. Het bedrag wordt geïndexeerd met de in art ikel genoemde verhogingen
op de daarin genoemde data . Werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst
komen, ontvangen de vakantietoeslag naar rato .
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3.
4.

In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen
krachtens de sociale verzekeringswetten .
De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei.

ARTI KEL 4.11 EINDEJAARSUITKERI NG
1.

2.

3.

4.

De eindejaarsuitkering bedraagt 5% van het door de werknemer in het desbetreffende
kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde
vakantietoeslag;
De eindejaarsuitkering zoals bedoeld in lid 1 bedraagt minimaal bruto € 1.000,- bij een
volledig dienstverband, het bedrag wordt geïndexeerd met de in artikel4.4.2 genoemde
verhogingen op de daarin genoemde data;
De eindejaarsuitkering wordt in december uitgekeerd, dan wel zoveel eerder als het
dienstverband in het desbetreffende kalenderjaar eindigt;
De eindejaarsuitkering wordt betrokken in de pensioengrondslag.

ARTI KEL 4.12 JUBILEU MUITKE RING
1.

2.

De werknemer die, al of niet met onderbreking, in dienst is geweest van de Domijnen of een
van haar rechtsvoorgangers, heeft bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar
recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is als volgt:
a) Bij 25 dienstjaren een half maandsalaris;
b) Bij 40 dienstjaren een heel maandsalaris;
c) Bij 50 dienstjaren een heel maandsalaris.
Het in lid 1 bedoelde maandsalaris bestaat uit: het bruto maandsalaris, vermeerderd met
vakantietoeslag over een maand. Indien mogelijk zal deze uitkering fiscaal vriendelijk worden
uitgekeerd.

ARTIKEL 4.13 ARBEIDSMARKTIOESLAG
1.
2.

3.

4.

De werkgever kan aan de werknemer een individuele tijdelijke arbeidsmarkttoeslag
toekennen in de in de volgende leden bedoelde gevallen.
De toeslag kan worden toegepast om een nieuwe werknemer in een ter beoordeling van de
werkgever moeilijk vervulbare vacature aan te trekken.
De toeslag kan worden toegepast om de dienstbetrekking van een werknemer te behouden,
indien voorkoming hiervan, ter beoordeling van de werkgever, in het belang van de instelling
gewenst is.
De werkgever kan de toeslag verlengen, met inachtneming van de in de vorige leden
opgenomen voorwaarden .
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Hoofdstuk 5

Tegemoetkomingen en vergoedingen

ARTIKEL.5 .1 TEGEMOEKOM ING WOON-WERKVERKEER
1.

2.

3.

4.

De werknemer die op meer dan 10kilometer enkele reisafstand van huis werkt, ontvangt
over gewerkte dagen een reiskostenvergoeding op basis van laagste tarief openbaar vervoer
of op basis van het fiscaal toegestane onbelast uit te keren kilometertarief. Het aantal te
vergoeden kilometers wordt begrensd tot een maximum reisafstand vice versa op basis van
30 kilometer enkele reis.
De reisafstand wordt berekend op basis van de kortste reisroute tussen woon- en
werldocatie. Waarbij de ANWB routeplanner als leidraad geldt.
Indien reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is en de werknemer met toestemming
van de werkgever met de auto naar het werk reist, wordt aan de werknemer een
reiskostenvergoeding verstrekt conform de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding.
De vergoeding wordt per kalendermaand uitbetaald onder overlegging van bewijsstukken.

ARTIKEL 5. 2 TEGE MOETKOM INGEN EN VERGOEDINGE N VOOR STAGIAIRES
1.

2.

Kosten anders dan de in 5.1 bedoelde kosten die de stagiaire tijdens zijn stage maakt, in
opdracht van de werkgever, worden conform de bepalingen van deze cao of de binnen de
organisatie van toepassing zijnde ondernemingsregelingen vergoed. In overleg met de OR
wordt deze regeling voor 1 januari 2021 overeengekomen .
De werkgever kan aan leerlingen die stagelopen een stagevergoeding geven.

ARTIKEL 5.3 REIS- EN VER BLIJFSKOSTE NVERGOED ING
De werknemer die in opdracht van de werkgever voor zijn werkzaamheden reis- en verblijfskosten
maakt, ontvangt een vergoeding van de werkelijke kosten. Waarbij geldt dat de werkelijke kosten
vooraf geïndiceerd dienen te worden door de werknemer en deze aan de directeur-bestuurder voor
moeten worden gelegd ter goedkeuring.

ARTIKEL 5.4 TE LEFOON KOSTEN
De werkgever stelt binnen de fiscale normen een ondernemingsregeling vast voor de vergoeding van
telefoonkosten voor de medewerkers die 24/7 bereikbaar dienen te zijn. Dit wordt door de directeurbestuurder bepaald en is functie gebonden.

ARTIKEL 5.5 WERKKOSTENREGELING
Jaarlijks worden met de OR afspraken gemaakt over de invulling van de werkkostenregeling.

19

Hoofdstuk 6

Vakantie en ve rlof

ARTIKEL 6.1 AA NTAL VAKANTIE UREN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

De werknemer met een volledig dienstverband heeft recht op 180 uur verlof per kalenderjaar
te onderscheiden in een wettelijk deel van 144 uur en een bovenwettelijk deel van 36 uur.
De werknemers waarop op datum van overgang de cao biblioth,eken van toepassing was,
blijven recht houden op de overgangsbepaling bovenwettelijk vakantierecht, zoals is
overeengekomen in artikel 27 lid 6 van de cao bibliotheken. Het bovenwettelijk vakantierecht
van de op 1januari 2005 in dienst zijnde werknemers wordt als overgangsregeling tot het
einde van hun dienstverband, verhoogd volgens onderstaande tabel:
Geboortejaar 1951 tot en met 1955: 7,2 uur
Geboortejaar 1946 tot en met 1950: 14,4 uur.
Door de werkgever worden in overleg met de ondernemingsraad maximaal twee collectieve
vakantiedagen per jaar vastgesteld .
De werknemer kan maximaal 36 uur per jaar extra verlof kopen .
De werknemer kan maximaal 36 uur per jaar verlof verkopen .
De werkgever houdt per werknemer een verlofregistratie bij.

ARTIKE L 6.2 OPNAME VAKANTIEVERLOF
De vakantie moet in de regel in het desbetreffende kalenderjaar worden opgenomen, tenzij
werkgever en werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. Met betrekking tot de
wettelijke vakantieverlofuren geldt dat de werknemer deze binnen 12 maanden na het
opbouwjaar opneemt. Na ommekomst van die 12 maanden vervallen deze niet opgenomen
wettelijke vakantieverlofuren.
2. In enig jaar niet-genoten vakantieverlof wordt zoveel mogelijk in een volgend kalenderjaar
door de werknemer opgenomen, met dien verstande dat de werknemer in geen kalenderjaar
meer verlof kan opnemen dan anderhalf maal het hem volgens artike l 6.1 toekomende
verlof.
Hier kan alleen van worden afgeweken als de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs
niet in staat is geweest vakantie op te nemen, of als dit in samenspraak met de werkgever
gebeurt.
3. Als de werknemer voorafgaand aan dan wel t ijdens een vastgestelde vakantie
arbeidsongeschikt wordt, geldt de verleende vakantie niet als vakantie indien de werknemer
voldoende aan de werkgever aantoont dat door deze arbeidsongeschiktheid geen verlof kan
worden genoten. Werknemer dient dit aan te tonen middels een doktersverklaring.
4. De werknemer die een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is (geweest)
heeft een evenredige aanspraak op vakantie, waarbij afronding op hele uren ten gunste van
de werknemer plaatsvindt.
1.

ARTIKEL 6.3 FEESTDAGEN
De werknemer heeft recht op verlof met behoud van salaris op de navo lgende dagen, voor zover
deze niet op zaterdag of zondag vallen : Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Koningsdag
(of de dag waarop Koningsdag gevierd wordt), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 5 mei in
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lustrumjaren, eerste en tweede Kerstdag en op de door de Rijksoverheid erkende nationale feest- en
gedenkdagen. De feestdagen omvatten een tijdvak van 24 uur, te beginnen om 0.00 uur op de
betrokken dag. Als er wordt gewerkt op feestdagen geldt de toeslag zoals verwoord in artikel 3.9 van
deze cao.

ARTIKEL 6.4 BUITENGEWOON VERLOF
1.

2.

De werkgever maakt met de ondernemingsraad afspraken over bijzonder verlof, voor zover
hij dit nog niet heeft geregeld . Als de werkgever nog geen regeling over bijzonder verlof heeft
vastgesteld dan gelden, zolang de werkgever nog geen afspraken met de ondernemingsraad
over bijzonder verlof heeft gemaakt, de aanspraken op bijzonder verlof zoals genoemd in lid
2 van dit artikel.
Indien en voor zover de noodzaak tot werkverzuim aanwezig is wordt aan de werknemer in
de hierna te noemen gevallen extra verlof van korte duur verleend met behoud van salaris
(zie uitzondering onder h m.b.t. bloedverwanten in de derde en vierde graad), tenzij dit verlof
het functioneren van de instelling in gevaar brengt:
a)

Bij verhuizing aan hen, die een eigen huishouding overbrengen anders dan in geval
van overplaatsing eenmaal per drie jaar en ten hoogste twee dagen.
b) Voor het zoeken van een woning ingeval van overplaatsing: ten hoogste twee dagen.
c) Bij verhuizing ingeval van overplaatsing: drie dagen.
d) Bij zijn ondertrouw: de hiervoor benodigde t ijd.
e) Bij zijn huwelijk, het opstellen van een notariële akte m.b.t. een samenlevin'gsrelatie,
of partnerregistratie in de zin van het Burgerlijk Wetboek, Titei5A: vier dagen. Dit
recht heeft men slechts een keer bij de gebeurtenis met dezelfde partner.
f) Tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en de
tweede graad: een dag, indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn woon- of
standplaats en ten hoogste twee dagen, indien dit huwelijk wordt gesloten buiten zijn
woon- of standplaats.
g) Bij zijn 25-, 40- en 50-jarig dienst- of huwelijksjubileum en bij het 25-, 40-, 50- en 60jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stief- of schoonouders: een dag.
h) Bij zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie en bij andere vergelijkbare
godsdienstige en levensbeschouwelijke gebeurtenissen en bij die van zijn echtgenote,
kinderen, pleeg- of stiefkinderen: een dag.
3. In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe
aanleiding bestaat, buitengewoon ve rlof met of zonder behoud van salaris verlenen voor een
van geval tot geval te bepalen tijd.
4. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk
en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen.
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ARTIK EL 6.5 WERK EN PRIVÉ
ARTIKEL 6.5.1 Wettelijke verlofregelingen
De werknemer kan gebruik maken van verschillende vormen van betaald of onbetaald verlof. Indien
en voor zover de noodzaak tot werkverzuim aanwezig is wordt aan de werknemer verlof verleend
met inachtneming van het bepaalde in de Wet arbeid en zorg. 1

ARTIKEL 6.5.2 OUDERSCHAPSVERLOF
1.

2.

3.
4.

In afwijking van en in aanvulling op hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg gelden voor de
werknemer, die van het recht op ouderschapsverlof gebruik wil maken, onderstaande
bepalingen. Het maximumaantal uren van het verlofwordt bepaald door de gemiddelde
arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met 26.
Over de uren waarop aan de werknemer ouderschapsverlof is verleend, vindt 25%
salarisdoorbetaling plaats . Bij vrijwillige voortzetting door de werknemer van de
pensioenopbouw tijdens dit ouderschapsverlot betaalt de werkgever het werkgeversaandeel
in de pensioenpremie gedurende een periode van maximaal 24 maanden per kind.
De werknemer bouwt geen vakantieverlof op over de uren dat hij ouderschapsverlof geniet.
De in lid 2 genoemde vergoeding wordt meegenomen bij de be~rekening van de
vakantietoeslag (artikel4.10) en de eindejaarsuitkering (artikel 4.11).

ARTIKEL 6.5 .3 ZORGVERLOF
1.

De werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in
verband met ziekte van zijn echtgenoot, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders,
kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen of anderen in hun sociale omgeving, zoals
vrienden en bekenden in overeenstemming met de volgende bepalingen:
a) meerdere keren per jaar kan kortdurend zorgverlofworden opgenomen. Het
maximum aanta l uren is twee keer het aantal uren dat werknemer per week werkt in
een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag
waarop het verlof wordt genoten;
b) over de opgenomen uren wordt 70% van het salaris doorbetaald.

2.

De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in
verband met ziekte van zijn echtgenoot, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders,
kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen of anderen in lhun sociale omgeving, zoals
vrienden en bekenden overeenkomstig de volgende bepalingen:
a) Het maximum aantal uren van het verlof wordt bepaald door de gemiddelde
arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met 13.
b) Over de opgenomen verlofuren wordt 40% van het salaris doorbetaald. Dit tot
hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde, gemiddelde
omvang van het dienstverband per week.

1

De Wet arbeid en zorg regelt calamiteiten- en kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof,
zwangerschaps-en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof.
http ://www. rijksoverheid. n 1/onderwerpen/verlof-voor -ouders/recht -op-verlof
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c)

De vergoeding bij zorgverlof wordt minimaal berekend op basis van een voltijd bruto
salaris van maximaal schaal 3.
d) Bij vrijwillige voortzetting door de werknemer van de pensioenopbouw tijdens het
zorgverlot betaalt de werkgever het werkgeversaandeel in de pensioenpremie.
e) Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van
maximaal 6 maanden en bedraagt hoogstens de helft van de arbeidsduur per week.
f) De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen om verlof voor een
langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de
arbeidsduur per week. De werkgever stemt hiermee in, tenzij gewichtige redenen het
hem onmogelijk maken. Het onder b bepaalde blijft echter onverminderd gelden .
g) Over de uren dat de werknemer zorgverlof geniet wordt vakantieverlof opgebouwd.
h) Het onder c, d en e bepaalde geldt slechts gedurende een periode van maximaal 6
maanden.
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Hoofdstuk 7

Emp loyability

Inzetbaarheid van medewerkers op korte én langere termijn is een wederzijdse verantwoordelijkheid
van werkgever en medewerker. Functies en taken veranderen terwijl de medewerkers inzetbaar
moeten blijven. Deze wederzijdse verantwoordelijkheid vormt één van de elementen van de
volwassen arbeidsverhoudingen zoals die binnen de Domijnen wordt nagestreefd: de relatie tussen
we rkgever en medewerker is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en
zorgvuldigheid. Daarnaast zijn er de ambities van de medewerker zelf: andere taken, een andere
functie of misschien zelfs een andere loopbaan. In dit kader zijn in dit hoofdstuk een aantal
aanvullende afspraken gemaakt ter verdere bevordering van de inzetbaarheid van medewerkers.

ARTIKEL 7.1 SCHOLI NGSBELEID EN LOO PBAANBELEID
De we rkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging
een scholingsplan op waarin de scholings- en loopbaanmogelijkheden alsmede studiefaciliteiten van
de werknemers zijn opgenomen . Dit scholingsplan, met bijbehorende scholingsbegroting is gericht
op het huidige en het toekomstige functioneren van de werknemers binnen en buiten de
onderneming.
Het plan omvat in ieder geval de volgende onderwerpen :
a} Welke( categorieën} werknemers in aanmerking komen voor een loopbaangesprek
met een door de werknemer, met instemming van de werkgever, gekozen
deskundige.
b} Welke mogelijkheden de werkgever biedt ter bevordering van doorstroming naar
hogere functies .
c} Welk budget jaarlijks minimaal beschikbaar is voor opleidingen en loopbaanbeleid.
d} Welke studiefaciliteiten-al dan niet op verzoek van de werknemer- worden
verleend.
e} Op welke wijze wordt omgegaan met de zogeheten erkenning van verworven
competenties (EVC}, die binnen en buiten de organisatie kunnen zijn opgedaan.
f} Op welke wijze het opdoen van informele leerervaringen wo rdt georganiseerd.
Het plan is gericht op de volgende doelstellingen:
a} Deskundigheidsbevordering: het organiseren van zinvolle arbeid voor elke
werknemer, gericht op maximaleontplooiings-en ontwikkelingsmogelijkheden en
inspelend op ieders capaciteiten en ambities.
b} Werknemers in staat stellen om ontwikkelingen in vakg·ebied bij te houden
c} Het creëren van adequate arbeidsomstandigheden en een gunstig leerldimaat.
d} Het stimuleren van werknemers om hun bijdrage aan het goed functioneren van de
Domijnen te (blijven} leveren .
e} Werknemers voldoende gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt, binnen en/of buiten de
sector.
Met betrekking tot het verlenen van studiefaciliteiten wordt in ieder geval het volgende geregeld:
de aanvraagprocedure;
de verlofmogelijkheden;
de kostenvergoeding en eventuele terugbetalingsverplichting;
de omstandigheden waaronder in individuele gevallen kan worden afgeweken.
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Artikel 7.2 SCHOLI NGSBUDGET
Ten behoeve van de uitvoering van het scholingsplan wordt jaarlijks eE!n budget aangewend van
tenminste 1,2% van de bruto loonsom.

ARTIKEL 7.3 BIJSCHOLI NG
De werknemer is verplicht die bijscholingsactiviteiten te volgen die in overleg met zijn werkgever
aangewezen worden als noodzakelijk voor de uitoefening van de functie. Deze bijscholingsactiviteiten
worden als opgedragen werkzaamheden beschouwd . Ook worden deze bijscholingsactiviteiten als
werktijd beschouwd . De kosten komen voor rekening van de werkgever.

ARTIKE L 7.4 FUNCTIONE RINGSG ESPREKK EN
1.

2.

3.

De werkgever zal periodiek (minimaal jaa rlijks) met de werknemer zijn functione ren
bespreken. Hierbij zal, met het oog op het goed vervullen van de huidige functie
respectievelijk met het oog op de te verwachten wijzigingen in de huidige functie, eveneens
ter sprake komen of en in hoeverre er behoefte is aan aanvullende werkervaring en/of
scholing. Het functioneringsgesprek is tweezijdig. Naast het gegeven dat de werkgever zijn
oordeel geeft over de voortgang van de werkzaamheden en de ontwikkeling van de
medewerker, kan de medewerker zijn visie geven op het werken in de afgelopen periode en
zijn visie op de werkgever en de begeleiding geven.
In dit overleg zullen ook de wensen die de we rknemer en de werkgever hebben met
betrekking tot de interne doorstroming betrokken wo rden en zal bepaald worden in hoeverre
deze wensen kunnen worden gehonoreerd en welke aanvullende werkervaringen/of scholing
daarvoor noodzakelijk is . Tevens kunnen in het overleg afspraken worden gemaakt over
taakaanpassingen, of indien van toepassing dan wel mogelijk, plaatsing in een meer passende
functie.
In het functioneringsgesprek zullen werkgever en werknemer tevens de
arbeidsomstandigheden van werknemer, waaronder de werkplekinrichting, bespreken en
vastleggen. Werkgever en werknemer verplichten zich onder alle omstandigheden de wet- en
regelgeving ten aanzien van de arbeidsomstandigheden na te leven.

ARTIK EL 7.4.1 PERSOONLIJ K ONTWIKKELI NGSPLAN
1.

2.

3.

4.

Er wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan vastgelegd, met volwassen arbeidsverhoudingen
en dus wederzijdse verantwoordelijkhe id als vertrekpunt.
In het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt wederzijds afstemm ing plaats tussen de wensen
van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de
ontwikkelingsdoelen van de organ isatie en worden afspraken gemaakt over zijn scholing,
toekomstige inzetbaarheid en doorstroming naar andere interne of externe functies .
In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden tevens de afsprak,en vastgelegd over de door de
werkgever beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd en/of ge ld.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste eenmaal per vier jaar opgesteld dan wel
geactualisee rd en komt jaarlijks in het gesprek over het (toekomstig) functioneren van de
werknemer aan de orde.
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ARTIKEL 7.5 BEOORDELINGSREG ELING
De directeur-bestuur komt met de OR een beoordelingsregeling overeen .

ARTIKE L 7.6 LEVENSFASEBEWUST PERSONE ELSBELEID
De werkgever maakt afspraken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging over
levensfasebewust personeelsbeleid . Deze afspraken houden rekening met de levensfase van de
werknemers en daarbij behorende kenmerken en behoeften . Daarnaast wordt bekeken op welke
manier de leeftijdsgebonden vakantie-uren uit artikel6.11id 2 kunnen worden ingezet. De afspraken
zijn gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Er wordt naar gestreefd om voor 1 januari
2021 tot overeenstemming te komen met de OR.

ARTIKE L 7.7 WERVINGS- EN AANSTELLI NGSBELE ID
1.

De werkgever dient in overleg met de ondernem ingsraad een plan vast te stellen,
voor zover hij daarover nog niet beschikt, m.b.t. de werving en selectie van nieuwe
werknemers en de doorstroming naar hogere functies van zittende werknemers. Het
uitgangspunt bij werving, selectie en loopbaanontwikkeling is dat de
personeelssamenstelling bij de werkgever in overeenstem m ing is met de
samenstelling van de regionale beroepsbevolking, met name ten aanzien van het
aantal werkzame allochtone werknemers en gedeeltelijk a1rbeidsgeschikten.
Eveneens is uitgangspunt dat het aandeel van vrouwen, allochtone werknemers en
gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de bezetting van leidinggevende- en staffuncties in
overeenstemm ing is met de totale personeelssamenstelling.

2.

Zolang de werkgever niet beschikt over een plan zoals bedoeld in lid 1, of indien en
zolang uit het plan blijkt dat vrouwen, allochtone werknemers en gedeeltelijk
arbeidsgeschikten in de organisatie of in bepaalde functies ondervertegenwoordigd
zijn, zal de werkgever (externe en interne) sollicitanten die aan de
aanstellingsvereisten voldoen, voor een sollicitatiegesprek uitnodigen en bij voorkeur
aanstellen.

3.

De werkgever zal ter bevordering van de deelname van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten aan het arbeidsproces voorzieningen treffen gericht op het
behoud, herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werkneme rs.
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Hoofdstuk 8

Pensioe n

ARTIKEL 8 PENSIOENFO NDS
De rechten en verplichtingen van de we rkgever en de werknemer, betrekking hebbend op de voor de
werknemer geldende pensioenregeling, daaronder begrepen de regeling inzake de vaststelling van de
hoogte van de jaarlijkse premie, worden geregeld in de bepalingen van het pensioenreglement van
het Pensioenfonds ABP, c.q. in een in het kader van dit pensioenfonds goedgekeurde regeling. De
werknemers waarop op datum van overgang de cao bibliotheken van toepassing was, blijven onder
het pensioenreglement vallen van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken .
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Hoofdstuk 9

Werkg elegenheid en Sociale Zekerheid

ARTIKEL 9.1 WGA PREMI E
De door de werkgever ingehouden WGA-premie op het salaris van de werknemer is nihil.

ARTIKEL 9.2 BETALI NG TIJD ENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder laatstgenoten salaris: Het salaris dat
de werknemer ontvangt op het moment dat de in lid 2 genoemde verhindering wegens
ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling is on1tstaan, vermeerdert met
overige loonbestanddelen volgens de dagloonregelingen van de ZW en de WAO of de WIA.
De hoogte van deze loonbestanddelen wordt op maandbasis gemeten over een periode van
drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de in lid 2 genoemde verhindering wegens
ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling is ontstaan.
2. In het eerste ziektejaar is sprake van een loondoorbetaling van 100%.De werknemer heeft
voor zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, recht op doorbetaling van zijn
laatstgenoten salaris tot een percentage van 70% tijdens de dertiende tot en met de
vierentwintigste maand. In de dertiende tot en met de vierentwingste maand vindt 100%
loondoorbetaling plaats op de uren waarin een van de volgende activiteiten verricht worden:
a) Het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden in het kader van een reintegratieplan.
b) Het volgen van scholing/training gericht op werkhervatting.
c) Het aanvaarden van een (tijdelijk) lager gesalarieerde fiUnctie (al dan niet bij de eigen
werkgever).
3. De uitkering die de werknemer ontvangt op grond van hoofdstuk 3 van de wet Arbeid en Zorg
gedurende periode dat hetzwangerschaps-en bevallingsverlof wordt genoten, wordt door de
werkgever aangevuld tot het salaris als bedoeld in lid 1.
4. De werknemer die na 1 januari 2006 in het kader van de WIA, E!erder dan na de gebruikelijke
wachttijd een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening Volledig
Arbeidsongeschikten (IVA- regeling) ontvangt, ontvangt van de werkgever een aanvulling op
deze uitkering. Deze uitkering (inclusief het eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen)
wordt tijdens de eerste tot en met de twaalfde maand van zijn ongeschiktheid aangevuld tot
100% van zijn laatstgenoten salaris en tijdens de dertiende tot en met de achttiende maand
van zijn ongeschiktheid tot 70% van zijn laatstgenoten salaris.
Deze aanvull ing op de !VA-regeling duurt uiterlijk 18 maanden gerekend vanaf de eerste
ziektedag. Als het dienstverband eindigt, eindigt ook de aanvulling.
s. De in de leden 2 en 3 genoemde doorbetaling en aanvulling wordt verminderd met door de
werknemer buiten zijn arbeidsovereenkomst ontvangen inkomsten voor tijdens de in lid 2
bedoelde verhindering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling
verrichte werkzaamheden voor zover deze werkzaamheden zijn gesta rt na de datum waarop
de verhindering ontstond .
1.
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ARTIKEL 9.3 ONTSLAGBESCHER MI NG GEDEELTE LIJK AR BE IDSONGESCHIKTEN
De werknemer die in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden,
wordt na ommekomst van de in artikel9.2 lid 2 genoemde periode niet ontslagen. De werkgever en
de werknemer spannen zich tot het uiterste in om een passende functie te vinden voor de
werknemer binnen of buiten de organisatie. Ontslag van deze werknemer is niet wenselijk, maar
wordt, indien na een redelijke termijn en aantoonbare inspanningen geen passende functie wordt
gevonden, niet uitgesloten.
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Hoofdstuk 10

Medezeggenschap

ARTIKEL 10.1 ONDERNEM INGSRAAD
De werkgever stelt een ondernemingsraad bij ten minste 35 werkneme1rs.

ARTIKEL 10.2 TIJDSBESTEDING EN VERVANG ING ONDERN EMINGSRAAD
1.

2.

De werkgever treft een vervangingsregeling voor de herbezetting van de door leden van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestede arbeidstijd. Deze arbeidstijd
moet wel besteed zijn aan werkzaamheden die verband houden met het functioneren van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
De door de werknemer bestede tijd aan het deelnemen aan door de ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging gehouden raadplegingen} zoals bedoeld in artikel17 WOR 1
wordt aangemerkt als arbeidsduur.

ARTIKEL 10.3 BOVENW ETIELIJKE FACILITEITEN EN BEVOEGDHED EN
ONDERNEM INGSRAAD
Wanneer de vacature van een werknemer belast met de hoogste} dagel ijkse leiding in de instelling
moet worden vervuld} stelt de werkgever- onverminderd het bepaalde in artikel 30WOR- de
ondernemingsraad in de gelegenheid deel te nemen aan de sollicitatieprocedure betreffende de
vervulling van deze vacature. Het standpunt van de ondernemingsraad over deze
kandidaat/kandidaten weegt zwaar voor de standpuntbepaling van de werkgever.

ARTIKEL 10.4 INSTEMM INGSRECHT EN ONDE RSTEUNING OR
Voor alle onderwerpen waarvoor op grond van de bepalingen in deze cao met OR (afwijkende)
afspraken kunnen worden gemaakt} geldt het instemmingsrecht. Tevens kunnen OR zich laten
ondersteunen door een deskundige conform artikel16 WOR.

ARTIKEL 10.5 SAM ENSTELLI NG RAAD VAN TOEZICHT
1.
2.
3.

De organisatie waarvan de rechtsvorm de stichting is1 kent met instemming van de OR
minimaal aan de OR het recht toe om:
Voor tenminste één voor een kandidaat van de OR gereserveerde zetel in de RVT een
kandidaat voor te dragen.
De OR kan geen personen voordragen voor benoeming als lid van De RVT die op de datum
van de voordracht:
a) Werknemer zijn van de instelling;
b) Ex-werknemer zijn van de instelling en nog geen twee jaar uit dienst zijn;
c) Werkzaam zijn als vrijwilliger binnen de instelling.
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Hoofdstuk 11

Voo rzi eningen voo r va korganisaties

Arti kelll . 1 FACILITEITEN VAKORGAN ISATI ES
Mits een verzoek daartoe binnen redelijke normen wordt gedaan, is de we rkgever verplicht de
volgende faciliteiten te verstrekken aan de werknemer die bestuurslid ~s van een van de
werknemersorganisaties als bedoeld in de aanhef van de cao en/of aan de werknemer die is
aangemerkt als vertegenwoordiger van genoemde organisaties:
1. Gebruik van publicatieborden, teneinde aan werknemers informatie te kunnen verstrekken
over de vakorganisatie(s) en/ of aankondigingen van deze vakorganisatie(s) bekend te kunnen
maken.
2. Gebruik van ruimten/lokalen van de instelling, ten dienste van buiten werktijd te houden
bijeenkomsten van de werknemers-organi-satie(s), gericht op activiteiten van de
organisatie(s) ten behoeve van het werk in de instelling.
3. Gebruik van de telefoon voor het leggen van contacten in het kader van het sub a en/of b
vermelde.
4. Leggen van schriftelijke dan wel mondelinge contacten als bedoeld in sub c met leden van
hun organisatie, die werkzaam zijn in de instelling.

ARTIKEL 11.2 VER LOF VOOR VAKBONDSFACILITEITEN
Aan de werknemer wordt in de hierna te noemen gevallen extra verlof van korte duur verleend met
behoud van salaris tenzij zulks het functioneren van de instelling in gevaar brengt:
Voor het bijwonen van vergaderingen als bestuurslid van werk--nemersorganisaties als
bedoeld in de aanhef van de cao of als vertegenwoordiger van genoemde organisaties,
jaarlijks ten hoogste vijftien dagen.
2. Voor het deelnemen aan werkzaamheden en/of bijeenkomsten van het hoofdbestuur, het
sectorbestuur of een landelijke werkgroep die zich bezighoudt met de arbeidsvoorwaarden
in het bibliotheek-, cultuurwerk van een organisatie van werknemers als bedoeld in de
aanhef van de cao, wordt aan de werknemer die lid is van een hierboven genoemd bestuur
of deel uitmaakt van een landelijke werkgroep ten hoogste 26 dagen buitengewoon verlof
verleend; onder deze dagen worden eveneens begrepen:
de dagen voor het bijwonen van de door de werknemersorganisatie georganiseerde
vormings-en scholingsdagen alsmedevormings-en scholingsdagen voor
ondernemingsraadleden georganiseerd door werknemersorganisaties of andere instituten.
3. Ten aanzien van de werknemer die tevens lid is van de ondernemingsraad wordt de tijd,
besteed aan werkzaamheden in het kader van de raad op het in lid 1 b genoemde aantal
dagen in mindering gebracht.
4. Toekennen van extra verlof op grond van het bepaalde in dit artikel geschiedt slechts indien
de werknemer vooraf een uitnodiging voor de betreffende activiteit overlegt.
1.

Onder het behoud van salaris wordt voor de toepassing van dit artikel ook verstaan het behoud van
de toelage onregelmatige diensten, die de betrokken werknemer in de drie kalendermaanden
voorafgaande aan het extra verlof gemiddeld heeft ontvangen.
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ARTIKEL 11.3 VOORWAARDEN VAKBONDSVERLOF
Behoudens onvoorzienbare gevallen wordt extra verlof als bedoeld in artikel11.2 uiterlijk een week
van tevo ren aangevraagd .

ARTIKEL 11.4 VAKBON DSCO NTRIBUTI E
De werknemer die lid is van een vakvereniging kan uiterlijk eind november van een kalenderjaar de
werkgever schriftelijk verzoeken een bedrag van zijn brutoloon ter grootte van het door hem
betaalde bedrag aan vakbandscontributie in het betreffende kalenderjjaar als eindheffing aan te
wijzen . De werknemer hoeft over dit bedrag geen belasting te betalen en ontvangt dit bedrag netto.
De werknemer overlegt bij het schriftelijk verzoek het bewijs van betaling van de jaarcontributie van
het lidmaatschap van de vakvereniging en eventueel verdere benodigde informatie. De werkgever zal
dit verzoek inwilligen. Deze fiscale ruimte valt onder de werkkostenregeling.

ARTIKEL 11.5 WER KGEVERSBIJDRAGE
De werkgever verstrekt jaarlijks een bijdrage van € 1.500,-- aan werknemerspartijen betrokken bij
deze cao.
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Partijen ter ener zijde

Partijen ter andere zij de

_:s;z:_--__
Heer T. de Rooij

Heer H. Verbeek

Directeur-bestuurder De Domijnen

B. van Velthuijsen

FNV
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PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN
PRIVATE HERVElEKERING DERDE WW JAAR
Cao-partijen hebben in 2019 een overeenkomst getekend waarmee zij aansluiten bij de verzamel cao
PAWW ten behoeve van de reparatie van de duur en opbouw van de WW. De premie komt voor
rekening van de werknemers. (Meer informatie via www.spaww.nl)

PARTICIPATIEBANEN
De werkgever onderzoekt op lokaal niveau op welke wijze hij een bijdrage kan leveren aan het
realiseren van participatiebanen.
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Bijlage 1
Salaristabel De Domijn en 1 januari 2020
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3139
3282

3421

4399
4534

5059

3427
3582

3531
3643
3753

3652
3781
3912
4042
4135

4670
4807

5195
·5330
5465

3743
3824

3864
3974

4301
4431

4835
4971

5602
5738

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1482

1518

1557

1604

1653

1764

2439

2

1518
1556
1595

1572
1622

1623
1690
1757

1678
1752

1733
1814

1849
1930

1988
2073
2158

1825
1899

1896
1978

2014
2096

2058
2139

2181
2261
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6

1632
1672

1677
1729
1782

7

17.10

1833

1958

1973
2047

8

1749

1887

2023

2121

2221

2345

9

1787
1825

1939
1993

2090

2302

2156

2196
2269
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1863
1901

2045
2097

2223
2290

2343
2417

2383
2464
2546

2428
2511
2594
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1937

2150

2356

2492

2628

4

5

10
11

u2

1823
1890

2676

2760
2847
2932

2760
2844

3061
3147

3522
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