Bijlage 1

Overzicht wijziging van cao 2018 - 2019
In onderstaand overzicht is aangegeven wat er gewijzigd is in de nieuwe CAO VVT 2018 - 2019 ten
opzichte van de CAO 2016-2018.

Cao

onderwerp

Gewijzigde/ nieuwe tekst

Routekaart

Afspraken gericht op duurzame inzetbaarheid

artikelen
protocol

medewerkers, actueel houden van werkingssfeer CAO
VVT, onderzoek naar beloningsstelsel van inconveniënte
inzet medewerkers, onderzoek uitbreiding/omvang
contracten, Arbeidsmarktagenda, harmonisatie
arbeidsvoorwaarden VVT, terugdringing administratieve
lasten, FWG en Pensioen.
Actieplan
flexibiliteit

Actieplan reële en kostendekkende tarieven
Onderzoek en evaluatie van effecten arbeidsduur op
halfjaarbasis

Min/max contracten

Onderzoek naar gebruik van deze contracten

Naleving cao

Instellen meldpunt en commissie van wijzen

Actualisering

Afspraken uit de cao 2016-2018 die gerealiseerd zijn cq
vervangen door nieuwe afspraken, worden niet meer in
de cao opgenomen: Imago branche VVT en naleving
cao; monitoring beperking van het gebruik nulurencontracten, gezond en prettig werken; gefaseerde
invoering Kanteling Werktijden, Wmo: minimumsalaris
Hulp bij het Huishouden; studie artikel 12.3, wachtgeld,
transitievergoeding en derde WW-jaar; agenda toekomst
cao

1.1

Definitie

Uitbreiden definities met bepaling over meerwerk

2.1

Arbeidsovereenkomst

Toevoegen bepaling over oriëntatiebanen

3.1

Functiewaardering

toevoegen sub e: bepaling over oriëntatiebanen

3.9

Structurele

Wijziging vanaf 1 januari 2019 van de grondslag voor de

eindejaarsuitkering

eindejaarsuitkering. Dit is inclusief meerwerk.

Eenmalige uitkeringen

Wordt geschrapt

3.9A

2016 2017
3.11

Vakantiebijslag

Wijziging van de grondslag voor de vakantiebijslag. Dit
is inclusief meerwerk

3.12A

Incidentele compen-

Aanpassing bedrag pensioengevend salaris 2018. Artikel

satie pensioenaf-

geldt voor looptijd cao

topping
3.16

Beroepsopleidingen

Aanpassing salarisschalen i.v.m. arbeidsmarkt vanaf 1
september of 1 oktober 2018

3.17

Salarisgarantie
leerling-werknemers

Uitbreiding t.a.v zij-instromers

Bijlage 1

Cao

onderwerp

Gewijzigde/ nieuwe tekst

Zakgeld en

Aanpassing vergoedingen

artikelen
3.18

stagevergoeding
leerlingen
3.22

Oriëntatiebaan

Nieuw artikel vanaf 1 juni 2018 om instroom te
bevorderen om gedurende korte periode kennis te
maken met VVT

Tabellen 3

Salarisschaal/- reeks

en 4

Per 1 oktober 2018 zijn de bedragen aangepast aan de
algemene loonsverhoging van 4%.

4.1

Arbeidsduur

Wijziging meting arbeidsduur

4.2

Inzet- en

Wijziging vanaf 1 januari 2019: lid 3c min/max

contractenbeleid van

contracten

flexibele arbeid
4.4.

Uitbreiden arbeidsduur

Tijdelijke bepaling wordt omgezet in structurele bepaling

4.5

Contractenbeleid

idem

4.6

Dialoog over en

idem

diagnose van
werktijden en
contracten
5.1 lid 4

Werk- en rusttijden

Wijziging lid 4 vanaf 1 juli 2018

5.17

Structureel meerwerk

Vervallen, gelet op opnemen definitie meerwerk en

specifiek voor V& V

wijziging artikel 3.9 (eindejaarsuitkering) en
3.11(vakantiebijslag)

10.1A

Ontwikkeling en

Wijziging:

(loopbaan) perspectief

Lid 4: v.a 1 januari 2019: vergoeding verplichte
scholing. Hier is geen afwijkende regeling met OR
mogelijk. Lid 7 vanaf 1 juli 2018: jaarlijks verzoeken om
gesprek over persoonlijke en professionele ontwikkeling.

10.2

Verlof voor

Wijziging lid 1 vanaf 1 januari 2019

vakbondsactiviteiten
10.3
12.1
14.4

Vakbondsconsulent en

Wijziging lid 4 inzake verzoek tot toegang tot organisatie

vakbondsfaciliteiten

door vertegenwoordigers van werknemersorganisaties

Reorganisatie en

Nieuwe tekst lid 2c inzake voorgenomen

sociaal plan

organisatiewijzigingen voor minder dan 20 werknemers

Duur, wijziging en

Wijziging looptijd

opzegging van de cao

