
Aanvulling bij hoofdlijnenakkoord cao van 5 juli 2007 

 

Vooraf 

Cao-partijen in het hbo hebben afgesproken om twee afspraken uit het 

Hoofdlijnenakkoord van 5 juli 2007 niet in de cao op te nemen: (1) de inzetgarantie, 

dat wil zeggen de vervanging van de bovenwettelijke zekerheid door een 

ketenbenadering van werk naar werk; en (2) de flexuren, die de ouderenregelingen uit 

de cao vervangen met een aansprakenregime dat medewerkers stimuleert om te 

investeren in hun loopbaanontwikkeling. Alhoewel cao-partijen nog steeds de ambitie 

hebben om het vernieuwingsproces voort te zetten willen werkgevers meer tijd nemen 

om de wijze waarop dit kan gebeuren te inventariseren. Partijen hebben daarom 

afgesproken om in de komende periode  deze twee vernieuwingen gezamenlijk verder 

te verkennen. Zij zijn bereid om daarvoor zo nodig tussentijds aanvullende cao-

afspraken te maken. De overige afspraken uit het akkoord, waaronder de opbouw tot 

een volledig dertiende maand in 2009 blijven staan. De onderhandelaars zullen dit 

eindresultaat aan hun achterban voorleggen. 

 

Wijzigingen tekst hoofdlijnenakkoord: 

 

1. Looptijd en loonontwikkeling 

De loonsverhoging op 1 oktober 2009 wordt met 0,1% verhoogd tot 1,0%. 

 

2. Inzetgarantie 

Cao-partijen zullen verkennen hoe de inzetgarantie in het hbo kan worden uitgewerkt. 

De afspraken in paragraaf 2 vervallen evenals de daarmee verbonden bijlage 1. Zij 

zullen op korte termijn overleggen over een aanvullende adviesopdracht aan twee 

deskundigen over de vragen die zich bij alternatieve vormen voor de inzetgarantie 

voordoen. Zij nemen zich voor de verkenning op korte termijn af te ronden en in een 

daarop volgend cao-overleg voorstellen te agenderen over mogelijke tussentijdse 

aanpassingen van de cao. 

 

3. Flexuren 

Cao-partijen zullen samen onderzoeken hoe de omzetting van de huidige 

ouderenregelingen in een flexurenregeling aanvaardbaar en uitvoerbaar kan worden 

gemaakt.  Als partijen het eens zijn over een andere uitwerking zullen zij tussentijds 

de cao aanpassen. De afspraken in paragraaf 3 vervallen. 

 

4. Vervolgprocedure 

In verband met het bovenstaande vervallen de afspraken (b) en (d) sub i tot en met iii. 


