
onderhandelaarsakkoord, 23 november 2009 

 Onderhandelaarsakkoord CAO Reclassering van 23 november 2009 
 
 
Op maandag 23 november 2009 is tussen de onderhandelingsdelegaties van werkgevers 
Reclassering Nederland en Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering enerzijds, en 
de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, een 
onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Reclassering vanaf 1 juli 2009. Dit resultaat zal 
positief ter beoordeling worden voorgelegd aan de adviesgerechtigde organen van de 
vakorganisaties, teneinde te besluiten of dit akkoord in de vorm van een principeakkoord met 
een positief advies aan de achterban wordt voorgelegd. De gemaakte afspraken worden 
hieronder concreet weergegeven. 
 
Looptijd 
De CAO kent een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010. 
 
Salaris 
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen aangepast. De aanpassing is als 
volgt opgebouwd: 
 
Structurele salarisverhoging 
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen structureel met 0,7% verhoogd. De 
eerste salarisverhoging van 0,1% gaat in per 1 juli 2009. De tweede salarisverhoging van 
0,6% per 1 januari 2010. 
 
Eénmalige uitkering 
In december 2009 ontvangt elke medewerker naar rato van zijn dienstverband een uitkering 
van € 350,- bruto.   
 
Overwegingen bij het tot stand komen van de salarisparagraaf  
Het akkoord is als volgt tot stand gekomen: 
Op voorstel van de vakorganisaties zijn werkgevers akkoord gegaan het oorspronkelijke bod 
ten aanzien van de éénmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2009 in 
dienst zijn van € 220,-- te verhogen naar € 350,-- (naar rato van de omvang van het 
dienstverband) om de waardering van Directie van Leger des Heils en Raad van Bestuur van 
Reclassering Nederland aan werknemers te laten blijken voor hun inzet in 2009. 
 
Modernisering CAO 
Met dit akkoord hebben CAO partijen elkaar de ruimte en het vertrouwen gegeven het door 
partijen reeds ingezette traject voor modernisering van de CAO Reclassering in gezamenlijk 
overleg tot een goed einde te brengen. 
 
Overeengekomen op 23 november 2009 te Utrecht door: 
 
 
Nel van der Sar   Henk Peerenboom   
Reclassering Nederland  Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering 
 
 
Meindert van den Berg  Leon Vincken 
ABVAKABO FNV   CNV Publieke Zaak 


