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PARTIJEN:
•

Bo Geboortezorg, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mw. P.M.L.M. van Driel MBA

•

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd in Utrecht, vertegenwoordigd
door dhr. M. Dons
FBZ, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door dhr. R. Barendse
FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht vertegenwoordigd door mw. F. Escarabajal
NU'91, gevestigd te Nieuwegein, vertegenwoordigd door dhr. R. de Wilde

en

•
•
•

OVERWEGEN:
Dat de cao Kraamzorg 2018-2019 van rechtswege is geëindigd op 1 januari 2020;
Dat Bo Geboortezorg circa 125 kraamzorgorganisaties telt die samen meer dan 95% van de markt
vertegenwoordigen en dat bij die gezamenlijke organisaties ruim 9.000 medewerkers werkzaam zijn;
Dat partijen van september 2019 tot en met november 2020 de onderhandelingen hebben gevoerd
om te komen tot een nieuwe cao kraamzorg;
Dat die onderhandelingen een moeizaam traject zijn geweest en dat partijen vinden dat werknemers
in de kraamzorgsector beloond moeten worden ondanks dit moeizame traject;
Dat die onderhandelingen op 9 november 2020 hebben geleid tot navolgend
onderhandelingsakkoord;
Dat het onderhandelingsakkoord door partijen met een positief advies aan de respectievelijke
achterbannen zal worden voorgelegd;
Dat gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de achterban van partijen
en dat zowel Bo Geboortezorg als de vakorganisaties hun leden/achterban uiterlijk 15 december 2020
hebben geraadpleegd en hebben teruggekoppeld .
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KOMEN OVEREEN:
Looptijd cao Kraamzorg
De looptijd van de cao Kraamzorg is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
Tekst van de cao Kraamzorg
Partijen komen overeen dat de cao Kraamzorg tekstueel een kopie is van de Cao kraamzorg 20182019.
Afspraken betreffende de inkomensontwikkeling
Structurele salarisverhoging:
Per 1 juli 2020 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 3%.
Eenmalige uitkering
Er wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan de kraamverzorgenden die zowel op 1 januari
2020 als op 31 december 2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die onder de
werkingssfeer vallen van de Cao Kraamzorg. Deze eenmalige uitkering bedraagt €150,- bruto
ongeacht een deel- of voltijds dienstverband.
Structurele verhoging eindejaarsuitkering
Per 1 januari 2020 wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd naar 7, 7%
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Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt te Utrecht, 9-11-2020
Namens Bo Geboortezorg
P.M.L.M. van Driel

-------------------------------Namens CNV Zorg en Welzijn
M. Dons

Namens FBZ
R. Barendse

Namens FNV Zorg
F. Escarabajal

Namens NU'91
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