
 

Nieuwsbrief 
 
 
 
Onderhandelaarsakkoord cao provincies bereikt! 
 
Op woensdagavond 30 mei 2012 hebben de bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt 

voor een nieuwe cao provincies. Hiermee komt de eerder aangekondigde manifestatie op 14 juni a.s. in 

Arnhem te vervallen.  

 
Nieuwe afspraken 

De oplossing voor dit nieuwe akkoord is uiteindelijk gevonden in een cao met een korte looptijd voor de periode 
van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012, met alleen een afspraak voor een beperkte koopkracht reparatie. Abvakabo FNV, 
CNV Publieke Zaak en CMHF hebben met de werkgevers afgesproken dat de lonen per 1 juni 2011 structureel 
met 1,2% worden verhoogd. Ook maakt dit akkoord mogelijk dat medewerkers die een aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis willen afsluiten of hebben afgesloten, de helft door de werkgever 
vergoed krijgen. 
 
Wat is er gebeurd? 

Na de uitslag van het referendum onder provinciemedewerkers en het onlangs bereikte principeakkoord bij de 
gemeenten hebben de bonden het IPO opnieuw benaderd. De bonden wilden graag in overleg om alsnog een 
fatsoenlijk cao af te sluiten. Na een eerdere afzegging heeft het eindelijk tot een afspraak geleid op 30 mei 2012. 
De onderhandelingen startten weer moeizaam, omdat de provincies lang vasthielden aan een nullijn. Uiteindelijk 
is de oplossing gevonden in een cao met een korte looptijd.  
 
Omdat de cao afloopt op het moment dat het is overeengekomen zullen de bonden snel weer aan de slag moeten 
met de volgende cao 2012 -2013. De provincies hebben op voorhand al gemeld voor die periode zich vast te 
willen houden aan een nullijn.  
 
Stem ook op het onderhandelaarsakkoord! 

De bonden zijn zich er van bewust dat er een beperkte akkoord is afgesproken. Desondanks is er op gebied van 
inkomen een beter resultaat dan het vorige eindbod van de provincies. Op belangrijke onderwerpen als 
terugdringen van het aantal externen en naleving cao zijn er helaas geen resultaten geboekt. 
 
Natuurlijk is het laatste woord aan jou. Van 11 tot en met 21 juni 2012 kun je via www.caoprovincies.nl stemmen 
op de inhoud van het onderhandelaarsakkoord. Hierover ontvang je dan ook binnenkort een uitnodiging. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Karel de Buijzer, Abvakabo FNV  
Bart Schnoor, CNV Publieke Zaak  
Ellen Clason, CMHF 
 
 
Zoetermeer, 1 juni 2012 


