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Samen de leegloop te lijf

OP WEG NAAR 
EEN NIEUWE CAO
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Waarom dit boekje?

De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door 
van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. 
Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem 
in de bouwproductie. Die trend is al langer gaande, maar komt door de 
economische crisis in een stroomversnelling. Deze verwachtingen komen 
ook naar voren in de strategische verkenning “Kiezen voor de toekomst. 
De bouw in 2020”, van Bouwend Nederland.  

In de ogen van Bouwend Nederland maken mensen het verschil. Werk- 
gevers en werknemers zijn gediend met een aantrekkelijke, concur-
rerende en toekomstbestendige cao. De huidige bouw-cao is bedoeld  
om het ondernemen te ondersteunen, maar is verworden tot blok aan  
het been. In deze brochure laat Bouwend Nederland zien dat de huidige 
cao niet meer volstaat. We beschrijven de bestaande problemen en geven 
ideeën voor de broodnodige hervorming van de cao. Een concurrerende  
en toekomstbestendige cao kunnen we niet op eigen houtje realiseren.  
Dit willen we bereiken via co-creatie met werknemers. 

Einde bouw-cao in zicht

De huidige cao is te duur en te weinig flexibel. Het is een boekwerk met  

veel ingewikkelde en uiterst gedetailleerde bepalingen. Gevolg is een 

grootschalige vlucht van werkgevers en werknemers. Werkgevers 

verliezen werk aan bedrijven met andere cao’s die vanwege veel lagere 

arbeidskosten goedkoper zijn. Werknemers zijn steeds minder bereid 

voor de seniorendagen, aanvullende pensioenregelingen en overige 

arbeidsvoorwaarden van een beperkte groep oudere werknemers op te 

draaien. Ze gaan liever onder een andere cao werken die individueel meer 

loont of ze worden zzp-er. De cao zal drastisch hervormd moeten worden  

om verdere leegloop, versnippering en uiteindelijk implosie te voorkomen. 

Het einde van de bouw-cao is in zicht.

Uiteraard zorgt de recessie in de bouw voor de afname van werk en werk-

gelegenheid. Hiermee alleen is de grote leegloop echter niet verklaard. 

Grafiek 1 laat zien dat de bouwproductie vanaf 2009 met ca. 17% is 

afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal werknemers onder de bouw-cao  

met bijna 27% gedaald.

Op de zeer korte termijn kan het einde van de bouw-cao aantrekkelijk 

lijken, zeker in deze crisistijd. Maar op middellange en lange termijn 

is niemand hiermee gediend. Er ontstaat chaos op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden, wat vooral zal leiden tot wildwest taferelen.  

Een sector waar cowboys de markt voor reguliere bonafide bedrijven 

verzieken en waar alleen nog werknemers werken die nergens anders 

terecht kunnen. Kwaliteit van de arbeid, veiligheid en innovatie komen  

dan zwaar onder druk te staan of verdwijnen.

Grafiek 1: Omvang bouwproductie en aantallen bouw-cao-ers
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Onderstaande tabel laat zien hoe het aantal niet productieve dagen  

in onze cao zich verhoudt tot die in andere cao’s.

Zoals de tabel duidelijk laat zien staat het aantal verlofdagen in de bouw-

cao niet in verhouding tot die in aanpalende cao’s. Elke verlofdag leidt tot 

ca. 0,5% loonkosten die bij de klant in rekening moeten worden gebracht. 

Het grote surplus aan dagen ten opzichte van andere cao’s maakt de cao 

veel te duur. Hierdoor prijzen we ons uit de markt. Dit gaat ten koste van 

werk en werkgelegenheid. 

Hervormen is noodzakelijk

Bouwend Nederland vindt het noodzakelijk dat de cao wordt hervormd 

tot een concurrerende, duurzame, toekomstbestendige cao. Een cao met 

een volledige nieuwe opzet, rekening houdend met de wereld binnen en 

buiten de bouw, nieuwe marktomstandigheden, aanpalende cao’s en de 

behoeften van werkgevers en werknemers voor de komende 10 jaar. 

-   Werkgevers willen arbeidsvoorwaardelijke excessen wegnemen,  

zodat het weer aantrekkelijk wordt voor een opdrachtgever om 

werk aan een bedrijf onder de bouw-cao te gunnen.

-   Werkgevers willen onleesbaar gedetailleerde teksten 

vereenvoudigen tot kaders waarbinnen op individueel 

bedrijfsniveau nadere uitwerkingen gemaakt kunnen worden.

-   Werkgevers willen van leeftijdsgebonden afspraken naar 

duurzame afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ontwikkelingsbudget waar iedere werknemer recht op heeft.

-   Werkgevers willen een cao waar iedereen die in de bouwtechniek  

actief is, zich bij aan wil aansluiten. Gezamenlijke bindende 

raamafspraken maken met ruimte voor aanvullende afspraken 

voor deelsectoren. Dat bevordert een gelijk speelveld, leidt tot 

schaalvoordelen en laat ruimte voor gewenste eigen identiteit  

van deelsectoren.

Waarom vinden werkgevers de bouw-cao te duur?

De kostprijs van een cao wordt niet hoofdzakelijk bepaald door de hoogte 

van het brutoloon of het daaruit voorvloeiende nettoloon. Veel relevanter 

is het aantal niet-productieve dagen (feestdagen, vakantiedagen, 

ziektedagen roostervrije dagen, enzovoort) dat moet worden doorbetaald.

Bouwvakker 55 jaar, gebruikt vierdaagse werkweek. Ziekteverzuim 5%.  
Daarnaast kent de onderneming twee weken collectieve wintersluiting.

Bij het aantal roostervrije dagen in de bouw-cao dient – voor een goed vergelijk- rekening gehouden  
te worden met het feit sprake is van een 40-urige werkweek.

- Aantal vakantiedagen 

- Aantal roostervrije dagen

- Aantal seniorendagen 

-  Overige verlofdagen  

(scholingsdagen, crisisbestrijding e.d.)

-  Compensatie collectieve wintersluiting  

(o.a. bij vierdaagse werkweek) 

Totaal 

 cao cao cao cao cao cao 
Bouw LEO Metaal & Afbouw Schilders Timmer 
   Techniek    industrie

 25 25 24 25 25 25 

 20 13 13 10 7 7 

 10 1 4 1 10 7 

 2 1 4,5 2   

 

 5   1  1 

   

 62 40 45.5 39 42 40

Waarom dit boekje?
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Waarom vinden werkgevers de bouw-cao niet flexibel?

Om duidelijk te maken waarom werkgevers de cao niet flexibel vinden 

beschrijven we vier praktijksituaties.

1.  Na een democratisch wetgevingstraject is 2007 de nieuwe Arbeids-

tijdenwet (ATW) van kracht geworden. In vrijwel elke cao bepaalt deze 

wet de grenzen van de arbeidstijden. De oude ATW was, zo schrijft onder 

meer de wetgever, in de praktijk soms lastig na te leven en frustreerde 

onze internationale concurrentiepositie. Werkgevers vinden het niet 

flexibel dat de bouw-cao vasthoudt aan de oude, ingewikkelde en zwaar 

beperkende Arbeidstijdenwet van vóór 2007.

2.  Op maandag is er 7 uur werk en op dinsdag 9 uur. De cao verplicht de 

werkgever op maandag toch 8 uur uit te betalen en bovendien op de 

dinsdag het 9e uur als overuur uit te betalen. 

3.  Werkgevers willen op bedrijfsniveau afspraken kunnen maken over 

afwijkende arbeidstijden zonder dat hiervoor eerst overleg moet worden 

gevoerd met drie vakbonden. 

4.  Een werknemer wil graag op zaterdagen werken en daarvoor in de 

plaats niet op woensdagen. Op woensdag werkt zijn vrouw en zo kan hij 

dan voor de kinderen zorgen. De (inflexibele) cao stelt dat de werkgever 

dit alleen mag doen als hij de woensdag doorbetaalt en daar bovenop 

over de zaterdaguren een toeslag van minimaal 50% betaalt.

Waarom dit boekje?

Werkgevers beogen met hervorming niet “de grote kaalslag”

Hervorming van de cao was de inzet van werkgevers tijdens de 

onderhandelingsronde op 18 december 2012. Hervorming bedoeld 

om verdere leegloop en teloorgang van de cao een halt toe te roepen. 

Vakbonden wilden hier niet over praten. Zij kozen ervoor de cao zonder 

enige wijziging te verlengen. Over onze hervormingsvoorstellen wilden  

ze niet praten. Bovendien bestempelden ze deze ten onrechte louter  

als “kaalslag en verslechteringsvoorstellen”. 

Werkgevers willen het geld dat iedereen betaalt voor seniorendagen, 

gebruiken voor een ontwikkelingsbudget voor álle werknemers. Dit in 

plaats van alleen wat extra vrije tijd voor 55-plussers zoals nu het geval 

is. Is hier sprake van kaalslag? Werkgevers willen afspreken dat het loon 

van een bbl3-leerling in ieder geval niet meer bedraagt dan het loon van 

een ervaren vakman. Is hier sprake van kaalslag?

Ideeën over een nieuwe cao

Werknemers en vakbondsbestuurders die willen vasthouden aan de 

huidige cao beweren dat werkgevers elke cao-afspraak te duur en niet 

flexibel vinden. “Hoe goedkoop en flexibel moeten we dan worden?” 

vragen vakbonden. “Ons nettoloon is al nauwelijks toereikend om rond 

te komen!” stellen werknemers. Wij als werkgevers laten zien dat de cao 

buitensporige bepalingen bevat die maken dat de cao duur en niet flexibel 

is. Verder laten we zien dat werkgevers vooral de loonkosten willen 

verlagen, zonder dat de werknemer hier netto op achteruit gaat.

ma di wo do vr za zo
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De arbeidswetgeving in Nederland komt tot stand na een uitvoerig 
democratisch traject waarbij bovendien ook vaak de input van 
sociale partners betrokken wordt. Kenmerkend voor de CAO voor de 
Bouwnijverheid is dat desondanks veelvuldig wordt afgeweken van de 
wet en dat afspraken tot op detailniveau zijn beschreven. Dit maakt de 
cao een ingewikkeld boek waarop ook menig gebruiker de tanden stuk 
bijt. Door de vele onleesbare of onwerkbare detailafspraken kiezen 
werkgevers en werknemers in toenemende mate voor eigen goed 
werkbare afspraken en invullingen. Volgens Bouwend Nederland moet 
de cao eenvoudiger en eenduidiger. “De wet is goed genoeg!” In dit 
hoofdstuk illustreren we dit.  

Proeftijd 
In een arbeidsovereenkomst wordt meestal een proeftijd opgenomen. 

Verplicht is dit niet. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode 

waarin u en uw werknemer de arbeidsovereenkomst direct kunnen 

opzeggen. De wet geeft duidelijke spelregels en termijnen die daarbij 

gehanteerd moeten worden. Wordt dit niet nageleefd dan is de  

proeftijd nietig. 

Wat er wel of niet kan bij het afspreken van een proeftijd is goed en 

duidelijk geregeld in de wet. De wettekst is - in de huidige digitale tijd - 

voor een ieder gemakkelijk en snel te vinden. De bouw-cao maakt het 

onnodig ingewikkeld door de wet in eigen woorden te herschrijven en 

deels ervan af te wijken. Werkgevers willen vereenvoudiging door in de 

nieuwe cao geen (afwijkende) bepalingen over proeftijden op te nemen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De wet staat toe dat een werknemer opeenvolgend 3 tijdelijke  

arbeidsovereenkomsten kan krijgen in een periode van 36 maanden. 

Dit biedt werkgevers interne flexibiliteit bij een onzeker werkaanbod. 

De werknemer heeft de rechtsbescherming dat de tijdelijke 

arbeidsovereenkomst niet onbeperkt verlengd kan worden. 

1 Eenvoud en eenduidigheidWaarom dit boekje?

Met deze brochure laten we zien welke ideeën wij hebben bij een  

nieuwe cao. We laten zien dat het veel meer is dan louter verslechterings-

voorstellen of kaalslag. We laten allereerst zien dat doorgaan op de 

huidige weg geen alternatief meer is. We willen de gesprekken tussen 

werkgevers en werknemers op gang brengen over vorm en inhoud van 

een nieuwe cao.

Hierna werken we  de ideeën van werkgevers over de inhoud van de cao 

verder uit. Arbeidsvoorwaardelijk logische clusters komen per hoofdstuk 

aan de orde. Hoofdstuk 1 gaat over eenvoud en eenduidigheid bij in dienst 

treden en ontslag. Hoofdstuk 2 over verlof & verzuim. Hoofdstuk 3 over 

arbeidstijden. Hoofdstuk 4 over functie-indeling en beloning. Hoofdstuk 5  

over vergoedingen. Hoofdstuk 6 over duurzaamheid. In dit laatste 

hoofdstuk komen ook de ideeën over scholing, opleiding, veiligheid en 

arbeidsomstandigheden aan de orde. 

 Co-creatie samen met vakbonden

Hervorming van de cao is niet iets wat Bouwend Nederland eenzijdig 

kan doen. In deze brochure beschrijven en illustreren we welke 

problemen onze leden ervaren. Tevens beschrijven we mogelijke 

oplossingen. Benoemen en vragen leidt echter niet automatisch tot 

krijgen. Hervorming van de cao is een proces van co-creatie. “It takes 

two to tango!” Graag nodigen we daarom de vakbonden uit samen het 

hervormingspad op te gaan. Alleen dan kunnen we een nieuwe cao 

ontwikkelen die gedragen wordt door werkgevers en werknemers.
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De wet voorziet dus in een evenwicht tussen flexibiliteit in de interne 

bedrijfsvoering voor werkgevers en zekerheid op werk en inkomen  

voor werknemers. 

Werkgevers willen in de nieuwe cao geen afwijkende regelingen meer 

opnemen. De wet is duidelijk en evenwichtig genoeg. Bovendien wordt  

het voor werkgevers makkelijker tijdelijk personeel op de eigen loonlijst  

te houden. Hierdoor worden ze minder snel gedwongen uitzendkrachten 

of zzp-ers in te schakelen.

Opzegtermijnen

In het verre verleden werd de bouw-sector gekenmerkt door veel dag- en 

weekloners. Daarbij paste het om een op weken gebaseerde tabel voor 

opzegtermijnen af te spreken. Nu wordt de overgrote meerderheid per 

vier weken of per maand verloond. De huidige afwijkende opzegtermijnen 

met de bedrijfseigen spelregels sluiten niet meer aan. Het is onnodig 

ingewikkeld, ook bijvoorbeeld voor het UWV. 

In de wet staan heldere bepalingen over te hanteren opzegtermijnen  

bij ontslag. In de nieuwe cao zullen geen afwijkende regelingen worden 

opgenomen. De wet is duidelijk en evenwichtig genoeg.

Als we kijken naar de hoeveelheid doorbetaalde dagen voor verlof en ver-
zuim, dan is de bouw-cao doorgeschoten. Geen enkele aanpalende sector 
kent zoveel dagen. Iedere verlofdag meer betekent dat een werknemer 
onder de bouw-cao 0,5% loonkosten duurder is dan zijn collega met een 
gelijk loon onder een aanpalende cao. Met minimaal 30 verlofdagen 
meer dan is de bouw-cao dus fors duurder. Bouwend Nederland wil het 
aantal verlofdagen in de bouw-cao meer op gelijk niveau brengen met 
de aanpalende cao’s. In dit hoofdstuk werken we dit nader uit. Dit zal 
een belangrijke impuls zijn om de grootschalige leegloop van de cao te 
voorkomen. In dit hoofdstuk werken we dit nader uit.

Wettelijke vakantiedagen

Als het aan werkgevers ligt maakt de nieuwe cao, overeenkomstig de wet, 

geen onderscheid meer in de opbouw van minimum vakantierechten voor 

zieke en gezonde werknemers. Zieke of arbeidsongeschikte werknemers 

krijgen dezelfde aanspraken als andere werknemers, omdat het opbouwen 

van vakantiedagen gekoppeld is aan het recht op loon. Als een fulltime 

medewerker twee jaar ziek is, bouwt hij of zij, evenals zijn gezonde collega, 

20 wettelijke dagen per jaar op. Ter compensatie voor de werkgever is de 

termijn waarop de wettelijke dagen vervallen door de wetgever drastisch 

ingekort. In plaats van vijf jaar vervallen wettelijke vakantiedagen na zes 

maanden na het opbouwjaar. Het kan volgens werkgevers niet zo zijn dat 

deze compensatie voor werkgevers te niet wordt gedaan in de nieuwe cao. 

Bovenwettelijke vakantiedagen

Werkgevers willen af van leeftijdsgebonden voordelen voor werknemers. 

Dit komt het draagvlak van de cao niet ten goede. Bovendien ondergraaft dit 

gelijke kansen op werk. Als iemand louter op grond van leeftijd veel duurder 

is, zullen zijn kansen op werk immers kleiner zijn. 

Als het aan werkgevers ligt heeft iedere fulltime werknemer in de cao recht 

op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen komen dus bovenop de 

20 wettelijke vakantiedagen. Er zijn verder geen leeftijdsgebonden extra 

bovenwettelijke vakantiedagen voor bijvoorbeeld jeugdigen en senioren. 

1 Eenvoud en eenduidigheid 2 Verlof en verzuim
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Roostervrije dagen

Ten opzichte van aanpalende cao’s hebben bouwvakkers uitzonderlijk veel 

roostervrije dagen. Dit maakt de bouwvakker zo duur dat dit ten koste gaat 

van werk en werkgelegenheid. De bouw-cao is op dit punt excessief.

Daarom willen werkgevers toe naar 15 roostervrije dagen voor zowel 

bouwplaats- als uta-werknemers. Ten opzichte van andere cao’s is dit nog 

steeds ruim bemeten. Van de 15 roostervrije dagen kunnen 10 dagen naar 

eigen keuze van de werkgever worden ingezet. De overige 5 dagen kunnen 

naar eigen keuze van de werknemer worden opgenomen. 

Palliatief- en rouwverlof

De regeling in de bouw-cao over palliatief- en rouwverlof is met potentieel 

20 dagen ronduit buitensporig. Geen enkele andere cao kent zoveel dagen 

toe. Ook de reikwijdte (bloed- en aanverwanten tot en met de 2e graad) is 

ongekend ruim. Tenslotte kan het ook nog voorkomen dat een werknemer 

meerdere malen per jaar een beroep doet op de regeling. De regeling is 

een voorbeeld van doorgeschoten arbeidsvoorwaarden die leegloop in de 

hand werken. Werkgevers willen af van deze regeling. Er is een wettelijke 

regeling voor kortdurend zorgverlof waarop werknemers zich kunnen 

beroepen ingeval van stervensbegeleiding. Verder voorziet de regeling kort 

verzuim in doorbetaald verlof bij overlijden. Mocht een werknemer daarnaast 

nog extra dagen vrij willen voor rouwverwerking, dan kan hij hiervoor eigen 

roostervrije of bovenwettelijke vakantiedagen gebruiken.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Alle werknemers krijgen jaarlijks 3 extra verlofdagen toegekend voor 

calamiteiten- en ander kort verzuim. Daar bovenop noemt de cao nog 

redenen voor calamiteiten- en ander kort verzuimverlof die buiten de 

reiktwijdte van de drie dagen vallen. Dit maakt de regeling onnodig 

ingewikkeld en excessief duur. 

Daarom willen werkgevers  dat de drie dagen die ze betalen voor alle 

calamiteiten- en kort verzuimverlof onder de Wet Arbeid en Zorg (artikel 4  

lid 1 en 2) vallen. Daarmee wordt de regeling helder en eenduidig, betaalbaar 

voor de werkgever en rechtvaardig voor de werknemer. Dat medewerkers 

meedoen aan het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 

is ook in het belang van werkgevers. Als de regeling wordt vernieuwd zoals 

werkgevers voorstellen, past het dat het verzuim voor deelname aan de  

PAGO voor rekening van de werkgever komt.

Persoonlijk duurzaamheidsbudget

Het afschaffen van de leeftijdsgebonden extra vrije dagen en de reductie van 

het aantal roostervrije dagen van bouwplaatsmedewerkers vertegenwoordigt 

een geldwaarde. Werkgevers vinden dat een deel van de geldwaarde zal 

moeten bijdragen aan lagere loonkosten. Hiermee wordt daadwerkelijk werk 

boven inkomen gesteld. Dit komt de werkgelegenheid ten goede en draagt bij 

tot het afstoppen van de leegloop van de cao. 

Het overgrote deel van de geldwaarde willen werkgevers aanwenden voor een 

persoonlijk duurzaamheidsbudget voor elke werknemer. In hoofdstuk 6 wordt 

dit verder uitgewerkt.

2 Verlof en verzuim

- Aantal vakantiedagen 

- Aantal roostervrije dagen

- Aantal seniorendagen 

-  Overige verlofdagen  

(scholingsdagen, crisisbestrijding e.d.)

-  Compensatie collectieve wintersluiting  

(o.a. bij vierdaagse werkweek) 

Totaal 

 BNL visie cao cao cao cao cao 
 bouw cao LEO Metaal & Afbouw Schilders Timmer 
   Techniek    industrie

 25 25 24 25 25 25 

 15 13 13 10 7 7 

 0 1 4 1 10 7 

 2 1 4,5 2   

 

 0   1  1 

   

 42 40 45.5 39 42 40

Bij het aantal roostervrije dagen in de bouw-cao dient – voor een goed vergelijk- rekening gehouden  
te worden met het feit sprake is van een 40-urige werkweek.
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Bepalend voor eventuele toeslagen is hoe de afspraken met betrekking  

tot de invulling van werktijden tot stand zijn gekomen. Stelt de werkgever 

de werktijden vast, dan ontvangen de werknemers een verschoven uren-

toeslag over de uren die vallen buiten het zogenoemde dagvenster van 

maandag t/m vrijdag van 6.00- 20.00 uur. Dit geldt ook indien er niets is 

afgesproken en/of vastgelegd.

Van overwerk is alleen sprake wanneer dit gebeurt op aanwijzing van  

de werkgever en er meer wordt gewerkt dan volgens de gemaakte vaste 

afspraken over werktijden. 

Collectieve afspraken op bedrijfsniveau

Als werktijdenroosters door de werkgever collectief zijn afgesproken met 

een medezeggenschapsorgaan, kunnen deze worden opgelegd aan alle 

betrokken werknemers indien 70% van de betrokken werknemers hiermee 

instemt. Bij het ontbreken van een medezeggenschapsorgaan volstaat 

instemming van 70% van de betrokken werknemers. 

3 Arbeidstijden en arbeidsduur

De bouw-cao is van toepassing op groepen bedrijven en werknemers 
die qua markt, werk en overige  omstandigheden fors van elkaar 
verschillen. Deze pluriformiteit neemt alleen maar toe. Werkgevers 
hebben behoefte aan onderscheidend vermogen en de vrijheid 
om bedrijfsprocessen optimaal aan te passen aan wijzigende 
marktomstandigheden. Werknemers zijn individualisischer, beter 
opgeleid  en daardoor mondiger en zelfstandiger geworden.

Te lang is de bouw-cao op te centralistische wijze en veel te gedetailleerd 

vormgegeven. Elke ruimte voor bedrijfs- of persoonsgebonden maatwerk 

en flexibiliteit daardoor verloren gegaan. Bouwend Nederland wil ruimte 

voor maatwerk en flexibiliteit in de cao brengen, zodat bijvoorbeeld zzp-ers 

het weer aantrekkelijk vinden om werknemer te worden en werkgevers 

minder gedwongen worden gebruik te maken van externe flexibele arbeid. 

Wij zijn van mening dat meer interne flexibiliteit bijdraagt aan vermindering 

van externe flexibiliteit. Immers de behoefte aan externe flexibiliteit 

neemt af als de cao ruimte biedt voor maatwerk en flexibiliteit binnen de 

onderneming. 

Normale arbeidsduur en normale arbeidstijden

De normale arbeidsduur bedraagt, gemiddeld op jaarbasis, 40 uur per 

week. Als er sprake is van een kortere of langere normale arbeidsduur 

geldt dat de bepalingen naar rato worden toegepast.

Werkgever en werknemer maken individuele afspraken over de 

arbeidstijden. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij het overleg 

met de werknemer over de individuele werktijden spelen zowel de eisen 

van de opdrachtgever, het goed functioneren van de organisatie, behoud 

van de werkgelegenheid en de voorkeur/privébelangen van de werknemer 

een rol. Er kunnen tussen werkgever en werknemer op drie manieren 

afspraken worden gemaakt met betrekking tot de invulling van werktijden:

1. Invulling werktijden op verzoek van de individuele werknemer. 

2. Vaststelling individuele werktijden door werkgever. 

3.  Collectieve vaststelling met medezeggenschapsorgaan en/of  

70% werknemers.
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4 Functie-indeling en beloning 

Een belangrijk onderdeel van de cao is de primaire beloning. 
Bouwend Nederland is van mening dat de beloning van een 
werknemer in verhouding moet staan tot de zwaarte van het werk.  
Om deze koppeling te optimaliseren, hebben cao-partijen besloten  
om toe te werken naar een nieuw functie- en loongebouw.  
Dit traject loopt al en zal in dit hoofdstuk nader beschreven worden. 
Belangrijk punt van zorg is de beloning van leerlingen. Deze staat 
in geen enkele verhouding tot de prestatie van leerlingen. Om de 
broodnodige instroom op peil te brengen zet Bouwend Nederland  
in op bouwtechniekbrede hervorming van de lonen van leerlingen  
op het niveau zoals in de schilders-cao is gebeurd. 

Huidig functie- en loongebouw is zwaar verouderd

Het huidige functie- en loongebouw in de CAO voor de Bouwnijverheid 

dateert van 1981. Sindsdien is het niet onderhouden en niet aangepast  

aan veranderde taken en werkwijzen. Daardoor zijn de 

functieomschrijvingen niet actueel en sluiten onvoldoende aan bij 

de taken en verantwoordelijkheden van hedendaagse werknemers. 

Voor werkgevers en werknemers biedt het huidige systeem 

onvoldoende steun. Er ontstaan daardoor steeds meer bedrijfseigen 

functieomschrijvingen, functienamen en indelingen die niet meer 

aansluiten bij de indelingsmethodiek in de cao.

Nieuw loon- en functiegebouw

In samenwerking met de AWVN werken cao-partijen aan een nieuw 

functie- en loongebouw. De afgelopen maanden zijn veel bedrijven 

bezocht om zicht te krijgen op en beschrijvingen te maken van de 

actuele functies in de bouw. Zodra deze stap is afgerond zullen de 

functies gewaardeerd worden, waarmee het fundament voor een nieuw 

functiegebouw wordt gelegd. Vervolgens zal daaraan een consistente 

beloningssystematiek worden gekoppeld, waarna het nieuwe functie-  

en loongebouw is voltooid. De praktijk leert dat een dergelijk traject in 

een omvangrijke sector als de onze, al snel twee tot drie jaar zal vergen. 

Dit nieuwe functie- en loongebouw gaat de basis vormen voor de  

beloning in de nieuwe cao.

3 Arbeidstijden en arbeidsduur

Bovenstaand kader ondervangt de vier knelpunten zoals in de inleiding 

beschreven. Binnen dit kader kunnen werkgevers en werknemers 

op ondernemingsniveau afspraken maken die aansluiten bij de 

bedrijfsvoering (jaar- en daglichtmodellen, bedrijfseigen (verschoven) 

arbeidstijdenregelingen). Volgens Bouwend Nederland komt dit de 

werkgelegenheid en de werkzekerheid ten goede. Bovendien zal,  

zoals gezegd, de behoefte aan externe flexibiliteit (b.v.: de inzet  

van zzp-ers) afnemen.

De Arbeidstijdenwet (ATW)

Het is alles bij elkaar de hoogste tijd in de nieuwe cao afscheid te nemen 

van de verouderde ATW en bijhorende ingewikkelde normregelingen. 

Dit stelt werkgevers meer in staat om gelijk aan de streep te staan met 

concurrenten uit andere sectoren. 

Belangrijke aanpalende cao’s zoals de Cao Metaal en Techniek en de  

LEO-cao sluiten al aan bij de nieuwe Arbeidstijdenwet. Het werk in deze 

sectoren is niet wezenlijk lichter en er kan ook niet volgehouden worden 

dat de werknemers onder deze cao’s erbarmelijke arbeidstijden hebben.
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4 Functie-indeling en beloning 

Bbl2-leerlingen 

De instroom van leerlingen neemt dramatisch af, vooral vanwege  

gebrek aan werk. Een andere belangrijke reden is dat bedrijven aangeven 

leerlingen niet te kunnen en willen betalen. De beloning van bbl2- en 

bbl3-leerlingen is te hoog. De beloning van staat niet in verhouding tot  

de toegevoegde waarde van leerlingen. De instroomcijfers tonen dat het 

beloningsniveau van de cao onhoudbaar hoog is. 

Bovenstaande tabel laat zien dat de lonen voor leerlingen (zonder 

tegemoetkomingsgelden) ongeëvenaard hoog zijn ten opzichte van andere 

sectoren. Volgens ons is niemand hiermee gediend. Bedrijven nemen geen 

leerlingen aan en leerlingen komen niet aan het werk in onze sector. 

De praktijk zoekt en vindt ondertussen steeds meer alternatieve routes 

om leerlingen op te leiden. De markt doet haar werk. Bouwend Nederland 

vindt dit een punt van zorg, aangezien dit leidt tot een wildgroei aan 

opleidingsvarianten. Wij kunnen dit alleen tegenhouden als we de lonen 

voor leerlingen drastisch herzien. De loonlijn in de Schilders-cao is 

daarvan een mooie uitwerking. We zouden hierbij moeten aansluiten, 

het liefst in samenspraak met andere bouwtechnische sectoren zoals de 

afbouw. Daarmee ontstaat een bouwtechniek breed gemeenschappelijk 

kader voor de beloning van leerlingen. 

Bbl3-leerlingen

De tabel op de volgende pagina laat zien dat de beloning van  

een bbl3-leerling hoger is dan van een vakvolwassen vakman.  

Duidelijk een inconsequente en ongewenste situatie. 

Metaal & Techniek

Grafiek 2: Vergelijking bruto uurlonen bbl2 leerlingen
Bron: BNL, september 2012
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De beloning van een bbl3-leerling moet aansluiten bij de functie die hij 

uitoefent. Voor bedrijven wordt het opleiden van deze leerlingen dan weer 

betaalbaar. Stellen we op deze manier werk boven inkomen dan kunnen 

we, in deze economisch slechte tijd, toch leerlingen blijven opleiden.  

Zo bewerkstelligen we dat jongeren een vakdiploma kunnen behalen 

en creëren we de vakmensen die we straks hard nodig hebben als de 

bouweconomie aantrekt.

4 Functie-indeling en beloning 5 Vergoedingen
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Bouw & Infra (excl. TKG) Vakvolwassen vakman GWW
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Metaal & Techniek
Landbouw
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Grafiek 3: Vergelijking bruto uurlonen bbl3-leerlingen Vergoedingen zijn bedoeld om kosten die de werknemer maakt ten behoeve van 
door de werkgever opgedragen werk, te vergoeden. Ook kan er sprake zijn van 
vergoedingen als de werkgever overwerk en werken op inconveniënte tijden 
verlangd. Te vaak zijn vergoedingen volgens Bouwend Nederland gebruikt als 
verkapte beloningsvormen. Dit heeft geleid tot een waslijst aan vergoedingen 
binnen de cao.

Wij zijn van mening dat alle vergoedingen herzien worden binnen de ratio zoals 

hierboven beschreven. In dit hoofdstuk worden drie belangrijke vergoedingen 

uitgelicht. De overwerkvergoeding, de vergoeding voor inconveniënte uren (in de 

bouw-cao verschoven uren genoemd) en de reisurenvergoeding. 

Overwerkvergoeding

Van overwerk is alleen sprake wanneer dit gebeurt op aanwijzing van de werk- 

gever en er meer wordt gewerkt dan volgens een vastgesteld rooster of gemaakte 

vaste afspraken over werktijden. Om te kunnen vaststellen wat er betaald 

moet worden als overwerkvergoeding wordt verwezen naar een eenduidige en 

eenvoudige klokurenmatrix. Zowel overuren als inconveniënte uren worden 

uitbetaald in tijd of geld conform de klokurenmatrix.

Vergoeding inconveniënte uren

Voor werknemers zonder of met een beperkte mogelijkheid om zelf werktijden te 

kiezen en in te delen, geldt dat toeslagen voor werken op inconveniënte  uren aan 

de orde kunnen zijn conform de klokurenmatrix.

De klokurenmatrix

Werknemers waarvoor geldt dat de werkgever de werktijden vaststelt en (binnen 

hun gemiddelde individuele arbeidsduur) werken op onderstaande tijdstippen ont-

vangen per uur dat op die werktijden wordt gewerkt, de bijbehorende toeslag op 

het uurloon. Indien de gebruikelijke werktijden van de werknemer vallen binnen 

het dagdienstvenster is de klokurenmatrix niet van toepassing. De klokurenmatrix 

geldt niet voor werknemers die zelfstandig hun werktijden bepalen, of op eigen 

verzoek werktijdafspraken hebben gemaakt. Deze afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd en kunnen worden getoetst op vrijwillige deelname van de werknemer.
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Reisurenregeling 

Volgens Bouwend Nederland beperkt de huidige reisurenregeling werkgevers 

fors in het verkrijgen van werk dat verder dan een uur reistijd (heen en terug) 

verwijderd is van de woonplaats. Zij moeten dan immers kosten in rekening 

brengen waar bijvoorbeeld zzp-ers en werkgevers uit aanpalende cao’s geen of 

minder last hebben. 

Het UWV schrijft aan werkzoekenden gedurende het eerste half jaar van werk- 

loosheid voor dat een reistijd van 2 uur normaal is. Hebben werkzoekenden na 

een halfjaar geen nieuwe baan gevonden? Dan gaat de normaal geachte reistijd 

omhoog naar maximaal 3 uur per dag. Was de werkzoekende in zijn oude baan 

al gewend om langer dan 2 of 3 uur te reizen? Dan verwachten het UWV dat de 

werkzoekende deze langere reistijd ook in een nieuwe baan geen bezwaar vindt.

Bouwend Nederland vindt dat de cao dient aan te sluiten bij wat in Nederland 

als normaal wordt gezien. Dat is gezien de UWV-normen, in ieder geval 2 uur 

reistijd. Deze reistijd wordt als passend gezien om werk te krijgen. Van enige 

vergoeding kan dus pas sprake zijn vanaf 2 uur reistijd. 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donerdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
00.00-01.00 200 130 130 130 130 150 200 
01.00-02.00 200 130 130 130 130 150 200 
02.00-03.00 200 130 130 130 130 150 200 
03.00-04.00 200 130 130 130 130 150 200 
04.00-05.00 200 130 130 130 130 150 200 
05.00-06.00 200 130 130 130 130 150 200 
06.00-07.00 200 130 130 130 130 150 200 
07.00-08.00 200 130 130 130 130 150 200 
08.00-09.00 200 130 130 130 130 150 200 
09.00-10.00 200 130 130 130 130 150 200 
10.00-11.00 200 130 130 130 130 150 200 
11.00-12.00 200 130 130 130 130 150 200 
12.00-13.00 200 130 130 130 130 150 200 
13.00-14.00 200 130 130 130 130 150 200 
14.00-15.00 200 130 130 130 130 150 200 
15.00-16.00 200 130 130 130 130 150 200 
16.00-17.00 200 130 130 130 130 150 200 
17.00-18.00 200 130 130 130 130 150 200 
18.00-19.00 200 130 130 130 130 150 200 
19.00-20.00 200 130 130 130 130 150 200 
20.00-21.00 130 130 130 130 150 175 200 
21.00-22.00 130 130 130 130 150 175 200 
22.00-23.00 130 130 130 130 150 175 200 
23.00-00.00 130 130 130 130 150 175 200

Klokurenmatrix

Dagvenster

6 Duurzame inzetbaarheid5 Vergoedingen

Bouwend Nederland vindt dat werkgevers en werknemers  
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid.  
In onze visie is het de werkgever die faciliteert en de werknemer  
die investeert. Duurzame inzetbaarheid betekent concreet dat:
- Werknemers in hun functie goed functioneren.
-  Werknemers kunnen meebewegen met toekomstige 

ontwikkelingen.
-  Werknemers steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de 

arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het bedrijf of de sector.
- Werknemers veilig en gezond werken. 

Collectieve faciliteiten 

Werkgevers financieren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid al  

diverse collectieve faciliteiten, die zijn gerealiseerd ter bevordering  

van duurzame inzetbaarheid. 

Gezondheid

Opleiding & ontwikkeling

Arbeidsomstandigheden

Cultuur

- PAGO 

- WAI

- Meldpunt storybuilder 

- Uta werkdruk

- Veilig gedrag op de werkplek 

- Leefstijl

- Loopbaantraject 

- EVC

- Funtioneel bijscholen

Nieuw beleid dient vooral gericht te zijn op het optimaliseren van de 

efficiënte en effectiviteit van de bestaande faciliteiten. Door in te zetten 

op meer efficiëntie kunnen meer werknemers gebruik maken van de 

bestaande faciliteiten zonder dat dit extra geld kost. Tegelijkertijd zien 

werkgevers graag dat meer mensen gebruik maken van de bestaande 

faciliteiten, waardoor ze aan effectiviteit winnen. Dit kan bijvoorbeeld  

door paritair nadrukkelijker aan voorlichting te doen, waarbij meer  

expliciet de eigen verantwoordelijk van werknemers aan de orde komt. 
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6 Duurzame inzetbaarheid

Persoonlijk duurzaamheidsbudget 

Het persoonlijk duurzaamheidsbudget wordt gefinancierd met een 

belangrijk deel van de besparingen die voortkomen uit het afschaffen 

van de leeftijdsgebonden bovenwettelijke vakantiedagen, het reduceren 

van roostervrije dagen en overige werkgeversvoorstellen om de cao 

levensbestendig en concurrerend te houden.

Werknemers zullen sneller en vooral met meer betrokkenheid hun 

eigen verantwoordelijkheid nemen als ze zelf keuzes kunnen maken 

die daadwerkelijk aansluiten bij hun individuele omstandigheden 

en de levensfase waarin ze verkeren. Met de introductie van een 

persoonlijk duurzaamheidsbudget beogen werkgevers hiervoor een 

arbeidsvoorwaardelijk arrangement te creëren. Dit arrangement zal  

een mix zijn van geoormerkt en vrij te besteden geld.  

Doelen van het persoonlijk duurzaamheidsbudget

1.  Opleiding en ontwikkeling: De werknemer gebruikt het budget  

om zijn arbeidsmarktwaarde te  verhogen.

2.  Vitaliteit: fitnessabonnement, lidmaatschap sportvereniging, 

gezondheid (cursus stoppen met roken en afvallen).

3.  Vrije tijd/verlof: Betere combinatie arbeid en zorg /versterking 

werk-privébalans, mantelzorg, studieverlof, kortere werkweek, 

eerder met (deeltijd) pensioen, sabbatical).

4.  Geld: Cash, bijdrage aan premies (zorgverzekering,  

hiaat-verzekering, enzovoort), sparen.

Colofon
Uitgave Bouwend Nederland, maart 2013
 
Disclaimer
Hoewel Bouwend Nederland bij de vervaardiging en samenstelling 
van deze brochure en de inhoud daarvan de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor 
schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker 
is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij 
daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom 
elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het 
gebruik van deze brochure.
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