
                           

 

 
 

Onderhandelingsuitkomst cao Netwerkbedrijven (NWb)  
 

We  hebben op 14 juli een laatste onderhandelingsuitkomst voor de nieuwe cao 
bereikt. Het is een intensief traject geweest waarin alle partijen een beweging 
hebben gemaakt om tot nieuwe afspraken te komen. We zijn blij dat we nu 
gezamenlijk kunnen werken aan de inhoudelijke thema’s die ook belangrijk zijn voor 
jullie als medewerkers. En het is daarnaast goed dat we samen verder aan de slag 
kunnen met de energietransitie. CNV is al akkoord met de bereikte afspraken. FNV 
legt deze uitkomst nu ter goedkeuring voor aan de leden.  
 

Samenvattend ziet de onderhandelingsuitkomst er als volgt uit: 

• een structurele loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 en 

• een eenmalige uitkering in september 2021 van € 350,- bruto (deeltijders naar 
rato) 

• een looptijd van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022 

 
Daarnaast hebben we overeenstemming bereikt over de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• we werken nog dit jaar een visie en aanpak uit op duurzame inzetbaarheid  

• werkgevers nemen op bedrijfsniveau maatregelen om de belasting en 
belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst te verbeteren 

• we verlengen het Sectoraal Sociaal Plan tot en met 31 december 2021 

• we verlengen de Vitaliteitsregeling tot en met 31 december 2021 

• werkgevers doen onderzoek naar de mogelijkheden van vervroegde uittreding 
voor medewerkers die in de knel komen in de aanloop naar hun pensioen en 
waarbij andere mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden 

 
De FNV-leden hebben tot 23 juli de mogelijkheid om te stemmen. Daarna laten we 
jullie weten of we deze cao definitief met elkaar sluiten. 
 
Het team dat voor jullie deze uitkomst heeft bereikt: 
Vanuit de vakbonden: 

Jolanda Ton (FNV-bestuurder), Adri de Bruijne (FNV kaderlid), Arno 
Reijgersberg (CNV-bestuurder) en Theo Nieuwbrug (CNV kaderlid). 

 
Vanuit de werkgevers: 

Jacques Hylkema (Alliander), Paul-Peter Feld (Enexis en voorzitter van de 
delegatie), Janneke Gökemeijer (Stedin en DNWG), Helmut Feringa (Rendo) 
en Pim Beljaars (werkgeversvereniging WENB). Helmut vertegenwoordigt in 
het cao-overleg naast Rendo ook Cogas, Joulz diensten, JUVA en Volker 
Energy Solutions.  

 
 
 
 


