
 
 

  

Principeakkoord CAO 2020-2021 Stichting Fokus Exploitatie 
 

 

Stichting Fokus Exploitatie en CNV hebben een principeakkoord bereikt voor een CAO met een 
looptijd van 18 maanden. CNV gaat haar leden raadplegen over de uitkomst van het CAO-proces.   

 

Het principeakkoord ziet er als volgt uit: 

 

- Looptijd 

De looptijd van de CAO is 18 maanden, te weten van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.  

 

- Structurele salarisverhoging 

Het tabelsalaris wordt als volgt structureel verhoogd: 

o 2,8% per 1 april 2020; 

o 1% per 1 januari 2021. 

 

Als gevolg van de looptijd van de CAO tot en met 30 juni 2021, gaan CAO-partijen medio 

2021 onderhandelen over een nieuwe CAO per 1 juli 2021. CAO-partijen zullen daarbij ook 

spreken over een loonsverhoging voor de 2e helft van 2021.     

 

- Fietsregeling 

Per 2021 zal Fokus een fietsregeling invoeren waaraan werknemers eens per drie 

kalenderjaren aan kunnen deelnemen (mits het beschikbare uitruilbedrag toereikend is). 

Er wordt in beginsel jaarlijks € 100.000 aan fiscale vrije ruimte vanuit de WKR beschikbaar 

gesteld door Fokus. Afhankelijk van de benutting van de totale fiscale ruimte gedurende het 

kalenderjaar binnen de WKR kan de te beschikbaar te stellen fiscale ruimte voor de 

fietsregeling in de loop van het kalenderjaar, indien aan de orde, eventueel nog worden 

uitgebreid. We hanteren het principe van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’, dus op 

basis van volgorde van inschrijving (die ook de basis zal vormen voor de wachtlijst) en 

deelname niet meer dan 1 keer per 3 kalenderjaren. 

CAO-partijen zijn het eens over de onderliggende spelregels die zullen worden uitgewerkt in 

een interne regeling. 

 

- Wachtgeldregeling 

De wachtgeldregeling wordt op hoofdlijnen als volgt aangepast: 

o De duur van de regeling wordt beperkt tot maximaal 36 maanden. 

o Waarbij per volledig dienstjaar 1 maand wachtgeld wordt opgebouwd. 

o Een werknemer die binnen 4 jaar na ontslag zijn AOW-gerechtigde leeftijd bereikten op 

de datum van ontslag tenminste 10 dienstjaren in dienst van Fokus is, wordt de duur van 

het wachtgeld verlengd tot het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd.  

o De hoogte van het wachtgeld is als volgt: 

 3 maanden 100%;  

 3 maanden 90%; 

 3 maanden 80%; 

 15 maanden 75%; 

 12 maanden 70%. 

CAO-partijen gaan tevens de tekst van de regeling inhoudelijk actualiseren o.b.v. wetgeving 

en uitvoeringspraktijk.  

 

- Generatiepact 

De pilot m.b.t. het Generatiepact wordt niet verlengd en eindigt per 1 juli 2020.  



 
 

  

Medewerkers die uiterlijk 30 juni 2020 deelnemen aan de regeling kunnen deze voortzetten 

conform de overeenkomst die CAO-partijen hiertoe, ondertekend op 19 december 2018, 

hebben gesloten. 

 

- Recht op onbereikbaarheid 

CAO-partijen zijn het eens over het principe van een recht op onbereikbaarheid en gaan 

tijdens de looptijd van de CAO onderzoeken hoe een dergelijk recht op onbereikbaarheid 

voor Fokus kan worden uitgewerkt. Hiertoe zal o.a. een enquete worden uitgezet onder ADL-

assistenten.  

 

- Beroepsregistratie 

In de CAO wordt opgenomen dat de kosten voor aan de functie gerelateerde 

beroepsregistratie volledig door Fokus worden vergoed. 

  

- Wet WIEG (artikel 12 lid 2) 

De wettelijke aanpassingen per 1 juli 2020 worden verwerkt in artikel 12 lid 2 van de CAO. 

 

- Pensioenakkoord 

Studieafspraak om gedurende de looptijd van deze CAO de mogelijkheden uit het 

Pensioenakkoord te onderzoeken. Hierbij wordt gedoeld op het verkennen van de tijdelijke 

regeling (2021 t/m 2025) om specifieke groepen medewerkers, die niet hebben kunnen 

anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de 

AOW-leeftijd, meer handelingsperspectief te bieden om vervroegd uit te kunnen treden.  

De mogelijkheid van het invoeren van een verlofspaarregeling waarbij tot 100 weken verlof 

kan worden gespaard, zal door CAO-partijen in de studie worden betrokken. Hierbij zal ook 

worden gekeken welke tijdsbronnen al dan niet in aanmerking komen om verlof te sparen. 

Ook wordt een verkenning gedaan of meeruren conform artikel 10 lid 3 sub e van de CAO als 

tijdsbron kunnen worden ingezet.     

 

- Jaarurensystematiek en flexibiliteit 

Er worden nu pilots gehouden die moeten leiden tot het invoeren van een nieuwe 

roostersystematiek en het invoeren van de jaarurensystematiek. CAO-partijen gaan de 

uitkomsten van de pilots bespreken en bezien of de eerder overeengekomen 

jaarurensystematiek al dan niet aangepast dient te worden. Dit alles behoudens een 

instemmingsrecht van de OR i.v.m. een aanpassing van de werktijdenregeling. 

Als CAO-partijen overeenstemming hebben bereikt, dit zal naar verwachting niet eerder zijn 

dan in de 2e helft van 2020, zal de jaarurensystematiek worden ingevoerd. In dat geval 

spreken partijen af dat artikel 10 lid 3 sub a t/m e en bijlage X, die nu buitenwerking zijn 

gesteld, worden geactiveerd.   

 

- Werkoverleg (artikel 5 lid 4 sub b) 

In artikel 5 lid 4 sub b van de CAO blijft alleen de 1e zinsnede staan, de overige zinsneden 

worden verwijderd. Waarmee de interpretatie van de CAO wordt: ADL-assistenten kunnen 

o.b.v. artikel 10 lid 5 sub d niet worden verplicht te komen werken voor een dienst korter dan 

3 uur. Dit geldt ook voor een ADL-assistent die apart komt voor een werkoverleg van korter 

dan 3 uur.  

 

- Protocolafspraken (bijlage VIII) 

o Jaarurensystematiek en flexibiliteit: actualiseren.  

o 3e WW-jaar en Wachtgeldregeling: actualiseren. 

o Functiewaardering (ORBA): actualiseren. 



 
 

  

o Flexpool: actualiseren. 

o BHV-training: continueren. 

o Faciliteren bedrijfsfitness/sporten: verwijderen (is uitgewerkt in interne regeling). 

o Generatiepact: verwijderen. 

o Studie naar functiehuis: continueren. 

o Studie naar vereenvoudiging CAO-tekst: continueren. 
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