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Utrecht, 11 maart 2021 
 
Aan:  Wageningen Research 
T.a.v.:   Dhr. drs. M.J. Scheen, Corporate Director Human Resources 

 

Inleiding 

Op 26 januari 2021 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Wageningen Research (hierna 
WR) van start gegaan. In deze eerste cao-ronde hebben vakorganisaties hun voorstellenbrief van 14 
januari jl. toegelicht. In de onderhandelingsronde op 16 februari hebben wij met elkaar van 
gedachten gewisseld om te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket voor al het personeel van 
Wageningen UR. Een paritaire werkgroep is opgericht om te komen tot een vergelijk op hoofdlijnen 
tussen de cao WR en de CAO Nederlandse Universiteiten (hierna NU). Er is langdurig gesproken om 
te komen tot harmonisatie van arbeidsvoorwoorden. Wij verschillen nog met elkaar van mening hoe 
we komen tot harmonisatie. Vakorganisaties willen op termijn gaan voor gelijke arbeidsvoorwaarden 
(integreren in de CAO NU of volger van de CAO NU).  U bent voorzichtiger en wil gaan voor een 
gelijkwaardig pakket, maar een complete omklap naar de CAO NU is voor u een brug te ver.  

Op 9 maart stond de derde onderhandelingsronde gepland. Wij hebben met elkaar gesproken over 
de beoogde evaluatie van de Werk naar Werk trajecten (tussen 2017 en 2019) uit het cao akkoord 
van 2019. Daarnaast hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld hoe de onderhandelingen voor 
een nieuwe CAO WR zich verhoudt tot het proces om te komen tot harmonisatie. U gaf aan graag het 
onderhandelingsakkoord van de CAO NU af te willen wachten, omdat dit helpt bij het in lijn brengen 
van de arbeidsvoorwaarden. Of en wanneer de CAO NU tot stand komt is op dit moment nog 
onzeker. Wat zeker is, is dat de cao WR op 31 maart 2021 expireert. Vakorganisaties achten het niet 
reëel dat het vergelijkingsproces van beide cao’s vóór 31 maart 2021 afgerond zal zijn. Daarom 
stellen vakorganisaties een kortlopende tussen-cao WR voor.  

In onderstaand cao-voorstel sorteren vakorganisaties voor op de wens en ambities van cao partijen 
om te komen tot een gelijk/ gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket voor Wageningen UR 
personeel.  

One Wageningen, op weg naar één CAO 

De paritaire werkgroep heeft in twee sessies al een behoorlijk vergelijk op hoofdlijnen kunnen 
maken. Toch zijn er veel onderwerpen nog niet in kaart gebracht en zullen de uitgangspunten 
(waarop het vergelijk tot stand komt) ook eenduidig moeten zijn. Het harmoniseren van 
arbeidsvoorwaarden is complex, vraagt tijd, zorgvuldigheid en afstemming van alle stakeholders. Om 
cao partijen bij te staan in deze materie, hebben vakorganisaties geopperd een beroep te doen op de 
deskundigheid en ervaring van de AWVN. Zij kunnen daarnaast de kosteneffecten voor WR aan cao 
partijen doorrekenen en presenteren.  
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Integraal CAO voorstel vakorganisaties  

Looptijd 

Wij stellen een looptijd van zes maanden voor, te weten van 1 april 2021 tot 1 oktober 2021.  

Eindejaarsuitkering 

Om de CAO WR steeds meer te laten aansluiten bij de CAO NU hebben vakorganisaties in haar 
voorstellenbrief voorgesteld de eindejaarsuitkering in lijn te brengen met die van de CAO NU. Om 
een redelijk en passend voorstel te doen stellen wij voor de eindejaarsuitkering in twee gelijke 
stappen op niveau van de WU te brengen. Concreet stellen wij voor de eindejaarsuitkering met 
2,65% te verhogen, dus van 3% naar 5,65%.  In de cao onderhandelingen in de zomer van 2021 zullen 
cao partijen dan spreken over een tweede en laatste stap van 2,65%, waardoor de 
eindejaarsuitkering gelijk wordt op 8,3%.   
 

Vitaliteitspact  

Alle aanmeldingen voor het vitalteitspact van Wageningen Research die na 31 december 2020 zijn 
gedaan wensen wij te continueren, zodat een deelnamestop tussen 1-1-2021 en 1 april 2021 wordt 
voorkomen.  
 

Thuiswerkregeling  

Diverse aspecten van de combinatie werk en privé zijn de afgelopen periode door de pandemie 
prominent in beeld gekomen. Beide sferen zijn nadrukkelijk in elkaar geschoven door de bijna 
volledige sluiting van instellingen. Vakorganisaties willen daarom afspraken maken over een 
thuiswerkregeling met de volgende onderdelen:  

 Recht op thuiswerken  

 Thuiswerkvergoeding van €3,00 per dag  

 Arbo technische afspraken inzake de thuiswerkplek 

 Door de werkgever beschikbaar stellen van middelen (laptop, extra beeldscherm(en), 
aanlandstation, bureaustoel, printer, etc.) 

 
Mocht er een betere thuiswerkregeling in het cao-akkoord  van de Nederlandse Universiteiten 
worden afgesproken, dan wordt deze regeling met terugwerkende kracht ook toegepast voor WR.  
 

Internetvergoeding 

We stellen voor de separate tijdelijke internetvergoeding van €25,00 per maand te continueren.     

 

Tot slot behouden we ons het recht voor voorstellen in te trekken, uit te breiden of nieuwe 

voorstellen in te dienen. 

Chris Cuperus (CNV), Jan Hut (CMHF) en Marijke Bosscher (FNV) 


