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Utrecht, 14 januari 2021 

Aan:  Wageningen Research 

T.a.v.:   Dhr. drs. M.J. Scheen, Corporate Director Human Resources 

Inleiding 

De start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor Wageningen Research (hierna WR) 

vindt plaats onder de nog voortdurende Corona-pandemie. Vakorganisaties constateren dat de 

COVID-crisis zeker nog niet achter de rug is en zeer waarschijnlijk nog een tijd bij ons zal zijn. Voor 

ons houdt dit in dat we in de inzet kwesties aan de orde stellen die als gevolg van de pandemie in 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in ruime zin (extra) manifest zijn geworden. Juist in 

deze tijden vinden wij het belang een cao te realiseren waarin de waardering voor de inzet en 

betrokkenheid van werknemers van Wageningen Research tot uiting komt. 

Raadpleging  

In de afgelopen maanden hebben de vakorganisaties, betrokken bij de CAO WR, hun leden en 

kaderleden geconsulteerd over de wensen die er leven aangaande een nieuw te vormen CAO. Uit 

deze brede raadpleging zijn een aantal onderwerpen en wensen naar voren gekomen. Wij zetten ze 

hieronder uitéén.  

CAO voorstellen CAO WR 2021  

Looptijd 

Wij stellen een looptijd van één jaar voor, te weten van 1 april 2021 tot 1 april 2022. 

Inkomen 

Om een koopkrachtverbetering te realiseren stellen wij voor de salarisschalen en de feitelijke 

salarissen structureel met 5% te verhogen, met een bodem van structureel €160 per maand. Met 

deze bodem bereiken wij o.a. dat de lagere salarisschalen niet meer onder het wettelijk 

minimumloon uitkomen.  

Eindejaarsuitkering 

We stellen voor de eindejaarsuitkering te verhogen tot het niveau als dat van de Wageningen 

Universiteit.   



   
 

2 
 

Begeleiding van Werk naar Werk (WnW) 

Vakbonden hebben door de jaren heen diverse WnW trajecten binnen WR kunnen volgen. 

Begeleiding van WnW is een belangrijke voorwaarde als het gaat om herplaatsing van één of 

meerdere werknemers die hun functie verliezen dan wel ingrijpend wijzigt vanwege 

bedrijfseconomische omstandigheden. Vakbonden stellen daarom voor de duur van het WnW traject 

(dus WnW en HPK) in artikel 6.3.5. lid 1 te verruimen naar 24 maanden.  

Vakbonden willen benadrukken dat het doel van het WnW traject is het verkrijgen van een nieuwe 

(passende) betrekking binnen WR en het voorkomen van gedwongen ontslag. Om te toetsen of 

paragraaf 3 van de cao inclusief bijlage B op een juiste en integere manier wordt toegepast 

ontvangen vakorganisaties graag in het eerste kwartaal van 2021 een gedetailleerde evaluatie van 

alle WnW trajecten van 2020.  

Vitaliteitspact  

Het generatie-instrument van Wageningen Research zouden we willen vervangen door het 

vitaliteitspact van de CAO Nederlandse Universiteiten.   

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 

 De door de werkgever beschikbaar gestelde middelen (laptop, extra beeldscherm(en), 

aanlandstation, bureaustoel, printer, etc.) 

Reiskosten woon- werkverkeer  

Vakorganisaties stellen voor de vergoeding voor reiskosten woon- werkverkeer in de cao vast te 

stellen op 0,19 cent per kilometer zonder aftrek van eigen bijdragen.  

Dienstreizen 

We stellen voor de vergoeding voor dienstreizen op te hogen naar 0,35 cent per kilometer.  

Flexibel personeel 

De vakorganisaties willen de doorstroom van tijdelijk naar vast versterken en willen verdere 

afspraken maken over het terugdringen van payroll, oproepcontracten en uitzendcontracten. In de 

laatste CAO zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de instroom van deze doelgroep.  
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Wij stellen voor om in de komende CAO-periode de terugdringing om te zetten naar een 

systematische afbouw van de doelgroepen. Wij stellen voor om alle in 2021 aflopende flexibele 

contracten om te zetten naar een tijdelijke (of vaste) aanstelling binnen Wageningen Research en dit 

voor alle na 1 januari 2021 doorlopende contracten. Payrollmedewerkers, uitzendkrachten en 

oproepkrachten zouden alleen voor piek en ziek ingehuurd mogen worden. Wij vragen u om een 

overzicht van de toegepaste flexibele constructies onder de CAO WR over de periode 2019 en 2020. 

Graag verkrijgen vakorganisaties inzicht in de omvang (fte), aantallen, functieniveau en bijbehorende 

salarisschaal per eenheid binnen WR, zodat wij ook kunnen toetsen of de terugdringing van 25% uit 

de huidige cao is gerealiseerd. 

Werkdruk 

Vakorganisaties zien dat ook door de gevolgen van deze pandemie de werkdruk en het structureel 

overwerk (en daarmee een hoog ziekteverzuim bij enkele onderdelen) bij werknemers steeds meer 

toeneemt. Vakorganisaties stellen voor een paritaire werkgroep in te richten die tijdens de lopende 

cao de zich gaat buigen over de aanpak van werkdruk en het structureel overwerk in kaart gaat 

brengen, als vervolg op de werkdrukresultaten van 2017. Wij ontvangen graag een overzicht van de 

tot nu toe gebezigde aanpak van de verschillende onderdelen en de resultaten daarvan. 

Jubileumgratificaties 

Gezien het feit dat medewerkers steeds later uittreden of met pensioen gaan en daardoor een steeds 

langere diensttijd bij Wageningen Research krijgen, vragen wij de jubileum gratificatie bij een BHV-

diensttijd van 40 en 50 jaar, analoog aan het diensttijdjubileum toe te voegen. Regelmatig vertrekken 

medewerkers kort voordat zij een ambts- of BHV-jubileum bereiken.  

Wij vragen een naar rato t.o.v. de laatste jubileumgratificatie (zowel BHV als ambtsjubilea) uit te 

keren vanaf 5 jaar voor de AOW-datum. 

Andere vergoedingen 

In de vorige cao-ronde zijn de in de cao genoemde gratificaties, vergoedingen en toelagen aangepast. 

Wij stellen voor periodiek de bedragen met een inflatiecorrectie toe te passen. 

Herwaardering functie 

Wij hebben gemerkt dat er bij meerdere onderdelen onduidelijkheid is over het indelingsniveau van 

functies. In september 2020 zijn cao-partijen overeengekomen dat medewerkers bij WMR, die niet 

juist zijn ingeschaald t.o.v. de werkzaamheden die zij doen, de mogelijkheid hadden om 

(her)waardering van de functie aan te vragen en een beroep te doen op de Regeling 

Bezwarenprocedure Functieordening WR.  

Hiervoor golden de volgende spelregels: 

 De leidinggevende en medewerker(s) gaan samen in gesprek met het management over de 

herwaardering.  
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 Wanneer medewerker(s) en management het samen niet eens worden over de juiste 

inschaling, dan krijgt de medewerker het recht om zijn functie te laten (her)waarderen bij de 

Regeling Bezwarenprocedure Functieordening WR. 

Vakbonden stellen voor bovenstaande afspraak op te nemen in de cao onder artikel 3.4.   

Standplaats en werklocaties 

Regelmatig worden medewerkers door de werkgever op twee plaatsen te werk gesteld (bijvoorbeeld 

Lelystad en Wageningen of Den Haag en Wageningen). De cao kent slechts één standplaats, waar de 

werknemer in de regel zijn werkzaamheden verricht. Vakbonden zijn van mening dat een werknemer 

slechts één standplaats heeft, maar wel op meerdere werklocatie tewerk kan worden gesteld. Wij 

stellen voor dat wanneer een werknemer in een andere plaats te werk gesteld wordt dan zijn 

standplaats, de Regeling Dienstreizen van toepassing is.  

Stagevergoeding 

In het cao onderhandelingsakkoord van 16 juli 2019 (punt 5 e.) zijn de volgende stagevergoedingen 

overeengekomen: 

Stages (6 weken of meer):  

 MBO-niveau € 395 per maand  

 HBO-niveau € 544 per maand  

 WO-niveau € 544 per maand 

We constateren dat er binnen de onderdelen verschillend wordt omgegaan met het vergoeden van 

stages. We stellen daarom voor dat stagiaires recht hebben op de minimale bovengenoemde 

vergoedingen per maand.  

We willen de volgende cao-tekst opnemen: 

“Stagiaires hebben bij een stages van 6 weken of meer recht op de volgende minimale vergoedingen 

per maand:  

 MBO-niveau € 395 per maand  

 HBO-niveau € 544 per maand  

 WO-niveau € 544 per maand” 

Werkgroep ‘One Wageningen, op weg naar één CAO’  

Gezien ‘One Wageningen’ en de steeds nauwere samenwerking tussen WR en WU, hebben partijen 

in 2020 (en eerder) de wens naar elkaar uitgesproken te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket 

(één cao) voor alle WUR-medewerkers.  
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Vakorganisaties stellen voor een paritaire werkgroep in te richten die tijdens de lopende cao zich 

gaat buigen over de overeenkomsten en verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van werknemers 

van WR en WU. Deze werkgroep krijgt de opdracht mee een adviesrapport op te leveren aan cao-

partijen waarin staat beschreven op welke wijze de verschillen overbrugt kunnen worden als 

voorbereiding op een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.    

Tot slot 

We behouden 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) 


