
      

 

 

Onderhandelingsresultaat cao PLb bereikt 
Op 14 april jl. hebben de werkgevers in de PLb sector samen met de vakbonden FNV en CNV een 
onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De belangrijkste punten uit dit 
onderhandelingsresultaat zijn: 

 Looptijd cao van 01-10-2020 t/m 30-04-2022 
 Loonsverhoging van 2,0% per 01-05-2021 
 Eenmalige uitkering per 01-05-2021 van € 400 bruto voor alle medewerkers die vanaf 01-01-

2021 onafgebroken in dienst zijn geweest bij een werkgever uit de sector PLb. 
 Instellen van twee paritaire werkgroepen die de cao-partijen gaan adviseren over een aantal 

zaken zoals de aanpassing van de cao-tekst en de onderwerpen verlofsparen en RVU.  

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kun je lezen in de bijlage. 

Zowel de werkgevers als de vakbonden zijn tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. De 
onderhandelingen hebben wat tijd gekost, maar er ligt nu een voor alle partijen acceptabel resultaat. 

De werkgevers verenigd in het Directeurenoverleg hebben ingestemd met het 
onderhandelingsresultaat. Het onderhandelingsresultaat wordt nu door de vakbonden voorgelegd 
aan alle medewerkers. Alle medewerkers kunnen de digitale informatiebijeenkomsten bezoeken die 
georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten zal meer informatie gegeven worden over de 
inhoud van het onderhandelingsresultaat. Daarna kunnen de leden van de vakbonden stemmen over 
het resultaat. Als de vakbondsleden met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd, kan de 
cao getekend worden en kunnen de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.  

De verwachting is dat de cao niet voor de uitbetaling van het salaris van mei gereed is. De cao-
partijen streven ernaar dat de salarisverhoging en de eenmalige uitkering later met terugwerkende 
kracht met de salarisbetaling van juni kan worden uitbetaald aan de medewerkers. 

  



 
 

Tekst onderhandelingsresultaat cao PLb 
 
14 april 2021 
 
 
1 Looptijd cao 
1 oktober 2020 tot en met 30 april 2022. 
 
2 Loonsverhoging: 
1 mei 2021: Verhoging van de salarissen met 2,0%. De bedragen zoals opgenomen in de 
salaristabel in bijlage 1 van de cao PLb (bedragen per 01 mei 2020) worden verhoogd met 
2,0%.  
 
3 Eenmalige uitkeringen 
Medewerkers, ongeacht hun arbeidstijd, die op 1 mei 2021 in dienst zijn en die vanaf 1 
januari 2021 onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst  zijn geweest, ontvangen per 1 
mei 2021 (uitbetaling juni 2021) een eenmalige uitkering van € 400 bruto. 
 
4 Instellen werkgroepen 
Cao-partijen stellen twee paritaire werkgroepen in De werkgroepen verrichten gedurende 
de looptijd van de cao onderzoek conform de in het onderhandelaarsakkoord 
overeengekomen doelen en onderzoeksonderwerpen. De werkgroepen rapporteren aan 
cao-partijen. De werkgroepen zullen bij aanvang van hun opdracht de benodigde tijd 
inschatten en een deadline voor de afronding en de rapportage naar cao-partijen vaststellen. 
De werkgroepen zullen tijdig, voor de start van het volgend cao-overleg, hun advies 
uitbrengen. 
 
Werkgroep RVU en Verlofsparen  
Deze werkgroep buigt zich over de uitwerking van het pensioenakkoord en de 
subsidieregeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) die door 
het O&O-fonds in gang is gezet. De werkgroep komt tot aanbevelingen voor kaders rondom 
verlofsparen en RVU. Ook de mogelijkheden en kaders om binnen de sector gebruik te 
maken van de MDIEU regeling worden hierin meegenomen. 
De werkgroep RVU en verlofsparen rapporteert aan cao-partijen. 
 
Werkgroep Cao-tekst  
De werkgroep zal aanbevelingen doen voor het verbeteren van de cao-tekst zodat deze juist, 
volledig en eenduidig te interpreteren is en leesbaar is voor werkgever en medewerkers. De 
cao bevat alleen teksten waarvan de relevantie voor werkgevers en medewerkers duidelijk 
is.  
De werkgroep cao-teksten rapporteert aan cao-partijen. 
 
  



5 O&O fonds PLb 
Op sectoraal niveau heeft het O&O fonds PLb een meerjarenplan opgesteld. Werkgevers 
dragen hiervoor in de kalenderjaren 2021 en 2022  jaarlijks 0,1% van de loonsom af. 
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