
 
 

Twee keer 3% structurele loonsverhoging en in 2024 een eindejaarsuitkering van 

8,33%. 

Beste CNV-lid, werkzaam bij ObT Borne, 

De afgelopen periode heeft het CNV en het FNV een paar keer met de directie van ObT 

gesproken over jouw arbeidsvoorwaarden voor 2023 en daarna. Deze gesprekken hebben 

geleid tot een onderhandelingsresultaat cao ObT. Met de directie ObT hebben we, in lijn met 

jullie wensen, onder andere afspraken gemaakt over een goede structurele loonsverhoging 

en een volledig maandsalaris als eindejaarsuitkering. 

Op hoofdlijnen hebben we het volgende afgesproken: 

Looptijd van de cao 24 maanden, van 1 september 2022 t/m 30 augustus 2024. 

Een structurele loonsverhoging van 3% per september 2022 en 3% per september 2023. 

De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2023 structureel met 1% verhoogd naar 7,3%, per 

1 januari 2024 wordt deze nogmaals structureel verhoogd met 1,03% naar 8,33% 

(maandsalaris). 

De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van € 2,- per dag naar € 2,50 netto per dag. 

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd 

naar € 0,21 per km. ObT zal, zodra dit fiscaal mogelijk is, de reiskostenvergoeding verder 

verhogen. 

De reiskostenvergoeding voor dienstreizen wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd 

naar € 0,35 per km. 

ObT volgt de cao PO voor wat betreft betaald ouderschapsverlof (vergoeding 75% ipv 55%) 

Er komt een studie naar een uurloon van minimaal € 14 per uur. 

ObT gaat met de ondernemingsraad in gesprek over een aanvullende 

‘seniorenverlofregeling’. 

Jouw mening telt 

CNV is van mening dat de gemaakte afspraken in lijn zijn met jouw wensen en onze inzet en 

leggen dit bereikte onderhandelingsresultaat dan ook positief aan je voor. Graag hoor ik of jij 

er ook zo over denkt. Breng daarom uiterlijk zondag 17 juli jouw stem uit op het bereikte 

onderhandelingsresultaat cao ObT. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar 

a.goeree@cnv.nl Vermeld in de mail je naam, lidmaatschapsnummer CNV of je postcode en 

huisnummer en of je voor of tegen het bereikte resultaat stemt. Als je een tegenstem 

uitbrengt wil je dan aub ook aangeven waarom je tegen stemt, zodat we dit mee kunnen 

nemen in eventuele vervolggesprekken met ObT. 

Met vriendelijke groet,  

 

Uw CNV-onderwijsadviseur  

Arnout Goeree 

a.goeree@cnv.nl / 06 – 23 63 70 29 
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