
 
 

Beste CNV-leden, 

Start gesprekken over nieuwe CAO ObT 

De CAO bij ObT loopt af op 1 september 2022. Als CNV gaan we opnieuw 

onderhandelen over een nieuwe CAO. Op 31 mei hebben de 

vakbondsvertegenwoordigers een eerste oriënterend gesprek gevoerd met de 

directie met vooral proces-afspraken. Op 22 juni staat het volgende overleg gepland. 

Graag horen we de wensen van onze leden voor een nieuwe CAO. 

Hoewel veel zaken in de CAO zijn geregeld, zijn er altijd onderwerpen die ter 

discussie staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzame inzetbaarheid, eerder 

stoppen met werken, verlof, werkdruk, salaris, vergoedingen voor thuiswerken enz. 

De belangrijkste punten waarop het CNV wil inzetten zijn loonsverhoging, een 

volledige 13de maand en de reiskostenvergoeding. 

De vraag aan jullie als lid van CNV Onderwijs is welke onderwerpen je besproken wilt 

hebben. Het CNV vraagt in het hele land bijvoorbeeld ook aandacht voor rouwverlof 

en het recht op onbereikbaarheid en in hoeverre dit in de praktijk wordt toegepast. 

Hoe is dat bij het ObT? 

Het CNV (en het FNV) hebben op verzoek van de OR van het ObT ook overleg 

gevoerd met de OR . Dit had geen formeel karakter en was informatief zodat het 

CNV ook van die kant op de hoogte werd gehouden van ontwikkelingen binnen het 

ObT. Mijn vraag aan jullie is of jullie akkoord kunnen gaan met het plan dat ik ook de 

OR op de hoogte houd van de dingen die tijdens de onderhandelingen worden 

besproken. Ik wil daarbij benadrukken dat het gaat om informeren en dat de OR 

geen enkele zeggenschap heeft betreffende de onderhandelingen. 

Leden van de vakbond bepalen de inhoud van de CAO. Daarom is de vraag wat je in 

de nieuwe CAO geregeld wilt zien? 

Stuur je reactie naar mij zodat ik die kan bespreken met de directie, 

Met vriendelijke groet,  

 

Arnout Goeree 

a.goeree@cnv.nl / 06 - 23 63 70 29 


