CAO-ONDERHANDELINGSRESULTAAT

Beloning en
toeslagen

Veilig en gezond
werken

Verantwoord
loopbaanbeleid

Goede balans
werk/privé

Inzet van de bonden

Inzet van de bonden

Inzet van de bonden

Inzet van de bonden

• Salarisverhoging van 3,5 procent per jaar
• Eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 procent
van het jaarsalaris
• Onregelmatigheidstoeslag op doordeweekse
dagen vanaf 18.00 uur (nu: 21.00 uur)
• Hogere vergoeding reiskosten per km
• Extra gratificatie na 45 jaar
overheids/politiedienst

• Aanpak capaciteitsproblemen
• Per jaar 48 verplichte trainingsuren
• Een landelijke fit- en gezondheidsregeling
(onder andere sportfaciliteiten)
• Investeren in preventie van
gezondheidsklachten
• Meer mogelijkheden voor re-integratie
• Betere ondersteuning bij mentale blessures
en psychische aandoeningen
• Betaald verlof voor artsenbezoek door
chronisch zieken

• Persoonlijk leerbudget van € 1.500
• Betere faciliteiten voor functie- en
loopbaangerichte opleidingen
• Gelijk opgaan aantal opleidingsplaatsen
voor instroom en doorstroom
• Loopbaanpaden specialistische vakgebieden
en ondersteuning
• Loopbaanbeleid chronisch zieken en
andersvaliden

• Dagroosters zeven in plaats van vier dagen
van te voren vaststellen
• Meer mogelijkheden om thuis of op een
andere plek (dichterbij huis) te werken
• Nieuwe of tweede werkplek maximaal 1 uur
reizen naar woonadres
• Wegwerken OV-knelpunten en
parkeerproblemen
• Partners en familieleden (sneller) informeren
over ongevallen waarbij mogelijk dierbaren
betrokken zijn

Gemaakte afspraken

• Loopbaanpad voor GGP en
tactische opsporing: gegarandeerde
haalbaarheid schaal 8 voor niveau 4
bij voldoende functioneren
+ Overgangsbeleid voor zittend personeel
• Gegarandeerde loopbaanpaden
politiekundigen en assistenten
• Gemakkelijker overstappen tussen
ondersteuning en uitvoering door invoering
vijfjarige terugkeergarantie
• Extra geld voor vakspecialistisch onderwijs
(= meer doorstroommogelijkheden)
• Nieuwe studiefaciliteitenregeling vanaf 2020

Gemaakte afspraken
• Salarisverhoging van 8,03 in drie jaar
= structurele loonstijging van
		 7,7 procent in drie jaar
+ Verhoging eindejaarsuitkering van 8
		 naar 8,33 procent van het jaarsalaris
+ Twee eenmalige uitkeringen van
		 € 400 euro
+ Indexatie deze CAO-periode:
		 OT (laag tarief) omhoog met € 0,32
		 OT (hoog tarief) omhoog met € 0,48
		 piketvergoeding met € 0,15
• Km-vergoeding woon-werkverkeer van
€ 0,18 naar € 0,19
• Vanaf 2018 extra gratificatie (half bruto
maandsalaris) bij volmaken 45 jaar
overheids/politiedienst

#caopolitie

• Extra capaciteit vrijmaken voor basisteams,
opsporing en ondersteuning op basis van het
Herstelplan van de bonden.
Elke vier maanden wordt de voortgang
besproken met de minister van J&V in
eigen persoon.
• Sociaal maximum in plaats van LAR:
medewerker krijgt compensatie (in verloftijd)
bij overschrijding gezonde werkdruk
• Forse uitbreiding geestelijke verzorging
• Meer training leidinggevenden in signaleren
psychosociale problemen
• Meldpunt PTSS wordt uitgebouwd
tot meldpunt beroepsziekten en
beroepsincidenten.
• Regionale sportvergoedingen afgeschaft,
komende CAO-periode overleg over
alternatief

Gemaakte afspraken

Gemaakte afspraken
• Dagroosters worden voortaan zeven in plaats
van vier dagen van te voren vastgesteld
• Het groeps- en zelfroosteren wordt landelijk
ingevoerd
• Overleg over aanpassing reiskostenbeleid
vanwege reistijden en parkeerproblemen
• Partners en familieleden (sneller) informeren
over ongevallen waarbij mogelijk dierbaren
betrokken zijn

• De flexvoorstellen van de werkgever
zijn van tafel
- Behoud mogelijkheid werkweek 4x9 uur
- Behoud mogelijkheid nachtdienstontheffing
- Behoud werkplek in plaats van werkgebied

Ouderenbeleid
Inzet van de bonden
• Eerder kunnen stoppen dan op
AOW/pensioengerechtigde leeftijd
- variant op de ’18 maanden-regeling’
bij reorganisaties

Gemaakte afspraken
• Momenteel maken wettelijke (fiscale)
blokkades het onmogelijk om binnen
de CAO afspraken te maken over een
(betaalbare) regeling voor vervroegde
uittreding. De werkgever en de bonden
hervatten de besprekingen hierover
zodra de politiek nieuwe opties voor
vroegpensioenbeleid mogelijk maakt. De
bonden blijven daarvoor actie voeren, samen
met andere vakbonden, vakcentrales en
maatschappelijke organisaties.
• Wel afgesproken: toekenning takenpakketten
met minder werkbelasting – zoveel mogelijk
met behoud van functie en salaris en in
combinatie met deeltijdpensioen
• Behoud nachtdienstontheffing en RPU
voor 55+
• 55+ krijgt vrijstelling 1 procent extra
werken-afspraak
• Vanaf 2018 extra gratificatie (half bruto
maandsalaris) bij volmaken 45 jaar
overheids/politiedienst

