
 

 
Raam CAO BOS EN NATUUR 2017-2018  
 
 

Op 6 december 2017 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord 
bereikt over de CAO Bos en natuur 2017-2018. 
 
Het volgende is tussen partijen overeengekomen: 
 
Looptijd 
De cao heeft een looptijd van één jaar, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.  
Voor de volgende cao streven partijen naar een langere looptijd. 
 
Loonparagraaf 
Partijen zijn een loonsverhoging overeengekomen van 1,5% in totaal, die als volgt is 
opgebouwd: 

- 0,5% loonsverhoging met ingang van 1-7-2017 (invoering met terugwerkende 
kracht vanaf 1 juli 2017); 
- 1% loonsverhoging met ingang van 1-1-18.  

De loontabellen zullen hierop z.s.m. worden aangepast. 
 
Modernisering cao 
Partijen hebben uitgesproken samen te willen  blijven optrekken in een gemeenschappelijke 
cao, vanwege de gemeenschappelijke thema’s die hen verbinden.  
Partijen hebben afspraken gemaakt over de modernisering van de cao.  Zij kiezen voor een  
kleiner, uniform algemeen deel van de cao en uiteenlopende ondernemingsdelen. Voor de 
modernisering van het ondernemingsdeel Natuurmonumenten is een intentieverklaring 
opgesteld. Voor het ondernemingsdeel Landschappen is afgesproken dat de tekst van het 
ondernemingsdeel wordt herschreven.   
 
Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Werkgevers vullen minimaal 2% van hun werk in met mensen die een beperking tot de 
arbeidsmarkt hebben. Uitgangspunt voor de 2% is de omvang van het totale werkaanbod op 
basis van het aantal fte’s. 
 
Reparatie derde WW-jaar en WGA 
Werkgevers volgen het STAR akkoord voor reparatie van de duur van de WW (reparatie 

derde WW-jaar) en de loongerelateerde uitkering van de WGA (PAWW). Zij zullen hiertoe de 

overeenkomst tekenen, waarmee zij zich aansluiten bij de cao PAWW voor de sector Bos en 

Natuur. De regeling gaat in per 1 april 2018. De premie hiervoor komt ten laste van de 

werknemers, de werkgevers zijn verantwoordelijk voor de heffing en het afstorten van de 

premie en de administratie.  

Het effect van dit besluit zal niet gecompenseerd worden door loonsverhogingen in een 

volgende cao. 

 



Functiewaardering Landschappen 

Een onderzoek naar herziening van het functiehuis en de functiewaarderingssystematiek 

Landschappen is opgenomen in het activiteitenplan 2018. Het plan van aanpak is afgestemd 

in het sociaal overleg. 

Problematiek laaggeletterdheid 

Sociale partners hebben onderkend dat laaggeletterdheid in de branche een punt van 

aandacht is. In toenemende mate wordt ook in onze branche een beroep gedaan op het 

kunnen lezen, schrijven en digivaardigheden. Om die reden is besloten te participeren in het 

project ‘BBL1&2 in combinatie met laaggeletterdheid’, in samenwerking met Helicon, de 

stichting lezen en schrijven, SBB en VHG. 

Aanpassing seniorenregeling 

De AOW gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. De wens van partijen is dat de 

deelnameperiode aan de seniorenregeling (voorafgaand aan AOW) aan blijft sluiten op de 

AOW gerechtigde leeftijd. Deelname aan de seniorenregeling kan vanaf 7 jaar voor de op 

dat moment bekende AOW datum. De AOW datum wordt pas 5 jaar voor de ingangsdatum 

van de AOW definitief Als de AOW-datum in de tussenliggende 2 jaar verandert, behoudt de 

deelnemer zijn rechten. De tekst van artikel 3.6 in het algemene deel van de CAO wordt 

hierop aangepast.  

Arbeidsomstandigheden 
Veiligheid en veilig werken zijn in de branche een groot goed. Werkgevers dragen in overleg 
met vakorganisaties actief bij aan het vergroten van kennis van Arbo-regelgeving en 
toepassing hiervan. Jaarlijks vindt er een toetsing van kennis plaats en zijn er actuele ARBO-
beleidsplannen. Binnen organisatie is steeds duidelijk wie er aanspreekpunt zijn voor ARBO-
regelgeving. 
 
 
  
  
 


