
 

 

Raam-cao bos en natuur 2016-2017 
 

Algemeen Deel (AD) 

Looptijd  

De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 juli 2016 tot  

1 juli 2017. 

 

Loonontwikkeling 

Er komt een loonsverhoging van 0,5% per 1 november 2016 (dus met  terugwerkende kracht tot die 
datum). Vervolgens een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2017. De loonsverhoging per 1 
november 2016 geldt niet voor Natuurmonumenten. 
 

Reparatie WW/WGA 

Sociale partners hebben afgesproken zich aan te sluiten bij de op te richten nationale private 

uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. 

 

Vakbondskaderleden 

Vakbondskaderleden die bekend zijn bij hun werkgever genieten dezelfde rechtsbescherming als de 

leden van de Ondernemingsraad volgens de Wet op de Ondernemingsraden.  

 

Uitzondering Wet Werk en zekerheid voor studenten 

Voor alle studenten van alle niveaus die praktijkervaring willen opdoen tijdens hun opleiding, is 

afwijken van de WWZ mogelijk. Deze studenten kunnen een onbeperkt aantal 

arbeidsovereenkomsten krijgen zolang de opleiding voortduurt zonder dat een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd ontstaat.  

 

Uitzondering Wet Werk en zekerheid voor werknemers die onder de participatiewet vallen 

Voor werknemers die onder de participatiewet vallen geldt dat ze tijdelijke contracten kunnen 

krijgen tot maximaal 4 jaar en 6 contracten ongeacht de functie die ze vervullen of de 

werkzaamheden die ze uitoefenen. 

 

Uitzondering Wet Werk en zekerheid voor seizoensarbeid 

Als er sprake is van seizoensarbeid wordt de tussenpoos tussen 2 contracten van bepaalde 

tijdketenbepaling zonder dat er een vast dienstverband ontstaat (ketenbepaling), van zes maanden 

teruggebracht naar drie maanden. Het gaat om de volgende functies: 

 ODBB: motorkettingzaag specialist, boomverzorger, veller, trekker chauffeur algemeen, 

European Treeworker, blesser, boomveiligheidscontroleur, harvester operator, forwarder 

operator, wegenschaaf operator, trekker chauffeur bosbouwmachines, ploegbaas tot ten 

hoogste 7 medewerkers, ploegbaas van tenminste 7 medewerkers, seizoensmedewerker 

avondportier en seizoensmedewerker kaartcontroleur.  

 ODLS: toezichthouder Ameland, medewerker sales (alleen kasteeltuinen Arcen), medewerker 

technische dienst/tuinen (alleen kasteeltuinen Arcen), coördinator receptie/entree/vrijwilligers 



(alleen kasteeltuinen Arcen), medewerker marketing, communicatie en sales (alleen 

kasteeltuinen Arcen), medewerker evenementen en activiteiten (alleen kasteeltuinen Arcen), 

administratief medewerker (alleen kasteeltuinen Arcen), medewerker tuinen (niveau 2) (alleen 

kasteeltuinen Arcen), medewerker tuinen (niveau 3) (alleen kasteeltuinen Arcen), medewerker 

technische dienst/timmerman (alleen kasteeltuinen Arcen), coördinator oranjerie (alleen 

kasteeltuinen Arcen), medewerker entree (alleen kasteeltuinen Arcen) en medewerker horeca 

(alleen kasteeltuinen Arcen).  

 ODNM: schipper, herder, vogelwachter. 

Medewerkers op wie deze uitzondering van toepassing is, krijgen een terugkeergarantie. Tevens 

hebben zij per kalenderjaar recht op een trede-verhoging tot zij het eind van hun functieschaal 

hebben bereikt, als waren zij een jaar in dienst.  

 

Bereikbaarheidsvergoeding 

De vergoedingen voor de bereikbaarheidsdienst (bijlage III) worden geïndexeerd met het percentage 

van de loonontwikkeling. 
 

Protocol werkzekerheid en behoud werkgelegenheid 

Sociale partners hebben tijdens hun cao-overleg gezamenlijk geconstateerd, dat behoud van 

werkzekerheid en werkgelegenheid van groot belang is. Partijen willen dit gezamenlijke belang graag 

benadrukken en hebben dan ook besloten wederom te komen tot een protocol werkzekerheid en 

behoud werkgelegenheid, conform inhoud protocol 2013.   

 

Protocol beloning van mensen met een beperking 

Sociale partners hebben tijdens hun cao-overleg gezamenlijk geconstateerd, dat werkgevers erop toe 

moeten zien dat mensen met een beperking de juiste beloning krijgen vanuit het reguliere 

loongebouw. Er zal een opgave komen van het aantal gerealiseerde plekken. 

 

Ondernemingsdeel Bosbouw (ODBB) 
Functiewaarderingssystematiek 
Er zal een update plaatsvinden van de functiewaarderingssystematiek. 
 
Indexering afstands- en reiskostenvergoeding  

De afstands- en reiskostenvergoeding in artikel 6.4 van het ODBB voor werknemers wordt dit jaar 

geïndexeerd conform de CBS-index. De daling per 01-01-2016 vergeleken met 01-01-2015 was 2,6%. 

Dat levert het volgende resultaat op: 

 
        Afstand Vergoeding cao 2016 

  5 à 10 km € 2,13 per dag 

10 à 15 km € 3,18 per dag 

15 à 20 km € 3,92 per dag 

20 à 30 km € 5,23 per dag 

30 à 40 km € 7,02 per dag 

 
Extra verhoging / afbouw jeugdlonen  
De jeugdlonen worden de komende jaren met 5%-punt (in procenten van het vakvolwassen loon) 
extra verhoogd en afgebouwd, zodat deze in 2020 voor alle leeftijden zijn verdwenen.   

 



Ondernemingsdeel De Landschappen (ODLS) 
Functiewaarderingssystematiek 
Er zal een update plaatsvinden van de functiewaarderingssystematiek. 
 
WIA-hiaatverzekering voor BBL-leerlingen 
BBL-leerlingen kunnen aangeven geen gebruik te willen maken van de WIA-hiaat verzekering.  
 
Vergoeding transportkosten bij verlaten dienstwoning 
In het geval van het verlaten van een dienstwoning bevindt de nieuwe woning zich op minder dan 
150 km reisafstand van de dienstwoning. 

 
Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten (ODNM) 

Doorbetaling bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid derde jaar 

Als het dienstverband niet wordt beëindigd na het tweede ziektejaar, dan wordt de werknemer 

tijdens het derde jaar van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt is doorbetaald zoals in het 

tweede ziektejaar. 
 


