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Verslag van de workshop ‘CAO of individueel contract’ op 11 november 2020           
(EN translation on page 2) 
 
 
Deze tweede workshop in een serie over actuele CAO-thema’s was wederom een succes. We 
hebben veel positieve reacties ontvangen, maar vooral heeft het ons inzicht gegeven in de 
gezichtspunten en meningen op het CAO-thema ‘Trend om hogere salarisschalen buiten de 
CAO te brengen’.  
 

Gezichtspunten naar voren gebracht in de workshop  

1. Bij het uitsluiten van hogere loongroepen uit de CAO, en invoering van Individuele 
contracten vervalt (vaak) het sociaal plan. Dit maakt het makkelijker/goedkoper om 
afscheid te nemen van mensen. 

2. Niet alleen Synergo, maar ook de andere vakbonden zijn geen voorstander van het 
vervallen van hogere loonschalen uit de CAO. Deels om zo veel mogelijk 
medewerkers te faciliteren (ledenbinding). 

3. Hangt de animo vanuit bedrijf om over te gaan naar Individuele contracten af van de 
omvang van het bedrijf/de management groep? Is bij kleinere bedrijven makkelijker 
te regelen tegen bij grotere een veel omvangrijkere operatie? Blijft gissen. 

4. Een CAO kan belemmeren in de doorgroei, gekooid in de schaal, terwijl bepaalde 
rollen, die laag in Hay scoren, ‘meer waard’ zijn. Individueel contract geeft ruimte. 

5. Een uitdaging/kans voor Synergo om te onderzoeken hoe we ook bij (groeiende 
groep) Individuele Contracten kunnen ondersteunen. 

6. Synergo heeft bij bedrijven meegedacht over een voor de betrokkenen meest 
acceptabele vorm en inhoud van de Individuele contracten, soort raamwerk contract. 
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal analoog aan die in de CAO. Is 
inmiddels een geaccepteerd gegeven, loopt goed in de uitvoering.  

7. De deelnemers is aan het einde van de workshop gevraagd of ze voor of tegen de 
invoering van individuele contracten zijn. De score: 100 % is tegen en wil de CAO 
behouden.  

Samenvatting, conclusies 

1. Niet echt verrassend, de deelnemers zijn unaniem voorstander om in de CAO te 
blijven. Dit sluit aan bij onze inzet in de onderhandelingen als het aan de orde komt. 

2. De ondersteuning van Synergo bij individuele contracten, hangt sterk af van de 
situatie, streven naar afspraken met werkgever over een raamcontract, maar ook 
maatwerk via individuele ondersteuning of afspraken. 
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This second workshop in a series on current collective labor agreement themes was again a 
success. We have received many positive reactions, but above all it has given us insight into 
the viewpoints and opinions on the collective labor agreement theme "Trend to move higher 
salary scales outside the collective labor agreement". 
 

Views expressed in the meeting 

1. The social plan (often) lapses when individual contracts are introduced. This makes it 
easier / cheaper to say goodbye to people. Is this also visible in the outflow trend? 

2. Not only Synergo, but also the other unions are not in favor of the removal of higher 
wage scales from the Collective Labor Agreement. Perhaps to facilitate as many 
employees as possible (member loyalty). 

3. Does the company's enthusiasm to switch to Individual contracts depend on the size of 
the company / management group? Is it easier to arrange for smaller companies against 
a much more extensive operation for larger companies? Keeps guessing. 

4. A collective labor agreement can hinder growth, caged in the shell, while certain roles, 
which score low in Hay, are "worth more". Individual contract gives space. 

5. A challenge / opportunity for Synergo to investigate how we can better support (growing 
group of) Individual Contracts. 

6. At some companies Synergo has contributed to the most acceptable form and content of 
the Individual contracts, type framework contract, for those involved. The secondary 
employment conditions are often analogous to those in the CLA. Has now become an 
accepted fact, and the implementation is going well. 

Summary, conclusions 

7. Not really surprising, the participants are unanimously in favor of staying in the CLA. This 
ties in with our commitment in the negotiations when it comes up. 

8. Synergo's support for individual contracts strongly depends on the situation, striving for 
agreements with the employer about a framework contract, but also customization 
through individual support or agreements  
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Bijlage 1: De stellingen (Mentimeter) 
 

 
 

Bijlage 2  Evaluatie - restpunten 
 

 
 

 


