ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GEZONDHEIDSCENTRA (Algemeen deel en AHG/Deel
Huisartsen) 1 januari 2018 - 1 maart 2019
Ondergetekenden, partijen bij de Cao Gezondheidscentra/AHG, te weten:
-

Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg, gevestigd in Utrecht, hierna te noemen FBZ;
De Federatie Nederlandse Vakbeweging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen FNV;
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen
NVDA,

als werknemersorganisaties enerzijds en
-

InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen
InEen,

als werkgeversorganisatie anderzijds,
verklaren hierbij overeenstemming te hebben bereikt over de Cao Gezondheidscentra/AHG. Deze
overeenstemming betreft de navolgende afspraken:
1 Looptijd
De Cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019.
2 Salarisontwikkeling
De salarissen conform bijlage 3.1.2.a van de Cao Gezondheidscentra Algemeen Deel en bijlage 3.6
van de Cao Gezondheidscentra AHG-Deel Huisartsen worden als volgt aangepast:
– een structurele verhoging per 1 juli 2018 met 1,75%.
Voorts wordt over het jaar 2018 een eenmalige uitkering van 1,25% betaald tegelijkertijd met en op
basis van dezelfde berekeningsgrondslag als de eindejaarsuitkering.
3 Toekomst Cao Gezondheidscentra
Cao-partijen hebben een beleidsarme cao afgesproken, dat houdt in dat uitsluitend afspraken zijn
gemaakt over de looptijd en de loonontwikkeling. De reden voor deze beleidsarme cao is dat de
werkgeversorganisatie bij de start van het cao-overleg heeft aangegeven dat de huidige cao
onvoldoende toekomstbestendig is. In plaats daarvan stelt de werkgeversorganisatie voor dat de
werknemers in de gezondheidscentra wat betreft hun arbeidsvoorwaarden voor zover mogelijk
overgaan naar de aanpalende cao van hun werkveld. De werknemersorganisaties zullen de komende
maanden in klankbordgroepen betrokken zijn bij overleg over en invulling van deze transitie, met

oog voor betaalbare en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden binnen de gezondheidscentra.
Uitgangspunt daarbij is dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit zullen gaan.
Het tijdspad is gericht op een overgang per 1 maart 2019. Uiterlijk op 1 februari 2019 zal de uitkomst
van dit proces aan de achterbannen ter goedkeuring worden voorgelegd.
4 Technische aanpassingen van de Cao
Partijen zijn een aantal technische aanpassingen van de Cao-tekst overeengekomen ten behoeve
van de duidelijkheid en eenduidigheid van de Cao.
Aldus overeengekomen en getekend,
Utrecht, 2 augustus 2018
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