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Aanleiding Comfortabele 
Arbeidsovereenkomst 

Ontwikkelingen in de bedrijfstak en omgeving 
• krimp, draagvlak, nieuwe diensten, diversiteit 

 

Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen 
• vergrijzing, inzetbaarheid, ZZP, mondigheid 

De onzekerheid van de sociale zekerheid 
• van overheid naar werkgever/werknemer 

Behoefte aan flexibiliteit/maatwerk 
• werkgevers en werknemers 



Doelstellingen:  

Tegemoet komen aan 
diversiteit 

Mogelijkheden 
sectorbeleid versterken 

Stimuleren mobiliteit en 
investeren in 
vakmanschap  

Profileren  
sociale partners 

Onderscheiden op 
arbeidsmarkt 

‘Mee-ademen’ 
conjunctuur 

Doelstelling project 



 Geen bezuinigingsdoelstelling 
 Meer maatwerk op niveau onderneming en 

werknemer 
 Bijdragen aan optimale inzetbaarheid 
 Geen reparatie van wetgeving 
 Overbodige bepalingen eruit, wat bij wet is 

geregeld hoeft niet in de cao 
 Cao is leesbaar en begrijpelijk 

Uitgangspunten 



Verleiden Dereguleren  

Differentiëren  Ontzorgen 

Ontwikkelkader Comfortabele 
Arbeidsovereenkomst 



     Sectoroverstijgend aanbod dienstverlening 
Pensioen 

SZ Verzuim  

Mobiliteit 

A&O  

?????? 

CAO 
Grafimedia 

Raam CAO 
Uitgeverijbedrijf (??) Gaming, ICT??? 

Afspraken op 
ondernemings- 

niveau 

Afspraken op 
ondernemings- 

niveau 

Afspraken op 
ondernemings- 

niveau  

Creatieve industrie 

Het model van de Comfortabele 
Arbeidsovereenkomst 



Sectoroverstijgend aanbod dienstverlening 
Pensioen 

SZ Verzuim  

Mobiliteit 

A&O  

ZZP-ers 

 
Huidige pensioen 
regeling 
 
Totale kosten 20% 

Basisregeling 
 
Kosten 10-12% 

Module 1 

Module 2 

Module 3 

Het concept 



Belangrijkste wijzigingen: 
 
 Volwassen arbeidsverhoudingen is uitgangspunt 
 Zoveel mogelijk arbeidsvoorwaarden gekapitaliseerd 
 Wettelijke regelingen en overbodige bepalingen eruit 
 Arbeidstijden en toeslagen gerelateerd aan zeggenschap  
 Meer ruimte voor maatwerk en individuele keuzes 
 Zoveel mogelijk op ondernemingsniveau afspreken. Anders cao volgen.  
 Individueel keuzebudget  
 Minder reparatie, voorschrijven en inperken, meer beschrijven hoe... 
 In gesprek en maken van afspraken (inzetbaarheid)! 
 

 

Comfortabele Arbeidsovereenkomst 
grafimedia 



Structureel werken aan optimale inzetbaarheid is de rode 
draad door de Comfortabele Arbeidsovereenkomst 

Doelstelling: tot pensioen gezond blijven en gemotiveerd 
kunnen blijven participeren in arbeidsproces 



Model duurzame inzetbaarheid 



Ingrediënten: 
 Basisbudget (ca. 11 %) van brutosalaris 

Kapitaliseren van vakantietoeslag, bovenwettelijk verlofdagen, bijzonder 
verlof en eenmalige uitkering 

 Extra budget op individuele basis: 
Kapitaliseren van verlof (leeftijd, duur dienstverband) en bedrijfseigen 
regelingen etc. 

 
Besteding: 
 Extra pensioen, verzekeringen, vakantie, scholing etc.   
 
Budgetrekening: via Arbeidsvoorwaardentool 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comfortabele Arbeidsovereenkomst 
grafimedia 



Individueel budget 

Vakantietoeslag, bovenwettelijke vakantiedagen, leeftijddagen, evt. aanvullend 
budget werkgever, buitengewoon verlof, deel salaris (verhoging), ……………………  

Vrij besteedbaar: 
Salaris, aanvullende 
verzekeringen, tijd, 

pensioen, verlof, etc.  

Maar ook: 
 

(Mee)financieren en 
investeren in 

optimale 
inzetbaarheid 

Ingrediënten individueel budget 



 Pilot grafimedia: 
 Van 1 januari - 31 december 2013,  15 à 20 bedrijven,  

Dispensatie van huidige grafimedia cao, prototype cao en 
Arbeidsvoorwaardentool, extra begeleiding en ondersteuning, testen, 
rapporteren, evalueren 

 Medio 2013: definitieve beslissing uitrol 
 1 januari 2014: hele bedrijfstak Grafimedia 
 Ontwikkelen en toegankelijk maken sectoroverstijgend aanbod 
 “Verleiden” andere branches creatieve industrie om deel te nemen 

 

Stand van zaken 



Doelen:  
 
 Informeren 
 
 Adviseren 
 
 Simuleren 
 
 Contracteren 

 
 

Online Arbeidsvoorwaardentool 



15 
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Dank u wel! 
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