
 

Principeakkoord CAO FCB 2012-2014 
 
 
Ondergetekenden, partijen bij de CAO FCB, te weten: 
 
Jeugdzorg Nederland, gevestigd te Utrecht 
 
De MOgroep, gevestigd te Utrecht 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang, gevestigd te Utrecht 
  

als werkgeversorganisaties enerzijds 
 

en 
 

ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer 
 
CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag 

 
als werknemersorganisaties anderzijds 

 
verklaren hierbij dat zij een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de CAO FCB 
2012 – 2014, onder voorbehoud van goedkeuring door de achterban: 

 

1. De looptijd 

De looptijd is vastgesteld op 3 jaar; van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014.      

2. Premie 

De premie is gedurende de looptijd vastgesteld op 0,086% van de loonsom per jaar van 

de ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO FCB. 

 

3. Opdracht aan het bestuur  

FCB heeft in het afgelopen jaar een koerswijziging ingezet.  

Tijdens deze cao-periode wordt daar door het bestuur verder inhoud en vorm aan 

gegeven. De koerswijzigingen zijn op hoofdlijnen vastgelegd in het “kader voor de 

onderhandelingen”.    

  



 

 

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om het volgende tot stand te brengen:  

- FCB werkt branchespecifiek en vraaggericht; 

- FCB werkt aan het verder versterken van het draagvlak binnen de branches, en 

bij de afnemers van diensten en producten;  

- Het accent komt te liggen op het bieden van dienstverlening aan werkgevers en 

werknemers, die praktisch en toepasbaar moet zijn; 

- De structuur van FCB wordt gewijzigd:  

o er worden klankbordgroepen ingericht om de aansluiting met het werkveld 

verder te versterken bij de ontwikkeling van producten en diensten; 

o er komt een adviesraad, met stakeholders uit de branches, die het bestuur 

adviseert over ontwikkelingen voor de middellange termijn (trendgericht); 

o het bestuur bepaalt de inhoud van de activiteiten die nu vallen binnen de 

drie programmalijnen “Arbeidsmarktinformatie”, “Instroom & Mobiliteit” en 

“Gezond en Veilig werken”. De inhoud van programmalijn 4 “Ontwikkeling 

van organisaties en medewerkers” wordt per branche bepaald door sociale 

partners betrokken bij de cao (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,  

Kinderopvang en Jeugdzorg). Het bestuur stelt via een verdeelsleutel 

budgetten per cao beschikbaar.  

 

Utrecht, 27 september 2011 

 

Namens CAO-partijen: 

 

De MOgroep        ABVAKABO FNV 

M.B. Vos, voorzitter        J.E.M. Wijers 

 

 

 

 

 

Jeugdzorg Nederland       CNV Publieke Zaak 

J.A. Kamps, voorzitter      E.C.M. Smits 

 

 

 

 

 

Brancheorganisatie Kinderopvang 

M. Rompa, voorzitter   

 


