Nieuwe cao Colland per 1 juli 2014
Partijen bij de cao Colland hebben een nieuwe cao afgesproken vanaf 1 juli 2014 voor de periode van
5 jaar. De cao Colland is de cao voor agrarische en aanverwante sectoren inzake het sociaal fonds
Colland Arbeidsmarkt. De volgende sectoren nemen deel aan de cao Colland: Bedrijfsverzorgingsdiensten, Bloembollengroothandel, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniersbedrijf,
Land- en tuinbouwwerktuigen exploiterende onderneming (Loonwerk), Open Teelten,
Paddenstoelenteelt, Varkensverbetering en Groenvoederdrogerijen.
Colland Arbeidsmarkt heeft tot doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, goede
arbeidsomstandigheden, een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in
de cao’s, een optimale werking van de arbeidsmarkt en het bevorderen van scholing en kennis.
Arbeidsverhoudingen
Bij het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen richt het fonds zich op het stimuleren van goed
personeelsbeleid op de bedrijven, het bevorderen van vaste dienstverbanden, het verbeteren van
het imago van de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, het
bevorderen van doelgroepenbeleid, het leveren van een bijdrage in de oplossing van de
problematiek van de seizoenarbeid en het leveren van betaalbare en kwalitatief goede arbeid.
Daarnaast richt het fonds zich op het bevorderen van medezeggenschap, participatie,
personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen van overleg op
ondernemingsniveau tussen werkgevers en werknemers.
Arbeidsomstandigheden
Hier gaat het om het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn op de bedrijven door onder
andere het verbeteren en het bevorderen van een goede kwaliteit van de zorg voor de
arbeidsomstandigheden. Hiervoor kan deskundigheid worden ingehuurd.
Toepassing cao’s
Een juiste toepassing van de cao’s en het bevorderen van de naleving wordt gestimuleerd door het
ondersteunen van het geformaliseerde overleg tussen sociale partners ten behoeve van alle
werkgevers en werknemers. De cao-onderhandelingen zijn hiervan uitgezonderd, aangezien dat een
zaak van sociale partners zelf is. Verder speelt voorlichting een belangrijke rol. Naleving van
afgesproken arbeidsvoorwaarden heeft een positief effect op het imago van de sector.
Arbeidsmarkt
Het gaat hierbij om een bijdrage aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. Te denken valt
daarbij aan vergroting van de participatie, het afstemmen van vraag en aanbod inclusief activiteiten
op het gebied van preventie en reïntegratie. Ook heeft het fonds middelen beschikbaar die ingezet
kunnen worden om oudere werknemers korter te laten werken en voor te bereiden op hun
pensioen.
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Onderwijs en scholing
Het fonds wil de deelname van werknemers aan scholingsactiviteiten bevorderen om hun kennis te
behouden dan wel te vergroten zodat zij in staat zijn om in de huidige en toekomstige
arbeidsorganisatie op veranderingen te kunnen reageren. Verder wil het fonds sectoren en
individuele bedrijven ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van de scholing en het verhogen van de deelname aan scholing.
Subsidiëring activiteiten
Colland Arbeidsmarkt subsidieert activiteiten van één of meer agrarische en groene sectoren die
gericht zijn op één van de hiervoor genoemde doelen. De activiteiten worden gefinancierd uit een
premieheffing bij werkgevers en werknemers.
Website
Colland Arbeidsmarkt is via het internet bereikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl. Op de site is
informatie over het fonds te vinden en over verschillende regelingen waarvoor het fonds subsidie
verleent. Subsidieaanvragen voor cursussen, BBL-opleidingen en de seniorenregeling kan men
digitaal aanvragen via het Colland Administratiesysteem (CAS), bereikbaar via www.collandadministratie.nl. De tekst van de cao Colland vindt u hier.
Belangrijkste wijzigingen cao Colland per 1 juli 2014 ten opzichte van vorige cao
 Uitkeringsreglement Scholing B-deel: verwijzing naar Colland Administratie Systeem (CAS) en de
gewijzigde procedure als gevolg van digitale aanmelding. Dit is een vastlegging van de inmiddels
ingevoerde praktijk.
 Uitkeringsreglement Scholing B-deel: een nieuw BBL reglement voor de sectoren Loonwerk en Bos
en Natuur.
 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers Hoveniers en
Loonwerkers: tevens verwijzing naar CAS en gewijzigde procedure als gevolg van de digitale
aanmelding.
 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers Hoveniers 2014:
in de nieuwe regeling 2014 is de aanvangsleeftijd voor deelname met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd
naar 60 jaar. Er geldt een overgangsregeling (zie artikel 3a). De maximale looptijd van de regeling is
met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd naar 5 jaar. Ook hier geldt een overgangsregeling (zie artikel 3a).
Regeling 2 vervalt per 1 januari 2016.
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