Onderhandelaarsakkoord CAO Kunsteducatie per 1 januari 2019
Sociale partners in de branche kunsteducatie zijn op 4 oktober 2018 gekomen tot een
onderhandelaarsakkoord voor de CAO Kunsteducatie. De nieuwe CAO loopt van 1 januari tot en met
30 juni 2019. Het akkoord wordt de komende tijd aan de respectievelijke achterbannen voorgelegd.
De afgelopen tijd hebben sociale partners in informeel gezamenlijk overleg veel aandacht besteed aan de
toekomst van de sector kunsteducatie. Sociale partners willen dat de CAO hier zo goed mogelijk op aansluit.
Parallel loopt een overleg met de sector Bibliotheken om te kunnen komen tot een gezamenlijke CAO. De
beoogde ingangsdatum hiervan is 1 juli 2019. Door de korte looptijd van de nieuwe CAO Kunsteducatie hebben
sociale partners zichzelf de opdracht gegeven om goede voortgang te houden in dit gezamenlijk overleg.
De sociale partners zijn:
AVV, Kunstenbond (namens werknemers) en Cultuurconnectie (namens werkgevers).

1.

Looptijd
De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van 6 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

2.

Lonen
De lonen en loonschalen worden structureel verhoogd met 1,5% per 1 januari 2019.

3.

Sectorale ontslagcommissie kunsteducatie (SOK)
De pilot sectorale ontslagcommissie kunsteducatie wordt verlengd voor de duur van de CAO. De
Sectorcommissie is inmiddels ingesteld en toetst ontslagaanvragen aan de branche-eigen
afvloeiingssystematiek. Voor meer informatie kunt u kijken op www.stichtingoak.nl

4.

Premie OAK
De premie wordt vanaf 1 januari 2019 verlaagd naar 0,65%. De verdeling wijzigt in: 0,2% ten behoeve
van vakbonden AVV en Kunstenbond (onderlinge verdeling 50/50), 0,2% ten behoeve van
Cultuurconnectie en 0,25% is voor de uitvoering van de OAK doelstellingen inclusief het secretariaat.

5.

Overgangsbepalingen
Door partijen zullen de overgangsrechten in de cao nader worden beoordeeld. Indien zij beoordelen
dat verlenging aan de orde is, wordt dit in de cao opgenomen.

6.

Vakbondsfaciliteiten
Vanwege de extra inzet van kaderleden bij het overleg met Bibliotheken is afgesproken dat aan
kaderleden voor deze werkzaamheden gedurende de nieuwe cao-periode een vacatievergoeding kan
worden verstrekt uit de reserves die onder beheer zijn van OAK. Deze vacatievergoeding staat los van
de vergoeding voor de inzet van kaderleden bij het feitelijk cao-overleg, dat wordt bekostigd uit de
premie OAK van de vakbonden. De hoogte van beide soorten vergoedingen zal gelijk aan elkaar zijn.

7.

Werkingssfeer
In de werkingssfeer wordt verduidelijkt, dat organisaties die CAR UWO toepassen niet onder de cao
Kunsteducatie vallen zodat er in feite een automatische dispensatie geldt. Voor alle overige
dispensaties blijft het nodig een verzoek bij het OAK in te dienen.

8.

Protocolafspraken
Gedurende de looptijd van de CAO zullen verschillende onderwerpen op het gebied van ZZP-schap in
de sector inclusief inventarisatie van mogelijke arrangementen nader worden uitgewerkt. Daarnaast
wordt verder invulling gegeven aan eerder gemaakte protocolafspraken in het kader van duurzame
inzetbaarheid, proeftuinen en onderzoek naar een toekomstig bestendige pensioenregeling.
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Proces tot ondertekening
Partijen zullen het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun achterban en - mits de achterbannen het
akkoord bekrachtigen - de definitieve CAO-tekst ondertekenen en aanmelden bij het ministerie van Sociale
zaken en werkgelegenheid en hiervoor algemeen verbindend verklaring vragen.

Op

ondertekend door:

Namens partijen bij de CAO Kunsteducatie

Naam

AVV

Michelle Rijntjes

AVV

Valerie Rijckmans

Kunstenbond

Karin Boelhouwer

Cultuurconnectie

Ruud Janssen

Met vragen over dit principeakkoord kunt u terecht bij CAO-partijen:
-
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Cultuurconnectie, Anne Marie ’t Hart via, a.thart@cultuurconnectie.nl
Kunstenbond, Karin Boelhouwer via karinboelhouwer@kunstenbond.nl
AVV, Michelle Rijntjes of Valerie Rijckmans via info@avv.nu

Handtekening

