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Uitleg van cao-partijen bij regelingen 
Werktijdvermindering 
 
In de Grafimedia cao staan drie bepalingen over werktijdvermindering. Het betreft 
werktijdvermindering voor het volgen van een opleiding (artikel 6.3), 
werktijdvermindering oudere werknemers (artikel 6.4.1) en werktijdvermindering voor 
het verlenen van mantelzorg (artikel 6.5). 
 
Hieronder geven de gezamenlijke cao-partijen uitleg over deze cao-artikelen.  
 

1. Uitgangspunten 
Zowel fulltimers als parttimers kunnen een beroep doen op de regelingen 
werktijdvermindering. 
 

1.1 Werktijdvermindering in geval van een arbeidsmarktgerelateerde opleiding 
In de Grafimedia cao is in artikel 6.2 vastgelegd dat duurzame inzetbaarheid een 
wederzijdse verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. De werknemer 
neemt initiatief en investeert in zijn ontwikkeling waarbij de werkgever hem faciliteert. 
Periodiek bespreekt de leidinggevende met de werknemer de mogelijkheden voor de 
toekomst, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en zowel binnen als buiten de 
branche/sector. Zij maken dan tevens afspraken over de effectuering van het individuele 
plan van aanpak. 
Als daaruit volgt dat werknemer een arbeidsmarktgerelateerde opleiding gaat volgen, 
geldt een 50/50-verdeling van de kosten. Tevens kan werknemer gebruikmaken van de 
regeling werktijdvermindering voor het volgen van een opleiding (cao-artikel 6.3). 
 
De regeling geeft een verschil in de pensioenopbouw, afhankelijk van het aantal jaar dat 
de werknemer verwijderd is van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Dit verschil, 
pensioenopbouw op basis van 100% of op basis van 85%, is een gevolg van fiscale 
wetgeving. Het is volgens deze wetgeving niet toegestaan om een werknemer die langer 
dan 10 jaar verwijderd is van de AOW en niet 100% werkt toch 100% pensioen op te 
laten bouwen. 
 
De werknemer die op grond van deze regeling minder wil werken, doet daartoe uiterlijk 
twee maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum een verzoek. 
 
Een werkgever kan een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering voor het 
volgen van een arbeidsmarktgerelateerde opleiding weigeren op grond van 
zwaarwegende factoren. Voor dit punt wordt aangesloten bij de Wet flexibel werken. 
Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer samen overeenstemming bereiken. Levert 
een verzoek van werknemer problemen op, dan moeten werkgever en werknemer 
zoeken naar passende alternatieven. Als het probleem niet kan worden opgelost kan 
werkgever het verzoek van werknemer afwijzen.  
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1.2 Werktijdvermindering voor oudere werknemers 
Cao-partijen hebben deze afspraak gemaakt met als doel tot een goede invulling van 
demotiebeleid te komen waarbij de oudere werknemer minder wordt belast en op een 
gezonde manier de eindstreep van zijn werkzame leven kan halen. Uitgangspunt is dat 
er een gelijkmatige spreiding van de minder te werken uren over het arbeidsrooster 
wordt gerealiseerd.  
 
De werknemer die op grond van deze regeling minder wil werken, doet daartoe uiterlijk 
twee maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum een verzoek. 
 
Een werkgever kan een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering dat voldoet 
aan cao-artikel 6.4.1 sub a weigeren op grond van zwaarwegende factoren. Voor dit 
punt wordt aangesloten bij de Wet flexibel werken. Uitgangspunt is dat werkgever en 
werknemer samen overeenstemming bereiken over de werktijdvermindering en over te 
wijzigen arbeidstijden. Levert een verzoek van werknemer roostertechnische problemen 
op, bijvoorbeeld door dreigende onderbezetting, dan moeten werkgever en werknemer 
zoeken naar passende alternatieven. Als het probleem niet kan worden opgelost kan 
werkgever het verzoek van werknemer afwijzen. Er ontstaat dan geen recht op 
compensatie. 
 
Een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering op basis van cao-artikel 6.4.1 sub 
b kan door werkgever worden geweigerd. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van 
zwaarwegende factoren. Wel moet werkgever bij een weigering, bij een verzoek van 
werknemer daartoe, zijn afwijzing motiveren. Er ontstaat geen recht op compensatie. 
 
De afspraken over werktijdvermindering voor oudere werknemers hebben alléén 
betrekking op het daadwerkelijk minder werken en geven geen recht op uitbetalen of 
opsparen.  
 

1.3 Werktijdvermindering voor het verlenen van mantelzorg 
Cao-partijen hebben deze regeling afgesproken om werknemers met mantelzorgtaken in 
de gelegenheid te stellen werk en privé met elkaar te combineren. 
 
De regeling geeft een verschil in de pensioenopbouw, afhankelijk van het aantal jaar dat 
de werknemer verwijderd is van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Dit verschil, 
pensioenopbouw op basis van 100% of op basis van 85%, is een gevolg van fiscale 
wetgeving. Het is volgens deze wetgeving niet toegestaan om een werknemer die langer 
dan 10 jaar verwijderd is van de AOW en niet 100% werkt toch 100% pensioen op te 
laten bouwen. 
 
De werknemer die op grond van deze regeling minder wil werken, doet daartoe uiterlijk 
twee maanden voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum een verzoek. 
 
Een werkgever kan een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering voor het 
verlenen van mantelzorg weigeren op grond van zwaarwegende factoren. Hierbij wordt 
aangesloten bij de Wet flexibel werken. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer 
samen overeenstemming bereiken. Levert een verzoek van werknemer problemen op, 
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dan moeten werkgever en werknemer zoeken naar passende alternatieven. Als het 
probleem niet kan worden opgelost kan werkgever het verzoek van werknemer 
afwijzen.  
 

2. Arbeidsvoorwaardelijke aspecten  
Beloning 
Het percentage van het functieloon (inclusief een eventuele persoonlijke toeslag) dat 
wordt doorbetaald is gerelateerd aan de voor de werknemer gebruikelijke arbeidsduur 
zoals gold voordat hij gebruik ging maken van de regeling.  
Voor de regeling werktijdvermindering oudere werknemers zoals vermeld in cao-artikel 
6.4.1 sub a geldt daarbij het volgende: werknemer ontvangt gedurende maximaal twee 
jaar 90% van het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij zijn gebruikelijke arbeidsduur 
had gewerkt. De resterende periode, gedurende maximaal drie jaar, ontvangt 
werknemer 85% van het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij zijn gebruikelijke 
arbeidsduur had gewerkt. 
 

Toeslagen in geval van werken buiten het dagdienstvenster 
Als de werknemer gebruikmaakt van één van de regelingen werktijdvermindering en in 
ploegendienst of op onregelmatige tijden werkt, wordt op basis van zijn daadwerkelijke 
rooster de toeslag op grond van de klokurenmatrix (cao-artikel 3.4) berekend. 
Vervolgens wordt het toeslagbedrag berekend aan de hand van het loon dat hij vanwege 
het gebruikmaken van de regeling werktijdvermindering ontvangt. 
Stel, werknemer maakt gebruik van één van de regelingen werktijdvermindering en 
werkt 80% van zijn gebruikelijke arbeidsduur. Zijn loon exclusief toeslag cao-artikel 3.4 
bedroeg 2.500 euro en bedraagt nu 85% daarvan, dus 2.125 euro. Zijn daadwerkelijke 
rooster geeft hem recht op een toeslag van 15%: 15% van 2.125 euro = 318,75 euro. 
 

Vakantieopbouw en roostervrije uren 
De opbouw van zowel de wettelijke als de bovenwettelijke en indien van toepassing de 
bovenwettelijke extra vakantie-uren en roostervrije uren vindt plaats over de 
daadwerkelijk te werken uren. Als de werknemer 80% van 36 uur gaat werken, vindt 
vakantieopbouw dus plaats over 28,8 uur per week. 
 

Het opnemen van vakantie 
Als de werknemer in de periode van werktijdvermindering vakantie opneemt, wordt 
vakantie afgeschreven in lijn met de feitelijke arbeidsduur. Een werknemer die 80% van 
36 uur werkt, neemt voor een volle vakantieweek dus 80% van 36 uur = 28,8 uur 
vakantie op. 
 

Vakantietoeslag 
De opbouw van de vakantietoeslag is op basis van het feitelijke salaris, dus op basis van 
het loon dat werknemer verdient omdat hij gebruikmaakt van één van de regelingen 
voor werktijdvermindering 
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Premieafdracht 
De premieafdracht voor het pensioen blijft gelijk aan 100% waarbij ook de gebruikelijke 
premieverdeling werkgever/werknemer gehanteerd wordt. 
 
De premieafdracht voor de bedrijfstakfondsen wordt gebaseerd op het daadwerkelijk 
verdiende loon. 
 

Loondoorbetaling bij ziekte 
Als de werknemer die gebruikmaakt van één van de regelingen voor 
werktijdvermindering wordt de wettelijke loondoorbetaling en de aanvulling daarop 
vanuit de Grafimedia cao berekend over het daadwerkelijk verdiende loon.  
 

Meer uren werken 
Gelet op de bedoelingen van cao-partijen ligt het niet voor de hand dat de werknemer 
die gebruikmaakt van één van de regelingen voor werktijdvermindering meer uren 
werkt dan op grond van die regeling tussen werkgever en werknemer is 
overeengekomen. Als dat in enige week wel voorkomt, worden de uren verevend in tijd. 
 
 
 
 
 


