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ondernemen met 
cumela Vragen over de cao LEO 

of cao Bouw & Infra? 

Het Handboek Personeel geeft antwoord

Ben je ondernemer in de cumelasector en werk je met personeel, dan heb je ook te maken met collectieve afspraken. Die zijn 

vastgelegd in een zogenaamde cao, maar ken jij ze uit je hoofd? Om je hiermee te helpen, stelde Cumela Advies het Handboek 

Personeel cao LEO en het Handboek Personeel cao Bouw & Infra samen. 

Veel van de vragen die aan de Cumela Ondernemerslijn wor-
den gesteld, gaan over de cao. Hoewel we proberen je via de 
website en nieuwsbrieven te informeren blijven er nieuwe 
vragen over de cao binnenkomen. Gelukkig maar, want dit 
betekent ook dat onze leden het graag goed willen regelen. 
Ook zien we dat de documenten die we delen om je te hel-
pen bij het opstellen van bijvoorbeeld een overeenkomst 
goed worden benut, maar ook dat er vraag is naar meer.
Met de cao-handboeken voor het agrarisch loonwerk (LEO) 
en voor Bouw & Infra springen we daarop in. Een groeiend 
aantal leden maakt dan ook gebruik van dit handige digitale 
hulpmiddel. Ons belangrijkste doel met deze handboeken 

is het geven van een duidelijke uitleg van de cao-regels die 
praktisch toepasbaar zijn. Aangevuld met actuele documen-
ten, die je in de digitale omgeving altijd bij de hand hebt, 
krijg je in één oogopslag in beeld wat kan en wat is toege-
staan binnen de cao waarmee je te maken hebt. 

Handboeken blijven actueel 
We hebben bewust de keus gemaakt om de handboeken 
niet te gaan printen. Een gewaagde stap, omdat we zien dat 
in onze sector de overstap naar een digitaal systeem nog 
lang niet overal is gemaakt. Toch stond voor ons vast dat een 
digitale uitgave veel beter voorziet in de behoefte die er is 
om meer grip op de cao te krijgen. Het werkt snel, is overal 
te gebruiken zolang er internet is en kan altijd worden bij-
gewerkt. Het is dan ook een goed naslagwerk dat we nog 
steeds doorontwikkelen, iets wat mede mogelijk is dankzij de 
vragen en opmerkingen die vanuit onze gebruikers worden 
gesteld. 
Het is voor een cao-handboek heel belangrijk dat we dit 
steeds kunnen bijwerken. Zo wordt het gedurende het jaar 
steeds door ons aangepast aan de nieuwste inzichten en 
waar nodig nog toegankelijker gemaakt. Als lezer krijg je zo 
de garantie dat de informatie volledig en correct is. Beide 
cao’s worden in begrijpelijke taal toegelicht.

PO-scan in Arboportaal
Naast de handboeken biedt Cumela Advies ook de PO-scan. De scan kijkt naar 
het gebruik van de cao binnen een bedrijf. Feitelijk geeft de scan antwoord op 
de vraag of de arbeidsvoorwaarden correct worden toegepast. Het is een goed 
hulpmiddel voor bedrijven en heeft de aandacht getrokken van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie gaat dit nu als ‘good 
practice’ opnemen in het Arboportaal. Dat betekent dat de scan landelijk zal 
worden aangeboden. Iets wat door Cumela Advies al een groot compliment 
 gezien wordt. 
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Nog een voordeel van de digitale om-
geving is dat de documenten die we 
je aanbieden meteen kunnen worden 
gebruikt. Je hoeft niets over te typen 
of in te scannen, maar kunt ze op een 
gemakkelijke manier downloaden. Je 
vindt er documenten over arbeids-
overeenkomsten, diverse voorbeeld-
brieven, een arbeidsreglement en een 
gedragscode social media, privacy en 
ga zo maar door. Mis je toch nog iets 
of merken we dat er behoefte is aan 
nieuwe documenten, dan pakken we 
dat op en proberen zo het pakket com-
pleet te houden. Alles met het doel om 
je te ontzorgen en voor een grote tijds-
besparing te zorgen.
In de handboeken wordt alles volle-
dig en duidelijk uitgelegd. Zo vind je 
antwoord op de vraag of er nu sprake 
is van een 38-urige of 40-urige werk-
week. Hoe zit het met atv-dagen? En 
wat moet er worden geregeld in een 
arbeidsovereenkomst? Daarnaast vind 
je in het Handboek Personeel cao LEO 
informatie over de werkkostenregeling 
en achtergrondinformatie over perso-
neelsinstrumenten, zoals werkoverleg, 
functioneringsgesprekken en dossier-
opbouw. Het zijn allemaal zaken die je 
goed geregeld wilt hebben. Ook geeft 
het handboek antwoord op de vraag 
hoe je ervoor kunt zorgen dat je per-
soneel flexibel kan worden ingezet en 
meer van dit soort zaken die seizoens-
gebonden werkzaamheden met zich 
meebrengen.
Veel van onze leden, maar daarnaast 
ook loonadministrateurs en accoun-
tants, maken al gebruik van deze 
 digitale handboeken. Ze vormen een 
ideaal naslagwerk voor iedereen die 
zich binnen de cao LEO en cao Bouw & 
Infra met personeelszaken en HR bezig-
houdt.

Aanpalende cao’s 
De cumelasector is breed georiënteerd 
en de activiteiten worden steeds diver-
ser, al blijft de link naar groen, grond en 
infra in alle facetten duidelijk aanwezig. 
Wij zien ook dat de cumelabedrijven 
door overnames en fusies groter wor-
den en te maken krijgen met meerdere 
cao’s. Dit maakt het niet altijd even 
gemakkelijk. Naast vragen over de cao 
LEO en cao Bouw & Infra zien wij met 
regelmatig vragen over aanpalende 

cao’s, zoals de cao Beroepsgoederen-
vervoer, de cao Open Teelten of de cao 
Hoveniers. Helaas is het niet mogelijk 
om voor al deze cao’s een handboek op 
te stellen, maar via de Ondernemerslijn 
zijn wij prima in staat vragen over deze 
cao’s te beantwoorden.

Abonnement Handboek
Voor € 75,- per jaar (exclusief btw, le-
denprijs) sluit je een abonnement af op 
één van de handboeken. Er zijn er twee: 
het Handboek Personeel cao LEO en 
het Handboek Personeel cao Bouw & 
Infra. Per e-mail krijg je vervolgens een 
link die je direct toegang geeft tot het 
digitale handboek. Op deze manier kun 
je altijd vanaf de smartphone, desktop 
of tablet bij de cao komen. Vervolgens 
word je via een speciale nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden wanneer er 
aanpassingen zijn gedaan en wat er is 
aangepast.

Meer weten?
Wil je een abonnement op een Hand-
boek Personeel afsluiten of heb je 
nog vragen? Bel of mail gerust met de 
 Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of via 
ondernemerslijn@cumela.nl.

Vragen over de cao LEO 
of cao Bouw & Infra? 

TEKST: Chaira Klein en Marie-José Lamers,
adviseurs Cumela Advies
FOTO: Cumela Communicatie

Wat wordt er geregeld in een arbeidsovereenkomst?
Elke ondernemer met personeel in dienst heeft te maken met een overeenkomst waarin werkgever en 
werknemer afspraken maken. Zo’n overeenkomst heet een (individuele) arbeidsovereenkomst. 
De individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan onderworpen zijn aan col-
lectieve afspraken zoals die zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Om als werk-
gever te weten welke afspraken in een arbeidsovereenkomst moeten en/of kunnen worden vastgelegd, 
is kennis nodig van de richtlijnen die hierover zijn opgesteld in de wet en/of cao die op je onderneming 
van toepassing is. In de wet en cao worden namelijk de voorwaarden geregeld die bij de individuele 
arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Dit betekent dat afspraken tussen werkgever 
en werknemer niet alleen niet in strijd mogen zijn met de wet, maar ook niet in strijd mogen zijn met 
de toepasselijke cao. 
Het is van belang om geïnformeerd te zijn over de ins en outs van de cao, zeker als het gaat om het 
schriftelijk vastleggen van deze afspraken. Zo is het belangrijk om vast te leggen in welke loonschaal 
de werknemer zit en welke beloning hierbij hoort. Het blijft opletten voor jou als werkgever. Zo komen 
we met regelmaat arbeidsovereenkomsten tegen waarbij de cao LEO van toepassing is, maar waarin 
een 40-urige werkweek is vastgelegd. De cao LEO kent echter een 38-urige werkweek. Een dergelijke af-
spraak is in strijd met de cao LEO en dient op een andere wijze te worden ingevuld. Op dit soort vragen 
vind je snel een begrijpelijk antwoord in het Handboek Personeel. 

Meer informatie: Fred v/d Eijk - Tel: +31 6 109 343 53 - info@kemper-stadtlohn.de

Regelmatige gewasstroom
voor uw hakselaar

Hoog rendement, enorm slijtvast, minder onderhoud

De pickup C3003 MAXIMUM voor Claas hakselaars met speciaal ontworpen vijzel

advertentie


