
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
 

FORBO-NOVILON DOET EINDBOD! 
 

Op 14 maart 2018 onderhandelden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen voor de 3e keer voor 

een nieuwe cao bij Forbo-Novilon. Forbo deed een integraal eindbod. Hieronder een overzicht van 

de belangrijkste hoofdpunten en met name de verschillen: 

 

Hoofdpunten Inzet FNV en CNV en Eindbod Forbo 

 

Onderwerp Inzet FNV CNV Eindbod Forbo 

Looptijd - 1 jaar, tot 1-1-2019 - 1 jaar, tot 1-1-2019 

  - Koopkrachtplus bovenop 

de inflatie door 3,5% 
per 1-1-2018 

- Een bodem van €1000 
- Extra loontrede  

bovenop loongebouw, en 
deze per 1-1-2018 
toepassen voor iedereen 

aan einde loonschaal 
- Invoering €30 bijdrage 

werkgever aan premie 
ziektekostenverzekering 

- Kosten premie WGA-

hiaatverzekering voor 

rekening werkgever 

- 2,0% per 1-1-2018 

Werkdruk en Generatiepact - Werkdrukbestrijding 
door herbezetting als 
mensen vrij zijn 

- Invoeren Generatiepact 
bijv. 80-90-100 met 

herbezetting (extra 
banen) 

- Flexschil maximaal 10% 

- Nee 
 
 

Scholing - Structureel jaarlijks 
scholingsbudget €500 
voor persoonlijke 

ontwikkeling 

- Geen budget nu, alleen 
een studie eenmalige 
inzet van tegoedbon voor 

persoonlijke ontwikkeling 

Internationale solidariteit  - € 10.000 Internationaal 
vakbondsproject  

- € 10.000 Internationaal 
vakbondsproject  

Eerlijke beloning - Voor uitzendkrachten 

ook de 13e maand en de 
resultaatafhankelijke 
uitkering 

- Vervoer van jullie 
grondstoffen en 
producten: Nederlandse 
cao en geen slechte 

Oost-Europese 
schijnconstructie  

-  



Op 28 maart houden FNV en CNV om 12.45 en 14.15 uur in de Gallery een gezamenlijke 

ledenvergadering over het eindbod van Forbo-Novilon. Wij lichten jullie dan het eindbod toe en 

jullie stemmen.  

 

Uitgaande van jullie eigen inzet stellen we vast dat het eindbod daar ver van af zit en geven we 

een negatief advies. Maar het is op 28 maart aan jullie: ben je tegen of voor het eindbod. Van wie 

tegen is, verwachten we dat die ook bereid is actie te voeren. Een actie heeft alleen kans van 

slagen als genoeg mensen meedoen.  

 

Heb je vragen of opmerkingen, meld je dan bij ons. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De onderhandelingsdelegatie,  

 

FNV Procesindustrie   CNV Vakmensen 

Eddie van der Weide   Ben Soppe    kaderleden 

Janwillem Compaijen   Gerard van der Molen   vakbondsbestuurders 

janwillem.compaijen@fnv.nl  g.vandermolen@cnvvakmensen.nl 

 

                                                                                                        

        Groningen/Drachten, 15 maart 2018 

       JC 033  
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