
 

 
 

Onderhandelingsresultaat 

 Saint-Gobain Abrasives BV, Born 

1 juni 2017 - 1 januari 2019  
 

 

In een drietal overlegrondes heeft Saint-Gobain Abrasives Born samen met 

CNV Vakmensen constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO. Daarbij 
is onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt: 

 
1. Looptijd 

1 juni 2017 tot 1 januari 2019. 
 

2. Lonen 
- een structurele loonsverhoging van 2% per 1 juni 2017 

- een structurele loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2018  
 

3. ISR Regeling 
Een verhoging van de maximale ISR-bonus met een bedrag van €5,00 per 

kwartaal voor de 3 doelstellingen per (sub)categorie. De aldus totaal te 

behalen verhoging bedraagt maximaal €15,00 per kwartaal en €60,00 op 
jaarbasis 

 
4. Persoonlijke toeslag 

In artikel 5 van de CAO zal de volgende paragraaf worden opgenomen: 
De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden, dan wel buiten 

eigen toedoen anders dan door ziekte, wordt overgeplaatst naar een lagere 
functiegroep, ontvangt na overplaatsing een persoonlijke toeslag ter grootte 

van het verschil tussen het oorspronkelijke schaalsalaris en het nieuwe 
schaalsalaris. Deze zogenaamde lauwe persoonlijke toeslag zal worden 

bevroren en niet worden afgebouwd (CAO verhogingen zijn niet van 
toepassing op de component persoonlijke toeslag). In geval van toekomstige 

promotie naar een functie in een hogere functiegroep wordt deze 
persoonlijke toeslag, voor zover dat mogelijk is, in één keer afgebouwd; 

zodanig dat inschaling in de hoogst mogelijke (of hoogste) trede van de 

nieuwe salarisschaal zal plaatsvinden. 
Voor de bepaling van de vakantietoeslag, pensioen, ploegentoeslag, 

jubileumuitkering en overwerktoeslag wordt de lauwe persoonlijke toeslag 
meegenomen. 

 



 

 

 
5. Reparatie WW/WGA per 1-1-2016 

In relatie tot dit onderwerp zijn in de vorige CAO voor de periode van 1 juni 
2015 t/m 31 mei 2017) specifieke afspraken gemaakt over de eigen bijdrage 

werkgever en werknemer: 0,1% op te brengen door werknemer en 0,1% op 
te brengen door werkgever. Deze afspraak blijft onverminderd van kracht 

maar is nog niet uitvoerbaar gebleken in verband met de landelijke discussie 
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Op lokaal niveau zullen 

Saint-Gobain Abrasives Born en CNV Vakmensen zich committeren aan 
reparatie derde jaar WW/WGA conform de brief van de Stichting van de 

Arbeid d.d. 10 mei 2017. De concrete uitwerking van deze STAR-afspraak  
volgt wellicht medio 2017. Daarom is besloten deze afspraak te parkeren tot 

het moment dat de overkoepelende landelijke afspraken helder zijn. In het 
kwartaaloverleg in september aanstaande zal dit punt geagendeerd worden.  

 

6. Kwartaaloverleg Saint-Gobain Abrasives en CNV Vakmensen 
Partijen hebben het belang van regelmatig overleg en wederzijdse 

informatie-uitwisseling onderschreven. Daartoe zal met ingang van heden 
een overleg tussen Sociale Partners plaatsvinden met een frequentie van 1 

keer per kwartaal. De navolgende aandachtspunten zullen daar in ieder 
geval naar hun mogelijkheden/onmogelijkheden besproken worden: 

1.   Studievoorstel: wel/niet verruimen van bloktijden kantoor  
2.   Studievoorstel: digitalisering en gevolgen voor de bepaalde functies  

  (functiewaardering, loongebouw, opleiding en continue ontwikkeling) 
3.   Een vaste datum voor de maandelijkse loonuitbetaling;  

4.   Generatiepactregeling: duurzaam doorwerken tot AOW-leeftijd  
  (50-70-100% regeling) 

5.   Reparatie derde jaar WW/WGA 
 uitwerking van cao afspraak 1 juni 2015 - 31 mei 2017 

m.b.t. werkgevers-en werknemersbijdrage, elk 0,1% 

 reparatie derde jaar WW/WGA conform brief van de Stichting 
van de Arbeid d.d. 10 mei 2017; 

6.   Onderhoud van functieprofielen/loongebouw 
7.   Tekst paragraaf 5.1 (inschaling in een lagere schaal, na invoering van  

  ISF SAO herzien (pag.40 van CAO); 
8.   Wel/niet een afbouwregeling indien een werknemer door ziekte  

  ingedeeld wordt in een lagere schaal (art 5.5 pag.42 van de CAO) 
9.   Indexatie ISR met terugwerkende kracht 2010; 

10. De OR zal met de bestuurder de targets (voornamelijk) 
ziekteverzuim van de ISR nader bekijken. 

     
7. AWVN bijdrage  

Deze zal gecontinueerd worden gedurende de contractperiode. 
 

 



Born, mei 2017  

 

Overeengekomen tussen Saint-Gobain Abrasives Born als partij te enerzijds 

en 

CNV Vakmensen te Utrecht als partij te anderzijds, 
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