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CAO akkoord 2018 
 

Op woensdag 23 mei 2018 hebben CNV, FNV en Carglass® het volgende CAO 

akkoord bereikt. 

 

1. Looptijd van deze CAO: 
 

12 maanden (van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019). 

 

2. Inkomen en salarisontwikkelingen: 
 

Inkomen  

 

 De A- factor geeft medewerkers met minimaal een beoordelingsscore 

“redelijk” een structurele loonsverhoging ter hoogte van de inflatie over 

december 2017 op basis van CBS inflatiecijfers CPI Nederland afgeleid. 

Werkgever zal de A factor voor de CAO van 2018 aanvullen tot 1,5%.  

 

• Daarnaast zullen alle salarisschalen met 1,5% worden verhoogd. 

 

• De B-factor voor 2018 bedraagt 1,5%. Op basis van de 

beoordelingsmethodiek en hierboven benoemde B-factor zullen met 

toepassing van de door medewerker behaalde beoordelingsscore de 

individuele salarissen worden aangepast.  

 

Aanpassing loongebouw 

 

 Op basis van het uitgevoerde loononderzoek, wordt het schaalloon 

maximum van de salarisschalen A t/m D gecorrigeerd naar: 

Eindschaal A € 2.311,55 (+42,1%), eindschaal B € 2.362,20 (+22,3%),  

eindschaal C € 2.507,82 (+12,2%) en eindschaal D € 2.668,98 (+5,1%).  
 

Winstdeling in plaats van variabele beloning 

 

 De CAO variabele beloningsregeling conform art 8.5 komt te vervallen en 

wordt vervangen door een winstdelingsregeling. De winstdelingsregeling 

van 3%, komt tot uitkering bij het bereiken van het jaarlijkse financiële 

resultaat van Carglass® (budget), het zogenoemde trading profit. 

 

3. Duurzame Inzetbaarheid 
 

Carglass Inzetbaarheidsbudget 

Carglass® blijft investeren in de duurzame inzetbaarheid door jaarlijks een 

budget ter beschikking te stellen voor werknemers. Medewerkers kunnen - onder 

de gestelde voorwaarden - per drie jaar een beroep doen op het Carglass 

inzetbaarheidsbudget tot een maximum van € 1.500,--. 

 

80-90-100 regeling (generatiepact) 

Op 1 januari 2018 kunnen werknemers die op genoemde datum 60 jaar of ouder 

zijn en op deze datum voltijd werken, deelnemen aan een regeling waarbij je 

80% van je normale arbeidsduur werkt, 90% van je loon ontvangt en 100% 

pensioenopbouw behoudt. De aanspraak op leeftijdsdagen komt bij deelname aan 

deze regeling te vervallen. Deze keuze is eenmalig en onomkeerbaar en blijft 

vooralsnog beperkt tot deelnemers die in 2018 instappen.  

 

Carglass® stelt voor medewerkers die overwegen om deel te nemen aan deze 

regeling een financieel advies gesprek ter beschikking vanuit het Carglass 

inzetbaarheidsbudget. 
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4. Samen, slimmer werken (roostering en 

jaarurensystematiek) 
 
Carglass® heeft het voornemen op met ingang van 1 januari 2019 te gaan 

werken met een zogenaamd jaaruren systematiek. Deze systematiek zal ertoe 

bijdragen dat de gemiddelde werkbelasting en inzet beter en evenrediger 

verdeeld kan worden in relatie tot ons werkaanbod.  

 

Dit samen slimmer werken zal zijn weerslag gaan vinden in een vorm van 

roosteren, waarbij zowel de werkgever als de werknemer inspraak zullen hebben 

op de totstandkoming van het gewenste rooster per periode.  

 

Door het verminderen van de werkbelasting en de uitgaven als gevolg van het 

steeds weer werven van tijdelijke collega’s, het opleiden en begeleiden door 

ervaren medewerkers, kunnen we de vaste bezetting beter organiseren en de 

beschikbare tijd beter gebruiken om meer te werken als het druk is en minder te 

werken als het niet druk is. 

 

Wij willen deze nieuwe werkwijze, inclusief alle randvoorwaarden in samenspraak 

met CAO partijen en onze medewerkers dit jaar projectmatig uitwerken. De 

inbreng van onze medewerkers moet ertoe leiden dat er een breed draagvlak zal 

ontstaan en we deze werkwijze steeds beter leren toepassen, door regelmatig te 

evalueren en bij te sturen. 

 

Het is de afspraak dat de leden, via stemming, uiteindelijk bepalen of er 

voldoende draagvlak is voor deze manier van werken, voordat de invoering kan 

plaatsvinden. 

 

5. Overige afspraken voor deze CAO 
 

 WGA premie  

Carglass® zal gedurende de looptijd van deze CAO het werknemersdeel 

van de gedifferentieerde WGA premie voor haar rekening nemen en dus 

niet inhouden op het loon van de medewerker. 

 

• Vakbondscontributie 

Carglass® is bereid om de vakbondscontributie voor haar medewerkers 

fiscaal te faciliteren waarmee een netto voordeel ontstaat. Carglass® zal 

dit doen binnen de daarvoor geldende fiscale mogelijkheden en passende 

binnen de werkkostenregeling 

 

• AWVN werkgeversbijdrage Regeling 

De geldende AWVN regeling (financiële bijdrage aan de vakbonden voor 

alle medewerkers die onder de CAO vallen) zal door Carglass® worden 

voortgezet en structureel worden opgenomen in de CAO. 

 

 Reparatie 3e WW jaar 

AWVN heeft op verzoek van partijen zorg gedragen voor aanmelding bij 

SPAWW. 

 

 Werkgelegenheid / stageplaatsen 

Werkgever stelt gedurende looptijd van deze CAO 10 stageplekken 

beschikbaar en 10 arbeidsplaatsen voor WAJONGER’s of kansarme 

jongeren.  

 

 

Namens CNV Vakmensen   Namens FNV Metaal 
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Ron Smeets      Peter Reniers 

Vakgroepbestuurder     Bestuurder Metaal 

 

 

Namens Carglass®  

 

 

 

 

Erik Derks 

HR Directeur 


