
 

      

 

  

 
cao resultaat Diversey Sealed Air 
 

We leggen dit neutraal voor! 
 
 

 

 

Deventer, 17 juni 2015 

 

Beste mensen, 

 

Hierbij delen wij u mede dat we op woensdag 10 

juni een resultaat hebben gehaald dat we neutraal 

aan u voorleggen. 

 

Waarom neutraal? Het heeft niet het niveau van 

loonsverhoging dat wij voor u voor ogen hadden. 

Aan de andere kant zitten er wel elementen in deze 

afspraken die tevreden stellen. 

 

De complete lijst met afspraken zijn u al door het 

bedrijf ter beschikking gesteld via het interne auto-

matiseringssysteem. De hoofdlijnen hier nog even 

benoemd: 

Looptijd wordt 1,5 jaar vanaf 1 januari 2015. 

Het loon wordt voor de gehele looptijd met terug-

werkende kracht verhoogt met 1,4 % en per 1 

maart 2016 ontvangt u nogmaals 1%. Samen dus 

2,4% totaal, de waarde van het volume is dan 

ongeveer 1,62 %. Dit is ongeveer het gemiddelde 

dat tot nog toe voor de industrie is afgesproken in 

Nederland. 

 

Wel is uit onderhandeld  om een goede afspraak te 

maken over de WW reparatie voor 2016.  

Wat ook is gebleven is de afspraak dat bij reorgani-

satie de Kantonrechtersformule uitgekeerd wordt in 

plaats van de nieuw in te stellen transitievergoeding.    

Verder komt er een werkgroep die zich bezig gaat 

houden met duurzame Inzetbaarheid van de werk-

nemers. Daar zal ook een delegatie van de vakorga-

nisaties deelnemen. 

 

Wij komen deze en andere afspraken uitleggen op 

ledenvergaderingen;  

 

17 juni om 11.00 uur in de kantine in Utrecht, 

daar zal Jan Admiraal van de Unie namens ons de 

resultaten uitleggen; 

  

22 juni om 13.30 uur in de kantine in Enschede. 

Daar zal ondergetekende met Jacqueline Kraan van 

CNV Vakmensen aanwezig zijn. 

 

Wij hopen dat u één van deze vergaderingen aanwe-

zig kunt zijn voor uitleg en stemming over deze cao. 

Bij de onderhandelingen was ook een delegatie van 

de ondernemingsraad aanwezig. Een delegatie van 

hen zal de beide ledenvergaderingen bezoeken. 

 

Mede namens uw onderhandelaars Steffan Koeslag 

en Tonny Bossink, 

 

Uw bestuurder,  

Lex Makkinje, 

FNV Procesindustrie Deventer. 
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