
Eindbod cao SCA Hygiene Products Suameer BV 

Tijdens het cao-overleg voor de nieuwe cao voor SCA Hygiene Products Suameer BV op 7 

november jl. is door de directie het volgende eindbod uitgebracht.  

  

Looptijd: 

1 jaar, van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014. 

Salaris: 

De salarisschalen worden met ingang van 1 juli 2013 verhoogd met 2%. De minimum 

vakantie-uitkering wordt met hetzelfde percentage verhoogd.  

Betaling Uitzendkrachten: 

Werkgever realiseert zich dat op termijn vanaf de eerste dag de beloning van de 

uitzendkracht zal gaan plaatsvinden volgens de cao van Suameer. De organisatie is daar op 

dit moment nog niet op ingericht. Werkgever gaat kijken naar de aanpassingen die daarvoor 

nodig zijn en zal tijdens de looptijd met voorstellen komen. Daarbij moet ook een koppeling 

plaatsvinden met het opleidings- en vaardigheidsniveau dat een functie vereist.  

In de cao wordt vastgelegd dat werkgever zal werken met uitzendbureaus die beschikken 

over een NEN-certificering en die zijn ingeschreven in het register van de Stichting 

Normering Arbeid. 

Uitzendkrachten die na een periode van afwezigheid terugkeren in dezelfde of een 

vergelijkbare functie en geen leertijd nodig hebben, worden op dezelfde wijze ingeschaald 

als voor hun vertrek het geval was.  

Duurzame inzetbaarheid: 

Werkgever onderschrijft het belang van duurzame inzetbaarheid, om werknemers 

gedurende hun hele loopbaan inzetbaar, gezond en gemotiveerd te houden. Verschillende 

artikelen in de cao onderschrijven dat belang. Ook verbetering in arbeidsomstandigheden, 

ziekteverzuim en bevorderen van opleiding dragen bij aan dit beleid. 

Op centraal SCA niveau is gewerkt aan verheldering van mogelijke elementen die kunnen 

worden aangewend ten bate van de financiering van dit beleid. Op lokaal niveau moet dit 

voor Suameer nader worden ingevuld. Er zal hiervoor een werkgroep worden ingesteld met 

vertegenwoordigers van directie, vakorganisaties en OR. 

  



Extra vrije tijd oudere werknemers (‘Kwartaaldagen’) 

De afgelopen tijd is discussie ontstaan rond de interpretatie van de kwartaaldagenregeling. 

Deze regeling heeft nauwe verbinding met de discussie rond duurzame inzetbaarheid. 

In eerdere jaren is met vakbonden al over de intentie van deze regeling en over de 

organisatorische en kostenconsequenties van deze regeling gediscussieerd. Zorg bij SCA zit 

bij het op peil houden van de productieve uren. 

Hoofdpunten van het bod van SCA: 

- De huidige regeling van extra vrije tijd voor ouderen per kwartaal vervalt.  

- Daarvoor in de plaats komen oudere werknemers in aanmerking voor een budget 

aan dagen/diensten met ingang van een periode van 5 jaar voor hun AOW-

gerechtigde leeftijd. Beschikbaar budget is 120 dagen/diensten a 100%, op fulltime 

basis; bij de vaststelling van de huidige kwartaaldagenregeling en bij eerdere 

berekeningen is altijd uitgegaan van een ingangsmoment van 5 jaar voorafgaand aan 

(vroegtijdig) vertrek. 

- De ingangsdatum voor het opnemen van dagen/diensten uit het budget wordt 

opgeschoven naar 5 jaar voor de voor de werknemer geldende AOW-gerechtigde 

leeftijd; Indien de werknemer dit wenst kan hij het beschikbare budget ook verdelen 

over de periode van 7 jaar voorafgaand aan de voor hem geldende AOW-leeftijd. 

- De mogelijk beperkende term ‘hoogstens’ in de tekst wordt geschrapt;  

- Er komt zekerheid over het kunnen opnemen van de dagen/diensten uit het budget. 

Op dit moment moeten de dagen/diensten in het betreffende kwartaal worden 

opgenomen, anders vervallen deze dagen. In de nieuwe situatie roosteren 

werknemers de dagen/diensten die zij voor dat jaar willen opnemen vooraf op 

jaarbasis in, in overleg met hun leidinggevende, in principe in blokken van 

aaneengesloten dagen/diensten (bijvoorbeeld een cyclus). Voor het eerst voor 2014, 

dus inroosteren moet voor 1 januari 2014.  

- Werknemers kunnen in overleg met werkgever zelf bepalen hoeveel dagen/diensten 

zij in een jaar willen inplannen. De keuze is wel beperkt tot ten minste 12 en 

maximaal 30 dagen/diensten per jaar tijdens de laatste 5 jaar. Opsparen van alle 

dagen/diensten naar het eind van de loopbaan is niet mogelijk. De dagen zijn juist 

bedoeld om bij het ouder worden meer rustmomenten in te bouwen.  

- Ingeroosterde dagen/diensten worden opgeschoven als de bedrijfssituatie het 

opnemen niet toestaat; de werkgever stelt deze dagen/diensten dan opnieuw vast. 

Mocht het binnen de periode van dat jaar niet mogelijk blijken deze dagen opnieuw 

vast te stellen dan vindt uitbetaling plaats; 

- Als de werknemer arbeidsongeschikt is op de ingeroosterde dagen of deze dagen zelf 

niet opneemt, dan vervallen deze dagen/diensten. 

  



 

- Overgangsregeling: 

o Werknemers die op 1 juli 2013 al gebruik maken van de regeling van artikel 

19 lid 2 krijgen met ingang van de ingangsdatum van de cao ( 1 juli 2013) ook 

het budget van 120 dagen/diensten toegekend. Dagen/diensten die zij vanaf 

1 juli 2013 tot ingang van de nieuwe regeling genoten hebben worden hierop 

in mindering gebracht. 

o Over de verdeling van het budget tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd 

worden met de betrokken werknemers maatwerkafspraken gemaakt.  

- De afspraak in protocol VI over nieuwe werknemers (in dienst met ingang van 1 juli 

2013) wordt geschrapt. 

Van de aangeboden regeling en van de overgangsregeling zijn in de bijlage enkele 

voorbeelden uitgewerkt (Bijlage). 

Redactioneel: 

- De consignatieregeling blijft ongewijzigd; 

- Artikel 15 lid 3 onder f en overige leeftijdsgerelateerde bepalingen in de cao blijven 

gedurende de looptijd van deze cao ongewijzigd; 

- Rond overlijdensuitkering: in geval van overlijden van een werknemer wordt 

afgerekend zoals bij ontslag: openstaande vakantiedagen worden verrekend, nog te 

betalen overwerk wordt betaalbaar gesteld en de AEB wordt volgens de bestaande 

centrale regeling afgehandeld. Tekst van de cao wordt aangepast. 

- Koninginnedag wordt gewijzigd in Koningsdag 

Wajong 

Werkgever zal de mogelijkheden onderzoeken voor een Wajongplaats en zal contact leggen 

met de door vakbonden gesuggereerde organisatie.  

Werkkostenregeling 

SCA zal de vakbonden informeren over de uitkomsten van de inventarisatie voor SCA 

Suameer 

Werkgeversbijdrageregeling 

SCA is bereid bij totstandkoming van de cao deze regeling voort te zetten. 

  



Overzicht opleidingen 

SCA heeft de vakorganisaties een overzicht verstrekt van het gewenste opleidings- en 

competentieniveau van de verschillende functies in de organisatie. 

 

 

12 november 2013, 

 

C.J. Akkerman 

Site manager 

  



Bijlage bij eindbod: Rekenvoorbeelden extra uren voor oudere werknemers 

Schematische weergave van de nieuwe regeling: 

(Blauw: minimale opname per jaar in laatste 5 jaar)  

(Groen: resterende 60 dagen/diensten individueel in te vullen)  

Voorbeeld 1: een werknemer besluit om 5 jaar voor zijn AOW-leeftijd dagen/diensten uit het budget 

op te nemen. Het eerste jaar neemt hij 20 dagen op (keuze tussen 12 en 30 dagen). Hij houdt dan nog 

100 dagen over voor de laatste 4 jaar. Hij kan dat gelijk verdelen in 25 dagen voor ieder jaar. Hij kan 

ook in het 2
e
 jaar kiezen voor 30 dagen. Dan houdt hij nog 70 dagen over voor de resterende 3 jaar 

tot zijn AOW). Deze 2 voorbeelden zijn hieronder uitgewerkt als voorbeeld.  

Dagen/diensten 

per jaar 

  8 13 13 13 13 

Dagen/diensten 

per jaar 

  12 12 12 12 12 

Jaren voor 

AOW 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Dagen/diensten 

per jaar 

  8 18 10 10 14 

Dagen/diensten 

per jaar 

  12 12 12 12 12 

Jaren voor 

AOW 

7 6 5 4 3 2 1 

 

  



Voorbeeld 2: Van een andere werknemer is de AOW leeftijd 67 jaar. Hij wil gebruik maken van de 

mogelijkheid om zijn budget op te nemen vanaf 7 jaar voorafgaand aan zijn AOW. Hij start dus bij 60 

jaar. Het eerste jaar plant hij 12 dagen in. Hij heeft dan nog 108 dagen over voor de resterende 6 

jaar. Binnen de bandbreedte kan hij zelf kiezen hoe hij die dagen wil verdelen. 

Dagen/diensten 

per jaar 

12 12 4 4 6 6 16 

Dagen/diensten 

per jaar 

  12 12 12 12 12 

Jaren voor 

AOW 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Voorbeeld Overgangsregeling 

Een werknemer van 61 jaar maakt al een aantal jaren gebruik van de kartaaldagenregeling. Ook hij 

krijgt op 1 juli 2013 een budget tot zijn beschikking van 120 dagen/diensten, voor de periode tot aan 

zijn AOW-gerechtigde leeftijd. In de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 heeft hij al 

2 kwartalen van 8 dagen genoten. Deze 16 dagen worden afgetrokken van de 120 dagen. Resteert 

een budget van 104 dagen/diensten tot de AOW-gerechtigde leeftijd. (De kwartaaldagen die al zijn 

opgenomen voor 1 juli 2013 worden dus niet in mindering gebracht). 


