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ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

voor het verlengen van de cao van Albemarle Catalysts Company B.V. 

 

Zondag, 21 januari 2018 

 

Op 3 oktober, 2 november en 29 november 2017 hebben de werkgeversonderhandelingsdelegatie van 

Albemarle Catalysts Company B.V. (Albemarle) en de vakorganisaties FNV Procesindustrie  (FNV) en 

CNV Vakmensen onderhandelingen gevoerd over het verlengen van de cao van Albemarle die op 31 

december 2017 is afgelopen. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een eindbod van werkgever. 

Dit eindbod is door de leden van de vakorganisaties afgewezen. Vervolgens hebben de vakorganisaties 

een ¾ vergadering belegd. Hierin is door 97% van de aanwezige FNV leden en 87% van de CNV leden 

gestemd om acties te gaan voeren. Op donderdag 18 januari 2018 is er contact geweest tussen partijen 

in de vorm van een informeel overleg dat plaats vond in Dordrecht. Besloten is om de onderhandelingen 

weer voort te zetten op 21 januari 2018 in Nootdorp. In het bijzijn van de Bestuurders van 

vakorganisaties en haar kaderleden en de werkgeversdelegatie van Albemarle is het volgende 

onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. Vakbonden zullen dit positief aan haar leden voorleggen. 

 

 

Looptijd: 

van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 (15 maanden). 

 

Loon: 

Cao-partijen hebben de volgende structurele loonsverhoging afgesproken, te weten per: 

- 1 januari 2018:  1,25% 

- 1 oktober 2018:  1,25% 

- 1 februari 2019:  1,00% 

 

Duurzame Inzetbaarheid (DI):  

Gedurende de looptijd van deze cao zal het onderwerp DI in 4 elementen worden opgesplitst: 

1. Werkbelastinganalyse voor zowel ploegen- en dagdiensten; 

2. Thuiswerken, mogelijkheden per afdeling onderzoeken; 

3. Persoonlijk Duurzaamheidsbudget; voor iedere medewerker een budget van 250 euro (bruto)  

per jaar. Dit bedrag kan over maximaal 4 jaar worden opgebouwd; 

4. De mogelijkheid van parttime werken in ploegendienst wordt onderzocht. 

Er wordt een werk- en stuurgroep opgericht om aan elk van deze 4 onderdelen inhoud te geven. 

De stuurgroep zal bestaan uit de cao-delegatie. De coördinator en de samenstelling van deze 

werkgroepen zullen vóór 16 februari bekend zijn. De scope en opdrachtformulering zullen onderdeel 

zijn van elk van deze 1ste werkgroep bijeenkomsten. Als de stuurgroep het advies overneemt kan 

onmiddellijk tot invoering worden overgegaan.  

 

Communicatie over bovengenoemde onderdelen vindt per kwartaal plaats en wordt ook geagendeerd 

op het Periodiek Overleg. Gedurende de looptijd van deze cao is het onderwerp “Flexibel roosteren” 

geen onderdeel van discussie tussen partijen.  
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Modernisering cao-tekst: 

Er zal een werkgroep modernisering cao tekst in het leven worden geroepen. Deze werkgroep zal 

bestaan uit vertegenwoordigers van de vakbonden en Albemarle, ondersteund door specialisten. 

Vanuit het oogpunt van leesbaarheid, actualiteit qua wetgeving en modern werkgeverschap is het doel 

een beknopte, heldere, transparante en éénduidige cao tekst op te stellen. De inkoopprocedure voor dit 

project zal worden opgestart, vóór 1 maart 2018 is er duidelijk hoe en wie er deelnemen in deze 

werkgroep. Teksten kunnen alleen gewijzigd worden indien alle cao-partijen hierover instemming 

hebben bereikt. Deze geaccordeerde teksten gelden voor de nieuwe cao na 31 maart 2019. 

 

Artikel 14.3.5: 

Dit artikel wordt geschrapt. 

 

3e WW jaar: 

De protocol afspraak inzake 3e WW jaar komt te vervallen. 

 

Participatiewet:  

In lijn met het Sociaal Akkoord en de Participatiewet zal de werkgever zich inzetten om werkplekken 

voor Wajongers en voor andere doelgroepen uit de Participatiewet te realiseren. Om de 

arbeidsparticipatie voor deze doelgroep te vergroten zullen vacatures bij de werkgever worden 

aangemeld bij regionale Werkgevers Servicepunt (WSP). Hierbij zal tevens worden aangegeven in 

hoeverre deze vacatures kunnen worden vervuld door jeugdige, vrouwelijke of minder valide 

werknemers en in hoeverre deeltijdarbeid mogelijk is. Van vervulling van vacatures wordt het WSP 

geïnformeerd. De werkgever zal zich bij de werving inspannen om re-integratie van gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten te bevorderen en daarbij voor zover in redelijkheid mogelijk de voorkeur geven 

aan personen die een WAJONG-uitkering ontvangen. Tevens zal werkgever een workshop organiseren 

voor HR en leidinggevenden om uitleg te geven aan deze protocolafspraak. In de periode van deze cao 

zal deze workshop plaatsvinden. 

 

Pensioenleeftijd:  

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verschoven naar 68 jaar. Dit heeft geen consequenties 

voor de premiebetaling van medewerkers in 2018. 

 

Werkgeversbijdrageregeling:  

De zogenoemde AWVN regeling wordt gedurende de looptijd van de cao gecontinueerd. 

 

WGA premie:  

De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao afzien van het recht om het werknemersdeel van 

de WGA premie te verhalen.  

 

Vakbondscontributie:  

De werkgever is bereid gedurende de looptijd van de cao de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren 

voor zover en voor zolang dit is toegestaan. 
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Namens Albemarle Catalysts Company B.V.: 

 

D. Manuel    I.V. Baldé   E. Vogt 

Managing Director    HR Manager   Managing Director 

 

 

 

Namens FNV:    namens CNV Vakmensen.nl 

 

 

H. Zendman    P. Boeseken 

Bestuurder    Bestuurder 


