
FRESENIUS 
KAB I Procesindustrie 

av Vakmensen 

Akkoord cao Fresenius Hemocare Netherlands 

Op vrijdag 15 juni 2018 hebben directie, de Ondernemingsraad en de vakorganisaties FNV en 
CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor Fresenius Hernocare 
Netherlands met de volgende afspraken. 

Het akkoord kwam tot stand op initiatief van de OR en is conform het compromisvoorstel dat 
door de OR aan de medewerkers ter beoordeling is voorgelegd. 

1. De inconveniëntenmatrix zoals deze nu in de CAO staat blijft onveranderd. Het voorstel van de 
directie gaat pas in als er daadwerkelijk vijf ploegen wordt gewerkt en niet eerder dan het jaar 2020. 
Inhoudelijk blijft de zaterdag ook zoals hij nu is en gaat een deel van de zondag naar 65%. Dit komt 
dan neer op een toeslag van 26,6% i.p.v. 25% 

2. De CAO wordt voor 3 jaar afgesloten met een loonsverhoging van 2,5% in 2018, 2,4% in 2019 en 
2,3% in 2020, waarbij het huidig Sociaal Plan met 1 jaar wordt verlengd. 

3. Dagvenster maandag t/m vrijdag laten zoals nu is. 

4. Eenmalige toelage van CSOO bruto aan alle medewerkers uitkeren, incl. uitzendkrachten met 
daar bij de volgende criteria voor uitzendkrachten: 

- uitzendkrachten zijn ingepland in week 24 enjof 25 2018 en 
- hebben de afgelopen 3 jaar minimaal 12 maanden bij Fresenius gewerkt. 

5. Onderzoek over Pensioenafspraken uitvoeren door experts van vakbonden en bedrijf op basis van 
de geformuleerde opdrachtbeschrijving. Met als doestelling een gezamenlijk onderzoek starten met 
een open vizier en daarbij een regeling af te spreken die gunstig is voor zowel de medewerker als het 
bedrijf. 

6. In juli 2018 nieuwe functiebeschrijvingen van Ben C medewerkers actualiseren. Op basis van 
deze functiebeschrijvingen vindt een nieuwe functiewaardering en -indeling plaats volgens het ORBA 
systematiek. 

7. De AWVN-werkgeversbijdrage voor vakvereniging wordt voortgezet. 
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