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Op 7 september 2017 zijn partijen op verzoek van CNV Vakmensen, na afwijzing van het 
Onderhandelingsresultaat van 16 mei 2017 door de leden van CNV Vakmensen, bij elkaar gekomen 
en hebben het volgende resultaat bereikt als toelichting/aanvulling op het Onderhandelingsresultaat. 
CNV Vakmensen zal dit stuk met het Onderhandelingsresultaat bespreken met haar leden en 
opnieuw voorleggen.

1. In de eerste helft van 2018 formeren partijen een Werkgroep Duurzaamheid. De Werkgroep 
krijgt als opdracht een studie te verrichten naar de diverse ouderenregelingen in de CAO, 
duurzame inzetbaarheid, kennisoverdracht, opleidingen, ziekteverzuim en de samenhang tussen 
deze onderwerpen. Het streven is erop gericht voor 2019 met concrete voorstellen te komen, die 
partijen zullen bespreken. Dit kan leiden tot een tussentijdse CAO-aanpassing na akkoord van de 
leden.

2. Verbrugge Terminals BV legt nog deze maand een nieuw eenduidig functionerings- en 
beoordelingssysteem ter instemming voor aan de OR. Daar zal een bezwaarmogelijkheid 
onderdeel van uitmaken. De instemmingsaanvraag wordt ter kennisname aan de vakbonden 
toegezonden. Het resultaat van het overleg met de OR wordt ter goedkeuring aan de vakbonden 
voorgelegd.

3. Verbrugge Terminals BV is bereid met CNV Vakmensen in overleg te treden over een wend- en 
weerbaarheid programma (gericht op ontwikkeling en scholing). Uitgangspunt voor Verbrugge 
Terminals BV is dat deelname voor haar kostenneutraal is. Als over een programma 
overeenstemming wordt bereikt zal, na instemming van CAO-partijen, een nader te formuleren 
(onder andere fiscale) passage in de CAO worden opgenomen indien en voor zover opname in 
de CAO noodzakelijk is om van de fiscale faciliteiten gebruik te kunnen maken.

4. I.v.m. de opschorting van de bijdrage aan de Stichting Veilige Haven m.i.v. 1 januari 2017 zal 
Verbrugge Terminals BV in overleg treden met het bestuur van de Stichting. Als dat overleg 
daartoe aanleiding geeft zal Verbrugge Terminals BV de bijdrage hervatten.

5. Verbrugge Terminals BV werkt mee aan stap 6 netto havenpensioen.
6. De '8 in plaats van 5 man van de avondploeg'- afspraak in het Onderhandelingsresultaat van 16 

mei 2017 moet zo gelezen worden dat alles bij het oude blijft (vijf man) zo lang Verbrugge 
Terminals BV onvoldoende mensen beschikbaar heeft om op te schalen naar acht man. 
Verbrugge Terminals BV zal dus eerst extra mensen moeten opleiden voordat er iets verandert.
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