
Principe akkoord Owens Corning 

 

Owens Corning heeft een principe akkoord over een nieuwe CAO bereikt met FNV Bondgenoten en CNV 

Vakmensen. 

 

Looptijd 

De CAO heeft een looptijd van 12 maanden (1 april 2013 tot en met 31 maart 2014) 

Inkomen 

Een structurele loonsverhoging van 2,25% per 1 april 2013. 

In augustus 2013 wordt een eenmalige bruto uitkering van 500 euro aan de medewerkers die op 1 

augustus 2013 in dienst zijn uitgekeerd. Parttimers naar rato. 

Pensioen 

Per 1 april 2013 wordt de werkgevers bijdrage verhoogd van 15,5% naar 16% van de pensioengrondslag. 

Hiermee wordt de premieverdeling 2/3 werkgever en 1/3 werknemer. De pensioenhoofdlijnen 

(premieverdeling, franchise e.d.) zullen in de CAO worden opgenomen. 

Persoonlijk keuze budget (PKB) 

Aan elke werknemer wordt structureel met ingang van 1 april 2013 0,5% van de loonsom (1 juli 2013) 

gereserveerd voor het PKB. Voor 15 november 2013 moet de werknemer aangeven of hij/zij het 

bijbehorende bedrag wil gebruiken voor het aankopen van extra pensioen of het bedrag uit te laten 

keren.  

Employability 

Per 1 april 2013 wordt er een positieve incentive uitgekeerd bij afronding van een opleiding welke uit 

het POB is gefinancierd en de mogelijkheid op de arbeidsmarkt vergroot. 

Studie duur Minimale Studie belastingsuren Maximale Studie belastingsuren Bruto eenmalige uitkering Hoe vaak uit te keren

1 - 3 maanden 8 48 € 250.00 max. 1 x per jaar

4 - 6 maanden 48 84 € 500.00 max. 1 x per jaar

7 - 12 maanden 84 168 € 750.00 max. 1 x per 2 jaar

meerjaren opleiding 840 840 € 1,500.00 max. 1 x per 3 jaar  

De studie belastingsuren geven de doorslag boven de studie duur.   

• Opleiding gefinancierd uit POB leidt tot betere positie op de arbeidsmarkt 

• Opleiding gefinancierd uit POB in eigen tijd. 

• Opleiding gefinancierd uit POB beschikbaar voor alle OC medewerkers + vakkrachten + 

uitzendkrachten welke in het bezit van 2 assessments 

• Loopbaancheck financieren uit POB 



Duurzame Inzetbaarheid 

Gedurende de looptijd van de CAO zal de werkgroep een beleid ontwikkelen voor Duurzame 

Inzetbaarheid van de werknemers.  

 

 

De volgende thema’s worden verder uitgewerkt: 

1. Invloed van werknemers op eigen werktijden 

2. Keuze voor werknemers om verschillende arbeidvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen 

3. Persoonlijke ontwikkeling 

4. Ergonomie en gezondheid. 

Er zal zo spoedig mogelijk een projectplan met bijbehorende tijdpad worden gepresenteerd aan CAO 

partijen.  



Vergoeding woon-werkverkeer 

Per 1 januari 2014 kunnen werknemers die dat wensen gebruik maken van een additionele 

reiskostenregeling. Die regeling houdt in dat voor zover verrekening van woon-werk kilometers à 19 

cent méér bedraagt dan de huidige woon-werk vergoeding, een werknemer het meerdere (netto) kan 

primair worden verrekend met de bruto eindejaarsuitkering waarvan de uitbetaling maandelijks wordt 

verricht. Indien dit niet toereikend is kunnen vakantiedagen, ATV-dagen, etcetera worden ingezet. Let 

op: de verhoogde reiskostenregeling wordt niet door de werkgever betaald, maar gefinancierd uit een 

belastingvriendelijke behandeling van bruto salariscomponenten van de werknemer zelf. De regeling 

kan leiden tot gevolgen voor opbouw pensioen en/of hoogte van salaris voor de sociale 

verzekeringswetten. Owens Corning zal de regeling nader uiteen zetten aan de werknemers.  

Werkgelegenheid 

Ook dit jaar (2013) zullen BBL-ers (werknemers met een leerarbeidsovereenkomst) worden ingezet door 

Owens Corning. Tevens zal de directie zich inspannen om alsnog een werknemer met een Wajong 

indicatie aan te nemen. 

Tijdelijke contracten 

Vanaf 1 januari 2014 zullen wij meegaan in het voorstel zoals neergelegd in het sociaal akkoord. Dit 

houdt in dat: er een nieuwe ketenregeling gaat gelden van 3 x 2 x 6 (max. 3 contracten in 2 jaar met een 

tussenpoos van minder dan 6 maanden) in plaats van het huidige 3 x 3 x 3 (max. 3 contracten in 3 jaar 

met tussenpoos van minder dan 3 maanden). Daarnaast wordt er een uitzondering vastgelegd in de CAO 

voor werk/leerovereenkomsten (max. 1 contract van 3 jaar).  

Werken tijdens Kerst en Oud & Nieuw 

Medewerkers in de 5-ploegendienst zullen vanaf 2013 worden ingeroosterd op beide kerstdagen en 

Oud & Nieuw. Hiervoor zullen zij, indien zij werken een toeslag ontvangen. Indien volgens rooster op de 

eerste Kerstdag of 2de Kerstdag of Nieuwsjaarsdag gewerkt moet worden doch de werkgever geeft aan 

dat de lijnen stilliggen, zal/zullen er geen vakantiedag(en) worden afgeschreven. 

Vakbondscontributie 

De werkgever zal de regeling voor fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie ook over 

2013 mogelijk maken. 



Toelichting Kerst en Oud & Nieuw 

 

Doel OC: doorwerken tijdens kerst en nieuwjaarsdag 

Doel vakbonden: geen vrije dagen meer afschrijven gedurende de periode rondom Kerst en  

 

Huidige situatie: 

Feestdagen doorwerken = incl. 29% ploegentoeslag 

Kerst en nieuwjaarsdag = vrij echter wanneer ingepland een vrije dag afschrijven 

Vrijwillig werken = alle medewerkers (ongeacht ingepland) 250% toeslag (100% loon +29% en 150% 

toeslag). Wanneer men kwam werken werd er geen vrije dag afgeschreven. 

Toekomst: 

Doorwerken tijdens Kerst en Oud & Nieuw (artikel 8 lid 4 komt te vervallen). 

Tijdens Kerst en Oud & Nieuw ziet de nieuwe regeling er als volgt uit: 

 

24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec

O M N O M N O M N O M N

standaard standaard 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250% standaard standaard standaard

31-Dec 01-Jan 02-Jan

O M N O M N O M N

standaard standaard 250% 250% 250% 250% standaard standaard standaard

O Ochtenddienst

M Middagdienst

N Nachtdienst

standaard 100% loon + 29% ploegentoeslag

250% 100% loon + 29% ploegentoeslag + 150% toeslag

 

Een medewerker kan tijdens deze periode, net als in andere perioden een vrije dag nemen (indien 

mogelijk en volgens de geldende redenen) en kan eventueel ruilen met een collega van een ander team 

(volgens de geldende regels). 

Wanneer Owens Corning besluit om niet te produceren tijdens de Kerstdagen en/of Oud & Nieuw dan 

zullen er geen vakantiedagen worden afgeschreven.  

Het uurloon wat wordt gehanteerd staat vermeldt op de individuele loonstroken en is conform principe 

afspraak gemaakt in 2005. 


