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Onderhandelingsresultaat CAO Hexion. 

Tussen: 
Hexion B.V. / HEXION VAD.B.V. te Rotterdam  
als partij aan werkgeverszijde 
en 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (afgekort FNV) te Utrecht  
en  
CNV Vakmensen.nl te Utrecht 
ieder voor zich en tezamen als partij aan werknemerszijde 
tezamen “partijen” 
 
is uitvoerig gesproken over wijzigen en verlengen van de tussen hen bestaande cao. Op donderdag 26 
april 2018  is overeenstemming bereikt over dit onderhandelingsresultaat. 
 
Overeengekomen wijzigingen: 

1) Looptijd: 

De cao wordt verlengd met 24  maanden, te weten ingaande op 1 april 2018 en expirerend op 31 

maart 2020. 

2) Initieel: 

Werkgever zal de schaalsalarissen en salarissen als volgt structureel verhogen: 

a. met ingang van 1 april 2018 met 2,5%, 

b. met ingang van 1 april 2019 met 2,5%. 

3) Duurzame inzetbaarheid: 

Partijen erkennen dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werk-

nemer en werkgever, dit voor alle leeftijdscategorieën. Werkgever heeft vakbonden geïnformeerd 

over de voortgang van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid.  

Partijen hebben afgesproken dat in de werkgroep (OR/WG) aandacht wordt besteed aan de behoef-

ten onder oudere werknemers om meer aandacht te besteden aan, door hen ervaren belastende 

roosters. Partijen vragen hierbij expliciet dat op basis van draagvlak onderzocht wordt of andere 

roostervormen mogelijk zijn. Verder zal een verkenning plaatvinden, of binnen de operationele be-

heersbaarheid en kostenneutraliteit huidige ontziemaatregelen anders kunnen worden vormgege-

ven.  

4) Opkomstdagen, ex artikel 4 lid II 

Partijen hebben uitvoerig gesproken over de wijze van inroosteren van opkomstdiensten voor trai-

ning, opleiding en instructie.  Kennelijke bestaat verschil in beleving bij de optie om opkomstdiensten 

in delen van 4 uur op te nemen. In dat licht bestaat de mogelijkheid dat in de cao wordt opgenomen; 

dat per kalenderjaar werkgever en ondernemingsraad de mogelijkheid hebben om afspraken te ma-

ken om één of meer opkomstdagen zoals bedoeld in artikel 4 lid 11 in delen van 4 uur in te rooste-

ren, mits de OR instemming verleend voor een wijziging van huidige cao regeling zoals opgenomen 

in artikel 4 lid 11. 

Hierbij is afgesproken dat vakbonden deze mogelijkheid met hun leden bespreken. Dienovereen-
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komstig maakt dit punt 4 geen deel uit van het integrale pakket wijzigingen, zoals bedoeld met dit 

onderhandelingsresultaat. 

5) Diversen: 

a. Werkgever zal, bij het verlengen van de cao de AWVN werkgeversbijdrage-regeling verlengen. 

b. Werkgever en vakbonden zullen met ingang van het 3e kwartaal 2017 het zgn. kwartaaloverleg 

hernieuwd oppakken. 

c. In artikel 31 wordt de volgende bepaling opgenomen: “De werkgever zal de vakbond op diens 

verzoek, doch minimaal tweemaal per kalenderjaar informeren over de algemene gang van zaken in 

de onderneming en het sociaal beleid.”  

Aldus tussen partijen besproken en vastgesteld dd. donderdag 26 april 2018 te Rotterdam,  

 

Namens    Namens     Namens 
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