
    

 

PRINCIPEAKKOORD CAO FORBO NOVILON BV 

EN FORBO FLOORING BV 

 

Partijen hebben op 8 april 2014 overeenstemming bereikt over de nieuwe collectieve 

arbeidsovereenkomsten voor medewerkers van Forbo Novilon BV in Coevorden en Forbo Flooring BV in 

Assendelft. 

Met het voorbehoud dat de leden van de vakbonden tijdens de ledenraadpleging nog akkoord dienen te 

gaan, zijn de volgende afspraken gemaakt: 

1. De cao’s kennen een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016; 

 

2. De salarisschalen worden per 1 juni 2014 met 2,0% verhoogd en per 1 juni 2015 wederom met 2,0% 

verhoogd; 

 

3. Het voorstel van Forbo voor aanpassing van de leeftijdsgerelateerde bepalingen gaat voor deze cao-

periode van tafel. Het is de intentie van Forbo om na de evaluatie van de resultaten van de 

werkgroepen Duurzame Inzetbaarheid deze leeftijdsgerelateerde bepalingen en overige 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties in te brengen in het cao-overleg van 2016; 

 

4. Forbo gaat door met zijn inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten 

participeren in het arbeidsproces middels een werkervaringsplaats, stageplaats of leerwerktraject. 

Naast de al bestaande activiteiten zal Forbo een extra inspanning leveren door jonggehandicapten 

met een arbeidsbeperking (Wajong) in dienst te nemen. Bij Forbo Novilon BV komen twee Wajong 

plaatsen en bij Forbo Flooring BV komen drie Wajong plaatsen. Hierbij zal Forbo samenwerken met 

een externe begeleidingsinstantie. Bij Forbo Flooring BV wordt een speciale loonschaal 

(participatieschaal) voor deze Wajongers toegevoegd aan de reeds bestaande loonschalen. Deze 

participatieschaal begint op 110% van het wettelijk minimum loon (WML) en groeit in 5 tredes door 

tot 120% WML. Deze schaal wordt niet verhoogd met het bepaalde onder punt 2 maar groeit mee 

met de verhogingen van het WML. Na twee jaar zal de bruikbaarheid van deze participatieschaal 

worden geëvalueerd. Bij Novilon BV worden de Wajongers minimaal ingeschaald in schaal I (één); 

 

  



    

5. Voor Forbo Novilon BV zijn formatieafspraken gemaakt over de doorstroming van uitzendkrachten 

naar een Forbo dienstverband. Op voorwaarde dat de reeds bestaande afspraken met de OR over 

de verhouding tussen vast en flexibel personeel worden gerespecteerd en op voorwaarde dat de 

benodigde productievolumes zich positief blijven ontwikkelen, is afgesproken dat er voor 2014 en 

2015 telkens tien uitzendkrachten kunnen overstappen naar een Forbo dienstverband; 

 

6. Duurzame Inzetbaarheid blijft een belangrijk thema. Zoals reeds vermeld in de mededeling van de 

klankbordgroep zullen naast de werkgroepen ploegenroosters en kantoordienst er aanvullende 

inspanningen verricht worden op het gebied van gezondheid, vitaliteit & levensstijl en op het gebied 

van vakmanschap, inzetbaarheid & interne mobiliteit. In samenwerking met De Unie wordt verder 

gekeken naar een periodieke loopbaancheck en tevens zal er een project komen om de interne 

mobiliteit verder te stimuleren en vergroten; 

 

7. De resultaatafhankelijke uitkering van Forbo Novilon BV wordt gecontinueerd. De eenmalige 

variabele uitkering  van Forbo Flooring BV wordt herijkt en krijgt een uitgroeimogelijkheid tot 150% 

volgens de volgende staffel: 

 - Bij het behalen van een kwaliteitsrendement in de productie van ten minste 93,0% in het  

 kalenderjaar wordt 0,25% van het jaarsalaris uitgekeerd. Bij een kwaliteitsrendement van 

 93,5% wordt 125% van de 0,25% uitgekeerd en bij een kwaliteitsrendement van 94,0%  

 wordt 150% van de 0,25% uitgekeerd. 

 - Bij het behalen van 100% van de gebudgetteerde omzet (NSV) verkoopdoelstelling in de 

 Nederlandse markt in het kalenderjaar wordt 0,25% van het jaarsalaris uitgekeerd. Bij een  

 omzet (NSV) van 105% wordt 125% van de 0,25% uitgekeerd en bij een omzet (NSV) van 110%  

 wordt 150% van de 0,25% uitgekeerd;  

 

8. Het tekstvoorstel van Forbo voor opschorting van de loondoorbetalingsverplichting voor 

medewerkers die onvoldoende meewerken aan de re-integratieverplichtingen wordt voorgelegd 

aan de juridische afdelingen van de vakbonden; 

 

9. De afspraken die gemaakt zijn over de proef met het vijfploegendienstrooster voor de LVT productie 

bij Forbo Novilon BV worden opgenomen als bijlage in de cao-tekst; 

 

10. De minimumbezetting in de ploegen wordt een vast terugkerend agendaonderwerp voor de 

overlegvergadering bij Forbo Flooring BV; 

 

11. De alternatieve aanwending van het budget dat vrijvalt bij afschaffing van de ideeënbus bij Forbo 

Flooring BV wordt teruggelegd bij de bestuurder en OR; 

 

  



    

12. Het vergewisbeding voor de beloning van inleenkrachten, waarbij de werkgever nagaat dat de 

uitzendbureaus de correcte arbeidsvoorwaarden toepassen op uitzendkrachten, en het SNA-

keurmerk als vereiste voor de uitzendonderneming worden ook opgenomen in de cao-tekst van 

Forbo Flooring BV (art 2-8 cao Forbo Novilon BV);  

 

13. Forbo zal zich niet voor financieel gewin onttrekken van haar afspraken met bij de ABU aangesloten 

uitzendondernemingen indien de inlenersbeloning zal wijzigen naar aanleiding van de ABU branche-

afspraken over gelijk werk, gelijk loon;  

 

14. De werkgeversbijdrage aan de vakverenigingen (awvn-regeling) wordt gecontinueerd voor de 

looptijd van de cao; 

 

15. Partijen zullen redactionele controle en aanpassing uitvoeren van de cao-teksten. De in 2009 per 

abuis verwijderde regel in de cao-tekst van Forbo Flooring BV over de opname van overuren (art 

10.4) zal weer worden opgenomen in de cao-tekst. Daarin wordt aangegeven dat overwerk zoveel 

mogelijk zal worden gecompenseerd in tijd, binnen twee maanden nadat het overwerk is verricht; 

 

16. Forbo zal zich inspannen om de communicatie over en het inzichtelijk maken voor de medewerkers 

van cao regelingen, cao-a-la-cart regelingen en vrijwillige verzekeringen te verbeteren; 

 

17. Partijen zullen tijdens de looptijd van deze cao overleg voeren over twee op handen zijnde 

wetswijzigingen en daar waar noodzakelijk of gewenst aanvullende afspraken maken in aanvulling 

op deze cao-afspraken. Het gaat daarbij om de aanpassing van de pensioenwet per 1 januari 2015 

en de aanpassing van het sociale zekerheidsrecht, voor wat betreft het derde ww-jaar. Partijen 

zullen het adviesrapport van de SER over dit derde ww-jaar tijdig met elkaar bespreken.  

Aldus overeengekomen te Coevorden op 8 april 2014 

Namens de werkgeversorganisaties,   Namens de vakorganisaties, 

 
 
------------------------ 
Jelle van der Zwaan   
Directeur Operations 
Forbo Flooring BV 

 
 
------------------------ 
David Glancy 
Directeur Operations 
Forbo Novilon BV    

  
 
------------------------  
Lex Makkinje  
Bestuurder Industrie 
FNV Bondgenoten 

 
 
------------------------ 
Janwillem Compaijen 
Bestuurder Industrie 
FNV Bondgenoten 

 
 
 
------------------------  
Joost Dirkx 
Directeur Personeel 
Forbo Flooring Systems 

   
 
 
------------------------ 
Roel van Riezen 
Vakgroepbestuurder 
CNV Vakmensen 

 
 
 
------------------------ 
Rene Koorn 
Belangenbehartiger Collectief  
De Unie 

 


