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Een onderhandelingsresultaat 
passend bij onze nieuwe realiteit!

Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014
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Een nieuw onderhandelingsresultaatEen nieuw onderhandelingsresultaatEen nieuw onderhandelingsresultaatEen nieuw onderhandelingsresultaat

Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt met 
afspraken voor onze cao. 

Op basis van de feedback van onze medewerkers hebben we 2 belangrijke wijzigingen voorgesteld t.o.v. 
het eerdere bereikte resultaat. Deze wijzigingen zijn:

• Géén verplichte pilots voor het gebruik van Persoonlijke urenbank, maar het gebruik van Persoonlijke 
urenbank inzetten op basis van vrijwilligheid en keuze van medewerker met als doel om samen 
ervaring op te doen.  

• Voor 2014 een extra verlaging van de eigen bijdrage van medewerkers in de pensioenregeling. 
Hiermee ontstaat voor iedereen direct een extra financieel voordeel. De nieuwe eigen bijdrage voor 
2014 is 7,75% per maand. Deze extra verlaging van de eigen bijdrage in pensioenregeling zal niet 
ten koste gaan van de investering die we doen in vitaliteit en gezondheid

In de volgende slides vind je alle afspraken, die horen bij het nieuwe onderhandelingsresultaat.
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Onveranderde thema’s voor 2014Onveranderde thema’s voor 2014Onveranderde thema’s voor 2014Onveranderde thema’s voor 2014

Het verschil maken De eigen keuzesFlexibiliteit & Inzetbaarheid

Het beste uit ons zelf halen
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Het verschil makenHet verschil makenHet verschil makenHet verschil maken

Inkomensgroei voor 2014

ü A factor per 1 januari 2014: 1% (reeds uitbetaald)

ü B factor per 1 januari 2014: 1,5%

ü Verhoging van variabele beloning met 1% naar: 5% + 2%

ü Daling maandelijkse pensioenbijdrage voor 2014 met: 2,25%

(voor toelichting zie slide 14 & 15 over pensioenregeling)

ü Betaling volledige WGA premie door Carglass: +/- € 150,- netto voordeel voor 
medewerkers

Extra investeringen voor 2014 in:

Gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling t.w.v. € 100.000,=

(zie o.a. Carglass vitaal)
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Aanvullende informatieAanvullende informatieAanvullende informatieAanvullende informatie

Nieuwe schema voor de variabele beloning in 2014:

De overige spelregels en voorwaarden voor variabele beloning zoals opgenomen in onze cao 
blijven gelijk.

Uitbetaling A & B factor

• De salarisaanpassing op basis van A factor hebben we in februari 2014 al uitgevoerd;
• De maandelijkse eigen bijdrage voor pensioenregeling hebben we al gewijzigd naar 8% 

per maand

• De toepassing en uitvoering van B factor en de nieuwe eigen bijdrage voor 
de pensioenregeling worden uitgevoerd na akkoord van de leden.

Variabele beloning
Extra variabele beloning

igv. Extended target

5% 2%
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Flexibiliteit & InzetbaarheidFlexibiliteit & InzetbaarheidFlexibiliteit & InzetbaarheidFlexibiliteit & Inzetbaarheid
Persoonlijke Persoonlijke Persoonlijke Persoonlijke urenbankurenbankurenbankurenbank

Voorstel voor afspraken in onze CAO: 

Het vergroten van flexibiliteit en inzetbaarheid is cruciaal om de voordelen hiervan voor 
klanten, Carglass en medewerkers maximaal te benutten. Daarom stellen we de volgende 
afspraken over het inzetten van de Persoonlijke urenbank voor:

• Samen opbouwen van ervaring met medewerkers door te starten met Persoonlijke 
urenbank vanaf september 2014. Eerst minuren opbouwen (met gelijk blijvend inkomen) 
in onze dalperiode en deze uren in piekperiode later weer extra werken.

• Geen “verplichte” pilot, maar afspraken voor gebruik van persoonlijke urenbank als 
protocol afspraak opnemen in cao. 

• Toepassing / gebruik van persoonlijke urenbank op vrijwillige basis en 

keuze van de medewerker zelf.

De bijbehorende spelregels en randvoorwaarden zoals die worden opgenomen 

in de cao t.a.v. de Persoonlijke urenbank staan beschreven in de volgende slides.
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De De De De persoonlijkepersoonlijkepersoonlijkepersoonlijke urenbankurenbankurenbankurenbank

Wat is een persoonlijke urenbank:

De persoonlijke urenbank is: 

• Een werkmethode, waarbij de medewerker extra werkt als het druk is en minder werkt als er 
minder te doen is;

• de minder gewerkte uren uit de rustige periode worden gespaard en worden ingezet in de drukke 
periode (of andersom - de extra gewerkte uren in drukke periode worden opgenomen in een 
rustige periode);

• op jaarbasis geen verandering van het contractueel afgesproken aantal uren. 

• Een urenbank garandeert de medewerker maandelijks een gelijk basisinkomen en 
arbeidsvoorwaarden onafhankelijk van het daadwerkelijk aantal uren die medewerker werkt.
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WelkeWelkeWelkeWelke afsprakenafsprakenafsprakenafspraken & & & & voorwaardenvoorwaardenvoorwaardenvoorwaarden horenhorenhorenhoren bijbijbijbij persoonlijkepersoonlijkepersoonlijkepersoonlijke
urenbankurenbankurenbankurenbank

Uitgangspunt voor succesvolle werking en uitvoering van een Persoonlijke urenbank is het overleg
tussen manager en medewerkers. Hierbij is samen leren, samen ervaring opdoen, elkaar
aanspreken en iedere dag beter worden van groot belang. 

Afspraken en spelregels behorende bij het gebruik van de Persoonlijke urenbank:

• De medewerker ontvangt iedere maand zijn vaste normale bruto maandsalaris op basis van 
overeengekomen contracturen, ongeacht het aantal uren dat medewerker daadwerkelijk wordt
ingezet;

• Bij een lager werkaanbod kan medewerker minder worden ingezet dan afgesproken
contracturen. Medewerker werkt in deze periode minimaal 80% van zijn contracturen per 
week.

• Bij een toenemend werkaanbod kan medewerker extra worden ingezet tot een maximum van 
gemiddeld 48 uur per week en een maximale werktijd per dag van 10 uur. 

• Het rooster zal minimaal 2 weken vooraf definitief bekend zijn

• De extra uren, die medewerker werkt boven afgesproken contract uren worden niet uitbetaald, 
maar opgebouwd in de Persoonlijke urenbank en afgeschreven als er minder wordt gewerkt
dan de afgesproken contracturen;
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WelkeWelkeWelkeWelke afspraken afspraken afspraken afspraken zijnzijnzijnzijn nodignodignodignodig voorvoorvoorvoor succesvolsuccesvolsuccesvolsuccesvol gebruikgebruikgebruikgebruik
((((vervolgvervolgvervolgvervolg))))

• Het maximale aantal plusuren wat medewerker kan opbouwen in de Persoonlijke urenbank is 100 
uren;

• Het maximale aantal minuren wat medewerker kan opbouwen in de Persoonlijke urenbank is 50 uren;

• Als uitgangspunt geldt dat de opgebouwde plusuren in goed overleg tussen manager en medewerker
in halve of hele dagen opgenomen / ingeroosterd worden; 

• Indien medewerker verlof opneemt, neemt medewerker contractueel aantal afgesproken uren verlof
op;

• De eventuele toeslagen behorende bij de extra gewerkte uren (bijv. 50% toeslag voor uren op 
zaterdag of 25% bij werken buiten dagvenster) worden wel direct gedeclareerd door medewerker en 
uitbetaald conform huidige proces.

• Min of plus uren worden bij het einde van het dienstverband van medewerker verrekend met de 
eindafrekening. 

• Min uren worden niet verrekend als het einde van het dienstverband de uitdrukkelijke keuze van 
werkgever is (niet zijnde het niet verlengen van een bepaalde tijd contract) en er geen sprake van 
verwijtbaarheid is door medewerker.
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• De implementatie van de Persoonlijke urenbank heeft geen gevolgen voor de werking en uitvoering
van de 24 uurs service dienst en dienstdoende monteur; (voorstel: indien SM dienst heeft, werkt hij
in die week maximaal afgesproken contract uren)

• Voor de start van het gebruik van de persoonlijke urenbank zal Carglass zorgen voor goede en 
heldere registratiemogelijkheden, zodat op elk moment het saldo voor medewerker en carglass
inzichtelijk is. 

• Evaluatie van de werking en het gebruik van persoonlijke urenbank met medewerkers en 
vakbonden in juli 2015. Op basis daarvan kunnen eventuele aanpassingen van spelregels en 
voorwaarden worden afgesproken.

• Persoonlijke urenbank kan worden gebruikt door alle medewerkers werkzaam bij Carglass

WelkeWelkeWelkeWelke afspraken afspraken afspraken afspraken zijnzijnzijnzijn nodignodignodignodig voorvoorvoorvoor succesvolsuccesvolsuccesvolsuccesvol gebruikgebruikgebruikgebruik
((((vervolgvervolgvervolgvervolg))))
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Het Het Het Het PersoonlijkPersoonlijkPersoonlijkPersoonlijk KeuzeKeuzeKeuzeKeuze Budget in 2014Budget in 2014Budget in 2014Budget in 2014

Het Persoonlijk keuze budget (PKB)

Implementatie van gemaakte PKB afspraken zijn uitgevoerd en afgerond. Ruim 100 medewerkers 
hebben in 2013 hun eigen keuze gemaakt.

Bronnen voor PKB blijven gelijk:

Voor het gebruik van de bestedingsdoelen kun jij als medewerker gebruik maken van een aantal 
‘bronnen’. De afgesproken bronnen blijven voor 2014 hetzelfde: Vakantiegeld (8%); Verkoop van 4 
bovenwettelijke dagen; Variabele beloning (in maart) Verkopen van ATV dagen (max 8)

Bestedingsdoelen PKB 2014

• Voor deze CAO blijven de bestaande bestedingsdoelen en bijbehorende voorwaarden gelijk;

• In deze CAO periode gaan we het gebruik van het Persoonlijk Keuze Budget en de bijbehorende 
bestedingsdoelen verder stimuleren en o.a. koppelen aan andere initiatieven vanuit thema 
duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement

• Daar waar mogelijk worden aanpassingen / toevoegingen van bestedingsdoelen gedurende het 
jaar gedaan.

Investering van Carglass in 2014:

• Bijdrage van Carglass bij het gebruik van bestedingsdoelen blijft gelijk 

aan de huidige afspraak;

• Reservering van € 40.000,= voor 2014
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ZelfZelfZelfZelf de de de de standaardstandaardstandaardstandaard veranderenveranderenveranderenveranderen!!!!

Extra keuze voor medewerkers:

We bieden onze medewerkers de keuze om alle ATV rechten en leeftijdsuren om te zetten in geld.

Dit bedrag wordt dan maandelijks uitbetaald bij je salaris.

De eigen keuze maken:

Als medewerker dien je zelf deze keuze te maken, die dan voor het hele jaar geldt. In 2015 kun je 
dan opnieuw je keuze maken.

Vrije dagen terugkopen

Heb je als medewerker toch nog extra vrije dagen nodig? Dan kan medewerker d.m.v. PKB 
maximaal 10 dagen per jaar kopen.

De financiële waarde bij koop en verkoop van een verlofuur is gelijk aan elkaar.

Indien je als medewerker deze keuze niet maakt, blijft de opbouw in tijd (ATV en leeftijdsdagen) 
van toepassing.

rsmeets
Notitie
Hierbij wel rekening houden met verplichte verlofdagen
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Stappenplan 
Pensioen 1-1-

2014

23 mei 2013

Nieuwe pensioenregeling 
1-1-2014 op een rij
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Waarom en voor wie?

Waarom is wijziging nodig:
Wijziging van pensioenwetgeving per 1 januari 2014, waardoor we verplicht zijn om de bestaande 
pensioenregeling aan te passen.

Als we dit niet doen, dan heeft dit zowel voor medewerker als voor Carglass nadelige fiscale 
financiële gevolgen. 

Voor wie:
Alle medewerkers in dienst bij Carglass

Wat betekent dit concreet voor mij als medewerker:
• Zelfde pensioenregeling met  maximale opbouw van pensioen tot 67 jaar
• Lagere pensioenbijdrage voor medewerkers in 2014, dus nu meer te besteden; 
• Carglass betaalt groter deel van totale kosten dan voorheen.

Toekomstige ontwikkelingen in pensioenwetgeving:
De overheid denkt na over nog verdere aanpassingen in de pensioenwetgeving in combinatie met de 
verhoging van de AOW en pensioenleeftijd naar 67 jaar. Deze aanpassingen worden doorgevoerd 
met ingang van 1 januari 2015.

rsmeets
Notitie
Maar dit kost ook Carglass behoorlijk minder als voorheen!
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Onze keuze voor 2014: variant 67 jaar en 2,15 % opbouw

Uitgangspunten van de pensioenregeling voor 2014:

Geïndexeerde middelloonregeling

- Franchise (2013) € 13.227,00

- Pensioenrichtleeftijd 67 jaar

- Rekenrente 3,00%

- Opbouwpercentage ouderdomspensioen 2,15% van de pensioengrondslag 

- Opbouwpercentage partnerpensioen 1,505% van de pensioengrondslag 

- Maandelijkse eigen bijdrage voor medewerker 7,75% 

En verder:
• Voordeel lagere kosten direct terug naar medewerkers door extra investering vanuit Carglass in 

vitaliteit en gezondheid (duurzame inzetbaarheid) van medewerkers (zie o.a. Carglass vitaal);

• Afgesproken eigen bijdrage van 7,75% geldt alleen voor 2014;

• Op basis van aankomende wetswijzigingen dienen we vanaf 1 jan 2015 nieuwe afspraken te maken. 

rsmeets
Notitie
Was 10 %
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Overige afsprakenOverige afsprakenOverige afsprakenOverige afspraken
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Overige afsprakenOverige afsprakenOverige afsprakenOverige afspraken

• Looptijd van deze cao voor de duur van 12 maanden (1 januari 2014 t/m 31 december 2014);

Studie afspraken t.b.v. nieuwe cao in 2015:

• Invulling van 24 uurs service dienst en bijbehorende cao afspraken (zoals vergoedingen / 
uitslaapregeling);

• Overgang naar werkkostenregeling doorgeschoven naar 1 jan 2015. Daarmee wordt protocol 
afspraak over werkkostenregeling verlengd voor de komende cao. 

• Toekenning en inzet van alle verlofrechten (verlof, bijzonder verlof, leeftijdsdagen en ATV).
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Overige afsprakenOverige afsprakenOverige afsprakenOverige afspraken

• Het werknemersdeel van de WGA premie (+/- € 150,- netto per medewerker) wordt voor de 
looptijd van de cao door werkgever betaald (zie ook slide 6);

• De bestaande afspraken over stageplekken en Wajong medewerkers worden voor de looptijd van 
deze cao voortgezet;

• De in artikel 8.4 beschreven afbouwregeling als gevolg van een functiewijziging waarbij salaris 
boven het maximum salaris behorende bij nieuwe functie ligt, zal ingaan 12 maanden na 
ingangsdatum van nieuwe functie. (daarmee niet meer gekoppeld zijn aan vaste loonronde);

• De mogelijkheid tot 4 * 9 uur werken zal onderdeel zijn van de pilot Persoonlijke urenbank en het 
verder verbeteren van roostermatig werken.  

• AWVN regeling wordt voor de looptijd van de cao gecontinueerd
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Een CAO die bijdraagt aan het realiseren van onze 
strategie en een onvergetelijke ervaring voor medewerkers 
en klanten!

CAO 2014




