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ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

  

CAO HENKEL NEDERLAND OPERATIONS 

 

 
Op 24 juni 2016 hebben Henkel Nederland Operations en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en 

De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor Henkel Nederland Operations.  

 

Het cao-overleg vond plaats tegen de achtergrond van de huidige zorgelijke bedrijfseconomische 

situatie en de achterblijvende resultaten. Tijdens het cao-overleg en ook tijdens de kantinebijeenkomst 

op 14 juni heeft Marcel Vergölts toegelicht dat de aandeelhouder alleen bereid is verder te investeren als 

het bedrijf goede resultaten laat zien, ook wat betreft leveringsbetrouwbaarheid.  

Goede resultaten kunnen worden bereikt door de opbrengsten te verhogen en/of kosten te verlagen 

waar dit kan. Aangezien circa 50% van de kosten te maken heeft met de kosten van arbeid, is het voor 

de continuïteit van het bedrijf en daarmee van de werkgelegenheid op lange termijn verstandig 

terughoudend te zijn met structurele verhoging van deze kosten.  

 

Het onderhandelingsresultaat, dat door de vakorganisaties begin juli aan de leden ter beoordeling zal 

worden voorgelegd, omvat de volgende afspraken. 

 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 2 jaar, van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. 

 

2. Inkomen 

De salarissen en de salarisschalen worden als volgt verhoogd: 

- 1,0% per 1 juli 2016;  

- 1,5% per 1 juli 2017. 

   

3. Premie Werkhervattingskas 

Henkel zal de zogenaamde gedifferentieerde premie (werkhervattingskas) voor de duur van de cao 

volledig voor zijn rekening te nemen. Dat scheelt de werknemer in 2016 0,09% van zijn netto loon.  

 

4. Opleiding en training 

Partijen hebben kennis genomen van de opleidings- en trainingsinspanningen die door Henkel Nederland 

in de afgelopen jaren zijn verricht (onder andere aanbieden en financieren van VAPRO A, B en C 

opleidingen, specifieke trainingen voor basisoperators en warehousemedewerkers en de Henkel-

investeringen in E-Learning).  

Werkgever heeft aangegeven op deze weg verder te willen gaan en via opleiding en training extra te zullen 

investeren in de verdere (competentie-)ontwikkeling van de medewerkers. Voor de financiering van deze 

investeringen, worden de opleidingsbudgetten de komende twee jaren aanzienlijk verhoogd. Werkgever 

heeft toegelicht dat daartoe een vernieuwd overzicht van functies wordt gemaakt die relevant zijn voor de 

site, welke competenties per functie zijn vereist (competentiematrix) en welke opleidingseisen worden 

gesteld (trainingsplan). Ook is getoond op welke wijze de inspanningen op dit gebied kunnen worden 

gevolgd.  

Werkgever heeft bevestigd dat uitzendkrachten, zolang zij werkzaam zijn bij het bedrijf, volledig 

deelnemen aan de interne trainingen.  

 

5. Vitaliteit 

Werkgever wil een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van de vitaliteit van de medewerkers.  

De tegemoetkoming in de kosten van een abonnement van een sportvereniging of sportschool van bruto  

€ 15,- per maand wordt definitief gemaakt. 
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6. Afbouwregeling ploegentoeslag 

De tekst van artikel 17.4 (afbouwregeling ploegentoeslag) wordt aangepast in de zin dat deze van 

toepassing zal zijn als de werknemer anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek, wordt 

overgeplaatst naar een lager beloond dienstrooster.  

Daarnaast wordt de afbouwregeling ploegentoeslag met ingang van 1 juli 2016 verbeterd. Zie hiervoor 

onderstaande tabel. 

 

Aantal maanden dat de 

werknemer ononderbroken in 

dezelfde ploegendienst 

werkzaam is geweest  

 

Nieuwe afbouwregeling 

ploegentoeslag 

Huidige afbouwregeling 

ploegentoeslag  

6 tot 9 maanden 

 

6 weken 50% 0 tot 2 weken 100% 

Maximaal 2 weken 100% 

9 tot 24 maanden 

 

12 weken 50% 2 tot 5 weken 100% 

Maximaal 5 weken 100% 

24 tot 54 maanden 

 

8 weken 100% en daarna 

8 weken 50% 

6 tot 13 weken 100% 

Maximaal 13 weken 100% 

54 maanden of langer 12 weken 100% en daarna 

12 weken 50% 

13 tot 16 weken 100% 

Maximaal 16 weken 100% 

 

7. Inleenkrachten 

De eerste zin van artikel 30.3 “Werkgever zal alleen zaken doen met NEN-4400-1 gecertificeerde 

uitzendbureaus, die zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid.” wordt geschrapt.  

Als gebruik gemaakt wordt van ingeleende arbeidskrachten wordt door de werkgever aan het betreffende 

uitzendbureau opdracht gegeven het uurtarief voor de in te lenen arbeidskracht te baseren op de 

inlenersbeloning volgens de ABU-cao. Werkgever zal zich er van vergewissen dat de uitzendorganisaties 

die actief zijn voor het bedrijf de juiste arbeidsvoorwaarden toepassen op de binnen het bedrijf ingezette 

uitzendkrachten. 

  

8. WW 

Cao-partijen spreken af de duur en de opbouw van de WW en de WGA te repareren conform de 

afspraken hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid 

van 24 december 2013, 11 juli 2014 en 24 november 2015. Cao-partijen schatten in dat de private 

aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige 

premie voor hun rekening.  

Cao-partijen spreken de intentie uit de afspraken te volgen die de nationale private uitvoerder voor de 

aanvullende private WW/WGA zal vaststellen, maar die nu nog niet bekend zijn. Zodra één en ander 

duidelijk is, zullen partijen met elkaar in overleg treden om hierover nadere afspraken te maken. De wijze 

van vastlegging van de afspraken (in een aparte cao, verwerking in de bestaande cao’s) en de duur van 

die afspraken maken onderdeel uit van dit overleg. 

 

9. Financiële foto 

Henkel is graag bereid in voorkomende individuele situaties inzicht te geven in de effecten van 

functiewijzigingen en dergelijke voor salaris en pensioen.   

 

10. Cao-redactie 

De redactie van de cao zal worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Het betreft hier onder andere 

de toevoeging onder artikel 7 lid 1 dat bij een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of minder geen 

proeftijd geldt.  

 

11. Werkgeversbijdrage 

De werkgeversbijdrage conform de zogenaamde AWVN-regeling wordt voor de looptijd van de cao 

voortgezet. 


