
Someren, 17 december 2015 

 
 
Op 17 december 2015 heeft de directie van Stramit bv een onderhandelingsresultaat met FNV bereikt. 
 

1. Looptijd van de CAO 24 maanden t.w. van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2017. 
 

2. Per 1 oktober 2015 een structurele loonsverhoging van 1,60% 
Per 1 oktober 2016 een structurele loonsverhoging van 1,75% 
 

3. Fiscale verrekening van vakbondscontributie is voor  de looptijd van de cao mogelijk. 
 

4. Voor de looptijd van deze CAO zal de gedifferentieerde premie voor de WGA niet worden 
doorberekend aan de werknemer. 
 

5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid blijft ook tijdens de duur van deze CAO een belangrijk 
aandachtspunt. 

 Er zal op korte termijn een paritaire werkgroep “leeftijdsbewust personeelsbeleid” worden 
gevormd, bestaande uit (kader)leden FNV en afgevaardigden van Stramit die een onderzoek zal 
doen naar de behoefte en inzetbaarheid van de werknemers. Deze werkgroep zal een advies 
uitbrengen aan de cao partijen over de onderwerpen:  

• Regelingen in de cao waaraan een leeftijd is verbonden voor de huidige werknemers 
(betreffende  overwerk, werken in ploegendienst, werken in verschoven dienst). 

• Regelingen in de cao waaraan een leeftijd is verbonden voor nieuwe werknemers. 
• Eventueel verlengen arbeidsduur per week en verlagen FW- of ADV tegoeden. 

zodat afspraken kunnen worden gemaakt die de huidige regelingen vervangen.  
 Stramit zal medio januari 2016 een eerste bijeenkomst organiseren. 

Voor nieuwe medewerkers geldt dat leeftijd gekoppelde regelingen ingaan vanaf 60 jaar, dit in 
afwachting van eventueel aangepaste cao afspraken. 

 
6. Voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het 

verdienen van het wettelijk minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonsubsidie op grond van de 
Participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen. 

 Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt op 120% WML. De loonschaal wordt 
doorlopen op grond van beoordeling, met stappen van maximaal 4% per jaar.  

 Gedurende de looptijd van de cao zal werkgever zich inspannen om 1 medewerker uit de 
doelgroep in dienst te nemen. Een onderdeel van het onderzoek naar de functiemogelijkheden is 
job-carving. 

 
7. De werkgeversbijdrage wordt voor de looptijd van deze CAO gecontinueerd. 

 
8. De cao wordt aan wordt aangepast aan de nieuwe wet Werk en Zekerheid. 
 
9. Zodra er meer duidelijkheid is over de WW reparatie zullen partijen in overleg treden. 
 
Bovenstaand onderhandelingsresultaat zal door FNV, met een positief advies, worden voorgelegd aan  
haar leden tijdens de ledenvergadering op 17 december 2015.  
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