
  

PRINCIPEAKKOORD CAO OWENS CORNING VEIL NETHERLANDS B.V. 2017-2018 
 
Partijen hebben op 16 maart 2017 overeenstemming bereikt over de nieuwe 
collectieve arbeidsovereenkomst voor medewerkers van Owens Corning Veil 
Netherlands B.V. in Apeldoorn. 
 
Vallend binnen het mandaat dat de vakorganisaties van hun leden hebben 
ontvangen in de ledenraadpleging van 9 februari 2017, zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
 
1. Looptijd 

De CAO kent een looptijd van 12 maanden: van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018. 
 

2. Inkomen 
De salarissen worden per 1 mei 2017 verhoogd met 2%. 
 

3. Reparatie WW en WGA 
De intentieverklaring zoals overeen gekomen in de CAO 2016-2017 willen wij 
continueren. Zodra een belangrijke ontwikkeling zich voordoet zullen partijen dit 
bespreken.  
 

4. Collectieve winterstop 
Partijen komen overeen dat de afspraken over een collectieve winterstop, als 
omschreven in artikel 11.3.b van de CAO, niet worden verlengd. 

 
5. Functiewaardering 

Partijen spreken af dat Owens Corning Veil Netherlands B.V. tijdens de looptijd 
van deze CAO een onderzoek zal laten doen naar de actualiteit van de functie 
omschrijvingen. Dit onderzoek heeft betrekking op de afdelingen Productie, 
Onderhoud en Warehouse. Het streven is om de eventuele consequenties per 1 
april 2018 te effectueren. De houder van het functiewaardering systeem (Orba) 
zal het onderzoek uitvoeren.  
De voortgang van het onderzoek zal gerapporteerd worden tijdens het Periodiek 
Overleg tussen partijen. 

 
6. Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid blijft voor partijen een speerpunt. Owens Corning gaat 
een studie doen gedurende de looptijd van deze CAO naar het opstellen van een 
persoonlijk inzetbaarheids plan. Uitgangspunt van het plan is om medewerkers 
van alle leeftijden in staat te stellen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de inzetbaarheid. Dit plan zal tenminste de volgende 
elementen bevatten: vrije tijd, opleiding & ontwikkeling en gezondheid. Partijen 
zullen tijdens het Periodiek Overleg de voortgang bespreken.  
Doelstelling is om het budget neutraal te realiseren door gebruik te maken van 
bestaande regelingen in de CAO door deze anders aan te wenden.  
Gezien deze context wordt de looptijd van het Persoonlijk Opleidingsbudget 
verlengd met 3 maanden (t/m 31 maart 2018). 
 

  



  

 
7. Werkingssfeer 

Partijen komen overeen de rechtspersoon OC NL Invest Cooperatief U.A. toe te 
voegen aan de werkingssfeer van deze CAO.  
 

8. Vakbondscontributie 
Voor wat betreft de vakbondscontributie is afgesproken dat Owens Corning Veil 
Netherlands B.V. bereid is in 2017 de huidige, fiscaal vriendelijke, behandeling 
voort te zetten voor zover dit fiscaal is toegestaan en voor zover er vrije ruimte in 
de werkkostenregeling voor bestaat. 
 

9. Werkgeversbijdrage vakorganisaties 
Owens Corning zal een werkgeversbijdrage, volgens AWVN norm, aan de 
vakorganisaties voldoen. 
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