
Onderhandelingsresultaat CAO-overleg 
 
Inleiding 

 
Avery Dennison heeft met de vakorganisaties van FNV Bondgenoten en De Unie 
gesprekken gevoerd over de verlenging van de huidige CAO van Avery Dennison.  
 
Op donderdag 4 mei 2017 is een onderhandelingsresultaat bereikt dat de 
vakorganisaties aan hun leden zullen voorleggen. 
  
Het volgende is overeengekomen: 
 
 
1. Looptijd 
 
De nieuwe CAO van Avery Dennison gaat in op 1 april 2017 en eindigt op 31 maart 
2019. De looptijd is derhalve 24 maanden. 
 
 
2. Financiële zaken 

 
● Per 1 juli 2017 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2,25 procent. 
 
● Per 1 juli 2018 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2,25 procent. 
 

 
3. WhK premie 
 
Voorheen was dit de WGA premie. Gedurende de looptijd van de CAO zal Avery 
Dennison afzien van het recht om het werknemersdeel van de WhK premie te verhalen. 
 
4. AWVN regeling 
 
Gedurende de looptijd van de CAO wordt de “AWVN regeling” voortgezet, betreffende 
de werkgeversbijdrage aan de bij deze CAO betrokken vakorganisaties. 
 
5. Faciliteren vakbondscontributie. 
 
Gedurende de looptijd van de CAO zal Avery Dennison de gebruikelijke fiscale 
behandeling van de vakbondscontributie faciliteren via de WKR. Jaarlijks kan de 
vakbondscontributie worden gedeclareerd. Deze contributie wordt bruto ingehouden op 
het salaris en netto verrekend via de loonstrook. 
 
6. 3e WW jaar 
 
CAO-partijen hebben afgesproken dat de duur en de opbouw van de WW worden 
gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 
zijn gemaakt. Na de reactie van de minister van SZW op het SER-advies “Rol sociale 
partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en na een 



eventueel StvdA-advies hierover, zullen CAO-partijen, met inachtneming van deze 
adviezen en de StvdA-aanbevelingen van 24 december 2013 en 11 juli 2014, overleg 
voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende 
WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering 
worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de CAO opengebroken. 

 
7. Arbeidsparticipatie 

 
Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kan werken maar daarbij 
ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. In het 
kader van landelijk gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord heeft Avery Dennison 
tijdens de vorige CAO een inspanningsverplichting toegezegd om gedurende de looptijd 
van de CAO twee arbeidsgehandicapten te werk te stellen. Dit zou een samenwerking 
zijn met DZB/ Re-integratie Leiden, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in 
de Leidse regio. De voortgang is besproken tijdens het periodiek overleg en tijdens de 
onderhandelingen van de nieuwe CAO. Gedurende de looptijd van deze CAO heeft 
Avery Dennison wederom een inspanningsverplichting toegezegd voor tewerkstelling 
van twee arbeidsgehandicapten en aangegeven dit een onderdeel te laten zijn van het 
komende tenderproces voor de invulling van facilitaire zaken. 
 
8. Mantelzorg 

 
Gedurende de looptijd van de vorige CAO heeft Avery Dennison een behoeftepeiling 
uitgevoerd naar mantelzorg onder de werknemers van Avery Dennison in Nederland. 
Naar aanleiding van deze peiling zullen wij gedurende de looptijd van deze CAO een 
informatiepakket opstellen voor werknemers met daarin informatie over de 
mogelijkheden binnen Avery Dennison en contactpunten voor vragen en advies.  

 
9. Scholing 

 
● Gedurende de looptijd van deze CAO heeft Avery Dennison toegezegd dat iedere 

werknemer van Avery Dennison in Nederland – indien gewenst - in overleg met de 
afdeling HRM een persoonlijke loopbaanscan kan laten uitvoeren. Dit kan via de 
organisatie MEPD. Indien gewenst tevens via een zelf gekozen 3de partij (er geldt 
een maximum 600 euro netto). 

● Avery Dennison heeft toegezegd gedurende de looptijd van de CAO een 
opleidingsbudget van 500 euro netto per CAO-jaar beschikbaar te stellen voor alle 
werknemers en uitzendkrachten. Voor de uitzendkrachten geldt dat zij in aanmerking 
komen als zij op peildatum 1 april 2017 langer dan 1 jaar werkzaam zijn bij/voor 
Avery Dennison. Werknemers kunnen dit opleidingsbudget ook benutten voor 
ontwikkeling die niet direct functiegerelateerd is, ter bevordering van hun 
marktwaarde. Op basis van vrijwilligheid kunnen werknemers ervoor kiezen om ook 
het budget van hun dienstjaardag(en) hiervoor te benutten, dit zal per jaar moeten 
worden aangegeven. Evaluatie van het gebruik van het opleidingsbudget zal 
plaatsvinden tijdens het periodiek overleg. 
 

o Voorwaarden werknemers: 
▪ Per 1 april 2017 500 euro netto 

http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2014/20140711-aanvullende-verzekering-opbouw-duur-ww-cao.aspx
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2013/20131224-opbouw-duur-ww.aspx


▪ Bij in- en uitdiensttreding naar rato berekening 
▪ Indien budget na 1 jaar niet is gebruikt, zal dit budget bruto worden 

uitgekeerd. 
 

o Voorwaarden uitzendkrachten: 
▪ Per 1 april 2017 500 euro netto, indien uitzendkracht op peildatum 

langer dan 1 jaar in dienst is.  
▪ Bij uitdiensttreding naar rato berekening 
▪ Indien budget na 1 jaar niet is gebruikt, zal dit budget komen te 

vervallen. 
 
10. Levensfasegericht personeelsbeleid / duurzame inzetbaarheid 
 
● De bestaande CAO bepalingen (artikel 3.8.11, 3.12.4, 4.1.7, 5.3.2, 9.3.4 en 9.3.5) 

voor oudere werknemers zullen worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd min 10 jaar.  
● Avery Dennison heeft toegezegd gedurende de looptijd van deze CAO in 

samenwerking met de vakorganisaties een studie te doen om inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en consequenties van een zogenaamd generatiepact. 

● Gedurende de looptijd van de CAO heeft Avery Dennison toegezegd een studie te 
doen naar de knelpunten van de huidige roosters voor oudere werknemers. Daarbij 
zal tevens worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een 4-daagse 
werkweek (artikel 9.3.4 en 9.3.5) voor oudere werknemers in een 5 ploegendienst 
mogelijk te maken.  

● Binnen de CAO zijn veel mogelijkheden opgenomen om meer flexibiliteit te creëren 
in het combineren van het werk- en privéleven. Deze mogelijkheden hebben vaak 
een financiële impact. Vanuit Avery Dennison wordt deze impact in beeld gebracht 
door de salarisadministratie. Gedurende de looptijd van deze CAO zal Avery 
Dennison informatie inwinnen (onder andere middels het uitzetten van een tender) 
over het kunnen beschikken over een financiële foto waarbij de volledige financiële 
impact in beeld kan worden gebracht (werk en privé).  
 

11. Uitzendkrachten 
 

● Avery Dennison heeft toegezegd om per 1 januari 2018, gedurende de looptijd van 
deze CAO, het aantal uitzendkrachten binnen de Alphen plant te beperken tot 20 
procent. De vakorganisaties zullen hierover worden geïnformeerd tijdens het 
periodiek overleg. 

● Avery Dennison heeft bevestigd dat uitzendkrachten bij nieuwe en geschikte 
vacatures een voorrangspositie hebben ten opzichte van sollicitanten van buiten 
Avery Dennison. Zowel werknemers als uitzendkrachten worden geïnformeerd over 
vacatures en zullen bij een sollicitatie altijd worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 
 
12. Tekstuele aanpassingen in de CAO 

 
● Er zullen tekstuele wijzigingen plaatsvinden die de duidelijkheid ten goede komen, 

waaronder de 80-90-100 regeling. 



● Aanpassing positief afwijken CAO artikel 1.5.1. “Deze CAO is een minimum CAO 
heeft een standaardkarakter. Afwijkingen in de individuele arbeidsovereenkomst ten 
voor- of nadele van de werknemer zijn niet geldig.De werkgever zal een exemplaar 
van deze CAO, alsmede van de wijzigingen, aan de werknemer beschikbaar stellen.” 

 
 

Namens Avery Dennison, 10 mei 2017 
 
 
 
Carline Roor 
HR Manager Netherlands 
 


