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Amersfoort, 25 september 2017 
                              
Onderhandelingsresultaat overleg 25 september 2017 (wordt positief aan de leden van FNV 
voorgelegd) 
Wijziging en verlenging van de CAO van Cabot Norit Nederland B.V. 
Ingaande 1 augustus 2017 

 
Tussen: 
Cabot Norit Nederland B.V. te Amersfoort 
als partij aan werkgeverszijde;  
en 
FNV  te Amsterdam; 
als partij aan werknemerszijde, 
 
Onderstaand treft u de gemaakte afspraken aan: 
  
Looptijd en inkomen 
1.Looptijd  
Een looptijd van 14 maanden, t.w. van 1 augustus 2017 tot 1 oktober 2018. 

2. Salariëring 
Cabot zal de schaallonen alsook de feitelijke salarissen als volgt structureel verhogen: 

- per 1 augustus 2017: 2,30% (over periode 1 augustus 2017 - 30 september 2018). 
 

3. Dienstverband 50 jaar  
In overleg met de OR wordt gekeken naar een passende jubileumuitkering, welke opgenomen wordt 
in het personeelshandboek. 
 
4. Reparatie WW en WGA 
Het derde WW jaar wordt voor de onder CAO vallende medewerkers gerepareerd, waarbij de 
premie voor rekening van de werknemer komt. Verwacht wordt dat dit in 2017 0,1% zal zijn en in 
2022 is opgelopen naar 0,6% van het bruto salaris (NB de geldelijke bijdrage in enig jaar zal het 
percentage van 0,75% niet te boven gaan). E.e.a. conform afspraken uit het Sociaal Akkoord 2013. 
Cabot inventariseert bij de niet CAO’ers over de wens om ook onder deze regeling te vallen. 

5. RAB 
De resultaatafhankelijke beloning wordt gedurende de looptijd van de cao ongewijzigd voortgezet. 
Er komt meer eenheid en afstemming in de bepaling en uitvoering van de RAB op de verschillende 
locaties conform de CAO, met ruimte voor maatwerk-doestellingen per locatie; het streven is, om op 
uiterlijk 15 november van het lopende fiscale jaar de doelstellingen te communiceren. 
Uitzendkrachten vallen niet onder de RAB; medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd 
vallen wel onder de RAB. 
  



 

 

Een concurrerende, duurzame werkgever blijven met een veilige werkomgeving 
6. Shiftpicking 
In het kader van duurzame inzetbaarheid wil Cabot een pilot laten verrichten met shiftpicking. De 
ploegen mogen deels zelf de ploegbezetting gaan bepalen, hetgeen resulteert in meer flexibiliteit 
voor de medewerkers. Voor oudere medewerkers betekent dit, dat er meer mogelijkheden zijn om 
de nachtdienst te vermijden, terwijl het jongere medewerkers de kans geeft om diensten met 
ouderlijke zorgtaken overdag te combineren. Een uitstekend software pakket om het shiftpicking 
proces te organiseren is beschikbaar en de resultaten van andere bedrijven, die hiermee werken zijn 
veelbelovend. Gedurende de pilot zullen de arbeidsvoorwaarden zoals die nu gelden worden 
gecontinueerd.  
 
Partijen hebben de volgende concrete stappen afgesproken: 

- Een informatieronde op de vestigingen Klazienaveen en Zaandam, waarbij een 
vertegenwoordiger van de vakbond aanwezig is: November/December 2017; 

- Evaluatie tussen CAO-partijen en besluit over vorm en inhoud van een pilot in Klazienaveen : 
Januari/Februari 2018; 

- In geval van een positief besluit, een pilot uitvoeren in Klazienaveen tijdens de periode April 
2018 t/m Maart 2019; 

- Tussenevaluatie tussen cao-partijen na 6 maanden en eind evaluatie: April/Mei 2019. 
 

7. Overige punten in het kader van een duurzame werkgever  
- Zorgverlof: bij zorgverlof wordt het salaris voor 70% uitbetaald. In individuele gevallen, kan een 
maatwerk regeling bespreken worden, waarbij vrije dagen (bijv. TvT, seniorendagen, ADV, enz.) 
ingezet kunnen worden om de overige 30% aan te vullen. Dit ter voorbereiding door de werknemer 
en Lokale HR, en te besluiten door de direct leidinggevende en de FGM (Facility General Manager); 
- Opleidingsbudget: we continueren de huidige regelingen in de CAO; lokale HR zal een plan van 
aanpak starten, waarbij in Q1 van het fiscale jaar een duidelijk opleidingsplan beschikbaar is. We 
monitoren eventuele niet-gehonoreerde aanvragen; 
- ADV artikel 9.lid 3 sub c: komt te vervallen – Lid 2.sub c komt hiervoor in de plaats; 
- Werkdruk: wordt meegenomen in de analyse en de actieplannen van de locatie “Engagement 
Survey”. 
 
8. Pensioen 
Overeengekomen is dat cao-partijen elkaar 1 x per kwartaal informeren over de stand van zaken ten 
aanzien van het Norit Pensioenfonds, mede in het kader van de toegenomen regelgeving en mogelijk 
alternatieven voor het pensioenfonds  in de toekomst.  
 
9.Participatiewet  
Indachtig het protocol van AWVN, FNV en de Participatiewet zal Cabot zich inspannen om 
werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers en andere 
doelgroepen uit de Participatiewet). 
  



 

 

10.AWVN bijdrage  
Indien dit onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een definitief akkoord, zal Cabot de AWVN-
bijdrage gedurende looptijd van de cao voortzetten.  
 
11. WGA premie (Terugkeren naar werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) Overeenkomstig 
de afspraken is dit verholpen ·De werkgever blijft voor de duur van deze cao de werknemerspremie 
WGA betalen.  
 
Namens FNV en Cabot Norit Nederland B.V. 


