
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Onderhandelingsresultaat CAO O-I 
 
 

Puntsgewijs betreft het de volgende afspraken: 
 

1. Looptijd 
12 maanden, derhalve van 1 april 2012 t/m 31 maart 2013. 
 

2. Loonontwikkeling 
             De schaalsalarissen worden per april 2012 verhoogd met 1,75% en per oktober 2012 met     
             0,5%. 
 

3. Salderingsregeling, ziektekosten 
Er wordt een compensatie betaald voor de ziektekosten ter grootte van €300,- bruto. Voor 
parttimers geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband. 
 

4. Resultaat afhankelijke beloning (RAB) 
Deze regeling wordt ongewijzigd voortgezet. 

 
5. Compensatie overheidsmaatregelen en een extra periodiek voor medewerkers die al langer 

dan drie jaar zijn uitgeschaald. Hierover zijn geen afspraken gemaakt. 
 

6. Regeling individuele arbeidstijden/duurzame inzetbaarheid 
Hierover zijn geen concrete afspraken gemaakt, wel heeft werkgever aangekondigd deze 
punten (waaronder werkweek 4x9) te betrekken in de studie Leeftijdsfase Bewust 
Personeelsbeleid. 
 

7. O-I maakt geen gebruik van het recht om de gedifferentieerde WGA-premie in 2012 
(gedeeltelijk of geheel) te verhalen op de werknemers. 

 
 

8. Wajong en arbeidsgehandicapten 
Er worden geen nadere afspraken gemaakt rond deze onderwerpen. O-I zal het beperkt 
aantal geschikte arbeidsplaatsen reserveren voor eigen te herplaatsen medewerkers. Voor de 
begeleiding van Wajong medewerkers heeft O-I onvoldoende capaciteit. 

. 
 

9. Vakantieregeling conform dwingend recht vanaf 1 januari 2012 
Er is overeenstemming bereikt over de invoering van deze vakantieregeling, e.e.a. houdt in: 

a. vakantieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid zal overeenkomstig de nieuwe 
wetgeving worden toegekend. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. 

b. De vakantierechten opbouw voor werkende zal ook overeenkomstig de wetgeving 
worden toegekend 

 
. 
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10. Werkgroepen 
T.a.v. deze werkgroepen zijn de volgende afspraken gemaakt:  

a. Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid(LBPB) 
Er is een kader vastgesteld op basis waarvan de werkgroep nader onderzoek zal 
verrichten ter vaststelling van de behoeften en noodzaak van nieuw te ontwikkelen 
ouderenbeleid. De werkgroep zal concrete beleidsvoorstellen doen, die onderdeel 
kunnen worden van het arbeidsvoorwaardenpakket,vast te leggen in de CAO van 
2013.  

b. Pensioenen 
De werkgroep pensioenen zal worden uitgebreid met alle leden van de volledige 
onderhandelingsdelegatie. Eind 3

e
 kwartaal zal een periodiek overleg worden 

opgestart teneinde afspraken te maken, die ertoe zullen leiden, dat het pensioen-
regeling toekomstbestendig zal worden. Er zal een bijlage, aan de CAO worden 
toegevoegd in zake dit onderwerp. Gestreefd wordt naar een meer toekomst- 
bestendige pensioenregeling zomogelijk per 1 januari 2013. 

c. Functieomschrijving en waardering (FUWA) 
Afgesproken is dat de O-I contributie Matrix (generieke beschrijving van de functies) 
in combinatie met de Hay-graderingsmethode zal worden ingevoerd. Ingeval van een 
functiewaardering zal de module “arbeidsomstandigheden” worden gebruikt. 
Nadere afspraken rond het proces van invoering, de communicatie het indienen van 
bezwaar tegen de gradering, het opstellen van een conversietabel tussen Hay en 
USB, en de samenstelling van de commissies zal op korte termijn door de werkgroep 
concreet vorm worden gegeven. In de bijlage zal e.e.a. nader worden toegelicht.                                       

   
  “hardheidsclausule” 

Indien mocht blijken dat binnen (een) afdeling(en) een groot aantal functies hoger dan 
wel lager wordt ingedeeld zal op basis van deze “hardheidsclausule” herbeoordeling 
plaatsvinden m.b.t. de correctheid van de uitslag. 

 
11.  Duurzame arbeidsverhouding 

In de CAO zal een intentieverklaring worden opgenomen. Het concept ingediend door de 
vakverenigingen zal in de CAO-tekstcommissie definitief worden vastgesteld en als bijlage 
worden opgenomen in de CAO. 

 
12. Duurzame inzetbaarheid 

Over dit onderwerp zijn geen concrete afspraken gemaakt wel is toegezegd, dat dit onderwerp 
zal worden meegenomen in het onderzoek van de werkgroep LBPB. 

 
 

13. Mantelzorg 
Er zijn geen concrete afspraken gemaakt rond dit onderwerp omdat O-I al soortgelijk beleid 
praktiseert. Wel zal in de CAO tekstcommissie aan de hand van het voorbeeld ingediend door 
de vakverenigingen een tekst worden vastgesteld die als bijlage in de CAO zal worden 
opgenomen. 
 

14. Redactie commissie 
Afgesproken is dat uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van het onderhandelingsresultaat de 
CAO gereed is. Bovendien is afgesproken, dat de gehele CAO-tekst zal worden 
opgeschoond. 

 
15. Overige punten 

Onderstaande punten zijn ter tafel gebracht maar hebben niet geleid tof afspraken: 
a. Werkgelegenheidsgarantie. 
b. Wijziging van de tijd voor tijdsregeling incl. feestdagenvergoeding. 
c. Hoogte uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 
d. Invoeren en herbesteding van wachtdagen. 
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16. Tenslotte 

O-I zal bij het Pensioenfonds nagaan of en op welke wijze verlofuren ingebracht kunnen 
worden in de individuele pensioenvoorziening. 
 

 
 
 
 
 
 


