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JohnsonDiversey Nederland, bestaande uit: 

JohnsonDiversey B.V. 

JohnsonDiversey Europe B.V. 

 

elk als partij ter ene zijde, verder te noemen JohnsonDiversey, 

 

en 

 

FNV Bondgenoten, Utrecht 

CNV BedrijvenBond, Houten 

De Unie, Culemborg 

 

verder te noemen de vakverenigingen, elk als partij ter andere zijde, zijn de volgende collectieve 

arbeidsovereenkomst overeengekomen: 
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ARTIKEL 1 STRUCTUUR VAN DE CAO 

 

1.1   De CAO komt tot stand door overleg tussen de (vertegenwoordigers van de) directie(s) van 

JohnsonDiversey en de vakverenigingen. 

 

1.2   Voor tussentijdse wijzigingen van, en aanvullingen op de CAO, geldt het bepaalde in artikel 6 van de 

CAO. 

ARTIKEL 2 DEFINITIES 

 

Lokale bedrijfseenheid: 

een JohnsonDiversey onderneming in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 

 

Werkgever: 

JohnsonDiversey B.V., JohnsonDiversey Europe B.V., hierna “JohnsonDiversey” 

  

Vakvereniging: 

iedere vakvereniging die partij is bij deze overeenkomst. 

 

Werknemer: 

een ieder in dienst van de werkgever, met uitzondering van medewerkers in Tier 1 tot en met Tier 10.  

 

Maandsalaris  

het individuele bruto jaarsalaris van de medewerker, verminderd met (de minimale danwel maximale) 

vakantietoeslag, gedeeld door 12 maanden. 

 

Maandinkomen:  

het maandsalaris vermeerderd met eventuele ploegentoeslagen, vergoeding van roostermatige consignatie en 

eventuele persoonlijke en/of andere vaste toeslagen die zijn toegekend op grond van bepalingen opgenomen in 

deze collectieve arbeidsovereenkomst dan wel in één van de tot deze overeenkomst behorende bijlagen. 

 

Bruto jaarsalaris : 

het individuele bruto jaarsalaris zoals vastgesteld per 1 april van elk kalenderjaar, zoals vermeld in bijlage I.  

 

Jaarinkomen:  

het bruto jaarsalaris, vermeerderd met eventuele ploegentoeslagen, vergoeding van roostermatige consignatie en 

eventuele persoonlijke en/of andere vaste toeslagen die zijn toegekend op grond van bepalingen opgenomen in 

deze collectieve arbeidsovereenkomst dan wel in één van de tot deze overeenkomst behorende bijlagen. 

 

Uurloon:  

0,58% van het (fulltime) maandsalaris. 

 

Vakantiedag: 

een vakantiedag is een dag waarop de werknemer vakantie geniet met behoud van inkomen zoals bedoeld in het 

Burgerlijk Wetboek. 
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ADV-dag (Arbeidsduur verkorting): 

een dag waarop de werknemer volgens rooster had moeten werken maar in plaats daarvan recht heeft op vrijaf 

met behoud van loon. De ADV kan ook in uren (ADV-uren) worden uitgedrukt of als vrije tijd zonder nadere 

aanduiding in het rooster worden verwerkt. 

 

Tijd voor tijd: 

compensatie in tijd voor -bijvoorbeeld- verricht overwerk. 

 

Opkomstdagen bij ploegendienst:  

dagen die worden aangewezen teneinde de gemiddelde werktijd op jaarbasis te bereiken zoals die voor de 

betreffende ploegendienst is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 3 LOOPTIJD  

 

Deze CAO loopt van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010 en eindigt van rechtswege zonder dat daartoe enige opzegging 

vereist is.  

 

ARTIKEL 4 MOGELIJKHEID TOT TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN  

 

Ingeval van buitengewone en ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in 

Nederland is zowel de werkgever als elk der vakverenigingen gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst 

tussentijdse herzieningen van de CAO aan de orde te stellen. 

 

ARTIKEL 5 GESCHILLEN OVER DE UITLEG VAN DE CAO 

 

Indien een geschil rijst omtrent de uitleg van de CAO, zullen betrokken partijen trachten het geschil in goed 

overleg tot een oplossing te brengen. Eerst wanneer gebleken is dat het geschil niet kan worden opgelost, 

kunnen werkgever en/of de vakverenigingen zowel tezamen als ieder afzonderlijk het geschil aan de rechter 

voorleggen. 

 

ARTIKEL 6 FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE VAKVERENI GINGEN 

 

1. De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden dit toelaten, de werknemer op verzoek van 

zijn/haar vakvereniging verzuim met behoud van salaris toestaan voor het als afgevaardigde deelnemen aan 

bijeenkomsten van organen die genoemd zijn in de statuten van de vakverenigingen. 

 

2. Iedere vakvereniging zal voor het begin van ieder kalenderjaar meedelen hoeveel verlofdagen, benodigd 

voor vakbondswerk, in het komende jaar naar verwachting zullen worden aangevraagd. 

 

3. De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden dit toelaten, de werknemer op verzoek van 

zijn/haar vakvereniging verzuim met behoud van salaris toestaan voor het deelnemen aan door de 

vakvereniging te organiseren trainings- en ontwikkelingactiviteiten. 
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4. Indien een vakvereniging in overleg met JohnsonDiversey of met de directie van een lokale bedrijfseenheid 

wenst te treden, staat het de betrokken bestuurder van de vakvereniging vrij zich in het overleg te doen 

bijstaan door een delegatie van één of meer leden van zijn vakvereniging die in het betrokken 

bedrijfsonderdeel werkzaam zijn. 

 

5. Iedere vakvereniging zal de directie schriftelijk meedelen wie haar kaderleden in het bedrijf van werkgever 

zijn.  

 

6. De werkgever zal er zorg voor dragen, dat de positie van de kaderleden, in de onderneming uitsluitend zal 

worden bepaald door de naleving van rechten en verplichtingen krachtens hun arbeidsovereenkomst en niet 

zal worden beïnvloed door hun optreden als kaderlid.  

 

 Eventuele klachten van degenen op wie het in dit en het voorgaande lid gestelde betrekking heeft, zullen in 

rechtstreeks overleg tussen de bezoldigde vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende vakvereniging(en) 

en de werkgever worden behandeld. Indien de werkgever voornemens is, de arbeidsovereenkomst met een 

kaderlid te beëindigen, zal dit niet geschieden dan na voorafgaand overleg tussen de werkgever en een 

bezoldigde bestuurder van de betrokken vakvereniging. 

 

7. In beginsel worden kadervergaderingen buiten werktijd gehouden. Werknemers die in verband met hun 

dienstrooster de vergadering dan niet zouden kunnen bijwonen, kunnen zonodig vrijaf krijgen indien zij deze 

vergadering behoren bij te wonen. 

 

8. De kaderleden kunnen in een door de directie aan te wijzen bedrijfsruimte overleg plegen met individuele 

leden van de vakverenigingen. 

 

9. Door kaderleden zal in redelijke mate gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid vrijaf te krijgen voor de 

in de leden 7 en 8 bedoelde activiteiten. Daarbij zal voor de gezamenlijke kaderleden een maximum van 50 

werkuren per jaar per 100 werknemers op wie de CAO van toepassing is, niet worden overschreden. 

 

10. De kaderleden zullen over voorgenomen afwezigheid of werkonderbreking, teneinde de daarvoor vereiste 

toestemming te verkrijgen, tenminste twee dagen tevoren met de daartoe aangewezen bedrijfsfunctionaris 

overleggen. In dringende gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Hun afwezigheid of 

werkonderbreking wordt op een door de directie vastgestelde wijze, geregistreerd. 

 

11. In iedere onderneming zijn voor de vakverenigingen één of meer publicatieborden beschikbaar. Indien een 

mededeling op de publicatieborden wordt gehangen, wordt hiervan een afschrift afgegeven aan een daartoe 

door de directie aangewezen functionaris. De vakvereniging is verantwoordelijk voor de inhoud van de 

publicatie; hierop zal door de werkgever generlei controle worden uitgeoefend. 

 

12. De werkgever zal kaderleden toestaan ten behoeve van de vervulling van hun taak gebruik te maken van 

communicatiemiddelen en vermenigvuldigingsapparatuur, één en ander binnen de grenzen van de 

redelijkheid en de billijkheid.  

 

13. Indien één of meer bezoldigde functionarissen van de vakverenigingen in werktijd contact wil opnemen met 

één of meer kaderleden, zal de werkgever hiertoe gelegenheid bieden. Daartoe zal of de betrokken 

functionaris of het betrokken kaderlid tijdig contact opnemen met de daartoe aangewezen 

bedrijfsfunctionaris. 
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14. Ingeval in het overleg tussen werkgever en vakverenigingen de bestuurders van de vakverenigingen zich 

laten bijstaan door in de onderneming werkzame leden, zal -teneinde deel te kunnen nemen aan dit overleg- 

aan de vakbondsleden werkzaam in ploegendiensten dezelfde faciliteiten worden verleend als in die 

onderneming gelden voor ploegendienstwerknemers die lid zijn van de ondernemingsraad. 

 

15. De krachtens dit artikel verleende faciliteiten met uitzondering van het gestelde in lid 13 kunnen worden 

 opgeschort bij het ontbreken van normaal georganiseerd overleg, zoals bij werkstakingen welke door of 

vanwege de vakvereniging(en) zijn uitgeroepen. 

 

ARTIKEL 7 INFORMATIE VAKVERENIGINGEN; OVERLEGBEPALI NG 

 

Wet op de Ondernemingsraden 

Indien de werkgever over een voorgenomen besluit op grond van de Wet op de Ondernemingsraden verplicht is 

advies te vragen aan de ondernemingsraad en het voorgenomen besluit duidelijke gevolgen voor de 

werkgelegenheid heeft, dan zal de werkgever een afschrift van het adviesverzoek aan de vakverenigingen sturen. 

Desgewenst zal overleg plaatsvinden tussen de werkgever en de vakverenigingen over het voorgenomen besluit. 

 

Sociaal jaarverslag 

De werkgever zal het sociaal jaarverslag aan de vakverenigingen toezenden. 

 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

ARTIKEL 8 ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

1.  De werkgever sluit met de werknemer een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst waarin deze 

CAO van toepassing wordt verklaard.  

 

2. Bij het aangaan van iedere arbeidsovereenkomst kan wederzijds een proeftijd worden overeengekomen 

conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.  

 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan: 

• hetzij voor onbepaalde tijd; 

• hetzij voor bepaalde tijd. 

 

4.  De werknemer kan door de werkgever verplicht worden tijdelijk op een andere plaats dan waar hij/zij als 

regel zijn arbeid verricht, werkzaamheden te verrichten. De tewerkstelling kan niet langer dan zes 

maanden achtereen duren. Een langere tewerkstelling kan slechts met de instemming van de 

werknemer geschieden. Een werknemer zal niet worden verplicht werkzaamheden op een andere dan 

de gebruikelijke plaats te verrichten indien als gevolg van de extra reistijd de werknemer daardoor 

normaliter langer dan elf uur van huis zou zijn, uitgaande van een voor de betreffende werknemer 

gebruikelijke reistijd woon-werkverkeer van maximaal 45 minuten enkele reis.  
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Over een vergoeding voor de eventuele extra reistijd en -kosten worden door werkgever en werknemer 

schriftelijk afspraken gemaakt. 

 

5. Indien de werknemer binnen JohnsonDiversey in Nederland wordt overgeplaatst naar een andere 

 onderneming, dan eindigt de arbeidsovereenkomst met de aanvankelijke werkgever. In de plaats van de 

 oude arbeidsovereenkomst komt onmiddellijk een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand met de nieuwe 

 werkgever en neemt de werknemer zijn rechten en verplichtingen, waaronder de opgebouwde diensttijd, 

 mee. Dit geldt niet voor die rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsvoorwaardenpakket 

 dat uitsluitend gold bij de oorspronkelijke werkgever. Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk van 

 het bepaalde in dit lid afwijken. 

 

6.  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden voortgezet voor bepaalde tijd conform de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

 

7.   Ten aanzien van het in dienst nemen van een (voormalig) uitzendkracht aansluitend aan de 

uitzendperiode, zal de gehele duur van de uitzendperiode gelden als één arbeidsovereenkomst indien 

diverse aaneengesloten uitzendovereenkomsten zijn onderbroken door ziekte. De werknemer die na als 

uitzendkracht bij JohnsonDiversey gewerkt te hebben direct in dienst treedt, begint derhalve aan de 

tweede ketenovereenkomst. 

 

ARTIKEL 9 BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

1.  De arbeidsovereenkomst eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaande aan die waarin de 

werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt volgens het voor de medewerker geldende 

pensioenreglement, en in ieder geval op de laatste dag van de maand voorafgaand aan die waarin de 

werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist.  

 

2.  Bij opzegging van de dienstbetrekking dient een opzegtermijn in acht genomen te worden. De 

dienstbetrekking kan slechts opgezegd worden tegen de laatste dag van een kalendermaand  

 

3.  De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen (met inachtneming van de wettelijke bepalingen) 

na twee jaar van volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, doch slechts indien er geen passende 

functie beschikbaar is. 

 

4.  Behalve bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens of bij het beëindigen van een proeftijd als 

vermeld in artikel 8, lid 2, in welk geval de arbeidsovereenkomst onmiddellijk kan worden beëindigd, of 

ingeval van ontslag wegens een onverwijld meegedeelde, dringende reden, neemt de voor onbepaalde 

tijd aangegane arbeidsovereenkomst een einde: 

 

• door opzegging door de werknemer met een termijn van twee maanden; 

• door opzegging door de werkgever met een termijn van tenminste twee maanden indien de 

werknemer minder dan 10 jaar in dienst is van JohnsonDiversey; 

• door opzegging door de werkgever met een termijn van tenminste drie maanden, indien de 

werknemer minimaal 10 jaar maar minder dan 15 jaar in dienst is van JohnsonDiversey; 

• door opzegging door de werkgever met een termijn van tenminste vier maanden, indien de 

werknemer minimaal 15 jaar in dienst is van JohnsonDiversey;  
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5.  Behalve bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens of bij het beëindigen van een proeftijd als 

vermeld in artikel 8, lid 2, in welk geval de arbeidsovereenkomst onmiddellijk kan worden beëindigd, of 

ingeval van ontslag wegens een onverwijld meegedeelde, dringende reden, neemt de voor bepaalde tijd 

aangegane arbeidsovereenkomst een einde: 

 

• door opzegging door de werkgever dan wel de werknemer met een termijn van tenminste twee 

maanden zoals hierboven omschreven. 

• Van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist bij het verstrijken van in de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen periode. 

 

6.   Indien een werknemer minimaal 2 jaar op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

werkzaam is geweest en het dienstverband eindigt na afloop van voorgenoemde periode kan de 

werknemer desgewenst in aanmerking komen voor een budget t.b.v. outplacementbegeleiding ten 

bedrage van maximaal € 2000,--, tenzij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen 

met het oog op een strikt bepaalde tijdelijkheid (zoals bijvoorbeeld vaste projectcontracten met een 

vooraf vastgestelde begin- en einddatum, vervanging tijdens zwangerschaps/ouderschapsverlof, 

vervanging bij ziekte). 

 

7.  Indien een werknemer minimaal 3 jaar op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

werkzaam is geweest en het dienstverband eindigt na afloop van voorgenoemde periode kan de 

werknemer desgewenst in aanmerking komen voor een budget t.b.v. outplacementbegeleiding ten 

bedrage van maximaal € 3000,--, tenzij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen 

met het oog op een strikt bepaalde tijdelijkheid (zoals bijvoorbeeld vaste projectcontracten met een 

vooraf vastgestelde begin- en einddatum, vervanging tijdens zwangerschaps/ouderschapsverlof, 

vervanging bij ziekte). 

 

 Over de vorm van de outplacementbegeleiding zoals verwoord in 9.6 en 9.7 zullen werkgever en 

werknemer nader overleg plegen. De rekening van het bureau dient op naam van de werkgever te zijn 

gesteld. 

 

ARBEIDSTIJD EN VRIJE TIJD 

ARTIKEL 10 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSDUURVERKORTING 

 

1. De normale arbeidsduur bij een volledig dienstverband is 40 uur per week. 

 

2. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan: de aanwezigheidstijd conform dienstrooster minus de 

etenspauze. In afwijking hierop geldt voor de werknemer die wordt ingezet in een dienstrooster waarin 

hij/zij op alle 24 uren van een dag arbeid verricht dat de normale arbeidsduur gelijk is aan de 

aanwezigheidstijd volgens dienstrooster. 

  

3. De werknemer die normaliter in een volledig dienstverband arbeid verricht op maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur heeft op jaarbasis recht op 104 ADV-uren. De werknemer in een 

volledig dienstverband die normaliter ook buiten deze uren en dagen arbeid verricht en tevens wekelijks 
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van dienst wisselt, heeft op jaarbasis recht op 184 ADV-uren. 

 

4.  Indien ADV-uren niet (volledig) zijn ingeroosterd, geldt dat van de ADV-uren maximaal 32 uren collectief 

kunnen worden toegekend. De overige ADV-uren worden toegekend na overleg met de werknemer. 

 

5.  In geval van ziekte tijdens toegekende ADV-uren worden geen vervangende roostervrije uren 

toegekend. Indien wegens dringende bedrijfsomstandigheden tijdens toegekende ADV-uren arbeid 

wordt verricht, worden in overleg met de betrokken werknemer vervangende ADV-uren vastgesteld. 

 

ARTIKEL 11 WERKTIJDEN 

 

1. In beginsel wordt niet op zaterdag en zondag gewerkt en liggen de werktijden tussen 07:00 en 19:00 

uur, tenzij het arbeid betreft in een volcontinurooster, dan wel in een ander in overleg tussen partijen 

vast te stellen rooster. De werktijden en dienstroosters worden vastgesteld binnen de grenzen van de 

Arbeidstijdenwet, waarbij de oude “overlegregeling” uit de Arbeidstijdenwet in acht wordt genomen. 

Mogelijke veranderingen worden besproken met de vakorganisaties. . 

 

2. Bij het vaststellen van de werktijden en dienstroosters wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening 

gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Indien de werknemer zich niet in de 

uitkomst kan vinden, kan hij/zij zich conform de bepalingen van de JohnsonDiversey klachtenprocedure 

tot de klachtencommissie wenden. 

 

ARTIKEL 12 AANPASSING ARBEIDSDUUR 

 

1. Algemene Bepalingen  

• Werknemers die een aanpassing van de arbeidsduur wensen, kunnen de wens daartoe aan de werkgever te 

kennen geven mits zij minimaal 1 jaar in dienst zijn van JohnsonDiversey. Daarnaast kan de medewerker 

ééns in de 3 jaar een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen. Door de werkgever zal serieus 

worden nagegaan of aan de wens gevolg gegeven kan worden, hetzij in de eigen functie hetzij in een andere 

functie.  

 

De werkgever zal de werknemer zijn beslissing schriftelijk, met redenen omkleed, meedelen. Bij een 

afwijzende beslissing kan de werknemer zich conform de bepalingen van de klachtenregeling tot de 

klachtencommissie van de onderneming wenden. Zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen zich tegen het 

verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur verzetten. Bij vermindering van de arbeidsduur is in ieder geval 

sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang, indien de vermindering leidt tot ernstige problemen: 

 

• voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren; 

• op het gebied van de veiligheid; 

• van roostertechnische aard. 

 

2.  Beloning 

2.1 Werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst niet een volledige normale dagtaak verrichten 

en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten -zogeheten parttime (of deeltijd) 

werknemers- ontvangen een maandinkomen dat is vastgesteld op grond van het aantal door deze 
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werknemers gewerkte uren per dag, dan wel dagen per week, in verhouding tot het aantal uren per dag 

en/of dagen per week dat door werknemers in een vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak 

vervullen als regel gewerkt wordt.  

 

2.2.1 Indien parttime werknemers langer dan de met hen overeengekomen werktijd per dag en/of op een groter 

aantal dan de met hen overeengekomen dagen per week werken, zullen deze meeruren -voor zover zij niet 

vallen buiten de normale werktijden van vergelijkbare werknemers die een volledige dagtaak vervullen- 

beloond worden op basis van een uurwaarde van 100% van het uurloon. 

  

2.2.2 Over de in artikel 2.2.1 genoemde meeruren worden vakantierechten opgebouwd. Ook worden hierover 

ADV-rechten opgebouwd. 

 

2.2.3 De in lid 2.2.1 genoemde meeruren zullen bij de opbouw van pensioenaanspraken worden betrokken. 

De over de in artikel 2.2.1 genoemde meeruren opgebouwde vakantie- en adv-rechten alsmede pensioen 

worden tegelijk met de uitbetaling van de meeruren uitbetaald als percentage van het bruto uurloon, en wel 

21,7%. 

 

 Uitkeringen aan de medewerker (zoals PBO en vakantietoeslag) worden gebaseerd op het salaris dat de

 medewerker op 31 december van enig jaar daadwerkelijk heeft verdiend. 

 

3. Overwerk 

Van overwerk is voor de parttime werknemers eerst sprake wanneer zij meer uren per dag of meer dagen 

per week werken dan werknemers die een volledige dagtaak op alle werkdagen waarop als regel gewerkt 

wordt, vervullen. Eveneens is van overwerk sprake in geval van arbeid op uren die vallen buiten de normale 

werktijden van de werknemers uit een vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak verrichten. De 

overwerkbepalingen uit de CAO zijn in dit geval van toepassing. 

 

4. Vakantie  

Werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst niet een volledige dagtaak verrichten, ontvangen 

een proportioneel deel van de vakantierechten dat bij hun leeftijd/diensttijd behoort. 

 

5. Arbeidsduurverkorting 

 Parttimers hebben naar evenredigheid recht op ADV-dagen, tenzij anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 13 GEOORLOOFD VERZUIM  

 

1. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en ongeval geldt de regeling “Reïntegratie bij 

 arbeidsongeschiktheid” zoals opgenomen in de Algemene Regelingen JohnsonDiversey. 

 

2. Geoorloofd verzuim voor uitzonderlijke omstandigheden kan enkel worden vastgesteld in goed overleg 

tussen de werknemer en zijn/haar direct leidinggevende. In het algemeen gelden daarbij de volgende 

uitgangspunten. 

 

a. Wanneer de werknemer ten gevolge van de vervulling van een hem/haar buiten zijn/haar schuld door de wet 

of overheid opgelegde verplichting verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten, heeft hij/zij recht op verlof 

gedurende de benodigde tijd. Voorwaarde is dat de vervulling van de verplichting niet in zijn/haar vrije tijd 
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kon geschieden en de werknemer de verplichting persoonlijk moest nakomen. Het salaris wordt doorbetaald 

onder aftrek van alle vergoedingen die van derden verkregen kunnen worden. 

 

b. De werknemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen periode van verlof met behoud van loon voor 

zover daartoe de noodzaak bestaat. Dit calamiteitenverlof heeft betrekking op situaties ontstaan wegens een 

plotselinge gebeurtenis waarvoor zonder uitstel maatregelen door de betrokkene moeten worden genomen 

voor zover dit niet in de vrije tijd kan. 

 

 De werknemer zal zo spoedig mogelijk het calamiteitenverlof melden. Op verzoek van de werkgever dient 

de werknemer aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake was van een calamiteit. 

 

 Als de werknemer, die gebruik heeft gemaakt van dit verlof, er niet in slaagt aannemelijk te maken dat er 

daadwerkelijk sprake was van een calamiteit, dan kan het verlof in mindering worden gebracht op de 

bovenwettelijke vakantiedagen. 

 

3. Voor de duur van het geoorloofd verzuim in geval van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 

gebeurtenissen in de familiale sfeer, heeft de werknemer recht op verlof met behoud van zijn/haar inkomen, 

zoals hierna beschreven: (Indien verwezen wordt naar echtgenoot/echtgenote wordt daaronder mede 

verstaan de persoon met wie de werknemer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, tenzij 

bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat) 

 

 a.  ingeval van noodzakelijke eigen medische verzorging voor zover deze verzorging niet buiten werktijd 

kan geschieden: gedurende een korte door de werkgever te bepalen tijd; 

 

 b.  bij ondertrouw van de werknemer: gedurende de daarvoor werkelijk benodigde tijd en uitsluitend indien 

de ondertrouw niet buiten werktijd kan geschieden, met een maximum van één  dag; 

  

c. bij huwelijk van de werknemer en bij geregistreerd partnerschap: twee dagen. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat deze verlofdagen slechts éénmaal worden toegekend aan een medewerker met 
dezelfde partner; 

 

 d. voor het bijwonen van het  huwelijk van één der eigen kinderen of pleegkinderen, broers of zusters, 

ouders, schoonouders, zwagers en schoonzusters: één dag; 

 

 e. voor het bijwonen van het 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer of één der eigen 

(pleeg)kinderen: één dag; 

 

 f. voor het bijwonen van het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders, grootouders of 

schoonouders van de werknemer: één dag; 

  

 g.  bij overlijden van de echtgenoot of van één der eigen kinderen of pleegkinderen en bij overlijden van 

één der ouders, schoonouders: van de dag van overlijden tot en met in elk geval de dag van de 

begrafenis met een maximum van 6 dagen. 

 

 h. bij overlijden van de aangehuwde kinderen, broers of zusters, grootouders, zwagers of schoonzusters, 

kleinkinderen en halfbroers of halfzusters: één dag; 

 

 i. bij bevalling van de echtgenote of geregistreerde partner: twee dagen; 
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 j. bij verhuizing van de werknemer, indien deze een zelfstandige huishouding voert of gaat voeren: één 

dag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aantal bijzondere verlofdagen wegens verhuizing wordt 

beperkt tot 1 dag per 12 maanden, tenzij de verhuizing plaatsvindt op verzoek van JohnsonDiversey. 

 

ARTIKEL 14 ZON- EN FEESTDAGEN 

 

1.  Onder feestdagen worden verstaan Nieuwjaarsdag, de beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide 

Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de door de overheid aangewezen dag voor de viering van 

Koninginnedag en éénmaal in de vijf jaar (de lustrumjaren van de Bevrijding) de Nationale 

Bevrijdingsdag (5 mei).  

 

2.  Voor de toepassing van dit artikel worden de feestdagen geacht aan te vangen om 23.00 uur op de dag 

voorafgaande aan de feestdag en te eindigen om 23.00 uur op de feestdag zelf. De werkgever kan in 

overleg met de ondernemingsraad afwijkende tijdstippen van aanvang en einde van een feestdag 

vaststellen, met dien verstande dat een feestdag altijd een aaneengesloten periode van 24 uren omvat. 

 

3.  Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid betreft in een volcontinurooster, 

dan wel in een ander in overleg tussen partijen vast te leggen rooster. Indien op een niet op zaterdag of 

zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, wordt het maandinkomen doorbetaald. 

 

4.  De werknemer die volgens dienstrooster op een feestdag vrij is, ontvangt hiervoor geen compensatie. 

 

ARTIKEL 15 VAKANTIE 

 

1. Het vakantiejaar is gelijk aan het lopende kalenderjaar 

 

2. Berekening van de vakantierechten 

  Indien een werknemer na 1 januari van enig jaar in dienst van de werkgever treedt, dan wel voor  

  31 december van enig jaar de dienst van de werkgever verlaat, heeft hij/zij aanspraak op vakantie naar 

  rato van het aantal volle kalendermaanden dat hij/zij gedurende dat vakantiejaar in dienst van de  

  werkgever is, met dien verstande dat indien de werknemer voor of op de 15e van een maand in dienst 

  van de werkgever treedt, dan wel na de 15e van een maand de dienst van de werkgever verlaat, de 

  maand van in, c.q. uit dienst treden ten volle meetelt voor het bepalen van het recht op vakantie in het 

  desbetreffende vakantiejaar.  

 In afwijking hiervan heeft, indien het dienstverband korter dan één maand heeft geduurd, de werknemer 

een zuiver proportioneel recht op vakantie. Indien de werknemer in de loop van het vakantiejaar de 

dienst van de werkgever verlaat, zullen de teveel genoten vakantierechten met hem/haar worden 

verrekend. 

 

 3. Jeugdige werknemers  

 Jeugdige werknemers hebben per vakantiejaar dat zij in dienst van de werkgever zijn, tot en met het jaar 

waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken recht op twee dagen extra vakantie boven de in lid 4 

genoemde basisvakantie. 
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 4. Duur van de vakantie  

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. De werknemer heeft per vakantiejaar een wettelijk 

recht op vakantie met behoud van salaris van 160 uur. Daarboven heeft de werknemer in Tier 14 - 21 

recht op 32 uur met behoud van salaris. De medewerker in Tier 11, 12 en 13 heeft daarboven recht op 

40 uur met behoud van salaris. 

 

 Op basis van hun leeftijd krijgen medewerkers in Tier 14 - 21 extra vakantierechten toegekend volgens 

onderstaande tabel:   

 35-39 jaar: 1 dag 

 40-44 jaar: 2 dagen 

 45-49 jaar: 3 dagen 

 50-54 jaar: 4 dagen 

 55-59 jaar: 5 dagen 

 60 jaar en ouder: 6 dagen 

 

Op basis van hun leeftijd krijgen medewerkers in Tier 11,12 en 13 extra vakantierechten 

toegekend volgens onderstaande tabel: 

 35 - 39 jaar: 1 dag 

 40 - 44 jaar: 2 dagen 

 45 - 49 jaar: 3 dagen 

 50 - 54 jaar: 4 dagen 

 55 jaar en ouder: 5 dagen 
 

 De vakantierechten dienen te worden opgenomen in hele of halve dagen. In het algemeen zullen drie 

weken aaneengesloten vakantie worden opgenomen tenzij bedrijfstechnische of organisatorische 

redenen zich daartegen verzetten. De aaneengesloten vakantie zal echter in ieder geval twee weken 

bedragen.  

 

 Voor werknemers die partieel leerplichtig zijn, wordt het recht op vakantie, voor iedere dag dat zij per 

week minder werken dan vijf met één vijfde verminderd.  

 

 5. Verplichte vakantiedag   

 De directie van de lokale bedrijfseenheid kan één vakantiedag aanwijzen als verplichte vakantiedag. Het 

vaststellen van de datum van deze verplichte vakantiedag geschiedt in overleg met de 

ondernemingsraad. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan de directie nog één of meer 

vakantiedagen als verplichte vakantiedag aanwijzen, indien de ondernemingsraad hiermee instemt.  

 

 6. Vaststellen van de vakantie  

 De direct leidinggevende stelt de data waarop de werknemer vakantierechten opneemt na overleg met 

de werknemer vast.  

 

 De aaneengesloten vakantie wordt bij voorkeur vastgesteld in de maanden mei tot en met september.  

 

 De directie kan voor het gehele personeel van een bedrijfseenheid, dan wel een gedeelte daarvan, een 

bepaalde periode voor de vakantie aanwijzen. Deze vaststelling dient tijdig te geschieden, doch in ieder 
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geval voor het einde van het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar. Over het vaststellen van de data 

waarbinnen deze periode valt, pleegt de directie overleg met de ondernemingsraad.  

 

 Een verzoek tot het opnemen van een aaneengesloten vakantie dient uiterlijk twee weken voor de 

gewenste datum te worden ingediend. 

 

 Een verzoek tot het opnemen van vakantiedagen dient uiterlijk twee dagen, zaterdag en zondag niet 

meegerekend, voor de gewenste data te worden ingediend. 

 

 Indien in een bepaalde periode een opeenhoping van het aantal aanvragen voor vakantiedagen te 

verwachten is, kan de werkgever in overleg met de ondernemingsraad een langere termijn voor het 

aanvragen van vakantiedagen vaststellen. 

 

 7. De opzegtermijn zal door de werkgever niet worden aangewezen voor het opnemen van vakantie. 

 

8. Charity Day: ieder jaar stelt de werkgever een dag beschikbaar als Charity-day. Medewerkers nemen 
 hieraan deel op basis van vrijwilligheid.  

 

ARTIKEL 16 EXTRA VRIJE TIJD OUDERE WERKNEMERS  

 

 1. De werknemer die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, kan op zijn verzoek per kalenderkwartaal extra 

vrije uren opnemen met inachtneming van de volgende regels.  

 

 2.  De beschikbare vrije uren bedragen voor de werknemer, voor wie de normale wekelijkse arbeidsduur 

geldt en die op de eerste dag van het kalenderkwartaal de leeftijd van: 

• 60 jaar heeft bereikt: 16 uren per kalenderkwartaal 

• 61 jaar heeft bereikt: 24 uren per kalenderkwartaal 

• 62 jaar heeft bereikt: 32 uren per kalenderkwartaal 

• 63 jaar heeft bereikt: 48 uren per kalenderkwartaal 

• 64 jaar heeft bereikt: 60 uren per kalenderkwartaal 

 

 3. Een werknemer als bedoeld in het eerste lid, die in een kwartaal gemiddeld minder dan de normale 

werktijd doch meer dan 30 uur per week werkt, heeft aanspraak op een proportioneel deel van het in het 

vorige lid genoemde aantal uren.  

 

 4. Per uur dat de werknemer gebruik maakt van zijn recht op extra vrije tijd ontvangt hij/zij 80% van het 

voor hem/haar geldende uurloon.  

 

 5. De tijden waarop de werknemer de vrije uren opneemt, worden in overleg met de bedrijfsleiding voor de 

aanvang van een kalenderkwartaal in beginsel in hele dagen vastgesteld en eventueel in een 

kwartaalrooster vastgelegd.  

 

 6. Indien voor de aanvang van een kalenderkwartaal vaststaat dat het dienstverband in het betreffende 

kalenderkwartaal zal worden beëindigd, zullen de beschikbare vrije uren worden bepaald in 

evenredigheid tot het gedeelte van het kalenderkwartaal gedurende hetwelk het dienstverband nog 

voortduurt. 
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 7. Maakt de betrokken werknemer binnen het kwartaal hetzij wegens arbeidsongeschiktheid, hetzij vrijwillig, 

geen gebruik van de extra vrije uren, dan vervalt zijn aanspraak erop. In geen geval zal de aanspraak 

door een uitbetaling in geld worden vervangen.  

 

 8. Indien een werknemer één of meer vrije dagen opneemt overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel 

bepaalde zal dit geen invloed hebben op de vakantietoeslag (artikel 18).  

 

 9.  Indien een werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid om vakantie- en/of ADV-dagen te verkopen, 

kan de werknemer géén gebruik maken van dit artikel. 

 

 10. Voorbereiding op de pensionering  

 De werknemer van 60 jaar of ouder wordt éénmaal in de gelegenheid gesteld maximaal vijf dagen extra 

verlof met behoud van salaris op te nemen voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op de 

pensionering. 

 

SALARIS EN TOESLAGEN 

ARTIKEL 17 SALARIS 

 

Algemeen: 

De salarissen worden gedurende de looptijd verhoogd met 2% en wel op de volgende data: 
 

� 1% op 1 september 2009 
� 1% op 1 februari 2010 

 

1.  Vaststellen van het salaris 

 Voor iedere werknemer in Tier 11 tot en met 21 is een all-in jaarinkomen vastgesteld op grond van de 

functieklasse waarin de functie die hij/zij bekleedt, is ingedeeld. Bij het vaststellen van het all-in jaarinkomen 

worden de regels die zijn vastgesteld in dit artikel in acht genomen. 

 De salarisrange behorend bij de ORBA-methode van functiewaardering zijn opgenomen in bijlage I. 

 

 

2.  Beoordelingsverhoging 

 Jaarlijks kunnen medewerkers in Tier 11 tot en met Tier 21 in aanmerking komen voor een aanpassing van 

het salaris op basis van beoordeling van hun functioneren. Deze systematiek geldt voor iedereen in Tier 11 

tot en met 21. De beoordeling is onderdeel van het Personeelsbeoordelingssysteem (PBS) en maakt dus 

deel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus die jaarlijks plaatsvindt. In de Handleiding 

Personeelsbeoordelingssysteem JohnsonDiversey B.V. 2008 staat deze systematiek uitgebreid beschreven.  

 

De beoordeling uit het PBS leidt tot een totaalscore waar vervolgens een beoordelingscategorie uit kan 

worden afgeleid: 

 

Totaalscore Beoordelings-

categorie 

Omschrijving 

< 30%  1 Medewerker heeft de doelstellingen van de functie niet  

behaald 



CAO JohnsonDiversey 18 

1 juli 2009 tot 1 juli 2010 

30% - < 50% 2 Medewerker heeft de doelstellingen van de functie  

gedeeltelijk behaald 

50% - < 70%  3 Medewerker heeft alle doelstellingen van de functie behaald 

70% - < 90%  4 Medewerker heeft de doelstellingen van de functie overschreden 

90% of hoger 5 Medewerker heeft de doelstellingen van de functie  

aanzienlijk overschreden 

 

De salarisverhoging op grond van de beoordeling kent een basisverhoging die kan worden verhoogd 

afhankelijk van het behaalde bedrijfsresultaat. Dit bedrijfsresultaat wordt afgemeten in EBITDA (Earnings 

Before Interest & Taxes, Depreciation Amortization). Als minimaal 90% van de EBITDA doelstellingen in het 

jaar waarover de beoordeling plaatsvindt worden behaald, wordt de basisverhoging met 10% verhoogd. 

Worden de EBITDA doelstellingen met 10% overschreden, dan wordt de basisverhoging met 25% verhoogd. 

 

Beoordelingsverhoging als % van het huidige salaris 

 Basis verhoging Verhoging bij behalen 90% EBITDA 

(factor 1,1) 

Verhoging bij behalen 110% EBITDA 

(factor 1,25) 

5 3% 3,3% 3,75% 

4  2,75% 3,0% 3,4% 

3 2,25% 2,5% 2,8% 

2 0% 0% 0% 

1 0% 0% 0% 

 

De beoordelingsverhoging wordt toegepast voor zover men daarmee het maximum van de salarisrange niet 

overschrijdt. 

 

3. Beoordelingstoeslag 

 Indien een medewerker het maximum van de salarisrange heeft bereikt, krijgt men geen salarisverhoging op 

basis van de beoordeling toegekend. Het salaris zou dan immers boven het maximum uit gaan stijgen. Toch 

kunnen deze medewerkers op basis van hun beoordeling extra inkomen ontvangen via de 

beoordelingstoeslag. 

 

Afhankelijk van de beoordeling die iemand krijgt, wordt een beoordelingstoeslag toegekend. Deze 

beoordelingstoeslag wordt jaarlijks in de maand juni uitbetaald in de vorm van een éénmalige uitkering en 

wordt gebaseerd op het bruto  jaarsalaris evt. verhoogd met ploegentoeslag. Over de beoordelingstoeslag 

bouwt men ook pensioen en vakantietoeslag op. De toeslag wordt niet meegenomen in de 

berekeningsgrondslag van PBO en Profit Sharing.  

 

De systematiek kent de mogelijkheid tot opbouw en tot afbouw. Men kan door opeenvolgende jaren een 

goede beoordeling te behalen een maximale toeslag opbouwen van 10%. Maar presteert men vervolgens 

minder goed dan wordt de toeslag ook weer afgebouwd. De toeslag zal echter nooit minder dan 0% worden 

of ten koste gaan van het basissalaris. 

 

De systematiek van opbouw werkt als volgt: 

 Opbouw beoordelingstoeslag 

5 5% 

4  2,5% 
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3 0% 

2 0% 

1 0% 

 

Zit men aan het maximum salaris van de salarisrange en men heeft een 4 beoordeling, dan ontvangt men 

géén vaste salarisverhoging, maar een beoordelingstoeslag van 2,5%. Heeft men een 5 beoordeling, dan 

bedraagt de toeslag 5%. Door 4 keer na elkaar een 4 beoordeling of twee maal een 5 beoordeling te halen, 

bereikt men de maximum beoordelingstoeslag, namelijk 10%. 

 

De toeslag wordt echter ook afgebouwd als men minder presteert en wel als volgt:  

Afbouw beoordelingstoeslag 

5 � 4 -/- 2,5% 

5 � 3  -/- 2,5% 

5 � 2 -/- 5% 

5 � 1 -/- 5% 

4 � 3 -/- 1,25% 

4 � 2 -/- 5% 

4 � 1  -/- 5% 

3 � 2 -/- 5% 

3 � 1 -/- 5% 

2 � 1 -/- 5% 

 

 

4. Indeling in een hogere functieklasse  

 In geval van indeling van een werknemer in een functie die is ingedeeld in een hogere functieklasse, zal 

in de regel een salarisverhoging worden toegekend volgens de volgende richtlijnen: 

 

 

 

5.   Teruggang in functieklasse 

 Voor een werknemer, die als gevolg van herwaardering van de functie of door indeling in een andere 

functie, in een andere salarisklasse wordt ingedeeld en een salaris ontvangt dat hoger is dan het 

maximum van de klasse waarin zijn functie is ingedeeld, geldt de volgende regeling:  
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 Bij schaalverhogingen van de CAO van JohnsonDiversey ontvangt de medewerker alleen de 

overeengekomen verhoging over het gedeelte van het salaris dat valt binnen het  voor de medewerker 

geldende nieuwe schaalmaximum. Het gedeelte van het salaris dat ligt boven het schaalmaximum wordt 

toegekend als Persoonlijke Toeslag. Bij latere indeling in een hogere functie, wordt de Persoonlijke 

Toeslag weer onderdeel van het reguliere salaris. 

 

 

ARTIKEL 18 VAKANTIETOESLAG 

 

1.  Iedere werknemer heeft, met ingang van april 2010, in april van het kalenderjaar recht op een 

vakantietoeslag groot 8,33% van het in het achterliggende kalenderjaar feitelijk verdiende bruto salaris. 

Daarbij geldt een minimum en een maximum vakantietoeslag, die jaarlijks opnieuw zullen worden 

vastgesteld. Per 1 mei 2009 is het  minimum € 2.017 bruto en het maximum € 3.832 bruto. Per 1 

september 2009 is het minimum € 2.037 bruto en het maximum € 3.870 bruto. Per 1 februari 2010 is het 

minimum € 2.057 bruto en het maximum € 3.909 bruto. 

 

2.   Het jaar 2009 geldt als overgangsjaar waarin de uitbetaling van de vakantietoeslag over de periode 

januari 2009 tot en met april 2009 achteraf wordt uitgekeerd. De vakantietoeslag over de periode mei 

2009 tot en met april 2010 wordt uitgekeerd in april 2010. 

 

3.   Ingeval een werknemer een uitkering krachtens Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (de WIA) 

geniet, zal het bedrag dat hem/haar uit hoofde van de vakantietoeslag krachtens deze wet wordt 

toegekend, in mindering worden gebracht op de door de werkgever volgens dit artikel verschuldigde 

vakantietoeslag.  

4,        De minimum en maximum toeslag wordt geïndexeerd met de afgesproken CAO-verhoging 

ARTIKEL 19 TOESLAG VOOR HET WERKEN IN PLOEGENDIENST  

 

1. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een gemiddelde toeslag toegekend die wordt uitgedrukt in 

een percentage van het maandsalaris, rekening houdend met de arbeidsduur in de ploegendienst. Deze 

toeslag wordt berekend aan de hand van de volgende klokurenmatrix, waarin gespecificeerd per uur de 

op het uurloon geldende toeslag is aangegeven: 

 

 

KLOKURENMATRIX        

         

Van Tot MA DI WO DO VR ZA ZO 

0:00 1:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

1:00 2:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

2:00 3:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

3:00 4:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

4:00 5:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

5:00 6:00 65% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 

6:00 7:00 40% 40% 40% 40% 40% 65% 80% 

7:00 8:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 
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KLOKURENMATRIX        

         

Van Tot MA DI WO DO VR ZA ZO 

8:00 9:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

9:00 10:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

10:00 11:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

11:00 12:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

12:00 13:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

13:00 14:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

14:00 15:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

15:00 16:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

16:00 17:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

17:00 18:00 0% 0% 0% 0% 0% 65% 80% 

18:00 19:00 27% 27% 27% 27% 27% 65% 80% 

19:00 20:00 27% 27% 27% 27% 27% 65% 80% 

20:00 21:00 27% 27% 27% 27% 27% 65% 80% 

21:00 22:00 27% 27% 27% 27% 27% 65% 80% 

22:00 23:00 27% 27% 27% 27% 27% 65% 80% 

23:00 0:00 40% 40% 40% 40% 40% 65% 80% 

         

 

2.  Wordt om andere dan bedrijfsmatige redenen een rooster toegepast, dat op grond van de matrix een 

hogere ploegentoeslag heeft dan een bedrijfsmatig vergelijkbaar rooster (bijvoorbeeld een 

drieploegendienst met een start op zondagavond in plaats van op maandagochtend), dan wordt voor de 

berekening van de ploegentoeslag het bedrijfsmatige vergelijkbaar rooster als uitgangspunt genomen. 

 

3.  Bij toepassing van de matrix wordt, voor roosters waarin uitsluitend in wisselende diensten evenredig op 

maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 23:00 uur wordt gewerkt, de som van de op grond van de 

matrix berekende toeslagen voor iedere week waarin van dienst wordt gewisseld of waarin een andere 

dienst dan in de voorgaande week wordt gedraaid, verhoogd met 105%. Van het totaal wordt vervolgens 

de ploegentoeslag berekend. 

 

4. Bij toepassing van de matrix wordt voor roosters waarin op ten minste zes dagen van de week maar 

minder dan zeven volledige dagen van de week wisselend en evenredig in ochtend-, middag- en 

nachtdienst wordt gewerkt de som van de op grond van de matrix berekende toeslagen voor iedere 

week verhoogd met 140%, mits er elk weekend ten hoogste voor een aaneengesloten periode van 

40 uur in het geheel geen arbeid plaatsvindt. Van het totaal wordt vervolgens de ploegentoeslag 

berekend.  

 

5. De werknemer die werkzaam is in een ploegendienstrooster en die naast dat rooster een aantal 

opkomstdagen kent, ontvangt over die opkomstdagen de gemiddelde toeslag over de in dat rooster 

aangegeven diensten zoals die voortvloeit en berekend wordt op grond van de klokurenmatrix. 

 

6.  De werknemer die werkzaam is in een ploegendienstrooster en die in dat rooster een reservedienst 

vervult, waarin hij/zij beschikbaar is om vanuit dagdienst in te vallen in andere diensten, ontvangt over 

die reservedienst de gemiddelde toeslag over die andere diensten zoals die voortvloeit en berekend 
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wordt op grond van de klokurenmatrix. Daarenboven ontvangt de werknemer in geval van 

daadwerkelijke inzet in een andere dienst maximaal éénmaal per week de sprongvergoeding genoemd 

in artikel 25. De werknemer heeft geen recht op de verschoven urentoeslag genoemd in artikel 24. 

 

7.  Indien een ploegendienstwerknemer bij definitieve plaatsing in ploegendienst slechts een gedeelte van 

een maand in ploegendienst heeft gewerkt, ontvangt hij/zij een evenredig deel van de ploegentoeslag 

voor elke volledige dienst gedurende welke hij/zij arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 

8.  Indien een werknemer in dagdienst in een kalendermaand tien of minder diensten in ploegendienst 

invalt, wordt hij/zij in die maand beloond volgens de overwerkbepaling dan wel volgens de verschoven 

urenbepaling (respectievelijk artikel 23 en 24). Indien een werknemer in dagdienst in een 

kalendermaand gedurende elf of meer diensten in ploegendienst invalt, ontvangt hij/zij over die maand 

de bij de door hem/haar gelopen ploegendienst behorende ploegendiensttoeslag. Daarnaast ontvangt 

een werknemer die in een kalendermaand meer dan driemaal een afzonderlijke opdracht heeft 

ontvangen om in ploegendienst in te vallen, voor de vierde en iedere volgende opdracht telkens een 

toeslag van 400% van het uurloon. 

 

9.  Roosters worden met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde vastgesteld, waarbij de 

ploegentoeslag wordt berekend aan de hand van het artikel 19 bepaalde. Indien zich bij invoering van 

nieuwe roosters ten aanzien van de berekening van de ploegentoeslag problemen voordoen die niet 

lokaal zijn op te lossen, wordt de kwestie aan het periodiek overleg ter behandeling voorgelegd. Het 

periodiek overleg zal zich beraden of er aanleiding is om tot een aanpassing te komen van het in de 

CAO bepaalde. 

 

OVERZICHT VAN TOESLAGEN VOOR (MOGELIJKE) MAATROOSTERS FABRIEK ENSC HEDE 

                

Standaard Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo  Diensten Rooster Opkomst ADV Arbeidstijd 

2-ploeg 1 O8 O8 O8 O8 O8 -- --  6:00-14:30 40,0 0,0 23,0 36,5 

12,8% 2 M8 M8 M8 M8 M8 -- --  14:30-23:00 uur/week Dagen Dagen uur/week 

                

                

                

3-ploeg Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo  Diensten Rooster Opkomst ADV Arbeidstijd 

Start zo 1 O8 O8 O8 O8 O8 -- N7  6:00-14:30 40,0 0,0 23,0 36,5 

21,0% 2 N7 N7 N7 N7  -- --  23:00-6:00 uur/week Dagen dagen uur/week 

 3 M8 M8 M8 M8 M8 -- --  14:30-23:00     

                

 

ARTIKEL 20 AFBOUWREGELING PLOEGENTOESLAG 

 

1. De werknemer die, na gedurende een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden in 

ploegendienst werkzaam te zijn geweest, anders dan door eigen toedoen, wordt geplaatst in een lager 

beloond rooster, ontvangt een toeslag. Deze bedraagt indien hij/zij op het tijdstip van de plaatsing in het 

lager beloonde rooster in ploegendienst werkzaam is geweest gedurende: 
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langer dan drie maanden: 

nog gedurende de lopende kalendermaand 100% 

 

langer dan zes maanden: 

nog gedurende de lopende en de volgende kalendermaand 100% 

en vervolgens twee kalendermaanden  80% 

twee kalendermaanden    60% 

twee kalendermaanden    40% 

 en twee kalendermaanden 20% 

 

langer dan vijf jaar: 

nog gedurende de lopende en de twee volgende kalendermaanden 100% 

en vervolgens vijf kalendermaanden 80% 

vijf kalendermaanden 60% 

vier kalendermaanden 40% 

 en vier kalendermaanden 20% 

 

langer dan 25 jaar: 

nog gedurende de lopende en de vier volgende kalendermaanden 100% 

en vervolgens zeven kalendermaanden 80% 

zeven kalendermaanden 60% 

zes kalendermaanden 40%  

 en zes kalendermaanden              20% 

 

van het ploegentoeslagpercentage ten tijde van de plaatsing in het lager beloonde rooster, verminderd 

met het eventuele ploegentoeslagpercentage dat behoort bij de nieuwe dienst.  

 

2. Indien een werknemer van 55 jaar of ouder ploegendienst werkzaam is geweest, behoudt hij/zij het 

ploegentoeslagpercentage dat behoort bij de ploegendienst waarin hij/zij was ingedeeld onmiddellijk 

voorafgaand aan de plaatsing in een met een lagere toeslag beloond rooster, er van uitgaande dat hij/zij 

minimaal gedurende drie jaar onmiddellijk voorafgaand in het met een hogere toeslag beloond rooster 

aaneengesloten werkzaam is geweest, tenzij deze plaatsing geschiedt op eigen verzoek van de 

werknemer. Indien een werknemer op wie de afbouwregeling van het eerste lid van toepassing is, de 

leeftijd van 55 jaar bereikt, zal geen verdere afbouw plaatsvinden er van uitgaande dat hij/zij gedurende 

een aaneengesloten periode van tenminste 3 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de 

afbouw in een hoger beloond rooster werkzaam is geweest.  

 

3. Bij herplaatsing in een met een hoger toeslagpercentage beloond rooster, bij herclassificatie van de 

functie, of bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie, wordt de afbouw ploegentoeslag evenveel 

verminderd als het maandinkomen stijgt. 

 

ARTIKEL 21 CONSIGNATIE EN EXTRA OPROEP 

 

1. De werknemer die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is, ontvangt hiervoor een vergoeding. 

Deze vergoeding bedraagt per etmaal de volgende percentages van het uurloon: 

• maandag tot en met vrijdag:  160% 
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• op een uit hoofde van arbeidsduurverkorting 

toegekende roostervrije dag: 240% 

• zaterdag:  240% 

• zondag: 320% 

• feestdagen: 400% 

 

Onder consignatie wordt verstaan dat de werknemer voor de werkgever bereikbaar is en na oproep 

beschikbaar voor de werkzaamheden.  

 

2.   Indien de geconsigneerde werknemer zijn normale werkzaamheden verricht, maar daarnaast die dag 

ook geconsigneerd is, wordt de volledige consignatievergoeding uitbetaald. 

 

3.  Indien een werknemer in opdracht van de werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een extra 

gang naar het bedrijf moet maken, ontvangt hij/zij daarvoor per extra opkomst de volledige 

consignatievergoeding.  

 

Het opkomen op een opkomstdag is geen extra gang en komt derhalve niet voor een vergoeding in 

aanmerking. 

 

4.   Indien de werknemer volgens een van tevoren vastgesteld rooster wordt geconsigneerd, zal de 

consignatievergoeding worden beschouwd als een vaste toeslag als bedoeld in artikel 2, Definities. 

Deze consignatievergoeding is evenwel niet pensionabel. 

 

ARTIKEL 22 CONSIGNATIE  EN VERZUIMUREN 

 

1.  De werknemer in dagdienst die de voor hem/haar geldende normale arbeidsduur overschrijdt op uren die 

vallen tussen 22.00 uur en de aanvang van zijn normale dienst, kan evenveel roosteruren opnemen als 

de overschrijding heeft bedragen met een maximum van negen uur. Indien echter de overschrijding 

aanvangt op of na 04.00 uur ontstaat geen aanspraak op verzuimuren. 

 

2.  Deze verzuimuren kunnen uitsluitend worden opgenomen tussen de aanvang en einde van de dienst, 

direct volgend op de in lid 1 bedoelde overschrijding en binnen het etmaal waarin de overschrijding 

eindigt. 

 

3.  In plaats van verzuimuren bestaat geen recht op een vergoeding. 

 

4.  Indien de werkgever de werknemer met het oog op de overschrijding van de arbeidsduur de aan de 

overschrijding voorafgaande wacht één of meer uren eerder heeft laten beëindigen, wordt het aantal 

verzuimuren dat de werknemer kan opnemen met die uren verminderd. 

 

5.  De werknemer die in ploegendienst werkzaam is en die in aansluiting op zijn dienstrooster overwerk 

moet verrichten gedurende meer dan vijf uren, heeft eveneens recht op verzuimuren voor de uren 

waarmee deze vijf uren overschreden worden. Indien het overwerk van een werknemer in ploegendienst 

vijf uren of korter duurt, dan wel zijn eerstvolgende wacht elf uren of later na het beëindigen van deze 

arbeid aanvangt, ontstaat geen recht op verzuimuren. 
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ARTIKEL 23 OVERWERK 

 

1.  Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, is de werknemer verplicht ook buiten de 

normaal voor hem/haar geldende werktijden arbeid te verrichten. Werknemers van 55 jaar en ouder zijn 

niet verplicht tot overwerk. 

 

2.  De werkgever zal tenminste tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekken van 

het verrichte overwerk per afdeling, alsmede van de compensatie in vervangende vrije tijd. 

 

3.  Etenspauze buiten het dienstrooster tijdens overwerk wordt als overwerk betaald. 

 

4.  Overwerkbeloning is van toepassing op elk buiten rooster te werken uur. Indien een rooster bijvoorbeeld 

vier uur bedraagt, dan wordt het vijfde uur als overwerk aangemerkt; wordt volgens rooster negen uur 

gewerkt, dan wordt het tiende uur als overwerk aangemerkt.  

 

5.  Wanneer een werknemer in opdracht van de werkgever arbeid verricht waardoor de normale dagelijkse 

arbeidsduur volgens dienstrooster met een half uur of meer wordt overschreden, gelden de volgende 

regelingen:  

  a. De overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur zal worden gecompenseerd in 

vervangende vrije tijd. De vervangende vrije tijd moet voor het einde van het jaar worden 

opgenomen. Deze tijd kan eventueel worden ingebracht in de Levensloopregeling. 

 

  b. Wordt de vervangende vrije tijd niet binnen de daarvoor bepaalde periode opgenomen, dan 

wordt in plaats van de vervangende vrije tijd een vergoeding betaald. Voor ieder uur 

vervangende vrije tijd bedraagt de vergoeding 90% van het uurloon. 

 

  c1. De beloning voor de overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur bedraagt per uur de 

volgende percentages van het uurloon:  

• uren van maandag 06.00 uur tot vrijdag 23.00 uur: 140% 

• uren van vrijdag 23.00 uur tot maandag 06.00 uur: 180% 

• uren op feestdagen:      270% 

 

  c2. Op grond van lid 5, sub a. of sub b., opgenomen of uitbetaalde compenserende vrije tijd wordt 

op de in lid 5, sub c1. genoemde beloning in mindering gebracht en wel voor ieder uur 90% van 

het uurloon. 

 

  c3. In geval van feestdagen vallende op maandag tot en met vrijdag wordt deze beloning met 90% 

voor elk volgens rooster gewerkt uur verminderd. Het uurloon over deze dagen wordt echter 

normaal doorbetaald. 

 

  d. In afwijking van het in lid 5, sub c. bepaalde bedraagt de beloning van overschrijding van de 

normale arbeidsduur op roostervrije dagen de volgende percentages van het uurloon: 

 

• uren op maandag tot en met vrijdag:  180% 

• uren op zaterdag:  230% 

• uren op zondag:  270% 
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• uren op feestdagen:  370% 

 

Opgenomen of uitbetaalde compenserende vrije tijd wordt op de hiervoor genoemde beloning in 

mindering gebracht en uitgedrukt in een percentage van het uurloon: 

 

• uren op maandag tot en met vrijdag:    90% 

• uren op zaterdag: 140% 

• uren op zondag: 180% 

• uren op feestdagen: 170% 

 

Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst voorafgaande of aan deze dienst aansluitende 

uren waarvoor de normale dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden, wordt uitsluitend beloond 

volgens de percentages bedoeld in lid 5, sub c. 

 

e.  Op verzoek van de werknemer en indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, zal de 

werkgever toestaan dat, naast de compensatie voor de gewerkte uren, vervangende vrije tijd 

wordt opgenomen in plaats van de beloning voor de overschrijding van de normale dagelijkse 

arbeidsduur.  

 

Opgenomen compenserende vrije tijd wordt op deze beloning in mindering gebracht en wel voor 

ieder uur 90%. De vervangende vrije tijd kan uitsluitend van maandag tot en met vrijdag worden 

opgenomen.  

 

De vervangende vrije tijd dient uiterlijk voor het einde van de derde kalendermaand volgend op 

die waarin de overschrijding heeft plaatsgevonden, te worden opgenomen. 

 

6.  Van het bepaalde in lid 5, sub a. en sub d., kan decentraal worden afgeweken.  

 

7.  De volgende categorieën werknemers zijn van de overwerkregeling uitgezonderd, daar onregelmatige 

werktijden verbonden zijn aan hun functie. 

 

• Buitendienstmedewerkers Sales 

• Medewerkers in de Tiers 

 

ARTIKEL 24 VERSCHOVEN UREN 

 

1.  Indien in opdracht van de werkgever, in afwijking van het voor de betrokken werknemer normaal 

geldende rooster, arbeid wordt verricht op tijden die voor werknemers werkzaam in dagdienst liggen voor 

07.00 uur, dan wel na 18.00 uur, of voor werknemers werkzaam in ploegendienst buiten de tijdstippen 

waarop de ploegwisseling plaatsvindt, zonder dat daardoor de normaal geldende dagelijkse arbeidsduur 

wordt verschreden, wordt voor deze uren een toeslag op het maandsalaris gegeven.  

 

  Deze toeslag bedraagt per uur uitgedrukt in een percentage van het uurloon: 

• op maandag tot en met zaterdag 18.00 uur: 50% 

• op zaterdag van 18.00-24.00 uur:   90% 
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• op zondag:   90% 

• op feestdagen:   180% 

 

 

ARTIKEL 25 SPRONGVERGOEDING 

 

1.  De werknemer in ploegendienst die anders dan door eigen toedoen wordt overgeplaatst naar een 

andere dienst ontvangt daarvoor per overgang een eenmalige toeslag, genaamd sprongvergoeding. De 

hoogte van de sprongvergoeding bedraagt per 1 juli 2009 € 52,-- bruto en per 1 februari 2010 bedraagt 

deze € 52,50 bruto. Moet die werknemer als gevolg van deze overplaatsing meer diensten in de 

nachtdienst lopen dan in zijn oorspronkelijk rooster, dan ontvangt hij/zij voor elke extra nacht een toeslag 

van 120% over het uurloon. De toeslag wordt alleen betaald voor zover deze de sprongvergoeding te 

boven gaat. Deze toeslag wordt over ten hoogste zes diensten betaald. Bij terugplaatsing naar de 

oorspronkelijke dienst, wordt deze sprongvergoeding alleen dan opnieuw betaald, indien de 

terugplaatsing plaatsvindt nadat de werknemer gedurende tenminste drie diensten in de voor hem/haar 

afwijkende dienst heeft gewerkt. 

 

2.   Gewerkte uren waarop een vergoeding wordt gegeven voor overschrijding of afwijking van het 

dienstrooster worden niet beloond volgens de regeling die geldt voor werken in ploegendienst. 

 

3.  Indien een werknemer als gevolg van overplaatsing naar een andere dienst in één cyclusperiode minder 

uren werkt dan hij/zij volgens zijn oorspronkelijke dienstrooster had moeten werken, zullen deze uren 

niet behoeven te worden ingehaald en niet worden verrekend met de toeslagen die op grond van het 

werken in een afwijkende dienst aan de werknemer worden toegekend. 

 

4.   Indien een werknemer als gevolg van overplaatsing naar een andere dienst in één cyclusperiode meer 

uren werkt dan hij/zij volgens zijn oorspronkelijke dienstrooster zou hebben moeten werken, dan worden 

de gewerkte uren waardoor hij/zij de cyclustijd volgens zijn oorspronkelijk dienstrooster niet overschrijdt, 

beloond volgens het bepaalde in artikel 24 en de uren waardoor hij/zij de cyclustijd volgens zijn 

oorspronkelijke dienstrooster wel overschrijdt, beloond volgens het bepaalde in artikel 23, lid 5, sub c1.  

 

5.  Een niet te voorziene overplaatsing naar een andere dienst is uitsluitend toegestaan indien de rusttijd 

niet minder dan twaalf uren bedraagt. 

 

6.  De sprongvergoeding zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de afgesproken CAO-verhoging. 

ARTIKEL 26 UITKERING IN GEVAL VAN ZIEKTE EN ARBEIDS ONGESCHIKTHEID 

 

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ná 1 januari 2004 ligt 

 

1.  Ziektewet en arbeidsongeschiktheid 

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te 

verrichten, gelden voor hem/haar de bepalingen van artikel 7: 629 B.W., de Ziektewet en de Wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen (de WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 
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Bewerkstelligen dat zieke werknemers zo goed en voorspoedig mogelijk terugkeren naar de werkplek, is in het 

belang van zowel de betrokken werknemer als JohnsonDiversey. De regels rondom reïntegratie en 

ziekteverzuimbegeleiding zoals neergelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, geven een heldere rolverdeling 

tussen partijen in dit proces. Verlenging van loondoorbetaling naar twee jaar betekent dat de verplichtingen die de 

Wet Verbetering Poortwachter stelt, ook voor het tweede ziektejaar gelden. JohnsonDiversey betaalt het salaris 

gedurende arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste twee jaar volledig door, zolang dit niet in strijd is met 

wettelijke regelingen. Zodra dit door wetgeving niet meer mogelijk is, zal (mits dit niet in strijd is met de wettelijke 

bepalingen) de aanvulling op de loonbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren als volgt plaatsvinden:  

 

• De eerste 6 maanden van ziekte: 100 % loondoorbetaling 

• De tweede 6 maanden van ziekte: 90 % loondoorbetaling 

• Het tweede ziektejaar: 85 % loondoorbetaling 

 

Er is een generieke aanvulling op het ziekengeld afgesproken op voorwaarde dat werknemers zich houden aan 

de wettelijke verplichtingen ten aanzien van reïntegratie, waaronder de Wet Verbetering Poortwachter. 

 

Medewerkers die voldoen aan de IVA-condities (dwz 80-100% arbeidsongeschikt) zullen - zonodig met 

terugwerkende kracht - de eerste 2 jaren 100% doorbetaald krijgen. 

 

Bij minder dan 35 % AO ontvangt de medewerker volgende aanvulling op hetgeen met werken wordt verdiend: 

 

• 3e ziektejaar : 90 % x AO percentage 

• 4e ziektejaar : 80 % x AO percentage 

• 5e ziektejaar : 70 % x AO percentage 

• 6e ziektejaar : 60 % x AO percentage 

• 7e ziektejaar : 50 % x AO percentage 

 

Tussen 35-80 % ontvangt de medewerker de volgende aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering: 

Derde tot en met zevende ziektejaar: 5 % van het salaris als aanvulling op de AO uitkering. 

 

Arbeidstherapie zal gelijk gesteld worden aan werken. 

 

Wanneer er minder dan 50 % van de verdiencapaciteit wordt aangewend zal de medewerker nog maximaal 6 

maanden 75 % van het inkomen ontvangen. 

 

In die gevallen dat tot beëindiging van het dienstverband wordt overgegaan omdat passend werk ontbreekt, zal 

voor medewerkers die 35 % of minder arbeidsgeschikt zijn, de kantonrechtersformule - mits wettelijk toegestaan-  

worden toegepast, of indien de leeftijd van betreffende medewerker 56 jaar of ouder is, de SBR regeling. 

Indien de restverdiencapaciteit de eerste twee jaren niet volledig wordt ingezet, zal deze toch vergoed worden als 

ware er gewerkt. Indien er geschillen zijn over de mate van inzetbaarheid en loonwaarde zullen de reguliere 

procedures worden toegepast (zoals deze bv in dit artikel staan) dan wel wettelijke procedures. Indien evenwel 

geen andere procedure bestaat, kan de werknemer een klacht indienen conform de klachtenregeling. Indien 

nodig kan de klachtencommissie bij meerderheid besluiten een interne dan wel externe deskundige in te 

schakelen. 
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JohnsonDiversey zal een verregaande inspanning verrichten om voor arbeidsongeschikte medewerkers intern 

passend werk te vinden. Outplacement wordt aangeboden aan medewerkers die minder dan 80 % 

arbeidsongeschikt zijn en waarvoor intern geen passend werk aanwezig is. 

 

De helft van de gedifferentieerde WGA-premie (dus minus de zgn. “rentehobbel”) wordt verhaald op het loon van 

de werknemer.  

 

Werkgever kent een WIA-hiaatregeling. Werknemers  kunnen daar op eigen kosten gebruik van maken. 

 

De volgende hardheidsclausule zal worden opgenomen: In die gevallen waarin toepassing van artikel 26 tot 

individueel onbillijke situaties zou leiden kan de werkgever van dit artikel afwijken. 

 

 

 

2. Pensioenopbouw 

De pensioenopbouw wordt gedurende de eerste 2 ziektejaren voortgezet, alsof een werknemer 100% aan 

het werk is. 

 

3. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou 

hebben ontvangen indien hij/zij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. Dat wil zeggen in het algemeen inclusief 

vaste toeslagen en exclusief overwerk. 

 

4. De in lid 1 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de 

 arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan 

werknemers van 65 jaar en ouder.  

 

5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en daarmee ook de eventuele 

aanvullingen te weigeren of op te schorten in de in de wet genoemde gevallen.   

 

6. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 

 werknemer: 

 a.  die zich niet houdt aan de voor hem/haar geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 

(controlevoorschriften); of 

 b.  die weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van de 

  Uitvoeringsinstelling; of 

 c.  die weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met 

betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is 

geworden; of  

 d.  die misbruik maakt van de voorziening. 

 

7. Onverminderd het bepaalde in lid 6, kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de 

 werknemer de voor hem/haar geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. 

Nadere uitwerking van het in dit artikellid bepaalde vindt plaats in de in overleg met de ondernemingsraad 

op te stellen nadere regels en aanwijzingen in verband met ziekte, de 'controlevoorschriften' en 

bijbehorende sanctieregels.  
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8. Indien de werkgever in verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer jegens één of meer 

derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer daaraan zijn/haar 

medewerking verlenen. 

 

9. Voor werknemers die op de eerste dag van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA 55 jaar 

of ouder zijn en die werkzaamheden verrichten, geldt het volgende: 

 

de werknemer ontvangt op de WIA-uitkering en -indien van toepassing- op het arbeidsongeschiktheidspensioen 

en het aanvullende WIA-pensioen een aanvulling tot het maandinkomen dat hij/zij ontving in de maand 

voorafgaande aan de eerste dag van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. Deze aanvulling 

wordt verstrekt zolang de werknemer werkzaamheden verricht en maximaal tot de laatste dag van de maand 

voorafgaande aan die waarin de werknemer de individuele pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De regels voor 

het vaststellen van de salarissen zijn in dit geval van toepassing. 

 

 

FUNCTIEWAARDERING 

ARTIKEL 27 ORBA-METHODE VAN FUNCTIEWAARDERING  

 

1.  Voor het indelen van functies wordt de ORBA-methode van functiewaardering gehanteerd. 

 

2.   Teneinde tot een verantwoorde indeling van functies te komen zijn functierasters opgesteld. Het raster 

wordt gevormd door referentiefuncties uit diverse disciplines en van verschillende niveaus die 

voorkomen in de betrokken onderneming. Van alle in de functierasters voorkomende functies worden 

functiebeschrijvingen gemaakt. Bij het opstellen van de functiebeschrijvingen wordt gebruik gemaakt van 

ingevulde vragenformulieren en informatie verkregen uit functie-interviews. 

 

In de onderneming zal het raster voor de werknemers ter inzage liggen. Het raster bevat de 

functiebenamingen, functiebeschrijvingen en de klassen waarin de functies zijn ingedeeld. Alle overige 

functies worden aan de hand van ingevulde vragenformulieren en het raster in functieklassen ingedeeld. 

 

3.   Een werknemer die een functie gaat bekleden die in een hogere klasse is ingedeeld of van wie de 

functie in een hogere klasse wordt ingedeeld zonder dat de werknemer een herkenbaar andere functie is 

gaan bekleden, zal het bij de nieuwe klasse behorende salaris ontvangen met ingang van de maand 

waarin de nieuwe functie feitelijk wordt bekleed, dan wel het verzoek tot herindeling van de bestaande 

functie is gedaan.  

 

4.  De werknemer die als uitkomst van een beroepsprocedure (zie het Algemene Regelingenboek) in het 

gelijk is gesteld, heeft aanspraak op het salaris dat bij de nieuwe klasse behoort, met ingang van de 

maand waarin de nieuwe functie feitelijk wordt bekleed, dan wel waarin het verzoek tot herindeling van 

de bestaande functie is gedaan. 
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OPLEIDING EN ONTWIKKELING 

ARTIKEL 28 PERSONEELSONTWIKKELING EN SCHOLING 

Indien een medewerker een studie gaat volgen, wordt er een studieovereenkomst gemaakt  met onder meer 

nadere afspraken over: 

� Vergoeding lesgeld, studieboeken en examengeld. 

� Terugbetalingsregeling indien werknemer tijdens de studie of binnen korte tijd na de studie 

op eigen initiatief het dienstverband beëindigt. 

� Maximale duur van de opleiding. 

 

Studie Vereist voor functie Vereist voor 

toekomstige functie 

In lijn maar niet 

vereist 

Overige 

beroepsopleiding 

     

Opleidingskosten 100% JD 100% JD 100% JD 50% JD (1) 

Studie-uren 90% vergoed 50% vergoed Geen vergoeding Geen vergoeding 

1)  Indien functie achteraf wordt uitgeoefend in de eigen organisatie worden de studiekosten tot 100% vergoed.  

 

 

28.1 Training en opleiding met behoud van salaris 

 

1. De kosten van de studie-uren buiten werktijd worden uitsluitend voor 90% vergoed indien de studie verplicht is 

voor de functie. Bijvoorbeeld: VAPRO A opleiding, heftruck opleiding, ADR, en dergelijke. Er wordt naar gestreefd 

om de scholing zoveel mogelijk in werktijd te laten plaatsvinden. De kosten van de opleiding worden volledig door 

werkgever vergoed. 

 

2. Aan scholing / opleiding die verplicht is voor een toekomstig hogere functie en die op vrijwillige basis plaats vindt, 

wordt een vergoeding van 50% toegekend voor de studie-uren buiten werktijd. De studie vindt zoveel mogelijk 

buiten werktijd plaats. Voorbeeld: technisch operator, VAPRO B.  De kosten van de opleiding worden volledig 

door werkgever vergoed. 

 

3. Aan scholing / opleiding die niet verplicht is voor de functie maar wel in lijn ligt met de ontwikkeling van de 

medewerker en functiegerelateerd is en die op vrijwillige basis wordt gevolgd, wordt geen vergoeding van de 

studie-uren verstrekt. De kosten van de scholing / opleiding worden volledig door de werkgever vergoed. 

Bijvoorbeeld: middle/hoger management, NIVE, SPD. 

 

Indien werknemer niet binnen de gestelde tijd in staat is om de studie met goed gevolg af te ronden vindt er na 

deze termijn geen vergoeding meer plaats van de studie-uren buiten werktijd. Ten aanzien van voorgaande wordt 

een uitzondering gemaakt voor werknemers die als gevolg van bijzondere, hem/haar niet toe te rekenen 

gebeurtenissen, niet in staat zijn geweest om de studie binnen de gestelde termijn af te ronden. Werkgever kan in 

dat geval besluiten om wel een vergoeding toe te kennen. 

 

28.2 Bijdrage werkgever overige “beroeps” opleiding  

 

Een studie die geen direct verband houdt met de functie die de werknemer op dat moment vervult of op korte 

termijn zal vervullen, maar welke opleiding de loopbaan en ontwikkelingsmogelijkheden op de (interne) 

arbeidsmarkt bevordert, kan voor een bijdrage van de werkgever in aanmerking komen. De studie en toekomstige 
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functie moet tevens passen en voortkomen uit zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsplan. E.e.a. ter eindbeoordeling 

aan de afdeling HR. De kosten van de opleiding worden voor 50% vergoed door werkgever. De studie vindt 

geheel in eigen tijd plaats. 

 

Mocht op basis van de genoten opleiding achteraf blijken dat werknemer alsnog in aanmerking komt voor een 

functie in de organisatie die voortkomt uit de genoten opleiding, dan zal werkgever alsnog de studie tot 100% 

vergoeden. 

 

28.3 Extra vergoeding 

 

Zowel JohnsonDiversey als de werknemer hebben er belang bij om binnen de daarvoor gestelde termijn een 

opleiding succesvol af te ronden. JohnsonDiversey realiseert zich dat er een groot beroep wordt gedaan op de 

discipline van de werknemer. Met name als het een opleiding betreft die minimaal één jaar duurt en geheel buiten 

de organisatie plaats vindt. Een goed voorbeeld hiervan is de VAPRO opleiding. JohnsonDiversey wil deze 

werknemers middels een bonus financieel stimuleren om de opleiding binnen de gestelde termijn succesvol af te 

ronden. Deze financiële tegemoetkoming is uitsluitend van toepassing voor opleidingen uit artikel 28.1.1 en 

28.1.2. Een voorwaarde is dat de gestelde opleidingsduur minimaal één jaar is. Voorts dient de opleiding/studie 

buiten de organisatie plaats te vinden. Dit ziet er concreet als volgt uit: 

 

Opleiding binnen de gestelde tijd succesvol afgerond:   Bonus € 650,-- bruto. 

 

De opleidingsduur mag maximaal 25% van de oorspronkelijke duur van de opleiding overschrijden. De bonus 

wordt maandelijks naar rato afgebouwd. 

 

Voorbeeld: 

 

Een opleiding duurt 2 jaar. De opleiding mag in dat geval 6 maanden worden overschreden. Indien een 

werknemer na 2 jaar en 3 maanden de opleiding succesvol heeft afgerond ontvangt hij/zij de helft van de 

maximale bonus. Werknemer ontvangt in dat geval een bonus van € 325,-- bruto. 

 

Let wel: Werknemer mag langer over de studie doen, maar na 2,5 jaar vervalt het recht op een bonus. Het recht 

op een vergoeding van studieuren buiten werktijd vervalt reeds na 2 jaar. 

 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

ARTIKEL 29  PERFORMANCE BONUS OPPORTUNITY 

 

 Algemeen 

Met ingang van 1 januari 2003  is de Performance Bonus Opportunity-regeling (PBO) van toepassing. Deze 

bonusregeling heeft als doel om de groeidoelstellingen van de organisatie te vertalen naar begrijpelijke en 

motiverende doelstellingen voor medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Het bereiken van de 

groeidoelstellingen van de organisatie leidt tot groeimogelijkheden voor elk individu en tot continuïteit voor 

de organisatie.  Daarbij is het belangrijk dat de doelstellingen van elk individu passen binnen de 

organisatiedoelstellingen, zonder de medewerker te belemmeren in zijn eigen groei en ondernemerszin.  
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De te bereiken doelen die leiden tot uitkering van PBO zijn te onderscheiden in financiële doelstellingen 

(volumegroei en winstgroei) en persoonlijke / teamdoelstellingen. Het behalen van de doelstellingen leidt tot 

een uitkering van een percentage (on target) van het bruto jaarsalaris van de medewerker (op 31 december 

van het jaar waarover de PBO wordt uitgekeerd). Uitbetaling van PBO vindt plaats in de maand mei. 

 

De geldende on-target PBO-percentages zijn: 

 

 Tier 14 t/m 21 Tier 11, 12 en 13 

Non-Sales 5% 6% 

Sales 15% 15% 

 

Voor toepassing van de PBO-systematiek zij verwezen naar Algemene Regelingenboek. 

 

 

ARTIKEL 30 REGELING PERSOONLIJKE TOESLAGEN 

 

A. Persoonlijke Toeslagen tot € 10,--. 

 

1. Bestaande persoonlijke toeslagen tot een bedrag van € 10,-- worden afgekocht. 

 

2. De betrokken werknemers ontvangen een eenmalige bruto afkoopsom ter grootte van 4x het 

jaarbedrag. 

 

3. Indien een (nieuwe) persoonlijke toeslag tot een bedrag van € 10,-- wordt toegekend wordt deze 

conform het onder 1 en 2 bepaalde afgekocht. 

 

B. Persoonlijke toeslagen, fabriekstoeslagen en BWO-toeslagen boven € 10,-- 

 

1. Afkoop van persoonlijke toeslagen, fabriekstoeslagen en BWO (bijzondere werkomstandigheden)-

toeslagen kan door het management  worden aangeboden met inachtneming van het onder 2 

bepaalde.  

 

2a.  Het management dient afspraken te maken met de Ondernemingsraad over de categorieën 

werknemers die in aanmerking voor afkoop kunnen komen. 

 

2b.  Indien de categorieën werknemers zijn vastgesteld kan vervolgens aan individuele werknemers  een 

aanbod tot afkoop worden gedaan, waarmee de betrokken werknemer kan instemmen. Indien geen 

overeenstemming wordt bereikt over afkoop blijft de toeslag van toepassing. 

 

3.  Afkoop vindt plaats conform de onder A2 genoemde formule van 4x het jaarbedrag. 

 

4. De uitbetaling van de afkoopsom vindt maximaal in 2 termijnen plaats.  
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ARTIKEL 31 NEVENWERKZAAMHEDEN 

 

Het is de werknemer niet toegestaan om al dan niet tegen beloning voor derden of als zelfstandige 

werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. 

 

Indien de werknemer al dan niet tegen beloning enigerlei arbeid voor derden, of als zelfstandige werkzaamheden 

wil gaan verrichten, dient hij dit schriftelijk ten minste een week van te voren aan de werkgever te melden. Het is 

de werknemer verboden met deze werkzaamheden te beginnen indien de werkgever daartegen schriftelijk 

bezwaar maakt. 

 

Indien de werknemer bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst nevenwerkzaamheden verricht, dient hij dit 

onmiddellijk aan de werkgever schriftelijk te melden. 

 

De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het verrichten van nevenwerkzaamheden en die 

daarvoor geen toestemming heeft, heeft geen aanspraak op de in artikel 26 geregelde aanvullingen. 

 

Indien een werknemer het lidmaatschap van een vertegenwoordigend orgaan wenst te aanvaarden, is de regeling 

‘Consequenties ten aanzien van het JohnsonDiversey-dienstverband bij het aanvaarden van het lidmaatschap 

van vertegenwoordigende en/of openbare organen’ van toepassing. Deze regeling is opgenomen in het 

Algemene Regelingenboek. 

 

Werknemers die commissariaten van vennootschappen die niet tot het JohnsonDiversey concern behoren willen 

aanvaarden, dienen vooraf toestemming van de directie van JohnsonDiversey B.V. te vragen. 

 

Nieuwe medewerkers dienen vóór aanvang van het dienstverband nevenwerkzaamheden te melden. 

 

ARTIKEL 32 GEHEIMHOUDING 

 

De werknemer is gehouden tot geheimhouding van alles wat hem/haar omtrent het bedrijf van de werkgever 

bekend is geworden en waaromtrent hem/haar geheimhouding is opgelegd of waarvan hij/zij het vertrouwelijk 

karakter redelijkerwijs kan vermoeden. 

 

De werknemer is voorts gehouden tot geheimhouding van bedrijfsaangelegenheden van derden welke hem/haar 

in de uitoefening van zijn/haar functie bekend zijn geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd, dan wel 

waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Laatstgenoemde verplichting geldt ook 

tegenover de werkgever. 

 

De plicht tot geheimhouding blijft ook na het einde van het dienstverband bestaan. 

 

ARTIKEL 33 PUBLICATIES   

 

Indien de werknemer in de openbaarheid wenst te treden door middel van bijvoorbeeld een publicatie of een 

lezing en daarbij redelijkerwijs te verwachten valt dat dit mogelijk in strijd is met enig belang van 

JohnsonDiversey, dient de werknemer dit vooraf aan de directie te melden. De directie is gerechtigd de 

openbaarmaking of het optreden te verbieden, indien zij met opgaaf van redenen kan aangeven dat de 
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openbaarmaking of het optreden de belangen van JohnsonDiversey kan schaden. Tevens is de directie 

gerechtigd vooraf inzage te vragen in de publicatie of de tekst van de lezing.  

 

In geval van een interview kan de directie verlangen dat de onderwerpen en standpunten die aan de orde zullen 

komen vooraf worden doorgesproken. Tenzij anders wordt overeengekomen, rusten de auteursrechten van een 

publicatie, een lezing of een interview bij JohnsonDiversey. 

 

Onverminderd het gestelde in artikel 6 van de CAO geldt het voorgaande niet voor kaderleden van de 

vakverenigingen en leden van de ondernemingsraad, voor zover uit de juiste vervulling van hun taak als kaderlid 

of ondernemingsraadsraadlid anders voortvloeit. 

 

FLEXIBELE ARBEIDSVOORWAARDEN 

ARTIKEL 34 ARBEID EN ZORG 

Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft de werknemer recht op 

(onbetaald) ouderschapsverlof. Voor wat betreft het pensioen wordt verwezen naar artikel 1.2.4 van de 

pensioenregeling. 

ARTIKEL 35  KOPEN/VERKOPEN VAN TIJD 

Elke medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om conform JD-JAS (JohnsonDiversey-Jouw 

Arbeidsvoorwaarden Set) tijd te kopen en te verkopen. Voor de uitvoering wordt verwezen naar het 

Regelingenboek.  

 

Tarief  

Het voorheen gehanteerde hogere tarief voor medewerkers in de Tiers bij de verkoop van ADV-dagen (ten 

opzichte van het JD-JAS tarief), komt te vervallen. Alleen medewerkers die per 1/1/2004 ADV-dagen 

verkochten en hiervoor een maandelijkse toeslag in het salaris ontvangen, kunnen op basis van de oude 

regeling ADV-dagen blijven verkopen indien deze als een maandelijkse toeslag op het salaris wordt 

uitbetaald. 

Op het moment dat de medewerker de waarde van deze dagen aan wil wenden voor andere doeleinden, zal 

vanaf dat moment het gebruikelijke JD-JAS tarief per uur worden gehanteerd. Bij een latere keuze om weer 

over te stappen naar een maandelijkse uitbetaling zal het JD-JAS tarief van kracht blijven. 

 

Voor nieuwe medewerkers die in dienst komen zal bij de verkoop van zowel ADV als vakantiedagen het altijd 

de berekening volgens JD-JAS plaatsvinden. Medewerkers die al in dienst zijn maar tot op 1/1/2004 geen 

ADV dagen verkochten zullen eveneens bij toekomstige deelname onder het JD-JAS tarief vallen. 

 

 Aanwenden verkochte tijd en PBO 

JohnsonDiversey zal trachten medewerkers zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een fiscaal gunstige 

manier van aanwending van de waarde van verkochte dagen of PBO voor zover en zolang dit (fiscaal) is 

toegestaan. Hierbij valt te denken aan  aanwending voor pensioen, Levensloop of een fiets 

 

ARTIKEL 36 VERVANGENDE REGELING PREMIESPAREN 
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In verband met de afschaffing van de premiespaarregeling krijgt elke medewerker met ingang van 1 januari 

2003 de mogelijkheid om: 

• een bedrag van € 526,- per jaar te storten in het bedrijfspensioenfonds JohnsonDiversey “Pensura” in 

de vorm van Spaarjaren of Pluspensioen (geldt alleen voor oude regeling, nieuwe regeling in module 

vrijwillig bijsparen), voor zover dit past binnen het kader van de pensioenruimte en de fiscale 

mogelijkheden. De werkgever legt binnen voornoemde mogelijkheden hetzelfde bedrag bruto bij. Voor 

medewerkers van Johnson Wax Professional staat dezelfde mogelijkheid open zolang hun pensioen 

nog is ondergebracht bij pensioenfonds SC Johnson. Bij intreding in het pensioenfonds 

JohnsonDiversey “Pensura” zal dezelfde mogelijkheid voor deze medewerkers open blijven staan. 

• Een uitkering van € 450,- bruto per jaar te ontvangen via de loonbetaling.  

 

Bovenstaande regeling uit artikel 36 komt te vervallen per 1 januari 2008. In plaats van deze regeling is Profit 

Sharing gekomen, de voorwaarden en regels omtrent Profit Sharing zijn opgenomen in het Algemene 

Regelingenboek. 



 

 

BIJLAGE 1  SALARISSCHALEN 

  
 
    

     
     
     
     
     

Salarisschalen per 1 mei 2009   
     
     

Salaris Range Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier S 11 Tier 11 40.884  56.072   

Tier S 12 Tier 12 37.007  50.815   

Tier S 13 Tier 13 33.571  46.161   

Tier S 14 H 31.552  40.681   

Tier S 15 G 29.490  36.144   

Tier S 16 F 27.455  32.904   

Tier S 17 E 26.064  30.883   

Tier S 18 D 25.009  29.289   

Tier S 19 C 24.315  27.710   

Tier S 20 B 23.768  26.184   

Tier S 21 A 23.140  25.023   
     
     

Salaris Range Non Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier NS 11 Tier 11 42.330  58.054   

Tier NS 12 Tier 12 38.316  52.548   

Tier NS 13 Tier 13 34.759  47.793   

Tier NS 14 H 32.663  42.127   

Tier NS 15 G 30.521  37.428   

Tier NS 16 F 28.420  34.069   

Tier NS 17 E 27.056  31.994   

Tier NS 18 D 25.877  30.307   

Tier NS 19 C 25.183  28.687   

Tier NS 20 B 24.595  27.186   

Tier NS 21 A 23.968  25.890   
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Salarisschalen per 1 september 2009   
     
     

Salaris Range Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier S 11 Tier 11 41.293  56.633   

Tier S 12 Tier 12 37.377  51.323   

Tier S 13 Tier 13 33.907  46.622   

Tier S 14 H 31.867  41.088   

Tier S 15 G 29.785  36.505   

Tier S 16 F 27.730  33.233   

Tier S 17 E 26.324  31.192   

Tier S 18 D 25.259  29.582   

Tier S 19 C 24.558  27.987   

Tier S 20 B 24.005  26.445   

Tier S 21 A 23.371  25.273   
     
     

Salaris Range Non Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier NS 11 Tier 11 42.753  58.634   

Tier NS 12 Tier 12 38.699  53.073   

Tier NS 13 Tier 13 35.106  48.271   

Tier NS 14 H 32.989  42.549   

Tier NS 15 G 30.826  37.803   

Tier NS 16 F 28.704  34.410   

Tier NS 17 E 27.327  32.314   

Tier NS 18 D 26.135  30.610   

Tier NS 19 C 25.434  28.974   

Tier NS 20 B 24.841  27.458   

Tier NS 21 A 24.207  26.149   
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Salarisschalen per 1 februari 2010   
     
     

Salaris Range Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier S 11 Tier 11 41.706  57.199   

Tier S 12 Tier 12 37.751  51.837   

Tier S 13 Tier 13 34.246  47.089   

Tier S 14 H 32.186  41.499   

Tier S 15 G 30.083  36.870   

Tier S 16 F 28.007  33.565   

Tier S 17 E 26.588  31.504   

Tier S 18 D 25.511  29.878   

Tier S 19 C 24.803  28.267   

Tier S 20 B 24.245  26.710   

Tier S 21 A 23.605  25.526   
     
     

Salaris Range Non Sales in Euros  

Nieuwe 

schaal 

Oude 

schaal Minimum Maximum  

Tier NS 11 Tier 11 43.181  59.221   

Tier NS 12 Tier 12 39.086  53.604   

Tier NS 13 Tier 13 35.457  48.754   

Tier NS 14 H 33.319  42.974   

Tier NS 15 G 31.134  38.181   

Tier NS 16 F 28.991  34.754   

Tier NS 17 E 27.600  32.637   

Tier NS 18 D 26.397  30.916   

Tier NS 19 C 25.689  29.263   

Tier NS 20 B 25.089  27.732   

Tier NS 21 A 24.449  26.410   
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Bijlage 2 

ARTIKEL 29 UITKERING IN GEVAL VAN ZIEKTE EN ARBEIDS ONGESCHIKTHEID 

 

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag vóór 1 januari 2004 ligt 

 

1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te 

verrichten, gelden voor hem/haar de bepalingen van artikel 7: 629 B.W., de Ziektewet en de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 

2a.  Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van het maandinkomen (tot 

maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen) 

worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt de werknemer, gedurende de wachttijd voor toekenning of ophoging van 

de WAO-uitkering (maximaal 52 weken), een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 

 

2b.  Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de uitkering krachtens de WAO gedurende 52 weken worden aangevuld tot 

100% van het maandinkomen. 

 

2c.  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de werknemer, die in passende arbeid is tewerkgesteld 

(gedurende maximaal 52 weken), een aanvulling verstrekken op het dan geldende maandinkomen en de WAO-

uitkering tot 100% van het maandinkomen.  

 

2d.  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de werknemer die niet in passende arbeid kan  worden 

tewerkgesteld, indien de werknemer een WAO-uitkering én een WW-uitkering ontvangt, op deze uitkeringen een 

aanvulling verstrekken tot 100% van het maandinkomen.  

 

2e.  Voor de gevallen hierboven bedoeld in de leden b, c en d geldt dat de aanvullingsperiode maximaal één jaar bedraagt, 

gerekend vanaf het moment van toekenning of ophoging van de WAO-uitkering. 

 

2f.  De werknemer ontvangt op grond van het bepaalde in dit artikel nimmer meer dan hetgeen hij/zij zou hebben 

ontvangen indien hij/zij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest. Voor de hiervoor bedoelde betalingen wordt uitgegaan 

van een ongekorte WAO-uitkering. 

 

3. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben 

ontvangen indien hij/zij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. Dat wil zeggen in het algemeen inclusief vaste toeslagen en 

exclusief overwerk. 

 

4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de  arbeidsovereenkomst met 

de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder.  

 

5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en daarmee ook de eventuele aanvullingen 

te weigeren of op te schorten in de in de wet genoemde gevallen.   

 

6. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 

 werknemer: 

 a.  die zich niet houdt aan de voor hem/haar geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften); of 

 b.  die weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van de  

 Uitvoeringsinstelling; of 
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 c.  die weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekking 

tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden; of  

 d.  die misbruik maakt van de voorziening. 

 

7. Onverminderd het bepaalde in lid 6, kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de 

 werknemer de voor hem/haar geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. Nadere 

uitwerking van het in dit artikellid bepaalde vindt plaats in de in overleg met de ondernemingsraad op te stellen nadere 

regels en aanwijzingen in verband met ziekte, de 'controlevoorschriften' en bijbehorende sanctieregels.  

 

8. Indien de werkgever in verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer jegens één of meer derden een 

vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer daaraan zijn/haar medewerking verlenen. 

 

9. De werkgever zal de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke bepalingen kunnen  beëindigen per 

ingang van het tweede jaar van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van  de WAO, indien er geen 

passende arbeid beschikbaar is. De werknemer ontvangt daarbij een uitkering conform het bepaalde in het 

Regelingenboek. De werkgever zal over dit bedrag premies en belastingen inhouden. 

 

10. Voor werknemers die op de eerste dag van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO 55 jaar of ouder 

zijn en die werkzaamheden verrichten, geldt het volgende: 

 

de werknemer ontvangt op de WAO-uitkering en -indien van toepassing- op het arbeidsongeschiktheidspensioen en het 

aanvullende WAO-pensioen een aanvulling tot het maandinkomen dat hij/zij ontving in de maand voorafgaande aan de 

eerste dag van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO. Deze aanvulling wordt verstrekt zolang de 

werknemer werkzaamheden verricht en maximaal tot de laatste dag van de maand voorafgaande aan die waarin de 

werknemer de individuele pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De regels voor het vaststellen van de salarissen zijn in dit 

geval van toepassing. 
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Bijlage 3 

Protocol van afspraken bij de CAO voor 2009-2010 

Werkgroep Pensioenen 

JD en de vakverenigingen gaan gedurende de looptijd van de CAO een werkgroep vormen waarin beiden (JD en de 

vakverenigingen) een evenredig aandeel zullen hebben. Doel van deze werkgroep is een oplossing te vinden voor de 

volgende zaken: de volatiliteit van de huidige pensioenregeling, het aanhouden van grote financiële buffers voor de huidige 

regeling en het bespreken van de hoogte van de werknemersbijdrage. 

 

Levensfasebewust personeelbeleid 

Partijen zijn overeengekomen om in een werkgroep te bespreken hoe en op welke wijze invulling zal worden gegeven aan 

levensfasebewust personeelbeleid. Uitgangspunten zijn: Het vergroten van de individuele zeggenschap van mensen over 

hun loopbaan, arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden, meer tijd voor zorg en vrije tijd in voornamelijk de drukke middenfase 

van het leven, investeren in scholing en persoonlijke ontwikkeling.  

 

EVC-traject 

Partijen zijn een pilot overeengekomen op de plant Enschede om te starten met EVC (Erkenning Verworven Competenties). 

Deze pilot zal volgend CAO-overleg worden geëvalueerd. 

 

Vakbondscontributie 

Leden van de vakbond kunnen op vrijwillige basis éénmaal per jaar in december een fiscaal voordeel behalen door  hun 

contributie te betalen uit het bruto loon. Daarvoor worden zoveel mogelijk die beloningscomponenten gebruikt, die niet van 

invloed zijn op de uitkeringsgrondslag sociale zekerheid en op de pensioengrondslag. Deze afspraak wordt geboden 

gedurende de looptijd van de CAO mits en voor zolang deze fiscale mogelijkheid bestaat. 

 

Spaarloon 

De huidige regeling wordt voortgezet mits en voor zolang deze fiscale mogelijkheid bestaat. 

 

Werkgeversbijdrageregeling  

JohnsonDiversey zal de bijdrage, zoals overeengekomen tussen AWVN en de vakorganisaties, continueren. 
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Bijlage 4 

Protocol van afspraken bij de CAO voor 2005-2007 

 

Pensioen  

 

JohnsonDiversey zegt toe dat medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om de storting van 3 % in de 

levensloopregeling, zoals in het eerdere voorstel gedaan, beschikbaar te stellen binnen de pensioenregeling o.b.v. 

Defined Contribution. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden voor het opbouwen van extra pensioen. 

Uitleg: Het budget van de levensloopregeling, 3% van het salaris, kan naar keuze door medewerkers ook worden 

gestort in de pensioenregeling; het betreft een collectief belegde DC regeling. 

Daarnaast zal gedurende de looptijd van de CAO de pensioenregeling premievrij zijn (tot een salarisniveau van ca. € 

54.000,-- bruto per jaar) voor huidige deelnemers aan de pensioenregeling. Deelnemers die instromen vanaf 1 januari 

2006 zullen de voorgestelde werknemerspremie bij gaan dragen. Afgesproken is met de vakorganisaties dat met 

betrekking tot de periode vanaf juli 2007 gesproken wordt over premiebijdrage voor bestaande deelnemers. In concreto; 

óf er premiebijdrage komt op dat moment voor bestaande / huidige deelnemers resp. hoe hoog deze zal zijn.  

 

De voorgestelde franchise zal worden vastgesteld op € 12.000,-- voor 2006 en 2007, tenzij fiscale maatregelen 

JohnsonDiversey dwingen tot een aangepast franchiseniveau. 
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Bijlage 5 

 

6. Garantieregeling in verband met de invoering van  de ORBA-methode van functiewaardering 

 

6.1  Werknemers die op het moment van invoering van de ORBA-methode van functiewaardering 35 jaar of ouder 

waren, alsmede werknemers jonger dan 35 jaar die een functie vervulden die als regel als eindfunctie werd 

beschouwd, en op grond van hun oude klasse een salaris hadden dat hoger was dan het maximum salaris in de 

nieuwe schaal waarin zij op grond van de ORBA-classificatie van hun functie zijn ingedeeld, behouden het oude 

salaris als persoonlijk garantiesalaris. Alle algemene salarisverhogingen zullen aan deze werknemers onverkort 

worden toegekend. 

 

6.2   Aan de werknemers die op het moment van invoering van de ORBA-methode van functiewaardering 35 jaar of 

ouder waren, alsmede werknemers jonger dan 35 jaar die een functie vervulden die als regel als eindfunctie werd 

beschouwd, en op grond van hun oude klasse uitzicht hadden op een maximum salaris dat hoger is dan het salaris 

waarop zij in de nieuwe schaal waarin zij op grond van de ORBA-classificatie van hun functie zijn ingedeeld uitzicht 

zouden hebben, wordt gegarandeerd dat zij het maximumsalaris waarop zij onder de oude schaal uitzicht hadden, 

zullen bereiken op hetzelfde tijdstip waarop zij dit bereikt zouden hebben onder het oude salarissysteem. 

 

6.3  Indien een werknemer, op wie een garantie als omschreven onder 6.1 en 6.2 van toepassing is, in de toekomst in 

een hogere salarisklasse wordt ingedeeld, behoudt hij/zij het garantiesalaris, dan wel het gegarandeerde 

persoonlijke maximum salaris, tenzij zijn salaris op grond van de nieuwe klasse hoger is.  

 

6.4   De maxima behorende bij de salarisschalen waarbij klasse-indeling gebaseerd is op de resultaten van de Unilever-

methode en de gm64-methode van functiewaardering luiden met ingang van 1 maart 2004 als volgt: 

  Maximum maart 2004  

  Klasse 1    € 1810 

  Klasse 2    € 1895 

  Klasse 3    € 2000 

  Klasse 4    € 2113 

  Klasse 5    € 2229 

  Klasse 6    € 2374 

  Klasse 7    € 2543 

  Klasse 8     € 2688 

  Klasse 9     € 2831 

  Klasse 10     € 2975  

   Klasse 11     € 3118  

 

 

 

 

  


