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Op 20 juli 2011 zijn wij helaas niet verder gekomen dan een eindbod door Ashland.
Dat heeft even tijd gekost en we hebben veel moeite gedaan om te komen tot een
principeakkoord. Voor u was koopkrachtbehoud heel belangrijk en dat moest
onderdeel uitmaken van het totale resultaat. Gezien de stijgende inflatiecijfers was
het voor ons duidelijk welk belang u aan koopkrachtbehoud hecht. Dat is ook de
reden waarom wij geen twee jarige cao wilden. Dit in tegenstelling tot Ashland, die
hier in eerste instantie de voorkeur aan gaf.

Na veel heen en weer gepraat heeft Ashland uiteindelijk het volgende eindbod neergelegd.

Looptijd
Één jaar, van 1 juni 2011 tot en met 1 juni 2012.

Inkomen
- Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen van 2% per
1 juni 2011.
- Ashland stelt een variabele uitkering voor van 1% eind dit jaar. Dit is afhankelijk van het resultaat
van de totale onderneming, alsmede van het bereiken van gedefinieerde doelen voor de plant in
Zwijndrecht. Dit kan leiden tot een maximale uitkering van ongeveer 1,5%. Op de ledenvergadering
zullen wij dit nader toelichten.
- Een kleine aanpassing van het loongebouw. Bij zeven jaar schaalmax een groei van 1,25 in plaats
van 1% en bij negen jaar schaalmax een groei van 0,75 in plaats van 0,5%. Rond de 30 mensen
hebben daar binnen twee jaar profijt van.
- De bijdrage in de ziektekosten wordt met ingang van 1 juni verhoogd van € 30,- naar € 40,-.

Opleiding
Teneinde de druk op het opleiden van nieuwe medewerkers te verkleinen, heeft Ashland
aangegeven te zoeken naar 1 fte extra in dagdienst om op die wijze ruimte te scheppen om mensen
te kunnen opleiden en niet alles in overwerk te moeten doen. Wat daarmee verband houdt is dat
Ashland aangegeven heeft om zes maanden voor feitelijk vertrek van een medewerker, die met
pensioen gaat, over te gaan tot het aantrekken van vervanging. Dit was een half jaar voor de
pensioendatum.

Wajong
Ashland zal zijn best doen om de mogelijkheden te bekijken om een Wajonger te plaatsen.

Duurzaamheid
Een werkgroep zal zich het lopende cao-jaar bezig houden met het kijken naar de mogelijkheden
rond duurzame inzetbaarheid.

AWVN-bijdrage
Akkoord.



Werkingssfeer cao
Wij hebben lang gepraat over de uitbreiding van de werkingssfeer van de cao, maar zoals te
verwachten was bij een Amerikaans bedrijf, is dat niet de policy en dus onbespreekbaar. Wat we
wel hebben bereikt is dat Ashland naar aanleiding van één van de pijnpunten, namelijk het geringe
salarisverschil tussen de assistent-shiftleaders in vgl met de operators in relatie tot hun
verantwoordelijkheden, in het najaar met die groep gaat praten.

Het vervallen van de RIT-toeslag bij arbeidsongeschiktheid
Met Ashland zijn wij er niet uitgekomen, maar Ashland heeft toegezegd, omdat dit een regeling is
die met de OR wordt afgestemd, dit ook met de OR te bespreken.

Waarom geen principeakkoord?
Eigenlijk heel simpel, het is het allemaal net niet. We vroegen 2,5%, zijn gezakt naar 2,25% maar
2% bleef het en gezien de stijgende inflatie wilden wij op 2,25% uitkomen. Aanpassing van de
salarisschalen, ook daar hebben we wel wat bereikt, maar de stapgrootte is 2% en we zijn
uitgekomen op een 0,25% en dan pas op het eind van de schaal, te weten bij zeven jaar max en bij
negen jaar max. Er zit wel een variabele uitkering in, maar daar hebben wij niet om gevraagd en
bovendien vinden wij dat de beïnvloedbaarheid door de medewerkers gering is. Weliswaar hebben
we op opleidingen wel gescoord door extra fte ruimte te creëren en ook spant Ashland zich in om
een Wajonger te plaatsen. Toch hebben wij, gezien uw inzet op koopkrachtbehoud, hierop geen
principeakkoord afgesloten.

Is het dan een slecht resultaat? Nee ook dat niet, in vergelijking met vergelijkbare bedrijven is het
acceptabel, maar het woord is nu aan u. U zegt uiteindelijk ja of nee en niemand anders.

Gezien de vakantieperiode, organiseren wij een ledenvergaderingen op:

Datum: 23 augustus 2011
Aanvang: 14.00 uur en 16.00 uur
Locatie: In de Soos

Tot die tijd kunt u over dit eindbod nadenken.

We hopen u graag te zien op 23 augustus 2011 en voor wie nog met vakantie gaat, een prettige
vakantie!

Evert Jan van de Mheen en Loes Bezemer-Videler
CNV Vakmensen

Jet Grimbergen
FNV Bondgenoten
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Henk Jan van Es
Kaderleden




	

