
             
 
 

Principe akkoord invoering ORBA systeem & 
verlenging CAO 2010-2011 

 
 
McCain en de vakbonden hebben vanaf december 2009 met elkaar overleg gevoerd 
over de invoerings per 1 januari 2010 van het functiewaarderingssysteem ORBA ter 
vervanging van de verouderde systematiek ISF/SAO. 
In de huidige CAO is afgesproken dat invoering van ORBA systeem zoveel mogelijk 
kosten en inkomensneutraal per 1 januari 2010 zou plaatsvinden.  
Aangezien de gewenste oplossingen door CAO partijen niet binnen dit uitgangspunt 
van kostenneutraliteit pasten, hebben partijen met elkaar gesproken over hoe zij 
hiertoe de benodigde extra financiële middelen zouden kunnen vinden.  
 
De extra financiële middelen zijn nodig voor: 
 

• Verschuivingen van functies naar hogere salarisgroepen, waardoor extra 
salarisgroei ontstaat; 

• De compensatie van de bezwarende werkomstandigheden (SAO toeslag), die 
in het ORBA systeem als onderdeel van de functie worden gewaardeerd.  

 
Op woensdag 13 januari 2010 hebben de directie van McCain en de vakbonden, FNV 
Bondgenoten en CNV Vakmensen, overeenstemming bereikt over verlenging van de 
CAO voor  de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 met de navolgende 
wijzigingen. 
 
Looptijd van de CAO: 
 
De CAO wordt tussentijds gewijzigd en verlengd tot en met 30 juni 2011. 
 
Inkomen: 
 
Per 1 oktober 2010 worden de salarisschalen met 0,75% verhoogd. 
 
Extra vrije dag 2010: 
 
In 2010 zal McCain éénmalig een collectieve vrije dag met behoud van salaris 
vaststellen. Het vastleggen van deze éénmalige vrije dag zal door McCain snel 
doorgegeven worden.  
 
Deze extra vrije dag wordt toegekend in verband met het 5 mei - advies van de 
Stichting van de Arbeid. In dit advies worden CAO partijen opgeroepen afspraken te 



maken over het verlenen van vrijaf in lustrumjaren met behoud van loon op 5 mei 
(Bevrijdingsdag). Omdat McCain op 5 mei zal moeten produceren is overeengekomen 
de extra vrije dag op een ander moment in te vullen. 
 
Verder zal McCain de werknemer die op woensdag 5 mei 2010 (Bevrijdingsdag) een 
vakantiedag wil opnemen daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen mits de 
minimale vereiste bezetting gerealiseerd kan worden. 
 
Invoering ORBA: 
 

• Het ORBA systeem wordt per 1 januari 2010 ingevoerd. 
• Alle werknemers die onder de CAO vallen ontvangen in januari 2010 een brief 

waarin de nieuwe functieindeling en het nieuwe salaris per 1 januari 2010 
wordt bevestigd. 

• Er wordt een nieuwe salarisgroep 9 aan het loongebouw in de CAO 
toegevoegd. 

• De invoering van ORBA brengt een gemiddelde inkomensverbetering van 
0,50% via de periodieken verhoging teweeg. 

• Per 1 januari 2010 vervalt de SAO toeslag. 
o Ter compensatie van de SAO I toeslag worden alle uurlonen na de al 

overeengekomen CAO verhoging van 1% per 1 januari 2010 met € 
0,10 verhoogd. Deze verhoging telt mee voor de vakantietoeslag, 13e 
maanduitkering, ploegentoeslag en pensioenopbouw. 

o Gezien alle uurlonen stijgen is er een inkomensverbetering voor de 
werknemers die geen SAO toeslag hadden; 

o Ter compensatie van de werknemers die nu een SAO II toeslag 
ontvangen wordt de SAO II toeslag afgekocht. De afkoopsom bedraagt 
€ 570,24 bruto. Dit is de SAO toeslag ad € 15,84 over 36 maanden.  De 
afkoopsom zal zo spoedig mogelijk worden uitgekeerd. Na 36 
maanden zal er een evaluatie gemaakt worden naar de 
arbeidsbezwarende omstandigheden die opgenomen zijn in de ORBA 
weging. 

• Werknemers die als gevolg van de invoering van het ORBA systeem in een 
hogere salarisgroep worden ingedeeld worden per 1 januari 2010 ingeschaald 
op een gelijke of naast hogere periodiekstap. (het gaat in totaal om 60 
personen). De mogelijke extra uitloop in de nieuwe salarisgroep gaat in per 1 
januari 2011.   

• De werknemer die in een lagere groep wordt ingeschaald zal een 
loongeïndexeerde PT ontvangen indien zijn huidige salaris hoger is dan het 
maximum van de nieuwe salarisgroep. (1 persoon). 

 
Vrijwillige pensioenmodule: 
 
Nieuwe werknemers worden geacht deel te nemen aan de vrijwillige bijspaarregeling 
ouderdomspensioenmodule tenzij zij schriftelijk aan McCain verklaren daarvan af te 
zien. McCain zal individueel de nieuwe werknemers hierover informeren. 
 
 
 
 



Vervanging: 
 

• In 2010 heeft McCain de intentie om verder te werken aan het doorstromings- 
en opleidingsbeleid zo vervangingen beter op elkaar kunnen afgestemd 
worden. 

• Indien een werknemer vanuit een ploegendienstrooster op verzoek van 
McCain tijdelijk een functie in dagdienst waarneemt, worden naast de 
waarnemingstoeslag alle uren die in dat rooster worden gewerkt uitbetaald of 
wordt het oorspronkelijk dienstrooster aangehouden. Verder zal de 
ploegentoeslag over het oorspronkelijke rooster worden doorbetaald. 

 
Opleiding: 
 
De opleidingsbehoeften zullen door middel van de invoering van een nieuw 
evaluatiesysteem, “PEP” Performance Excellence Program, persoonlijk en collectief 
gedetecteerd en opgelijst worden. 
 
EVC: 
 
Het protocol rond de EVC, Erkenning van elders Verworven Competenties, projecten 
zal per plant verder uitgewerkt worden. 
 
Leerwerkervaringsplaatsen: 
 
Per plant zal er gezocht worden om één leerwerkervaringsplaats in te vullen. Deze 
opdracht werd weggelegd bij Startpeople, onze uitzendarbeid partner. 


