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Principeakkoord cao Villeroy & Boch Wellness 
 

 

Op dinsdag 24 mei 2011 hebben directie en vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV 

Vakmensen een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor Villeroy & Boch Wellness. 

 

Het principeakkoord kent de volgende afspraken: 

 

1. Looptijd 
De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 juli 2011 tot 1 juli 2013. 

 

2. 38-urige werkweek 
• Om ruimte te creëren voor verdere medewerker- en organisatieontwikkeling, bedraagt de 

arbeidsduur als bedoeld in artikel 6 cao voor de werknemer in dag-, 2- en 3-ploegendienst met 
ingang van 1 juli 2011 gemiddeld 38 uur per week. Voor de werknemer in 5-ploegendienst is 
dit gemiddeld 35,5 uur per week.  

• Door een werkgroep vanuit Quaryl zal gezocht worden naar een bij deze arbeidsduur passend 
rooster. Indien wenselijk, kan de werkgroep zich laten bijstaan door een externe deskundige. 
Streven is erop gericht het nieuwe rooster per 1 januari 2012 te laten ingaan. 

• Desgewenst kan een verzoek gedaan worden voor een 36-urige werkweek. Zie hiervoor ook de 
CAO, artikel 2 lid 12.  

• Als gevolg van de invoering van de 38-urige werkweek worden de salarissen en de 
salarisschalen in drie stappen verhoogd met in totaal 5,5%. Deze structurele verhogingen zijn 
als volgt: 
- 3,00% per 1 juli 2011; 
- 1,25% per 1 juli 2012; 
- 1,25% per 1 juni 2013. 

• Met ingang van 1 juli 2011 worden de vakantiebepalingen als bedoeld in artikel 11 lid 2 en 11 
lid 6 cao als volgt gewijzigd: 
- De werknemer heeft per vakantiejaar recht op wettelijke vakantie met behoud van 

maandinkomen van 152 uur. Voor de werknemer in 5-ploegendienst is dit 142 uur.  

- Daarenboven heeft de werknemer recht op 38 uur bovenwettelijke vakantie. Voor de 
werknemer in 5-ploegendienst is dit 35,5 uur. 

- Op grond van diensttijd of leeftijd heeft de werknemer per vakantiejaar, naast de hiervoor 

bedoelde bovenwettelijke vakantie, recht op de volgende extra vakantie met behoud van 
maandinkomen. 

- bij 10 jaar ononderbroken dienstverband 7,6 uur 

- bij 15 jaar ononderbroken dienstverband 15,2 uur 
- bij 25 jaar ononderbroken dienstverband of bij een leeftijd van 50 t/m 54 jaar 38 uur 

- bij een leeftijd van 55 t/m 60 jaar 53,2 uur 

- bij een leeftijd van 61 jaar 60,8 uur 
- bij een leeftijd van 62 jaar 68,4 uur 

- bij een leeftijd van 63 jaar 76 uur 

- bij een leeftijd van 64 jaar 83,6 uur. 
- De werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft 

bereikt, heeft naast de bovenwettelijke vakantie nog recht op extra bovenwettelijke 

vakantie van 38 uur per vakantiejaar met behoud van maandinkomen; voor de werknemer 
in 5-ploegendienst bedraagt deze extra bovenwettelijke vakantie 35,5 uur per vakantiejaar. 

• Per jaar kunnen maximaal 38 niet opgenomen snipperuren worden overgeboekt naar het 
volgende kalenderjaar.  
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3. Loonsverhoging 

Naast de verhogingen als gevolg van de invoering van de 38-urige werkweek worden de salarissen 

en de salarisschalen als volgt verhoogd: 

- 0,75% per 1 juli 2011; 
- 1,00% per 1 januari 2012; 
- 0,75% per 1 juli 2012; 
- 1,00% per 1 januari 2013. 

De minimum vakantietoeslag als bedoeld in artikel 12 cao wordt met het percentage van de 
salarisverhogingen aangepast. 
 

4. Gratificatie 
Het uitkeringspercentage van de gratificatie als bedoeld in artikel 12A cao wordt als volgt 
verhoogd:  
- van 5,75% naar 6,00% per 1 juli 2011; 
- van 6,00% naar 6,25% per 1 januari 2012. 
 

5. Levensfasebeleid 
Cao-partijen zijn door de werkgroep Levensfasebeleid op de hoogte gebracht van de voortgang 

van dit project. In het vierde kwartaal van 2011 zal werkgever over het levensfasebeleid 
voorstellen doen, op basis waarvan cao-partijen binnen de looptijd van de cao kunnen komen tot 
nadere afspraken. Het overleg hierover staat gepland op 2 november 2011. 

 
6. Uitzendkrachten 

- Om goed te kunnen inspelen op de (snel) wisselende marktvraag, wordt in met name de 
productieafdelingen gebruik gemaakt van een zogenaamde flexibele schil. Intentie is om 
uitzendkrachten in dienst te nemen, als de omvang van de flexibele schil voldoende groot is en 
als daarvoor budgettaire ruimte is. 

- Uitzendkrachten, die na 13 weken aaneengesloten bij V&B gewerkt te hebben, en die na een 
onderbreking opnieuw worden ingeleend om werkzaamheden voor V&B te verrichten, worden - 
als zij geen leertijd nodig hebben - hetzelfde beloond als bij hun vertrek. In deze situatie geldt 

bovendien dat zij dan onmiddellijk worden beloond op basis van de cao voor Villeroy & Boch 
Wellness (de toepassing van de ABU-cao gedurende de eerste 13 weken van inleen geldt dan 
niet). Bovendien zijn de cao-bepalingen met betrekking tot de periodieke salarisherziening op 
hen van toepassing als zij een kalenderjaar voor V&B werkzaam zijn.  

- V&B zal er voor zorgen dat het percentage uitzendkrachten die structureel werkzaam zijn op de 
afdelingen Systemen, Quaryl en DC tezamen niet boven de 20% uitkomt. 

 
7. Scholing en ontwikkeling 

Werkgever onderkent het belang van scholing en ontwikkeling. Dat is ook een belangrijke reden 
voor de structurele invoering van de 38-urige werkweek als bedoeld onder punt 2. De 
inspanningen op dit gebied zullen de komende jaren worden voortgezet. In 2013 beschikt elke 
werknemer over een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). In dit kader zal werkgever tevens 

mogelijkheden creëren voor interne stages en taakroulatie. 
 

8. Wajong 
Werkgever ondersteunt het streven om de (arbeidsmarkt)kansen van mensen behorende tot deze 
groep te vergroten. In dit kader zal werkgever, daarbij ondersteund door de vakorganisaties, zich 
inspannen om in elk geval tijdens de looptijd van de cao 1 Wajong’er binnen de organisatie te 
plaatsen. 
 

9. Onregelmatig werk en nachtdiensten 
Cao-partijen zullen zich inspannen om in elk geval tijdens de looptijd van de cao gezamenlijk 
aandacht geven aan en communiceren over de gezondheidseffecten van onregelmatig werken en 

het werken in nachtdienst en de wijze waarop deze effecten kunnen worden beperkt. 
 
10. Stages 

Het beleid met betrekking tot het aanbieden van stageplekken voor studenten en de zgn. 
“snuffelstages” wordt gecontinueerd. 
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11. Transparantie 
De vakorganisaties ontvangen het beloningsoverzicht Harrewijn gelijktijdig met de OR. Doorgaans 
is dat in het najaar. 
 

12. Werkgeversbijdrage 

De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties conform de AWVN-regeling wordt voor de looptijd 
van de cao voortgezet. 
 

13. Redactioneel 
De tweede zin van artikel 5 lid 3 cao (flex-regeling) wordt geschrapt. 

 
14.    Werkkostenregeling 

  Ten aanzien van diverse vergoedingen en verstrekkingen (denk hierbij aan reiskostenvergoeding, 
onkostenvergoeding, fietsregeling, etc.) is de Nederlandse wetgeving veranderd per 1 januari 
2011. Al deze vergoedingen en verstrekkingen worden samengebracht in de zogenaamde 
Werkkostenregeling. Dit betekent onder meer dat de uitkeringen van het Sociaal fonds van bruto 

naar netto zijn gegaan. De Interne regelingen zullen hiervoor aangepast worden, en dit zal 
binnenkort aan alle medewerkers verstuurd worden.   

 


