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Op donderdag 10 maart hebben de bonden die betrokken zijn bij de cao voor
Elementis een principeakkoord voor deze cao afgesloten. Bijgaand treffen jullie dit
principeakkoord aan.

Wij zullen dit principeakkoord toelichten tijdens een ledenvergadering waarvoor jullie van harte
worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt plaats op:

Datum : vrijdag 18 maart
Tijd : 14.00 uur
Locatie : kamer 212, boven de portiersloge

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen waarover overeenstemming is bereikt:

Looptijd
1 jaar, van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.

Inkomen
De salarissen worden structureel verhoogd met 2 procent per 1 maart 2011.
Ook zal er een eenmalige uitkering zijn van € 750,- (naar rato dienstverband en datum
indiensttreding). Deze zal worden uitgekeerd in de maand maart vanwege de ingangsdatum van de
cao, als erkenning voor de inzet van de medewerkers van Elementis. De 80/90/100 regeling wordt
wederom voortgezet gedurende deze cao.

Pensioenen
Jullie directie heeft de intentie uitgesproken om bij de volgende cao af te spreken dat de
ploegentoeslag pensioengevend zal worden. Dat zal schriftelijk aan ons worden bevestigd.

Vakbondscontributie
De vakbondscontributie zal wederom via het brutoloon fiscaal vriendelijk kunnen worden
verrekend. Hierdoor betalen jullie netto minder contributie per maand.

Werkgelegenheid/Loopbaanbeleid
Elementis zal in samenspraak met UWV en reïntegratiebureaus extra inspanning leveren om te
zoeken naar mogelijkheden voor WAJONG-ers en leerlingen uit het BBL-traject.
Jullie werkgever zal voor 10 medewerkers een pilot starten om te komen tot een EVC-traject
(Erkenning Verworven Competenties, zie www.kenniscentrumevc.nl). Er zal een voorlichting op dit
punt worden gestart en naar aanleiding van de verkregen ervaringen zal worden bekeken of en hoe
dit structureel kan worden ingevoerd. Van harte aanbevolen!

Levensfasegericht personeelsbeleid
Jullie werkgever wil dit samen met de vakbonden en de ondernemingsraad concreet maken. Het
doel zal zijn om de pensioengerechtigde leeftijd gezond en fit en met een cultuur en gedrag wat
daarbij past te kunnen behalen bij Elementis. De uitkomsten van het (weer) ingevoerde
PAGO-onderzoek zullen het startpunt zijn. De werkgever wil een bureau inschakelen om dit te
begeleiden. Dat wat arbeidsvoorwaardelijk is zal bij vakbonden op tafel komen, dat wat aan de



ondernemingsraad (WOR) is zal met hen worden besproken. Uiteraard zal dit in goed overleg met
de medewerkers van ESN dienen plaats te vinden. Dat vindt ook jullie werkgever, die daar serieus
werk van wil maken. De komende tijd zullen jullie ongetwijfeld meer over dit onderwerp horen en
lezen. Zoals al eerder gemeld zal mede in dit kader de 80/90/100 regeling dit jaar worden
gecontinueerd.

Arbeidsomstandigheden
Elementis zal de komende tijd flink gaan investeren in de gebouwen (ramen, kozijnen en dergelijke)
om te komen tot een beter werkklimaat. Verder zal ESN flink gaan investeren in de fabriek, alles bij
elkaar zo’n 1,9 miljoen euro.

CNV Chemie en energie is tevreden met hetgeen afgesproken is en daarom is er ook sprake van een
principeakkoord.

U treft bijgaand een antwoordformulier aan. U kunt deze tijdens de ledenvergadering van 18 maart
aanstaande bij mij inleveren, of u kunt deze later opsturen. Het formulier moet uiterlijk donderdag
24 maart bij ons binnen zijn. Reageren per e-mail mag ook: laat dan wel duidelijk weten of u voor
of tegen stemt. U kunt uw bericht sturen naar g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Ik neem aan dat ik jullie met het bovenstaande vooralsnog voldoende heb geïnformeerd. Als er
vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. Ik ben het beste te bereiken via bovenstaand
e-mailadres. U kunt mij ook bellen op kantoor Apeldoorn via telefoonnummer 055 - 52 64 250.

Graag tot ziens op vrijdag 18 maart aanstaande.

Gerard van Dijk M. Eshuis
Vakgroepbestuurder Kader/delegatielid




	

