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De looptijd van deze cao is van 1 juni 2017 tot 1 januari 2019 
 
 
 
 
 
 

Indien een der contracterende partijen op grond van belangrijke tussentijdse wijzigingen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden hiertoe aanleiding ziet, staat het de contractanten vrij ook tijdens 

de looptijd van deze overeenkomst onderwerpen in overleg te brengen. 
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Hoofdstuk 1:  Algemene bepalingen 

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over “werknemer/hij/zijn”, geldt dit tevens voor 
“medewerkster/zij/haar”. 
 

 

Artikel 1.  Definities 

In deze regeling van arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. De werkgever: Saint-Gobain Abrasives BV locatie Born 

 
2. De vakvereniging: CNV Vakmensen 
3. De werknemer: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht in dienstverband werkzaam is bij de 
werkgever, met uitzondering van stagiaires, 
vakantiemedewerkers en uitzendkrachten (voor 
uitzendkrachten geldt de CAO voor uitzendkrachten). 

4. Bedrijf:  De door de werkgever gedreven onderneming te Born, 
Holtum Noordweg 11-7 te Nederland 

5. Maand:  Kalendermaand 
6. Week:  Een periode van 7 aaneengesloten etmalen 
7. Dienstrooster:  Een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen 

de werknemer normaliter volgens rooster zijn 
werkzaamheden aanvangt en beëindigt en eventuele 
onderbrekingen 

8. Werkweek:  Een werkweek omvat op fulltime basis 40 uur 
9. Normale 

arbeidsduur: 
Het gemiddelde aantal uren per week gedurende welke 
een werknemer normaliter volgens dienstrooster zijn 
werkzaamheden verricht 

10. Maandsalaris: Het laatstelijk met de werknemer schriftelijk 
overeengekomen salaris, vermeerderd met een eventuele 
persoonlijke toeslag 

11. Maandinkomen: Het maandsalaris vermeerdert met een eventuele 
dienstentoeslag (zoals ploegentoeslag) 

12. 
 

BW: De in deze arbeidsvoorwaardenregeling genoemde 
Artikelen zij uit Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk 
Wetboek 
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Artikel 2.  Doel 

Doel van deze regeling is de grondslagen van het sociaal beleid en de arbeidsvoorwaarden bij Saint-
Gobain Abrasives B.V. locatie Born vast te leggen om daarmee de positie van de werknemers 
gezamenlijk en van eenieder afzonderlijk te objectiveren en zo goed mogelijk te waarborgen. 

Artikel 3.  Naleving 

De werkgever en de werknemers zullen deze regeling nauwgezet naleven en hun verplichtingen 
nakomen. 

Artikel 4.  Werkingssfeer 

Onder de werking van deze regeling vallen alle werknemers, van wie de functies zijn ingedeeld in de 
loonschalen zoals in bijlage 9b   

Artikel 5.  Bijlagen 

De bij deze regeling gevoegde bijlagen maken deel uit van de regeling. 
De hier bedoelde bijlagen zijn de volgende: 
 
 
 

Bijlage Onderwerp 
Bijlage 1: Werktijden regeling 
Bijlage 2:  Verlofurenregeling (vakantie) 
Bijlage 3: Buitengewoon verlofregeling 
Bijlage 4: Vakantietoeslagregeling 
Bijlage 5: Regeling voor overwerk en ploegendiensten 
Bijlage 6: Regeling Reiskostenvergoeding 
Bijlage 7: Reglement bedrijfskleding  
Bijlage 8: Toepassingsnorm wijziging arbeidsduur 
Bijlage 9a: Loongebouw  
Bijlage 9b: Functielijst 
Bijlage 10: Beloningssystematiek 
Bijlage 11: Regeling kopen extra verlofdagen 
Bijlage 12: Regeling verlofsaldo 
Bijlage 13: Regeling wet verbetering poortwachter 
Bijlage 14: ISR - Resultaat afhankelijke beloning   
Bijlage 15: Bedrijfsfitness 
Bijlage 16: Loopbaanadvies 
Bijlage 17: 
Bijlage 18: 

Levensfasebewust personeelsbeleid 
Overige afspraken  
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Hoofdstuk 2: Algemene rechten en verplichtingen 

Artikel 6.   Algemene rechten 

1 In deze regeling van arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd die gelden 
voor alle werknemers met dien verstande dat parttime werknemers naar rato van het aantal 
uren dienstverband rechten aan deze regeling kunnen ontlenen, voor zover in de volgende 
artikelen niet anders vermeld. 
 

2 De werkgever verbindt zich ten opzichte van de werknemer de in deze regeling vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden in acht te zullen nemen. Het blijft de werkgever in uitzonderlijke gevallen 
geoorloofd in overleg met de werknemer en met diens instemming van deze 
arbeidsvoorwaarden af te wijken in de voor de werknemer gunstige zin. 
 

3 De werkgever zal met iedere werknemer een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst 
aangaan, waarin verwezen wordt naar deze arbeidsvoorwaarden regeling. 
 

4 Het is de werkgever niet toegestaan andere gegevens over de werknemer dan die welke 
verstrekt moeten worden aan de Arbodienst, het UWV, de belastingdienst, de 
ziektekostenverzekeraar, de actuaris en in het kader van loonbeslagen, zonder diens 
toestemming door te geven aan derden. De werknemer heeft na indiening van een daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek aan de werkgever, recht op inzage in de in de administraties 
opgenomen persoonlijke gegevens de werknemer zelf betreffende. De werkgever verplicht 
zich binnen 14 dagen de informatie te verstrekken 
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    Artikel 7.   Algemene verplichtingen 

1. Iedere werknemer zal alle hem opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk verrichten, ook 
buiten de normale werktijden en de normale werkdagen, dit met inachtneming van wettelijke 
voorschriften. De werkgever zal slechts werkzaamheden opdragen, die naar redelijkheid en 
billijkheid van de werknemer mogen worden verlangd. 
De werkgever kan de werknemer verplichten werkzaamheden voor of bij derden uit te oefenen. 
Iedere werknemer zal zich houden aan alle voor hem geldende regelingen, voorschriften en 
aanwijzingen 
 

2. Een fulltime werknemer dient voor het verrichten van betaalde of onbetaalde werkzaamheden 
buiten SGA Born schriftelijke toestemming te verkrijgen van de directie . Voor een parttime 
medewerker geldt deze verplichting niet; wel dienen conform wet- en regelgeving de arbeidstijden 
elders tijdig afgestemd te worden. 

 

3. De werknemer is verplicht vertrouwelijke gegevens van en over de onderneming, die hem in zijn 
functie bekend zijn geworden, strikt geheim te houden, ook nadat het dienstverband is verbroken. 

 

4. Wanneer het bedrijfsbelang dit vordert, kan de werkgever de werknemer verplichten overwerk te 
verrichten, dit met inachtneming van wettelijke voorschriften. Werkgever streeft ernaar overwerk 
zo veel mogelijk te beperken. 
 

5. Het is de werkgever toegestaan de werknemer tijdelijk andere werkzaamheden op te dragen.  
Omdat het begrip “tijdelijk” rekbaar is, wordt afgesproken de werkgever (met een maximum van 
drie maanden) vooraf schriftelijk tijdafspraken maakt met een werknemer.  
 

6. Wanneer het bedrijfsbelang dit vordert, kan de werkgever de werknemer verplichten deel te 
nemen aan (bedrijf-) opleidingen. 
 

7. In het kader van verplichtingen die voortvloeien uit de SER-fusiegedragsregels, naast het gestelde 
in het ondernemingsraadreglement, zal de werkgever als hij overweegt: 

 een fusie aan te gaan 

 een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 

 de personeelsbezetting ingrijpend te herzien 
bij het nemen van zijn beslissingen de sociale gevolgen betrekken. 
Daarbij zal de werkgever, zodra de voorstudies ter zake in de fase van definitieve besluitvorming 
komen de vakvereniging inlichten en met hen de daaruit voortvloeiende sociale gevolgen 
bespreken. 
Als de werkgever investeringsplannen of desinvesteringsplannen voorbereidt, waarvan 
waarschijnlijk is dat zij een belangrijke invloed hebben op de werkgelegenheidssituatie in de 
onderneming en waarover hij de Ondernemingsraad om advies moet vragen, dan zal hij tevens 
tijdig de vakvereniging in de gelegenheid stellen, hem met betrekking tot de 
werkgelegenheidsaspecten van die plannen te adviseren. 
Met betrekking tot de noodzaak van de geheimhouding kunnen in voorkomende gevallen door 
de werkgever voorwaarden te dien aanzien worden gesteld 
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Hoofdstuk 3: Dienstbetrekking 

 

Artikel 8.   Aanvang van de dienstbetrekking 

1. In de individuele arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de Saint-Gobain 
Abrasives BV (locatie Born) wordt in elk geval vastgelegd: 

a. de naam van de werkgever 
b. de naam van de werknemer 
c. geboortedatum van de werknemer 
d. de datum van aanvang van de dienstbetrekking en 

overeengekomen proeftijd 
e. de duur van de dienstbetrekking, indien een overeenkomst voor 

bepaalde tijd is gesloten 
f. de functie van de werknemer, dan wel de te verrichten 

werkzaamheden 
g. het overeengekomen aantal arbeidsuren per week 
h. het salaris van de werknemer en functieschaal 
i. de vakantietoeslag en eventuele overige toeslagen 
j. het aantal roostervrije- en verlofdagen per jaar 
k. gegevens betreffende eventuele opname in de pensioenregeling 
l. eventuele overige arbeidsvoorwaarden 

 
2. De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Saint-Gobain Abrasives locatie Born wordt 

geacht deel uit te maken van de met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst. Ook 
wijzigingen in deze regeling nadat de individuele overeenkomst is afgesloten maken 
onderdeel uit van deze overeenkomst.  

3. Aan iedere de werknemer wordt, gelijktijdig met de arbeidsovereenkomst, een exemplaar 
van deze regeling met de daarbij behorende bijlagen uitgereikt. 
 

Artikel 9.   Proeftijd 

Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van ten hoogste 1 maand bij een 
dienstbetrekking van minimaal een half jaar tot een jaar, en ten hoogste 2 maanden bij een dienstbetrekking 
van langer dan 1 jaar. Indien een proeftijd wordt overeengekomen, dient deze in de individuele 
arbeidsovereenkomst te worden gemeld. 
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Artikel 10.  Einde van dienstbetrekking 

 

1. De dienstbetrekking neemt een einde: 

a onmiddellijk door beëindiging door de werkgever of door de werknemer gedurende de proeftijd of 
wegens een dringende reden in de zin van Artikel 6:78 en 6:79 van het BW 

b De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de eerste dag van de maand volgend op c.q. na 
het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd  

c door overlijden van de werknemer, op de dag van overlijden of door een rechtelijke uitspraak, op 
het tijdstip door de rechter bepaald. 

d op het in de overeenkomst vooraf bepaalde tijdstip, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is 
aangegaan. 

e door opzegging door de werknemer of door de werkgever, met inachtneming van de opzegtermijn 
onder 2, op de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegtermijn eindigt. 

2. De opzegging als bedoeld in Artikel 10 lid1 onder e dient schriftelijk plaats te vinden tegen het eind van 
een kalendermaand met inachtneming van de opzegtermijn. 

3. De werkgever zal de medewerker tijdig, minimaal 1 maand voor verstrijken van een 
arbeidsovereenkomst (van 6 maanden of langer) aangeven of het betreffende contract wel/niet wordt 
verlengd. Heeft de werkgever te laat aangezegd dan geldt een pro rato vergoeding: de aanzegboete is 
dan gelijk aan het salaris over de periode dat de werkgever te laat was met aanzeggen(Wet Werk en 
Zekerheid). 

4. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van een maand 

5. Voor de werkgever geldt de volgende opzegtermijn: 
 

 

Dienstjaren Uitwerkperiode 

Voor de werknemer die korter dan 10 jaar in 
dienst is 

Twee maanden 

Voor de werknemer die 10 jaar of langer in 
dienst is, maar korter dan 15 jaar 

Drie maanden 

Voor de werknemer die 15 jaar of langer in 
dienst is 

Vier maanden 

 
 

De opzegtermijn voor de werkgever wordt verminderd met een maand, wanneer een 
ontslagvergunning is verleend zoals bedoeld in Artikel 6 van het BBA. De opzegtermijn zal echter 
nooit minder bedragen dan een maand. 
 

http://maxius.nl/buitengewoon-besluit-arbeidsverhoudingen-1945/artikel6
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Uitzendkrachten 

Op dit moment geldt al voor uitzendkrachten, die 26 weken werkzaam zijn bij Saint-Gobain 
Abrasives locatie Born, dat zij voor de volgende arbeidsvoorwaarden dezelfde positie hebben als 
vaste medewerkers: 
 

 Arbeidstijden en arbeidsduur (artikel 11 en bijlage 1) 

 De interne stimuleringsregeling – ISR bonus (Bijlage 15) 

 Lonen en vakantietoeslag (artikel 14,15,16 en bijlage 4,5, 9a) met dien verstande dat voor 
de uitzendkracht de bij zijn functie behorende loonschaal geldt naar rato van het aantal 
gewerkte uren 
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Hoofdstuk 4: Arbeidsduur en vrije tijd 

Artikel 11.   Arbeidsduur 

1. De normale arbeidsduur: 
De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week met ingang van 1 januari 2009. 

2. De werkgever stelt voor aanvang van het jaar vast, na instemming van de ondernemingsraad, op 
welke dagen sprake is van collectieve bedrijfssluiting. 

3. De normale werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag en in 3-ploegendienst van zondag tot en met 
vrijdag. De werktijden op deze dagen zijn geregeld in de in bijlage 1 opgenomen werktijdenregeling 
van Saint-Gobain Abrasives BV. 

4. Op zaterdag en op zon- en of feestdagen wordt in beginsel niet gewerkt, tenzij dit om redenen van 
bedrijfsbelang noodzakelijk is.  

Als feestdagen worden beschouwd: 

Feestdagen 

Nieuwjaarsdag 

1ste  en 2de  Paasdag 

Hemelvaartsdag 

1ste en 2de  Pinksterdag 

1ste en 2de  Kerstdag 

De dag waarop de verjaardag van het staatshoofd landelijk wordt gevierd (Koningsdag) 

Bevrijdingsdag 5 mei 
Met ingang van 2015 zal Bevrijdingsdag, 5 mei  in de lustrumjaren  (om de 5 jaren) aangemerkt worden als 
Nationale Feestdag. Iedere medewerker zal daardoor in aanmerking komen voor 1 extra vrije dag, eens per 5 
jaar. In verband met de specifieke situatie in Born (logistiek centrum Europa en daardoor eventueel te 
verrichten werkzaamheden op 5 mei kan het zijn dat deze dag in overleg met de ondernemingsraad verschoven 
wordt en elders in het betreffende jaar wordt opgenomen. Een en ander met gesloten beurs (dus zonder 
overwerktoeslag). 

 
5. Bij wijziging van de arbeidsduur per week op verzoek van de werknemer geldt de toepassingsnorm 

zoals opgenomen in bijlage 8.  

Artikel 12.  Vakantie 

1. Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op 26 vakantiedagen 
 

2. De werkgever kan bij aanvang van het kalenderjaar in overleg met de ondernemingsraad voor 
iedere werknemer collectieve verlofdagen aanwijzen met een maximum van 3 dagen, zoals 
bedoeld in Artikel 11 lid 1 

 
3. De berekening en toekenning van de vakantiedagen geschiedt volgens de regeling opgenomen in 

bijlage 2 van deze regeling. 
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Artikel 13.  Buitengewoon verlof 

Iedere werknemer heeft recht op buitengewoon verlof in de omstandigheid en tot de tijdsomvang als 
aangegeven in de buitengewone verlofregeling opgenomen in bijlage 3 van deze regeling. 

Deze regeling treedt in de plaats van het bepaalde in Artikel 6:29 lid 3 en 4 van het BW. 
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Hoofdstuk 5: Beloningssystematiek 

Artikel 14.  Salariëring 

1. Het maandsalaris van de werknemer wordt in overleg tussen de werkgever en de werknemer 
door de werkgever vastgesteld en vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst conform de 
bepalingen in bijlage 10 

2. De betaling van het salaris geschiedt maandelijks rond de 25e van de maand. Een en ander zoals 
door het SSC bepaald. De definitieve betaaldata worden aan het begin van ieder jaar 
gecommuniceerd met alle medewerkers middels een interne mededeling.  

3. Een wijziging in het maandsalaris wordt de werknemer uiterlijk 1 maand vooraf schriftelijk 
medegedeeld. 

4. Zie voor loongebouw, functielijst en beloningssystematiek bijlagen 9a, 9b en 10 

Artikel 15.  Vakantietoeslag 

De werknemer ontvangt jaarlijks een vakantietoeslag volgens de regeling opgenomen in bijlage 4 van deze 
regeling. 

Artikel 16.  Toeslagen en bijzondere vergoedingen 

Voor overwerk, voor het werken buiten gebruikelijke roosters en diensten, voor het werken op zaterdag 
en zon- en feestdagen en voor het werken in ploegendiensten worden bijzondere vergoedingen toegekend 
volgens de regels opgenomen in bijlage 5 van deze regeling.  

 

Artikel 17.  Uitkering bij dienstjubilea 

Bij dienstjubilea worden de volgende uitkeringen verstrekt, te weten bij: 

 

Dienstjaren Uitkering 

12½ jarig Jubileum ¼ Bruto maandinkomen 

25 jarig Jubileum 1 Bruto maandinkomen * 

40 jarig Jubileum 1 Bruto maandinkomen * 

maandinkomen (= cao functieloon inclusief persoonlijke toeslag, inclusief vaste toeslagen). 

 
Voor zover en zo lang de fiscale wetgeving dit toelaat zal bij 25 en 40 jarige jubilea, de uitkering 
NETTO worden uitbetaald.     
 
* bij 25 en 40 jarig dienstverband 1 maand netto maandinkomen (zolang fiscus dit toelaat) 
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Artikel 18.  Bedrijfskleding 

De werknemer is verplicht de hem ter beschikking gestelde bedrijfskleding te dragen. E.e.a. volgens 
de regels van het reglement bedrijfskleding Saint-Gobain Abrasives locatie Born, zoals opgenomen 
in bijlage 7 van deze regeling. 

 

Artikel 19.  Vergoeding BHV-ers 

Medewerkers die als BHV-er zijn aangemerkt binnen Saint-Gobain Abrasives BV locatie Born, 
ontvangen een vergoeding van € 25, - bruto per maand. 
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Hoofdstuk 6: Sociale voorzieningen 

Artikel 20.  Arbeidsongeschiktheid 

1. Indien de werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, moet hij daarvan, voor 
zover mogelijk, persoonlijk voorafgaande aan de dienst op de eerste ziektedag mededeling doen 
bij de bedrijfsleiding. 
 

2. Indien de werknemer door arbeidsongeschiktheid verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten gelden voor hem, zulks in afwijking van het artikel 6:29 NBW bepaalde en voor zover 
wettelijk toegestaan, de bepalingen van de ziektewet, de Wajong, de wet Verbeterde 
Poortwachter en de wet Inkomen naar Arbeid (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald, 
alsmede het verzuimprotocol 
Regeling Verbeterde Poortwachter 
 

3. De werkgever zal gedurende het eerste ziektejaar 100% van het laatstgenoten maandinkomen 
uitbetalen of aanvullen tot 100% van het laatstgenoten maandinkomen 
 

4. De werkgever betaalt voor de werknemer in het tweede ziektejaar 70% van het laatstgenoten 
maandinkomen aan de arbeidsongeschikte werknemer. 
 

5. Werknemers die (aangepast) hun werkzaamheden verrichten in het tweede ziektejaar krijgen de 
aanwezige uren 100%, gebaseerd op het laatstgenoten maandinkomen, betaald. 

 
6. Indien er sprake is van een bedrijfsongeval en de werknemer zich aan de regels heeft gehouden 

met betrekking tot veiligheid, bedraagt de uitbetaling in het tweede ziektejaar 100% van het 
laatstgenoten inkomen of wordt aangevuld tot 100% van het laatstgenoten inkomen. 
 

7. De loondoorbetalingverplichting bij arbeidsongeschiktheid geldt niet t.a.v.: 

 de werknemer die ontslagen is of ontslag heeft genomen 

 de werknemer die het genezingsproces (conform wet verbeterde Poortwachter) belemmert, 
respectievelijk niet meewerkt aan re-integratie 

 de werknemer die ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid een vordering tot 
schadevergoeding wegens loonderving tegen derden kan doen gelden en deze niet cedeert 
aan de werkgever. 
 

8. Bij dreigende (langdurige) arbeidsongeschiktheid zal werkgever en werknemer een maximale 
inspanning verrichten om de arbeidsongeschiktheidsperiode zo kort mogelijk te houden. Indien 
duidelijk is dat de werknemer zijn eigen werkzaamheden niet meer kan verrichten (medisch niet 
meer passend), zal gezocht worden naar passende andere werkzaamheden binnen Saint-Gobain 
Abrasives Born. Het streven is gericht op het principe van-werk-naar-werk. Voor het zoeken 
naar passend werk buiten SGA zal gebruik gemaakt worden van een outplacementbureau.  
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Artikel 21.  Pensioenaanspraken 

1. De werkgever heeft met de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd een collectief 
pensioencontract afgesloten. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden voor opneming in 
de pensioenregeling, is verplicht aan deze regeling deel te nemen. 
 

2. De werknemer die is opgenomen in de pensioenregeling krijgt periodiek een pensioenopgave en 
een pensioenreglement uitgereikt. 
 

3. De werknemer draagt 5,5 % van de pensioengrondslag bij in de pensioenbijdrage.  
De werkgeverbijdrage is 2/3 van de premie en de werknemersbijdrage is 1/3 van de premie 
 

4. De pensioenregeling maakt deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

5. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Alleen werknemers die per  
31 december 2011 meer dan € 3000,- gespaard hadden, kunnen deze regeling continueren. 
 

 
 

6. Deelakkoord / Raamcontract Pensioen Delta Lloyd 

 De arbeidsovereenkomst wordt pas van rechtswege beëindigd op de eerste van de maand ná 
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt niet voor de werknemer die gebruik 
wil maken van de mogelijkheid die de pensioenregeling biedt om de pensioendatum uit te 
stellen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op de door werknemer 
en werkgever in overleg vastgestelde datum binnen de flexperiode.  

 In de pensioenregeling is de mogelijkheid tot deeltijdpensioen opgenomen. 

 De per 31 december 2010 in de pensioenregeling vrijgevallen 8% voorziening (mogelijkheid 
partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen Delta Lloyd) . De  bij die gelegenheid 
toegezegde beschikbaarstelling van de jaarlijkse premieopslag van 8%, is op de volgende 
manieren aangewend:  
o Tot en met 2013: 8% verhoging van alle tot en met 2013 opgebouwde pensioenen van 

alle deelnemers die per 1 januari 2011 in dienst waren (dus inclusief de deelnemers die 
sinds 1 januari 2011 uit dienst gingen en alle deelnemers die sinds 1 januari 2011 in 
dienst gekomen zijn.  

o Het effect van de verhoging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremies door de 
verhoging van de pensioengrondslag, als gevolg van de verlaging van de franchise met 
ingang van 2014 tot € 14.702 (en weer te verhogen met het percentage van de indexatie 
per 2014), wordt gecompenseerd door het percentage van de werknemersbijdrage met 
dezelfde ingangsdatum te verlagen van 6% naar 5,5%. 

o Door het nieuwe raamcontract met Delta Lloyd die van toepassing is per 1 januari 2014 
gaat de pensioen richtleeftijd omhoog van 65 naar 67 jaar. 

o De afspraak in artikel 12, 4a en e van het pensioenreglement worden gecontinueerd.  
 
 
 

7. Afspraak: 
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De werkgever zal toetsen of de gewijzigde pensioenregeling per 1 januari 2014 op correcte wijze 
is doorgevoerd en zal hierover verslag uitbrengen aan de CAO partijen. Tevens zijn in een 
pensioenconvenant de belangrijkste procesafspraken ten aanzien van de besluitvorming bij 
eventuele toekomstige wijzigingen worden vastgelegd. Dit convenant zal worden ondertekend 
door een afvaardiging van alle betrokkenen ( Saint-Gobain  Netherlands BV,  Saint-Gobain 
Abrasives BV Born, COR  Saint-Gobain Abrasives BV, pensioenplatform Saint-Gobain 
Netherlands BV, pensioencommissie Saint-Gobain Netherlands en CNV Vakmensen). 

 

 

Artikel 22. Uitkering bij overlijden 

1. Bij het overlijden van een medewerker zal aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over 
een periode vanaf de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die 
waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering worden verleend ten bedrage van het laatst 
genoten maandsalaris. De uitkering geschiedt, voor zover mogelijk, in een bedrag ineens. 
 
Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 

 de echtgenoot/echtgenote van de werknemer, mits deze echtgenoot/echtgenote en de 
betreffende werknemer niet duurzaam gescheiden leefden 
Ingeval hij van zijn echtgenote duurzaam gescheiden leefde, en ook in het geval de 
overledene geen echtgenote nalaat, worden als nagelaten betrekkingen beschouwd de 
minderjarige wettige of erkende natuurlijk kinderen. 

 de partner van de werknemer als bedoeld in Artikel 24 van deze regeling 
 
De overlijdensuitkering wordt verminderd met hetgeen de nagelaten betrekkingen toekomt, 
uitsluitend krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen uitkeringen krachtens genoemde verplichte 
verzekeringen mogen worden verminderd, dus niet uitkeringen uit vrijwillig gesloten 
verzekeringen. 

 
2. De werkgever heeft een collectief contract afgesloten ten behoeve van het ANW-hiaat, hetgeen 

onderdeel uitmaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst. De werknemer die voldoet aan de 
voorwaarden voor opneming in de nabestaandenpensioenregeling, is verplicht aan deze regeling 
deel te nemen. De werknemer die is opgenomen in de nabestaandenpensioenregeling, krijgt 
periodiek een verzekeringsbewijs en polis. 
De werkgeverbijdrage is 2/3 van de premie en de werknemersbijdrage is 1/3 van de premie 
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Hoofdstuk 7: Slotbepalingen 

Artikel 23.  Klachten en geschillen 

In geval van een klacht van een werknemer of een groep van werknemers over de uitleg, toepassing 
of inachtneming van deze arbeidsvoorwaardenregeling, zal langs normale weg (directe chef, naast 
hogere chef etcetera) naar een minnelijke oplossing worden gestreefd. In geval een minnelijke 
oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, beslist uiteindelijk de directie. In geval van een cao-
interpretatiegeschil informeert de werkgever CNV Vakmensen hier tijdig hierover. 

 

Artikel 24.  Samenwonenden 

Als een ongehuwde werknemer met een partner een gemeenschappelijk huishouding heeft, dan 
wordt hij voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld aan gehuwd, als hij aan de volgende 
voorwaarden voldoet: 
 
1. de werknemer en zijn partner moeten geen bloed- of aanverwant van elkaar zijn in de rechte lijn. 
2. er dient sprake te zijn van geregistreerd partnerschap dan wel een notarieel verleden 

samenlevingscontract te zijn, waarin (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden worden 
geregeld, tenzij de gezamenlijke huishouding aantoonbaar reeds 5 jaar of langer bestaat. 

 

Artikel 25.  Vakbondsfaciliteiten 

De onderneming verleent, ten behoeve van het onderhouden van contacten door de vakvereniging 
met hun leden bij de onderneming, de volgende faciliteiten: 
 
1. aankondigingen op publicatieborden en Intranet van bijeenkomsten van ledengroepen van de 

vakvereniging; 
2. in dringende gevallen het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten en bedrijfstijd, zulks ter 

beoordeling door de Directie of diens waarnemer, voor contacten tussen de vakvereniging 
bestuurder en de binnen het bedrijf werkzame (kader) leden; 

3. voor buitengewoon verlof t.b.v. vakverenigingsactiviteiten (zie bijlage 3 art.7) 
4. Na het overleggen van de jaaropgave van de betaalde contributie van de vakbond, zal de 

werkgever de vakbondscontributie op een voor de leden fiscaal vriendelijke manier verrekenen 
met het salaris. Dit voor zover de fiscale mogelijkheid hiervoor aanwezig is. 

5. AWVN bijdrage 
De regeling met betrekking tot bijdrage voor het AWVN zal worden verlengd 
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Artikel 26.  Duur, wijziging en opzegging van CAO 

1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 juni 2017 tot en 
met 31 december 2018. 
 

2. Gedurende de contractperiode kunnen wijzigingen in positieve zin van de regelingen, zoals deze 
zijn opgenomen in voorgaande artikelen en bijbehorende bijlagen, worden aangebracht. 
Wijzigingen in negatieve zin of inhoudelijke veranderingen/toevoegingen kunnen uitsluitend 
plaatsvinden nadat partijen over deze wijzigingen hebben gesproken en hierover schriftelijk 
overeenstemming hebben bereikt. 

 
3. Indien geen van de partijen uiterlijk een maand voor het tijdstip waarop deze overeenkomst 

eindigt, aan de andere partij te kennen heeft gegeven, dat zij de overeenkomst wenst te doen 
eindigen, of in één of meer Artikelen wijzigingen wenst aan te brengen, zodat dan een gewijzigde 
overeenkomst tot stand zal komen, zal zij geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te 
zijn verlengd. 
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Bijlage 1: Werktijdenregeling 
 

1. Met ingang van 1 januari 2009, bedraagt de normale arbeidsduur 40 uur in de week. De 
salarissen en salarisschalen zijn ook gebaseerd op 40 uur. Er is in die situatie dus geen sprake 
meer van roostervrije dagen. Er kunnen wel extra vrije dagen gekocht worden. Aan het begin 
van het jaar kunnen 5 extra vrije dagen worden gekocht, mits de betreffende medewerker niet 
meer dan 15 dagen mee over neemt van het voorgaande jaar. De dagen kunnen bij voorkeur 
betaald worden van de ISR of van overwerkvergoedingen. Voor niet CAO personeel, is de 
regeling plusuren ingevoerd, die in het handboek personeel wordt opgenomen.  

   
2. a. Voor werknemers in dagdienst op kantoor gelden de volgende werktijden: 
          07.45 uur tot 16.15 uur met een half uur onbetaalde werkonderbreking tussen 12.00 uur en    
          13.00 uur.  
 
 b.  “Per dienst wordt een onbetaalde pauze van dertig minuten in acht genomen, bepaald in  
             overleg met ondernemingsraad” 

 
Werktijden 

Ploegensituatie Dienst Werktijden 

Dagdienst  07.30 – 16.00 uur 

   

Tweeploegendienst  Ochtenddienst 06.00 – 14.30 uur 

 Middagdienst 14.30 – 23.00 uur 

   

Overlappende Ploegendienst Ochtenddienst 06.00 – 14.30 uur  

 Middagdienst 12.00 – 20.30 uur 

        
 
3. Iedere werknemer is verplicht zich nauwgezet aan de voor hem geldende werktijden te houden. 
 

Systematische wijziging 

Voor een wijziging van arbeidstijden met een systematisch karakter zullen de werknemers van 
betreffende afdelingen en met instemming van ondernemingsraad (conform de wet op de 
ondernemingsraad artikel 27) vier weken voor aanvang van de wijziging geïnformeerd worden.  
De wijziging betreft dan een arbeidstijdenregeling die voor de duur van minimaal zes maanden 
wordt aangegaan. 
Indien deze wijziging een uitbreiding van diensten betekent ( van één naar tweeploegendienst of van 
twee naar drieploegendienst) dan gaat de wijziging van de beloningsstructuur in vanaf de eerste dag 
dat de nieuwe arbeidstijdenregeling van kracht is. 
Indien deze wijziging een teruggang in diensten betekent ( van drie naar tweeploegendienst of van 
twee naar een ploegendienst) dan zal de wijziging in beloningsstructuur in het volgende tijdritme 
aangepast worden naar de nieuwe toeslagenstructuur. 
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1. Indien de werknemer een periode van 12 maanden of minder in dit dienstrooster heeft 
gewerkt, dan krijgt hij nog 1 maand de oude ploegentoeslag. 

 
2. Indien de werknemer tussen de 13 en 60 maanden in dit dienstrooster heeft gewerkt dan 

wordt de ploegentoeslag over een periode van drie maanden afgebouwd van oude naar 
nieuwe situatie. Hierbij ontvangt hij over deze drie maanden de volgende compensatie: 

 

Afbouw Compensatie 

Maand 1 100 % 

Maand 2 75 % 

Maand 3 35 % 

                       (percentages gerelateerd aan verschil traject oude /nieuwe toeslag) 
 

3. Indien werknemer meer dan 5 jaar in dit dienstrooster heeft gewerkt, dan geldt een 
afbouwperiode van 5 maanden met de volgende verdeling. 
 

Afbouw Compensatie 

Maand 1 100 % 

Maand 2 80 % 

Maand 3 60 % 

Maand 4 40 % 

Maand 5 20 % 

                         (percentages gerelateerd aan verschil traject oude /nieuwe toeslag) 
 

 
Dit geldt uiteraard niet voor de, hierna onder B beschreven, ad hoc situaties als werknemers na maximaal 4 
weken weer in hun reguliere arbeidsrooster werkzaam zijn. 

 

Ad hoc wijziging 

Indien de wijziging van arbeidstijden een ad hoc situatie betreft ter bestrijding van een onvoorziene 
omstandigheid in product navraag, dan dient deze voorafgaan aan de wijziging met de betreffende 
medewerkers te worden besproken en mag niet langer duren dan maximaal 4 weken. Tevens dient 
de OR over deze situatie tegelijkertijd met bespreking met betroffen medewerkers geïnformeerd te 
worden en geldt hiervoor de verkorte instemmingprocedure als beschreven onder paragraaf A. 
Voor Ad hoc wijzigingen van dienstroosters wordt een beloningsstructuur gehanteerd conform 
reglement van werkelijk gewerkte diensten en is geen afbouw periode van toepassing met betrekking 
tot ploegentoeslag als beschreven onder paragraaf 1 
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Beloningsstructuur ploegen diensten 

Voor de overlappende dienst geldt 9,5 % als vaste toeslag in verband met inconveniënt uren. 
(definitie overlappende dienst: 12.00uur tot 20.30uur) 
 
Voor de tweeploegendiensten blijft het huidige tarief van toepassing van 17,5 %  als vaste toeslag 
voor de onregelmatigheid van ochtend en middagdienst als op dit moment toegepast. 
 
Voor de drieploegendiensten geldt een tarief van 23,5 % als vaste vergoeding en niet meer het dienst 
afhankelijke toeslagensysteem. 
 

Leeftijd opties 

Een werknemer kan verzoeken om teruggeplaatst te worden naar een andere ploegensituatie als hij 
een bepaalde leeftijd heeft behaald, voor de opties zie onder bijlage 17. 
 

Gezondheidsredenen 

Indien werknemers om dwingende gezondheidsredenen van mening zijn niet te kunnen voldoen aan 
het op hen van toepassing zijnde dienstrooster, dienen zij hiervoor een medische verklaring van de 
Arbodienst arts te overleggen. 
Werkgever zal in dit geval in onderling overleg met werknemer bekijken of alternatieve werkplekken 
beschikbaar zijn waardoor deze overgang mogelijk is. Indien geen alternatieven beschikbaar zijn, dan 
kan werkgever niet tot veranderingen verplicht worden. 
 
“Indien een werknemer om medische redenen niet meer in ploegendienst kan werken, maar slechts 
dag-werkzaamheden kan verrichten, dan geldt bovenstaande afbouwregeling”. 
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Bijlage 2: Verlofurenregeling (vakantie) 

1. Het vakantiejaar loopt van 1 jan tot en met 31 dec 
 
2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 26 vakantiedagen, met behoud van het 

 maandinkomen. Voor deeltijdwerknemers wordt het verlofrecht naar rato vastgesteld.  
       

3. De werknemer heeft recht op extra vakantiedagen zoals aangegeven in bijlage 17  Ouderenbeleid 
en leeftijdsbewust personeelsbeleid 

 
4. Indien een werknemer in de loop van het vakantiejaar de dienst verlaat, heeft hij voor dat jaar 

recht op een evenredig deel van het voor hem geldende aantal vakantiedagen. Resterende 
vakantiedagen worden in geld uitbetaald. Eventueel worden teveel genoten vakantiedagen met 
het salaris verrekend. 

 
5. Het bepalen van het tijdstip voor het opnemen van verlof vindt in overleg met de bedrijfsleiding 

plaats.  Een verlofdag kan worden opgenomen indien deze tijdig (tenminste drie dagen van 
tevoren) is aangevraagd bij het hoofd van dienst. Aaneengesloten verlofdagen (meer dan 2) 
dienen minimaal twee weken van tevoren te worden aangevraagd bij het hoofd van dienst. 

 
6. Voor wat betreft de bepalingen betreffende het overschrijven van verlof naar een volgend jaar 

alsmede het overschrijden van het jaarlijks verlofrecht wordt verwezen naar de regeling 
Verlofsaldo die als bijlage 12 bij dit reglement is opgenomen. 

 
7. Voor arbeidsongeschikte medewerkers die gedeeltelijk hun eigen werk (de bedongen arbeid) 

kunnen verrichten, zullen bij het opnemen van de minimumvakantie de vakantiedagen voor de 
gehele arbeidsduur, en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht, in 
mindering gebracht worden op de minimum vakantieaanspraken. Dit is het gevolg van het 
vervallen van de beperkte opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en de gewijzigde wetgeving 
daaromtrent per 1 januari 2012. 
 

8 Op artikel 7 is Artikel 5 onverminderd van toepassing. 
 

9 Er kunnen in verband met de invoering van de 40-urige werkweek extra vrije dagen gekocht 
worden. Aan het begin van het jaar kunnen 5 extra vrije dagen worden gekocht, mits de 
betreffende medewerker niet meer dan 15 dagen mee over neemt van het voorgaande jaar. De 
dagen zullen bij voorkeur betaald worden van het nominale salaris of van 
overwerkvergoedingen.  

 
10 Als een medewerker verlof heeft en hij meldt zich tijdens het verlof volgens de regels 

arbeidsongeschikt, dan wordt volgens onderstaande omschreven situatie vanaf dat moment geen 
verlof meer afgeschreven, maar wordt hij ziek gemeld. Met de medewerker worden de normale 
re-integratieafspraken gemaakt over contact, bezoek bedrijfsarts, vervangend werk en dergelijke.  
Een “gewone ziekmelding” dus.  
 
Is de werknemer enkele dagen ziek of is de werknemer in de buurt, dan zal dit doorgaans niet 
tot problemen leiden, want dan is de medewerker gewoon in staat om naar de bedrijfsarts te 
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komen om vervangend werk uit te voeren, etcetera. Werkt de medewerker niet mee aan de re-
integratieactiviteiten, dan wordt er wel verlof afgeschreven.  
 

Medewerker wordt ziek tijdens vakantie in het buitenland 
Van belang is dan om een inschatting te kunnen maken of de medewerker nog van zijn verlof 
kan genieten. Vaak kan dat pas achteraf worden vastgesteld als de medewerker terug is en een 
verklaring heeft van een behandelend arts in het buitenland. Want zo'n verklaring is wel een 
voorwaarde (verzuimprotocol). Achteraf wordt dan beoordeeld of er sprake is geweest van 
verlof of arbeidsongeschiktheid en kan worden vastgesteld hoeveel verlofdagen afgeschreven 
worden.  
 
Arbeidsongeschikt voordat verlof ingaat 
Als een medewerker verlof heeft aangevraagd en dit verlof is toegekend en voordat het verlof 
ingaat, meldt hij zich netjes conform de regels arbeidsongeschikt, dan moet de Arboarts 
beoordelen of de medewerker nog van het verlof kan gaan genieten. Groen licht van de 
Arboarts is dan een vereiste. 
Houdt de medewerker zich aan de spelregels en is hij bereid vervangend werk te komen 
verrichten of bij de Arboarts op het spreekuur te komen, dan is overduidelijk dat er geen sprake 
is van genieten van verlof. Indien een medewerker zwaargewond in het ziekenhuis ligt, etcetera, 
dan kan deze medewerker niet meer van zijn verlof genieten. In die situaties wordt de 
medewerker arbeidsongeschikt gemeld en worden er geen verlofdagen meer afgeschreven.  
Een “gewone ziekmelding” dus.  
 
Is de medewerker ondanks herhaaldelijke waarschuwingen niet bereid aan de wederzijdse 
verplichtingen uit de wet Verbetering Poortwachter gehoor te geven, dan worden de ingeplande 
verlofdagen afgeschreven.  
Als de medewerker, nadat hij zich heeft ziek gemeld op vakantie wil gaan, dan heeft hij daarvoor 
toestemming van de werkgever nodig. De leidinggevende vraagt aan de Arboarts of de zieke 
medewerker medisch gezien vakantiegeschikt is. Is dat het geval, worden de verlofdagen gewoon 
afgeschreven. Als gevolg van een wetswijziging is er per 1 januari 2012 geen verschil meer in 
vakantiedagenopbouw, tussen zieke- en gezonde medewerkers. De vakantiedagen die de 
werkgever vaststelt in overeenstemming met de wensen van de zieke medewerker, zullen dan 
ook worden afgeschreven. Zie artikel 7 van deze bijlage 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

23 

Bijlage 3 : Buitengewoon verlofregeling 

Met uitsluiting van het anders en overigens bepaalde in Artikel 629 leden 3 en 4 BW heeft een 
werknemer in de navolgende gevallen gedurende de daarbij aangegeven tijd recht op verlof met 
behoud van salaris: 
 

Omstandigheden werknemer persoonlijk betreffende 

1 Ondertrouw 1 werkdag 

   

2 Wettelijk huwelijk/registreren van het partnerschap bij de gemeente 1 werkdag 

   

3 Kerkelijk huwelijk 1 werkdag 

   

4 12,5-, 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum 1 werkdag 

   

5 25- en 40-jarig huwelijksjubileum 1 werkdag 

   

6 Het vervullen van een wettelijk voorschrift of door overheid opgelegde 
verplichtingen, waarvoor geen geldelijke vergoeding wordt ontvangen, voor zover 
deze verplichtingen persoonlijk moeten worden nagekomen en dit niet in de vrije 
tijd kan geschieden  (één en ander is niet van toepassing indien  
genoemde verplichtingen voortspruiten uit overtredingen van de werknemer 
of uit het niet geheel nakomen van door de overheid opgelegde verplichtingen 

Max. 1 
werkdag 
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Omstandigheden naaste familie van werknemer betreffende 

1 bevalling van de echtgenote, tijdens bevalling Max. 1 
werkdag 

   

2 Kraamverlof 2 werkdagen 

   

3 Bijwonen van het huwelijk van een eigen, stief- of pleegkind, van een broer of 
zuster, schoonbroer of schoonzus, van één der ouders of schoonouders van de 
werknemer, dag van het huwelijk  

1 werkdag 

   

4 Bijwonen van huwelijk van een kleinkind 1 werkdag 

   

5 25-, 40-, 50- jarig huwelijksjubileum van zijn (schoon) ouders of grootouders 1 werkdag 

   

6 Overlijden en begrafenis van 
de echtgenote/echtgenoot dag van overlijden t/m dag van crematie /begrafenis 

Max. 4 
werkdagen 

   

7 Overlijden en begrafenis van 
een eigen, stief- of pleegkind, dag van overlijden t/m dag van 
crematie/begrafenis 

Max. 4 
werkdagen 

   

8 Overlijden en begrafenis van  
één van de ouders of schoonouders, broer of zus,  
dag van overlijden t/m dag van begrafenis max. 

Max. 4 
werkdagen 

   

9 Bijwonen van de uitvaart van één der grootouders van  
de werknemer of van diens echtgenote/echtgenoot,   
zwager schoonzuster, schoonzoon, schoondochter of    
een kleinkind 

1 werkdag 

Verhuizing: 

Bij verhuizing van de werknemer op verzoek van de werkgever 1 dag 

Studie of examen: 

Bij studie of examen voor opleidingen of cursussen, welke zowel in het belang van de werknemer en 
de uitoefening van de functie gevolgd worden met goedvinden van de werkgever, de daarvoor 
benodigde tijd tot ten hoogste twee dagen, indien het examen geschiedt op verzoek van de 
werkgever 
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Bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut: 

Dit dient zo veel mogelijk te gebeuren in de eigen tijd van de werknemer. 
De werknemers die ploegendiensten draaien dienen dit zoveel mogelijk in te plannen vóór of ná hun 
werktijd. Als het absoluut niet anders kan, krijgt men van de werkgever gedurende een door de 
werkgever naar redelijkheid te bepalen tijdsduur, tot een maximum van twee uren voor het 
noodzakelijk bezoek aan de dokter, tandarts of fysiotherapeut, voor zover het bezoek niet in de vrije 
tijd van de werknemer kan geschieden en voor zover de werknemer niet bij derden aanspraak of 
vergoeding van het gederfde inkomen zou kunnen doen gelden. 

Bezoek aan de specialist: 

Tijdsduur en maximum in onderling overleg met de Directie te bepalen. Ook hier geldt: indien 
mogelijk zoveel mogelijk buiten werktijd. 

 

Kortdurend zorgverlof  

Aanleiding 
Afgelopen jaar hebben diverse situaties zich voorgedaan bij het aanvragen van kortdurend 
zorgverlof. Bij het aanvragen van kortdurend zorgverlof stond niet de direct noodzakelijke zorg 
centraal maar veeleer of de betreffende werknemer wel/niet in aanmerking komt voor kortdurend 
zorgverlof, zo ja, in welke omvang. 
 

Afspraak 
SGA Born en vakbonden zijn van mening dat  zo’n discussie dan op het verkeerde moment plaats 
vindt.  Om dit soort situaties te voorkomen hebben wij nu afgesproken dat bij aanvragen van 
kortdurend zorgverlof het verlenen van zorg, dus verlof, centraal moet staan. 
Indien de aanvrager achteraf aannemelijk kan maken dat er sprake is van de noodzaak van acute 
zorgverlening dan wordt verlof omgezet in kortdurend zorgverlof (afhankelijk per situatie maximaal 
2 maal 5 dagen met behoud van loon à 70% op kalender-jaarbasis).  
Indien de aanvrager achteraf de kortdurend zorgverlof-indicatie niet aannemelijk kan maken, kan 

SGA Born de dagen van het kortdurend zorgverlof aanmerken als vakantiedagen en met het 
vakantiedagensaldo verrekenen.  
De directie/HR heeft de vrijheid om op incidentele basis met redenen omkleed te mogen af wijken 
van deze richtlijn. 
 
Indien de medewerker dit zelf wilt kan hij verlofuren  inleveren om   70%  van loon bij 
kortdurend zorgverlof  aan te vullen tot 100% salaris  
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Diversen 

De werknemer kan door de directie vrijaf worden verleend met behoud van salaris in andere 
gevallen dan hierboven genoemd of gedurende langere tijd dan hierboven aangegeven, indien naar 
het oordeel van de werkgever bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en de werkzaamheden 
dit toelaten. 
 
De werknemer die om welke reden dan ook in de genoemde gevallen onder "buitengewoon verlof" 
geen verlof heeft genoten, zal hierop geen aanspraak kunnen ontlenen voor verlof op een ander 
tijdstip. 

 

Buitengewoon verlof kaderlid, die lid zijn van  een vakbond.  

Buitengewoon verlof voor werknemers die als kaderlid, lid zijn van een vakbond 
1. Aan werknemers die als kaderlid, lid zijn van de v.v. wordt, mits de aanvraag daartoe tijdig          

( 2 weken vooraf) door de v.v. tot de onderneming is gericht, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 2 en 3 van dit Artikel vrijaf gegeven met behoud van salaris voor de volgende 
activiteiten 

 
 a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan het bondscongres, bondsraad, 

vakgroepsbestuur, districtskadergroep of het daarmee gelijk te stellen orgaan. 
 b. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen v.v. 

en de (delegatie van) de Directie van Saint-Gobain Abrasives BV en de daaruit 
voortvloeiende activiteiten. 

c. Door de v.v. georganiseerde scholing mits de aanvraag hiertoe tijdig ( 2 weken vooraf) 
aan de werkgever is gericht. 

 
2. het in lid 1 bedoelde vrijaf met behoud van salaris wordt alleen verstrekt indien het 

bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet, zulks ter beoordeling door de direct leidinggevende. 
 
3. Het in lid 1 a bedoelde vrijaf met behoud van salaris is beperkt tot 20 dagen per jaar per v.v. die 

in het arbeidsvoorwaardenoverleg van Saint-Gobain Abrasives BV vertegenwoordigd is of zijn. 
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Bijlage 4: Vakantietoeslagregeling 

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei 
 
2. De jaarlijkse vakantietoeslag wordt uitgekeerd in de maand mei. De vakantietoeslag bedraagt op 

jaarbasis 8% van het jaarsalaris. 
 

3. Voor deze regeling wordt onder jaarsalaris verstaan: 
 De som van de in de twaalf maanden voorafgaande aan 1 juni verdiende maandinkomens. 

Buiten beschouwing blijven incidentele toeslagen voor overwerk e.d. 
 
4. Een werknemer waarvan het dienstverband in het vakantietoeslagjaar eindigt, wordt de 

vakantietoeslag naar rato, uitbetaald in de laatste maand van het dienstverband. 
 

5. Parttime werknemers die zogenoemde meer-uren werken hebben recht op vakantietoeslag over 
deze meer-uren. 
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Bijlage 5:  Regeling voor overwerk en ploegendiensten 

 

Overwerk  

1. Onder overwerk wordt verstaan de in opdracht van de werkgever i.c. de bedrijfsleiding verrichte 
arbeidsuren, waardoor de normale arbeidsduur op een werkdag met meer dan een kwartier 
wordt overschreden, alsook het werken op zaterdagen en zon- en feestdagen. 

 
2. Voor overwerk gelden de volgende toeslagen per gewerkt overuur: 
 

Dagen Toeslag 

 Maandag t/m vrijdag – de eerste twee overuren 
voorafgaand of aansluitend aan de dienst 

25% 

 De overige overuren 50%  

 Zaterdag 50% 

 Zondagen en feestdagen van 0.00 uur tot en met 
24.00 uur 

100% 

 
3 .  Overwerk van Warehouse medewerkers wordt in principe uitbetaald tenzij de 
      medewerker aangeeft dat hij deze uren gecompenseerd in tijd wil worden.  
 

Tijd of geld voor overwerk en toeslag: 

 In januari dienen alle medewerkers een eenmalige keuze op jaarbasis te maken: Tijd of geld 

 Overuren omzetten naar tijd is gelimiteerd tot maximaal vijf dagen per jaar: Er bestaat een 
keuzemogelijkheid tussen compleet tijd (150%) , of tijd en de overwerktoeslag (100% tijd – 
50% uitbetaald) 

 De restant overuren boven de vijf dagen tijd voor tijd worden altijd uitbetaald.  

 Bij geen tijdige keuze van de medewerker worden overuren en toeslag in geld uitbetaald. 
  

4. Werkzaamheden die niet op kantoor worden verricht (thuiswerk) vallen niet onder deze regeling, 
tenzij de directie hiertoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven. De betrokken werknemers zullen 
zo vroeg mogelijk van tevoren van het te verrichten overwerk in kennis worden gesteld.  

 
5. Overwerk van kantoorpersoneel op verzoek werkgever, in onderling overleg en met instemming 

van werkgever. De overwerktoeslag  zal dan conform bijlage 5 lid 2  gehandeld worden. 
 

6. De werknemer die opkomt voor het verrichten van overwerk op een dag waarop geen 
reiskosten vergoed worden in het kader van de gebruikelijke vergoeding woon-werk verkeer, of 
die op een werkdag de tweede keer opkomt op verzoek van het bedrijf ontvangt hiervoor een 
vergoeding á € 0,28 per kilometer over de afstand woonadres-bedrijf v.v. De uitkering wordt 
belast conform de geldende sociale en fiscale regelgeving 
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Ploegendiensten 

Wanneer in ploegendiensten wordt gewerkt gelden hiervoor de volgende toeslagen per maand van 
het maandsalaris: 
 
 

Ploegensituatie Toeslag 

Tweeploegendienst 17,5% 

  

Drieploegendienst 23,5% 

  

Overlappende Ploegendienst  9,5% 
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Bijlage 6: Regeling reiskostenvergoeding 

Genoemde bedragen worden in beginsel bruto uitbetaald. Voor zover conform de fiscale 
regelgeving toegestaan zal de onkostenvergoeding netto ter beschikking worden gesteld. 
Bij wijziging van de fiscale regelgeving blijven de genoemde bedragen bruto vergoedingen. 

 

Woon-werk verkeer 

1. De werknemer zal een vergoeding worden verstrekt voor de kosten van het woon/werkverkeer. 
 
2. De vergoeding zal toegepast worden conform de regels van de Belastingdienst. De regeling 

“vaste reiskostenvergoeding” zal hierbij grotendeels worden gevolgd. Hierbij wordt uitgegaan, 
van gemiddeld 206 werkdagen per jaar (365 minus weekend, gemiddeld verlof en ziekte). De 
reisafstand die een medewerker per jaar aflegt (kilometerafstand woon-werk per dag x 206) x een 
onbelaste vergoeding van € 0,19. De uitkomst hiervan wordt door 12 gedeeld, waardoor er een 
maandelijks bedrag uitkomt. Daarnaast geldt een maximum van de reiskostenvergoeding van € 
137,68 per maand. Dit wordt voor medewerkers die in deeltijd werken naar rato van het aantal 
dagen dat ze werken berekend. De afstand van een enkele reis moet minimaal 10 kilometer zijn.  

 
3. De uitbetaling van de vergoeding geschiedt maandelijks gelijktijdig met het salaris. Staffel van 

reiskostenvergoeding  wordt geïndexeerd conform cao gedurende deze contractperiode 
 

5. Indien verhuizing van de werknemer tot gevolg zou hebben dat een hogere vergoeding voor 
reizen betreffende woon/werkverkeer zou moeten worden gegeven, dan zal de vergoeding 
maximaal worden verhoogd tot het bedrag voor een reisafstand van 20 kilometer. 
 

6. De vergoeding voor reizen betreffende woon-werkverkeer wordt na een afwezigheid van langer 
dan een kalendermaand stopgezet. 
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Regeling Fiscaal vriendelijk vergoeden van reiskosten  

Fiscaal vriendelijk vergoeden van reiskosten: 
Fiscaal is het toegestaan een hogere vergoeding te betalen voor reiskosten dan de normale interne 
regeling. Bovendien, mogen fiscaal gezien ook kosten voor een reisafstand tussen de 0 en 10 km 
worden vergoed. Het betalen van de volledige belastingvrije vergoeding ligt niet binnen de 
mogelijkheden van SGA BV en tevens willen wij mensen stimuleren, om bij een kortere reisafstand 
gebruik te maken van de fiets (zie ook de fietsregeling).  
Er is echter wel een mogelijkheid om de reiskostenvergoeding toe te kennen aan mensen met een 
reisafstand tot 10 km en de reiskosten van mensen met een maximum van € 137,68 per maand te 
verhogen tot het fiscale maximum. Dit kan door dit extra bedrag te verruilen, waarbij men dan afziet 
van een eenmalige uitkering (ISR) of vrije tijd. 
 
 
 
 
De zaken die verruild kunnen worden voor extra reiskosten zijn de volgende: 

 Vakantie-uren (mits boven het wettelijke tegoed) 

 Reeds gewerkte extra uren (overuren/noteeruren) 

 ISR bonus 

 Vakantietoeslag 
 
Voorwaarden: 
Deze regeling moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 

1. de hoogte van de maximale vergoeding is afhankelijk van de (enkele) reisafstand 
2. de vergoeding voor reizen is vanaf 1 januari 2006 maximaal € 0,19 per kilometer 

onbelast 
3. bij de vergoeding dienen we rekening te houden met vakantie/ziekte/algemene 

feestdagen, zoals in de basisregeling al is toegepast 
4. de bijdragegrondslag voor vakantietoeslag wordt verlaagd 

 
Om te voorkomen dat de fiscaal vriendelijke vergoeding in mindering zal moeten worden gebracht 
op het bruto salaris, is overeengekomen dat de fiscaal vriendelijke reiskostenvergoeding éénmalig 
aan het eind van het jaar wordt verrekend. 
Vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen worden gesaldeerd.  
 
Om een fiscaal vriendelijke vergoeding te regelen, kan iedere medewerker 1 keer per jaar een 
aanvraag indienen.  
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Bijlage 7: Reglement bedrijfskleding  

Doel: Door middel van uniforme en gedegen kleding de veiligheid voor alle werknemers 
verbeteren. Tevens de uitstraling die hiermee aan de organisatie gegeven wordt verhogen. 
 
1. Het dragen van werkkleding tijdens werktijd is verplicht. 
 
2. Saint-Gobain Abrasives BV stelt aan haar werknemers in dienst via tijdelijk of langdurig 

dienstverband volgende werkkleding ter beschikking: 
 

Bedrijfskleding 

Werkbroeken 3 stuks 

T-shirts 5 stuks 

Sweaters 2 stuks 

Bodywarmer 1 stuks 

Fleece vest 1 stuks 

Veiligheidsschoenen 1 paar 

 
3. Alle kleding blijft eigendom van Saint-Gobain Abrasives BV en wordt alleen tijdens de 

werkzaamheden bij of voor Saint-Gobain Abrasives BV gedragen. 
 
4. Nieuwe kleding wordt aan de drager uitgereikt in goede en ordentelijke staat en drager 

verplicht zich deze kleding met zorg en aandacht te dragen en behandelen. Uitgereikte 
kleding wordt door werknemer voor ontvangst bevestigd op zijn persoonlijke kledinglijst. 

 
5. Regelmatig onderhoud middels wassen en reparatie gebeurt door drager zelf. Hiertoe wordt 

hem door Saint-Gobain Abrasives BV een vergoeding van  
€ 5,-  netto toegekend. Na een maand afwezigheid wordt de vergoeding automatisch 
beëindigd. 

 
6. Indien drager onderhoudt van kleding niet naar behoren uitvoert en hem herhaalde malen 

door werkgever om verbeterd onderhoud is verzocht, kan kleding door werkgever worden 
gewassen en gerepareerd op kosten van de drager. Bovendien geldt dan hetzelfde reglement 
als van toepassing bij niet dragen van kleding als vermeld onder punt 8. 

 
7. Het dragen van werkkleding tijdens het werk is verplicht, Het niet / niet volledig dragen van 

de persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. werkkleding en veiligheidsschoenen). 
Werknemers die zich niet aan de kledingvoorschriften houden, zullen moeten uitklokken en 
zorgen voor de juiste kleren en schoenen, vervolgens kunnen ze weer met hun 
werkzaamheden beginnen. De tijd die nodig is om terug te keren naar de werkplek in de 
vereiste kleding zal van het verlofsaldo worden ingehouden. Bovenstaande geldt bij elk 
voorval. Bij een tweede constatering zal dit ook schriftelijk worden vastgelegd, dit geldt als 
officiële waarschuwing. Een derde constatering kan consequenties hebben voor de 
arbeidsovereenkomst  
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8. Vaststelling of wijziging van het pakket wordt in onderling overleg tussen directie en OR 
vastgesteld. Individuele afwijkingen kunnen alleen worden geaccepteerd indien hiervoor 
zwaarwegende redenen zijn die deze uitzonderingspositie rechtvaardigen. Afwijkende kleding 
dient wel qua kleur overeen te komen met de bovenomschreven kleuren van de kleding  

 

Bijlage 8: Toepassingsnorm wijziging arbeidsduur     

Bij aanvragen voor wijziging van de arbeidsduur worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

Artikel 1.  Algemeen 

1.1 De werknemer kan de werkgever verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur indien hij    
tenminste één jaar voorafgaande aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in 
dienst is bij de werkgever. Voor de berekening van die termijn geldt ook mee de periode dat 
de werknemer eventueel als uitzendkracht heeft gewerkt. 

1.2 Een verzoek tot aanpassing kan ten hoogste eenmaal per twee jaren worden ingediend. 

1.3 Deze toepassingsnorm is bedoeld voor een structurele aanpassing van de arbeidsduur, met 
andere woorden het moet gaan om een blijvende wijziging van de arbeidsomvang 

Artikel 2.  Vermindering van de arbeidsduur 

2.1 Een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur zal beoordeeld worden op basis van de in  
2.2 t/m 2.6 genoemde uitgangspunten. Ieder verzoek zal op individuele basis worden 
beoordeeld, waarbij het individuele belang van de werknemer zal worden getoetst aan de 
mogelijkheden binnen het bedrijf.  

2.2 De voorkeur van Saint-Gobain Abrasives BV gaat uit naar een vermindering van de 
arbeidsduur in hele diensten. Vermindering van de arbeidsduur in gedeelten van diensten kan 
alleen indien de functie en de bedrijfssituatie dit toelaten.  

2.3 De arbeidsduur die resteert na de aanpassing van de werktijd dient op vaste tijdstippen 
ingeroosterd te worden. Indien de dag(en) of dagdelen waarop volgens rooster niet gewerkt 
wordt overeenkomt met de dag(en) of dagdelen van een of meerdere collegae in een zelfde 
afdeling kan in onderling overleg volgens een vast rooster gerouleerd worden. Bij het 
vaststellen van het vaste rooster kan tevens worden gekeken naar de gebruikelijke patronen 
ten aanzien van het opnemen van verlof binnen de betrokken afdeling.  

2.4 Indien een andere werknemer binnen de afdeling in deeltijd wenst te gaan werken, dan wel 
een werknemer die reeds in deeltijd werkt naar de betreffende afdeling verplaatst wordt, 
kunnen gemaakte afspraken over het tijdstip waarop de roostervrije tijd genoten wordt 
opnieuw herzien worden. Werknemers worden voor ingangsdatum deeltijdarbeid schriftelijk 
over deze mogelijkheid geïnformeerd. Hier speelt zowel het individueel belang als het 
bedrijfsbelang een rol 

2.5 De mogelijkheid om in deeltijd te werken staat open voor iedere werknemer. De aard van de 
functie, zoals voor een aantal leidinggevenden, en het werkpatroon van de functie, zoals in 
de ploegendienst, kunnen ertoe leiden dat de mogelijkheden voor het werken in deeltijd voor 
een dergelijke functie beperkt zijn, of afhankelijk gesteld kunnen worden van een aantal 
voorwaarden.  
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2.6 Indien in 2.5. genoemde situatie zich voordoet kan het zijn dat de werknemer van functie of 
werkpatroon dient te wisselen om het werken in deeltijd mogelijk te maken. Dit kan alleen 
indien een passende werkplek voorhanden is. Is deze niet voorhanden dan kan betrokken 
werknemer op een wachtlijst geplaatst worden. Per ingangsdatum van verplaatsing naar een 
andere dienst of functie worden de daarbij geldende arbeidsvoorwaarden van toepassing. Dit 
kan onder andere betekenen dat de ploegentoeslag of het salaris aangepast dienen te worden. 

 

Artikel 3.  Vermeerdering van de arbeidsduur 

3.1 Vermeerdering van het aantal uren dient in eigen functie mogelijk te zijn en kan alleen indien 
de formatie dit toelaat.  

3.2 Een uitbreiding boven de normale arbeidsduur (zie art. 1 Definities) is niet mogelijk. 

 

Artikel 4.  Procedure 

De werknemer dient het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur minimaal 4 maanden voor 

ingangsdatum in, onder vermelding van de aanpassing in uren en de gewenste tijdstippen. 

Volgend op verzoek zal overleg met betrokkene plaats vinden over demogelijkheid van 

aanpassing van de werktijd. 

Uiterlijk één maand voorafgaande aan de gewenste ingangsdatum wordt door Saint-Gobain 

Abrasives BV over de aanvraag gemotiveerd beslist in de vorm van een schriftelijke reactie. 

Indien de vastgestelde dagen en/of tijdstippen en eventueel gestelde aanvullende voorwaarden 

afwijken van de aanvraag van de werknemer zal dit eveneens middels een schriftelijke reactie 

met motivatie door Saint-Gobain Abrasives BV geschieden. 

 

Artikel 5.  Consequenties 

Bij wijziging van de contractuele arbeidsduur worden de geldende arbeidsvoorwaarden naar rato 
aangepast. 

Artikel 6.  Slotbepaling 

6.1 Tegen een besluit op basis van deze toepassingsnorm kan binnen 14 dagen bezwaar 
aangetekend worden bij de Directie van Saint-Gobain Abrasives BV. De Directie zal binnen 
14 dagen na ontvangst van het bezwaar een uitspraak in deze doen, hetgeen schriftelijk aan 
de betreffende werknemer kenbaar zal worden gemaakt. 

6.2 Daar waar deze toepassingsnorm niet voorziet beslist de Directie van Saint-Gobain 
Abrasives BV, e.e.a. binnen het kader van de Wet (zie bijlage Considerans 2), nadat zij de 
argumenten heeft laten toetsen door een Commissie bestaande uit een MT-lid en een OR-
lid.  
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Bijlage 9 a:   Loongebouw  
Loonsverhoging:  1 juni 2017 tot 1 januari 2019 

Per 1 juni 2017   2%  

Per 1 januari 2018 1,25% 

 

 Uitlooptredes 

 Schaal A t/m D: na twee jaar een uitlooptrede van 1%. 
na vier jaar een uitlooptrede van 1%. 

o Schaal E en hoger: 1 uitlooptrede na 3 jaar van 1%. 
       Criteria voor uitlooptredes: dezelfde criteria als bij een normale tredeverhoging. 

 
 
 

Salaristabel betaling per maand 1-7-2017 t/m 31-12-2017 

 

Per 1-7-2017 worden de lonen structureel met 2%  verhoogd 



 

 

36 

Salaristabel betaling per maand 1-1-2018  t/m 31-12-2018 

 
 

 
Per 1-1-2018 worden de lonen structureel met 1,25%  verhoogd 
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Bijlage 9 b: Functielijst 

 

Functienaam Loonschaal 

Warehouse Medewerker C 

All-round Warehouse Medewerker D 

Procurement/Affiliate Service Medewerker  F 

Telefoniste/Receptioniste/Procurement  F 

Administratief Medewerker Warehouse F 

Medewerker Adm. Export/Shipping F 

Procurement/Affiliate Service Medewerker Export F 

Teamleider Adm. Export Warehouse G 

Management Assistant G 

WCM facilitator G 

Teamcoördinator H 

Database Administrator H 

IT System Administrator SGA BNL H 

Assistent Controller H 

Procurement Officer I 

Supply Chain Officer I 

Supply Chain Officer WMS I 

Supervisor Administration I 

Supervisor Warehouse  J 

Senior Supply Chain Officer J 

Process Engineer EHS  J 

  
 
 

Functies boven niveau van collectieve arbeidsreglement 
 

Functienaam Loonschaal 

Director EDC SG Class 

Deputy Director EDC  SG Class 

Coordinator Special Projects / Process Optimizations SG Class 

DC Controller  SG Class 

Manager Supply Chain  SG Class 

Supply Chain Coördinator SG Class 
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Bijlage 10: Beloningssystematiek 

1.  Inleiding 

Om te komen tot een adequaat beloningssysteem voor de werknemers binnen Saint-Gobain 
Abrasives BV alsmede als referentie voor nieuwe indiensttreders is loongebouw ontwikkeld voor alle 
werknemers, uitgezonderd de Directie en werknemers, die vallen onder het salarissysteem van de 
groep Saint-Gobain.  
Het loongebouw bestaat uit 10 z.g. loonschalen. Het aantal loonschalen is mede gebaseerd op het 
aantal verschillende functieniveaus die binnen Saint-Gobain Abrasives BV voorkomen. Tot op 
heden is de beloningssystematiek bij Saint-Gobain Abrasives gebaseerd op het 
functiewaarderingssysteem ISF SAO(vroeger was dit ORBA) 

 

2.  Procedure-afspraken 

Bij de toepassing van het ISF en/of SAO  per 1-1-2012 wordt ervan uitgegaan dat: 
 
-  partijen het ISF en SAO naar inhoud en gevolgen aanvaarden; 
-  Saint-Gobain voorlichting  geven omtrent 

 doel en werking van het systeem; 

 de taken van SG Abrasives Born, FME, OR en V.V in de functiewaarderingsprocedure 

 de beroepsprocedure. 
 
- het ontwikkelen, begeleiden en implementeren van ISF SAO binnen Saint-Gobain Born        begeleid 
wordt door enkele medewerkers die representatief zijn voor de organisatie. Om pragmatische redenen 
zijn dit dezelfde medewerkers die ook in de beroepscommissie participeren (zie aparte bijlage 
beroepsprocedure) 
- Onderhoud van het functiehandboek van Saint-Gobain geschiedt eenmaal per 3 jaar door directie 
in overleg met de ondernemingsraad.  

3.  Het vaststellen van de loonschaal per functie 

Partijen zijn overeengekomen de functiewaardering binnen de locatie Born op basis van de ISF 
systematiek zal worden toegepast waarbij het onderhoud van ISF  zal worden uitgevoerd door 
FME-CWM. Alle functies zijn of worden op korte termijn omschreven en gewaardeerd via deze 
systematiek. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
 

a. Voor zover het ISF wordt toegepast worden ondernemingsfunctielijsten opgezet 
onder begeleiding van deskundigen van FME-CWM. 

b. Deze deskundigen zullen met betrekking tot de indeling van de functies over de 
nieuwe ondernemingsfunctielijsten een eindoordeel geven. 
Wanneer de v.v. het noodzakelijk achten de ondernemingsfunctielijsten te beoordelen, 
geschiedt zulks uitsluitend door deskundigen van de v.v. 

c. De indeling van de functies en de arbeidsomstandigheden alsmede de beoordeling 
daarvan geschiedt uitsluitend door deskundigen van FME-CWM en van de v.v.. 
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4.  Indeling van de functies  

 de werkgever legt de functies met hun salarisgroepindeling vast in een eigen 
ondernemingsfunctielijst; 

 de indeling van de functies zal plaatsvinden nadat door de systeemhouder FME-CWM de 
door de onderneming vastgestelde functielijst heeft goedgekeurd; 

 nadat de functielijst van de onderneming door de systeemhouder is goedgekeurd deelt de 
werkgever de in de onderneming voorkomende functies in salarisgroepen voor locatie Born 
in, na overleg met de ondernemingsraad;  

 Mocht als gevolg van de invoering van ISF SAO het loongebouw aangepast moeten worden, 
dan zal dat in een vroegtijdig stadium aan de cao-tafel besproken worden. 

 

Een korte toelichting. 

 de functies en arbeidsomstandigheden met hun indeling worden vastgelegd in een 
ondernemingsfunctielijst, waarbij de medewerkers worden gespreid over de verschillende 
soorten functies en arbeidsomstandigheden en hun indelingen ter bereiking van een goed 
referentiekader. 

 van elk van de functies, opgenomen in de ondernemingsfunctielijst en 
arbeidsomstandigheden wordt een omschrijving gemaakt. 

 na opstelling van de functieomschrijving wordt deze ter verificatie voorgelegd aan de 
betrokken werknemer(s) en hun chef(s). 

 na kennisname van de inhoud van de functieomschrijving, kan de functie vervolgens worden 
gewaardeerd door de systeemhouder van ISF SAO, zijnde FME-CWM. 

 Van iedere werknemer, vallende onder de werkingssfeer van de Collectieve regeling 
arbeidsvoorwaarden Born, wordt de door hem uitgeoefende functie ingedeeld. 

 De werknemer wordt schriftelijk in kennis gesteld in welke salarisgroep zijn functie is 
ingedeeld met de functieomschrijving. 

 werknemers kunnen inzage krijgen in de functie-informatie, welke betrekking heeft op de 
functies in de ondernemingsfunctielijst. 

 werknemers kunnen te allen tijde verzoeken de indeling te herzien, indien zich wijzigingen in 
de functie-inhoud  en/of arbeidsomstandigheden hebben voorgedaan. 

 
Bij wijziging van functie-inhoud alsmede het ontstaan van nieuwe functies zullen deze functies 
opnieuw omschreven en ingedeeld worden.. 
Voor indeling van functies in loonschalen zie bijlage IX a +1Xb 
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5.  Indeling in het loongebouw 

 

Bij de  invoering van ISF SAO   zullen alle huidige standaard functies  duidelijk omschreven en gewaardeerd 
worden. Daardoor hebben onze medewerkers meer kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien. Dit 
proces zullen wij ook nadrukkelijk stimuleren.  
Op basis van de functieomschrijvingen en –wegingen wordt per werknemer bepaald welke functie hij/zij 
uitoefent en welke loonschaal van toepassing is. 
 De werkgever verstrekt de werknemer de functieomschrijving en de motivering van de indeling. Bij wijziging 
zal een schriftelijke verklaring worden verstrekt.  

 
5.1  Inschaling in een lagere schaal, na nieuwe invoering ISF SAO 
Bij inschaling in een lagere salarisgroep waarbij het salaris boven het maximum van de groep uitkomt, zal als 
volgt gehandeld worden: 

 In het salarissysteem wordt de lagere salarisgroep vermeld 

 Het verschil tussen het huidige salaris en het maximum van de nieuwe groep salaris wordt benoemd 
als een persoonlijke toeslag. Deze toeslag wordt geïndexeerd met de cao loonverhogingen, en vormt 
mede de grondslag voor de opbouw van het pensioen, vakantietoeslag, overuren en andere 
loongerelateerde toeslagen.  

 Onderstaande punten zijn alleen van toepassing op toekomstige herwaarderingen (buiten de huidige 
aanpassingen) aangezien alle werknemers nu bij invoering van ISF SAO hun huidig loon met 
toekomstperspectief gegarandeerd krijgen  

 Wanneer van toepassing, krijgt de desbetreffende medewerker twee jaar de tijd om zich te 
ontwikkelen voor een functie met een hogere classificatie. Hiervoor zal er per medewerker 
een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt worden. Dit plan is onderdeel van ons 
beoordelingssysteem. 

 Tijdens de beoordelingsgesprekken zal bekeken worden of de desbetreffende medewerker 
voldoet aan de kwalificaties voor de hogere functie. 

 In de eerder genoemde periode van twee jaar zal de CAO verhoging ook van toepassing zijn 
op de persoonlijke toeslag.  

 Indien de medewerker in een periode van twee jaar zich niet ontwikkeld tot het niveau van 
een hogere functie niet voldoet aan de kwalificaties van de hogere functie, zal de 
persoonlijke toeslag met de CAO verhogingen worden afgebouwd.  

 Voor medewerkers van 55 jaar en hoger zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd 
bij het niet behalen van de gewenste ontwikkeling 

 

 
5.2 Inschaling in een hogere schaal, na nieuwe invoering ISF SAO 
Wanneer een medewerker wordt ingeschaald in een hogere schaal, na invoering ISF of na 
herweging van zijn functie in de toekomst, zal het salaris worden verhoogd op het naast hogere 
bedrag in een nieuwe loonschaal.  
 
5.3.Groei in de loonschaal  
Werknemers die – dus  onafhankelijk van de invoering van ISF SAO-  het maximum in hun 
loonschaal nog niet bereikt hebben groeien jaarlijks naar het volgende in de betreffende schaal 
genoemd bedrag (zgn. loontrede-verhoging) tot dat ze het maximum schaalsalaris bereikt hebben. 
Jaarlijks  krijgen de werknemers een brief omtrent het wel/niet toekennen van een tredeverhoging. 
De loonschaal en trede wordt op de loonstrook vermeld. 
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De stap is afhankelijk van de beoordeling die door de leidinggever wordt uitgesproken. In de 
jaarlijkse beoordelingsronde zullen alle werknemers die het maximum in hun schaal nog niet bereikt 
hebben op een aantal factoren beoordeeld worden. Afhankelijk  van de benchmarkt in de regio zal 
het huidig loongebouw in overleg met  CNV Vakmensen gewijzigd worden met uitloopschalen en 
hogere loonschalen  
 
5.4 promotie naar een hogere schaal 
Indien een werknemer – onafhankelijk van de invoering van ISF SAO - doorgroeit naar een functie 
van hoger niveau, zal m.i.v. datum uitoefening nieuwe functie of na een bepaalde inwerkperiode bij 
gebleken geschiktheid de werknemer ingedeeld worden in de hogere schaal. Hierbij wordt de 
volgende systematiek gehanteerd: 
 
- het salaris van de werknemer wordt verhoogd met 2% van het maximum van de loonschaal 

die van toepassing is vóór promotie en vervolgens wordt de betrokken werknemer ingedeeld 
op het naast hogere bedrag in de nieuwe loonschaal.  

 

Voorbeeld: 
Een werknemer is ingedeeld op salaris zijnde schaal C periodiek 2. Bij promotie naar D wordt het 
nieuwe salaris als volgt berekend: € 1.931 + € 38,62 (2% x € 1.931 zijnde het max. schaalbedrag 
van schaal C)  = € 1.970 
Dit bedrag komt in de D schaal niet voor, dus wordt de werknemer ingedeeld op  
€ 1.985 zijnde het startsalaris van schaal D. 

 
- indien beoordelingsperiodiek en promotie op gelijke datum doorgevoerd dienen worden, 

wordt eerst het beoordelingsperiodiek toegekend en vervolgens de doorgroei naar de hogere 
schaal gerealiseerd. 

 

Voorbeeld: 
Een werknemer is ingedeeld op € 1.963, zijnde loonschaal C, periodiek 3. Per 1 juli heeft hij 
zowel recht op een beoordelingsperiodiek als promotie naar schaal D. Het salaris wordt als volgt 
vastgesteld: 
€ 2.001 als eerstvolgende stap. Daarna wordt verhoging n.a.v. de promotie naar schaal D 
vastgesteld: € 2.001 + 40,02 = € 2.041. Het naast hogere bedrag in schaal D is f 2.064 
Per 1 juli bedraagt het salaris van betrokken werknemer € 2.064 
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5.5  Indeling in een lagere schaal op eigen verzoek 
Indien een werknemer om vrijwillige reden een functie aanvaardt met een lagere salarisschaal, zal hij 
met ingang van deze nieuwe functie ingedeeld worden in deze lagere salarisschaal. De hoogte van 
indeling in de betreffende schaal is mede afhankelijk van de hoogte van het salaris van de betrokken 
werknemer. Maximaal is het maximum schaalbedrag van toepassing in de nieuwe schaal. 
Het voorgaande geldt eveneens indien een werknemer om medische reden – bij geen verwijtbaar 
gedrag van werknemer- zijn eigen werk niet meer kan verrichten. Deze passage geldt niet in geval 
van bedrijfsongeval.  
 
 Indien van toepassing wordt de werknemer ook in dit geval ingedeeld in de lagere schaal. 
 

Voorbeeld: 
Een werknemer is als leidinggever ingedeeld in schaal F, met als salaris € 2.569, zijnde schaal F 
periodiek 6.  Op eigen verzoek legt hij de functie neer en er wordt een lagere functie aangeboden, 
in D. Rekening houdend met het bedrag dat deze werknemer eerder verdiend heeft wordt hij 
ingedeeld in schaal D, met als nieuw salaris € 2.261 
Indien het gaat om een andere functie vanwege medische redenen zal in eerste instantie 
de mogelijk rechten op een uitkering via de WIA worden bekeken. Mochten hier geen 
mogelijkheden voor zijn, zullen met de desbetreffende medewerker individuele maatwerk 
afspraken gemaakt worden. 

 
5.6 Indeling in een lagere schaal door bedrijfsomstandigheden zonder eigen toedoen 
De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden, dan wel buiten eigen toedoen anders dan 
door ziekte, wordt overgeplaatst naar een lagere functiegroep, ontvangt na overplaatsing een 
persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het oorspronkelijke schaalsalaris en het 
nieuwe schaalsalaris. Deze zogenaamde lauwe persoonlijke toeslag zal worden bevroren en niet 
worden afgebouwd (CAO verhogingen zijn niet van toepassing op de component persoonlijke 
toeslag). In geval van toekomstige promotie naar een functie in een hogere functiegroep wordt deze 
persoonlijke toeslag, voor zover dat mogelijk is, in één keer afgebouwd; zodanig dat inschaling in de 
hoogst mogelijke (of hoogste) trede van de nieuwe salarisschaal zal plaatsvinden. 
Voor de bepaling van de vakantietoeslag, pensioen, ploegentoeslag, jubileumuitkering en 
overwerktoeslag wordt de lauwe persoonlijke toeslag meegenomen. 
 
 
6. Beroepsprocedure 
Een werknemer  kan beroep aantekenen tegen: 

a. de indeling  (op basis van ISF en/of  SAO) van de door hem uitgeoefende   functie; 
b. de gevolgde procedure; 
c. de functieomschrijving; 
d. de arbeidsomstandighedenlijst; 

 
Indien een werknemer in beroep gaat zal de uitkomst hiervan gemotiveerd en schriftelijk aan 
betrokkene worden meegedeeld. Indien naar de mening van betrokkene deze procedure niet tot een 
voor hem bevredigende oplossing leidt, kan hij, indien hij lid is van één van de v.v., zich wenden tot 
zijn vakvereniging. In een dergelijk geval zal een deskundige van de v.v. tezamen met een 
deskundige van FME-CWM de klacht onderzoeken. Op basis van het door hen ingestelde 
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onderzoek zullen deze deskundigen een bindende uitspraak doen, welke schriftelijk zal worden 
bevestigd.  
Indien deze uitspraak leidt tot een indeling in een hogere salarisgroep dient nabetaling plaats te 
vinden vanaf het moment waarop de klacht schriftelijk bij de werkgever is ingediend. 
De beroepsprocedure ISF en/of SAO is in bijlage verder uitgewerkt. 
 
7. Informatie 
De onderneming verstrekt aan de v.v. alle nodige informatie voor de invoering van ISF en/of SAO. 
 
 
 
 
 

Bijlage 11: Regeling kopen extra verlofdagen 

 
Tot 1 januari 2009 gold een 38¾ urige werkweek en werd  ¾ uur extra per week omgezet in 
roostervrije dagen (ATV), zodat de gemiddelde werkweek  38 uur  bedroeg. 
Per 1 januari 2009 geldt de normale arbeidsduur 40 uur in de week. De salarissen en salarisschalen 
zijn sindsdien  gebaseerd  op 40 uur in plaats van op 38 uur : de salarissen zijn  door de 40 urige 
werkweek verhoogd  met de factor 40/38. Per 1 januari 2009 zijn er daardoor  geen roostervrije 
dagen (ATV) meer. Het extra kopen van verlofdagen is per kalenderjaar. 
 

 Men kan verlofdagen kopen van de 40 uur werkweek, met een maximum van vijf dagen 
– deze kunnen betaald worden van het nominale salaris of de overwerkvergoeding. 

 Men kan verlofdagen kopen van de ISR bonus, met een maximum van vijf dagen 
 
Er is één beperking op het kopen van extra verlofdagen:  
In deze CAO is het geregeld dat men 25 verlofdagen mee kan overnemen naar het volgende jaar. 
Maar als men extra verlofdagen wil kopen, mag je niet meer dan 15 verlofdagen mee hebben 
overgenomen van afgelopen kalenderjaar. 
 

 Men kan overuren tot een maximum van vijf dagen om laten zetten naar verlofdagen 
 
Voor niet CAO personeel, zal een regeling plusuren worden ingevoerd, die in het handboek 
personeel wordt opgenomen   
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Bijlage 12: Regeling verlofsaldo 

 
De interne regeling geeft nadere regels in het overschrijven van verlofdagen aan het eind van een 
kalenderjaar dan wel het overschrijden van het jaarlijks verlofrecht.  

 

 
1. In deze regeling wordt verstaan onder verlof: 
  1.1 Het reguliere jaarlijkse verlofrecht. 
  1.2 Verlof dat ontstaat door overwerk. 

 
Onder bovenwettelijk verlof wordt in deze regeling verstaan: 

1.3 Het reguliere jaarlijkse verlofrecht -/- 20 dagen (op basis van een fulltime 
dienstverband) 

 
2. Indien aan het eind van een kalenderjaar verlof resteert, uit het betreffende jaar of van 

voorgaande jaren, wordt dit overgeschreven naar het daaropvolgende kalenderjaar. 
 
3. Het aan het eind van een kalenderjaar over te schrijven verlof bedraagt maximaal 25 dagen 

of een vergelijkbaar aantal uren. In bijzondere gevallen kan van deze regeling afgeweken 
worden en kan na overleg meer dagen naar het daaropvolgende jaar overgeschreven worden. 

 
4. Indien aan het eind van een kalenderjaar meer verlof resteert dan wordt dit meerdere verlof, 

na overleg, uitbetaald. 
 
5. Een werknemer kan ook eerder dan bij het bereiken van de 26 verlofdagen vragen om 

uitbetaling van het verlofsaldo of een gedeelte er van. Dit kan alleen voor het 
bovenwettelijke verlof. 

 

6. Het is bij dringende noodzaak en in overleg en goedkeuring van de Directie mogelijk het 
verlofsaldo te overschrijden met maximaal 5 dagen. 
 

7. Een negatief verlofsaldo zal in driemaandelijkse termijnen worden ingehouden over de 
maanden februari tot en met april van het daaropvolgend jaar. 

 
8. Bij deeltijdwerk wordt de regeling naar rato toegepast. 

 

9. Afspraak tussen de Cao partijen is, dat alle verlofdagen, wettelijk en boven wettelijk, een 
verjaringstermijn hebben van 5 jaar. 
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Bijlage 13:  Regeling verbeterde poortwachter 

Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 

 
- Nadat de arbeidsongeschiktheid 6 weken heeft geduurd wordt door de bedrijfsarts en 

werknemer gezamenlijk een re-integratieplan opgesteld. 
- Dit re-integratieplan wordt in tweevoud naar de werkgever opgestuurd, waarna de 

werkgever, samen met de werknemer afspraken maakt over de verdere stappen in de re-
integratie. Deze afspraken worden weergegeven in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak 
wordt door beide partijen ondertekend, waarna de werknemer een exemplaar, evenals een 
exemplaar van het re-integratieplan ontvangt. Een exemplaar van het Plan van Aanpak 
wordt doorgestuurd naar de Arbodienst. 

- Ondanks het feit dat bij het opstellen van het re-integratieplan en het plan van aanpak het 
initiatief genomen wordt door respectievelijk de bedrijfsarts en de werkgever, is de 
werknemer medeverantwoordelijk voor het tot stand komen van beide stukken en dient 
indien nodig hiertoe zelf initiatief te ondernemen.  

- Minimaal iedere 6 weken zal er sprake zijn van contact tussen werkgever en werknemer over 
de voortgang van het proces en indien nodig bijstelling van het plan van aanpak. Daarnaast 
blijft de werknemer in behandeling bij de bedrijfsarts. 

- Indien er sprak is van mogelijkheid tot re-integratie zal eerst naar een passende werkplek bij 
de eigen werkgever gekeken worden. Hierbij kan van de volgende mogelijkheden uitgegaan 
worden: aanpassingen in de eigen functie, een andere passende of aangepast functie, of 
aangepast werk zijnde geen complete functie 

- Het is niet mogelijk blijvend een functie aan te passen door bepaalde taken/werkzaamheden 
in de functie  te laten vervallen. 

- Indien re-integratie bij werkgever (tijdelijk) niet mogelijk is zal de mogelijkheid onderzocht 
worden (tijdelijk) te re-integreren bij een andere werkgever. Hierbij zal gebruik gemaakt 
worden van de diensten van een gecertificeerd re-integratiebedrijf. Alvorens extern naar 
mogelijkheden te zoeken zal het re-integratiebedrijf de re-integratiemogelijkheid bij de 
werkgever nogmaals toetsen. Indien blijkt dat alsnog geen re-integratie bij de eigen 
werkgever mogelijk is, zullen de mogelijkheden bij externe werkgevers onderzocht worden. 

- Bij iedere re-integratie wordt rekening gehouden met de door de bedrijfsarts opgelegde 
beperkingen. In geval van twijfel zal de aard, inhoud en zwaarte van de re-integratiewerkplek 
voorafgaande aan de plaatsing met de bedrijfsarts besproken worden.  

- De werknemer is verplicht aan de re-integratie mee te werken. Indien de werknemer niet 
meewerkt, is de werkgever gerechtigd de loondoorbetaling op te schorten, respectievelijk 
geen loon te betalen over de uren die bij de hervatting waren voorzien. Herhaling van het 
weigeren mee te werken aan re-integratie kan consequenties hebben voor de 
dienstbetrekking. 
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- Indien een werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts omtrent de 
hervatting mogelijkheid, de passendheid van de door de werkgever aangeboden functie of 
werkzaamheden kan binnen 10 dagen na de betreffende uitspraak een second opinion 
aangevraagd worden bij de UWV. De werknemer zal door de bedrijfsarts op de mogelijkheid 
van een second opinion gewezen worden. Daarnaast zal de werknemer door de werkgever 
schriftelijk op de eventuele consequenties na een second opinion gewezen worden  

- Indien de UWV achteraf in de second opinion tot de uitspraak komt dat het oordeel van de 
zijde van de werknemer onterecht is geweest zal dit leiden tot een inhouding van het reeds 
betaalde loon, gebaseerd op het aantal niet gewerkte uren in aangepast of passend werk.   

-  Indien de werknemer ook na de uitslag van de second opinion niet mee werkt  aan re-
integratie zal onmiddellijk de loondoorbetaling volledig gestopt worden., en zal de 
werknemers schriftelijk gewaarschuwd worden 

 

Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. 

 
- Na het eerste ziektewetjaar is er geen sprake van aanvulling op de WAO-uitkering of 

ziektewetuitkering. 
- Indien na afloop van het ziektewetjaar de WAO-uitkering niet of later ingaat bij wijze van 

een door de UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de uitkering betaalbaar 
worden gesteld door de werkgever.  

- Deze regeling is eveneens van toepassing indien werkgever en werknemer in onderling 
overleg besluiten de aanvraag voor een WAO-uitkering uit te stellen.    

 

 

Bijlage 14: ISR (Resultaat afhankelijke beloning)  

Om de beloning meer afhankelijk te laten zijn van de resultaten wordt een interne stimulering 
regeling (ISR) geïntroduceerd. Per kwartaal worden de resultaten op een drietal criteria geëvalueerd 
naar de norm. De criteria en de normstelling (tabellen) worden met de ondernemingsraad 
afgestemd. Wanneer de norm gehaald wordt zal een vastgesteld bedrag worden uitbetaald, mits de 
betreffende medewerker in dat kwartaal niet ziek is geweest. De ISR zal als bijlage aan de Collectieve 
regeling arbeidsvoorwaarden worden toegevoegd. De regeling in bijlage XI, met betrekking tot de 
opbouw van extra vrije dagen bij niet-ziek, komt hiermee te vervallen. Er kunnen met de ISR 
beloning wel 5 extra dagen worden bij gekocht. 
. 
De ISR regeling is bedoeld om medewerkers te belonen die het resultaat van de onderneming op 
een positieve manier kunnen beïnvloeden. Hiervoor moeten doelstellingen worden vastgesteld. 
 

 Voor het Warehouse zijn dat doelstellingen voor OTIF, Klachten en Availability Rate.  

 Voor Supply Chain, Procurement en Finance zijn dat doelstellingen voor OTIF, Stock Value 
en Availability Rate (MTS). 
 

Een werknemer die per kalenderkwartaal  niet ziek is geweest, heeft recht op  onderstaande  ISR-
bonus.  
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Voor deze regeling zijn de volgende gegevens als norm vastgesteld.  

 
Tabel voor OTIF juli 2017 

Niveau % ISR indicator ISR bonus 

     Niveau  -3 - 2%          €  50,-- 

     Niveau  -2 - 1%          €  75,-- 

     Niveau  -1 - 0,5%          €  100,-- 

     Niveau    0 Norm juli 2012 96 % (MTS) € 125,-- 

Niveau +1 + 0,5%  € 131,-- 

Niveau +2 + 1%  € 137,-- 

Niveau +3 + 2%  € 155,-- 

 
Tabel voor klachten juli 2017 

ISR indicator ISR bonus 

< 30 € 80 

   30 € 55 

   35 € 40 

> 45            €   0 

 
 
 
 
 
 

Tabel voor availability rate MTS juli 2017 

ISR indicator ISR bonus 

>95 € 80 

  94 € 55 

  93 € 40 

  92            €   0 

 
Tabel voor stock value MTS juli 2017 

ISR indicator ISR bonus 

   15.000 K € 80 

> 15.300 K € 55 

> 15.600 K € 40 

   16.000 K            €   0 
 

Bij wijzigingen zal deze tabel aangepast worden 
 

 
De ISR-vergoeding is per 1 juni 2017 op kwartaalbasis met €5,- per niveau verhoogd. 
Hierdoor kan de maximale vergoeding €315,- per kwartaal bedragen 
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De bedragen zijn bruto bedragen. Voor parttimers geldt dat de uitkering naar rato wordt betaald. 
 
Het principe van een ontwikkeling in doelstellingen voor de komende jaren moet vastgelegd 
worden. De ISR bedragen zullen in de toekomst samen met de CAO verhogingen worden 
geïndexeerd. Het eindbedrag wordt dan afgerond. 
 
Ieder jaar zal de directie aan de Ondernemingsraad de middelen (investeringen, organisatorische 
maatregelingen, actie plannen, opleidingen, ect.) voorstellen die zullen worden ingezet om de 
doelstellingen te bereiken.  

 

 

 

Bijlage 15: Bedrijfsfitness 

Saint-Gobain heeft voor de gehele organisatie voor de uitvoering van het Nationaal Bedrijfsfitness 
Plan een overeenkomst gesloten met Bedrijfsfitness Nederland. Bij deelname wordt uw 
bedrijfsfitnessabonnement door Saint-Gobain Abrasives bij Bedrijfsfitness Nederland afgesloten. 
Dit abonnement geeft u toegang tot bedrijfsfitnessfaciliteiten op één van de fitnesslocaties uit de 
bijlage van dit reglement. Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze bijlage zijn voorbehouden. U 
heeft de keuze uit maximaal zo veel fitnesslocaties als Saint-Gobain aan zogenoemde 
‘arbeidslocaties’ heeft, zijnde niet gelegen in de woning van een van de medewerkers, waarbij een 
fitnesscentrum met meerdere vestigingen als één fitnesslocatie wordt aangemerkt. Uw 
abonnementsprijs is afhankelijk van de gekozen fitnesslocatie, de abonnementsvorm en de 
abonnementsduur. 
 
Op basis van de fiscale vrijstelling voor bedrijfsfitness, zoals omschreven in Artikel 29 URLB 2001, 
waarbij de werkgever per arbeidslocatie één fitnesslocatie aanwijst of een overeenkomst sluit met 
één fitnessbedrijf met meerdere vestigingen, wordt het bedrijfsfitnessabonnement na aanschaf door 
Saint-Gobain onbelast aan u verstrekt. In ruil voor deze onbelaste verstrekking (netto) ziet u af van 
een bedrag aan brutoloon. Deze bruto/netto uitruil levert u, afhankelijk van uw eigen 
inkomstenbelastingtarief, een belastingvoordeel van 33,45% tot maar liefst 52% (niveau 2010). Op 
uw loonstrook staat het voor u geldende tarief vermeld. 

 

 

Bijlage 16: loopbaanadvies 

Iedere werknemer kan eenmaal per 5 jaren op vrijwillige basis gebruik maken van een loopbaanscan. 
Doelstelling is om de werknemers met ambitie professioneel te ondersteunen bij hun individuele 
loopbaanontwikkeling resp. bij het verkennen van hun loopbaanmogelijkheden binnen en buiten 
bedrijf. CNV Werkt / Kompas kan daarbij als hulpmiddel ingezet worden.  
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Bijlage 17: Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Leeftijd opties bij verzoek terugplaatsing ploegendienst. 

Indien een werknemer werkzaam binnen het drieploegendienst rooster de leeftijd van 50 jaar 
bereikt, kan hij in onderling overleg met werkgever verzoeken om teruggeplaatst te worden naar een 
2 ploegen dienst. 
Hiertoe dient werkgever dan de nodige maatregelen te nemen. 
Indien een werknemer de leeftijd van minimaal 45 jaar bereikt kan hij hiertoe ook een verzoek 
indienen. Gedurende de periode van 45 – 50 jaar, kan echter geen dwingende aanspraak op 
teruggang in dienstrooster door werknemer van drie- naar tweeploegen op werkgever worden 
gemaakt en zullen alleen indien de omstandigheden dit toelaten in onderling overleg tussen 
werknemer, werkgever en ondernemingsraad een invulling aan deze situatie gegeven worden. 
 
Indien een werknemer werkzaam binnen een twee- of drie ploegendienst de leeftijd van 55 jaar 
bereikt, kan hij werkgever verzoeken om teruggeplaatst te worden naar een één ploegendienst, 
waarvoor werkgever de mogelijkheden zal dienen te creëren.  
Indien een werknemer de leeftijd van minimaal 50 jaar bereikt kan hij hiertoe ook een verzoek 
indienen. Gedurende de periode van 50 – 55 jaar, kan echter geen dwingende aanspraak op 
teruggang in dienstrooster door werknemer van drie- of twee ploegen naar een één ploegen 
dienstrooster op werkgever worden gemaakt en zullen alleen indien de omstandigheden dit toelaten 
in onderling overleg tussen werknemer, werkgever en ondernemingsraad een invulling aan deze 
situatie gegeven worden. 
Indien deze oplossing mogelijk blijkt, gelden voor deze situatie dezelfde regels met betrekking tot 
ingang en ploegentoeslag beloning als bovenstaand omschreven voor ploegenrooster wijziging. 
 
Voor beide situaties geldt dat werknemer tenminste gedurende 3 jaren binnen deze werktijden 
roosters werkzaam moet zijn geweest. 
 
De werknemer heeft recht op extra vakantiedagen volgens de navolgende tabel: 
 

Verlofdag Leeftijd of dienstverband 

1 dag bij een leeftijd van 46 jaar of meer of een dienstverband van 10 jaar 
of meer 

2 dagen bij een leeftijd van 56 jaar of meer of een dienstverband van 15 jaar 
of meer 

3 dagen bij een leeftijd van 60 jaar of meer of een dienstverband van 20 jaar 
of meer 

4 dagen bij een leeftijd van 62 jaar of meer of een dienstverband van 25 jaar 
of meer 

 
Bepalend voor het leeftijd- of diensttijdverlof is de leeftijd of het dienstverband van de werknemer 
op 31 december van enig jaar. Bij samenloop van criteria geldt het dienstjaren criterium.  
Er is geen sprake van cumulatie van rechten. 
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Bijlage 18: Werkkostenregeling 

Gedurende de contractperiode van de huidige CAO heeft Saint-Gobain Abrasives BV de 
werkkostenregeling ingevoerd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de huidige overschrijding ervan 
ten laste van de werkgever komt. Deze afspraak blijft gedurende deze CAO gehandhaafd.  
 

Bijlage 19: Overige afspraken 

Duurzame inzetbaarheid, CNV-initiatief James i.c.m. met levensfase-   personeelsbeleid 
en welzijn van medewerkers 
Op lokaal niveau zal een gesprek gaan plaatsvinden tussen Directie en Ondernemingsraad. 
Daarbij zal o.a. aandacht besteed worden aan  het werknemerstevredenheidsonderzoek, 
rapportage Fitwerkt  en de enquête CNV Vakmensen. Het resultaat zal in deze cao periode  
daarna besproken worden met CNV Vakmensen. Het initiatief van de CNV (‘James’ en CNV 
Geldzorg) zal hierbij betrokken worden en er zal een informatiebijeenkomst c.q. workshop 
georganiseerd worden ten behoeve van alle medewerkers. 
 

Participatiewet en WAJONG 
Conform de afspraken uit het Sociaal Akkoord levert SGA haar bijdrage aan de participatiewet. 
Aanvullend op de 3 WAJONG medewerkers zullen we gedurende de looptijd van de CAO 2015-
2017: 1 extra medewerker uit deze doelgroep te werk stellen. 
 

Reparatie  derde jaar WW en WGA per 1-1-2016 
In relatie tot dit onderwerp zijn in de vorige CAO voor de periode van 1 juni 2015 t/m 31 mei 
2017) specifieke afspraken gemaakt over de eigen bijdrage werkgever en werknemer: 0,1% op te 
brengen door werknemer en 0,1% op te brengen door werkgever. Deze afspraak blijft 
onverminderd van kracht maar is nog niet uitvoerbaar gebleken in verband met de landelijke 
discussie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Op lokaal niveau zullen Saint-Gobain 
Abrasives Born en CNV Vakmensen zich committeren aan reparatie derde jaar WW/WGA 
conform de brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 10 mei 2017. Voorstel JM: groene tekst 
verwijderen De concrete uitwerking van deze STAR-afspraak  
volgt wellicht medio 2017. Er is besloten deze afspraak te parkeren tot het moment dat de 
overkoepelende landelijke afspraken helder zijn. In het kwartaaloverleg in september aanstaande 
zal dit punt geagendeerd worden.  
 
 
 

Kwartaaloverleg Saint-Gobain Abrasives en CNV Vakmensen 
Partijen hebben het belang van regelmatig overleg en wederzijdse informatie-uitwisseling 
onderschreven. Daartoe zal met ingang van heden een overleg tussen Sociale Partners 
plaatsvinden met een frequentie van 1 keer per kwartaal. De navolgende aandachtspunten zullen 
daar in ieder geval naar hun mogelijkheden/onmogelijkheden besproken worden: 

1.   Studievoorstel: wel/niet verruimen van bloktijden kantoor  
2.   Studievoorstel: digitalisering en gevolgen voor de bepaalde functies  

  (functiewaardering, loongebouw, opleiding en continue ontwikkeling) 
3.   Een vaste datum voor de maandelijkse loonuitbetaling;  
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4.   Generatiepactregeling: duurzaam doorwerken tot AOW-leeftijd  
  (50-70-100% regeling) 

5.   Reparatie derde jaar WW/WGA 

 uitwerking van cao afspraak 1 juni 2015 - 31 mei 2017 m.b.t. werkgevers-en 
werknemersbijdrage, elk 0,1% 

 reparatie derde jaar WW/WGA conform brief van de Stichting van de Arbeid 
d.d. 10 mei 2017; 

6.   Onderhoud van functieprofielen/loongebouw 
7.   Tekst paragraaf 5.1 (inschaling in een lagere schaal, na invoering van  

  ISF SAO herzien (pag.40 van CAO); 
8.   Wel/niet een afbouwregeling indien een werknemer door ziekte  

  ingedeeld wordt in een lagere schaal (art 5.5 pag.42 van de CAO) 
9.   Indexatie ISR met terugwerkende kracht 2010; 
10. De OR zal met de bestuurder de targets (voornamelijk) ziekteverzuim van de ISR 

nader bekijken. 
 

 

 

 

Inwerkingtreding 

 
1. Deze CAO treedt in werking 1 juni 2017 tot 1 januari 2019 

 
2. Bepalingen van arbeidsvoorwaardenregeling(en) kunnen veranderen door de jaarlijkse 

onderhandelingen met de vakbond. 
 

 

 

   

 
 


