CNV Vakmensen CAO voorstellen Owens Corning Veil 2021/2022
1. Looptijd.
We stellen een looptijd voor van 12 maanden, namelijk van 1 april 2021 tot 31 maart 2022. Een andere looptijd
is uiteraard bespreekbaar, afhankelijk van eventuele afspraken die we rondom de cao kunnen maken.
2. Beloning
We stellen voor om de salarisschalen en de feitelijke salarissen zo te verhogen dat er sprake is van een
structurele koopkracht verbetering per 1 april 2021. Alle overige loongerelateerde bedragen in de cao dienen
met ditzelfde percentage te worden verhoogd.
3. werkgelegenheidsgarantie
De werkgelegenheidsgarantie die is afgesproken in de huidige cao zetten we graag voort onder dezelfde
voorwaarden
4. Duurzaam Inzetbaarheid en Pensioen
CNV Vakmensen wil oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen laten bereiken en jongere
werknemers een perspectief bieden op de arbeidsmarkt. Tijdens de looptijd van de huidige cao, zijn OCV en
vakbonden gezamenlijk een werkgroep gestart om hier verdere invulling aan te geven binnen het bedrijf.
Inmiddels hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden onder begeleiding van Mercer. We kijken naar
Duurzaam Inzetbaarheid (waaronder bijvoorbeeld deeltijd werken in de ploegen), maar ook naar pensioen en
de huidige pensioenregeling.
Aangezien de lopende cao pas recent tot stand is gekomen en de werkgroep daardoor een aantal maanden
geleden is opgestart, is er vanuit de werkgroep nog geen advies uitgebracht aan de onderhandelingsdelegaties.
We stellen dan ook voor om de komende cao periode door te gaan met de werkgroep en waar mogelijk via een
addendum eventuele uitkomsten al in te laten gaan. Uiteraard niet voordat leden van de vakbonden hier hun
stem over hebben uit kunnen brengen.
Wij geven nogmaals de wens aan om een zware beroepen regeling onderdeel uit te laten maken van eventuele
oplossingsrichtingen.
5. Overige voorstellen
We stellen voor dat OCV de werkgeversbijdrage conform de AWVN-regeling voortzet gedurende de
looptijd van deze cao

Wij behouden ons het recht voor met gewijzigde en/of aanvullende voorstellen te komen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de onderhandelingsdelegatie

Job Marskamp
Onderhandelaar CNV Vakmensen

