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Cao-voorstellen
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Geachte heer Veldman, beste Han,
Hierbij doe ik u de wijzigingsvoorstellen toekomen voor de collectieve
arbeidsovereenkomst van Teijin Aramid B.V.
Onderstaande voorstellen zijn gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV
Vakmensen en in overleg met onze leden, werkzaam bij Teijin Aramid, tot stand
gekomen.
Tijdens de onderhandelingen laat ik me vergezellen door Jan Medendorp. Ik
verzoek u om hem vrij te maken van dienst tijdens de onderhandelingen.
De wijzigingsvoorstellen luiden:
Looptijd
Wij stellen een looptijd van 2 jaar voor.
Loonsverhoging
Wij stellen voor om de feitelijke lonen en de schaallonen met 5 % te verhogen.
Waarbij wij voorstellen dat de feitelijke loonsverhoging minimaal de €3150,00 per
jaar is.
Zware beroepen
Het pensioenakkoord biedt de mogelijkheid om vroegpensioen afspraken te maken
voor mensen met zware beroepen. Wij stellen voor om dergelijke afspraken te
maken voor de medewerkers bij Teijin.
Geboorte verlof
Wij stellen voor om de uitkering van 70% zoals die gegeven wordt bij
geboorteverlof aan te vullen tot 100% van het salaris.
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Feestdagen
Wij stellen voor om 5 mei als jaarlijkse feestdag te erkennen en dit vast te leggen
in de cao.
Persoonlijk keuzebudget (PKB)
In de cao is een PKB afgesproken, wij horen van onze leden dat het lastig is om
hiermee te werken en dat de regeling complex is. Wij stellen daarom voor om de
regeling en de uitvoering daarvan te vereenvoudigen.
Zaterdag en zondags werk in het Lab in Delfzijl
Analisten zijn in het weekend soms na minder dan acht uur klaar met de
werkzaamheden. Als ze dan weg gaan, krijgen ze minder dan 8 uur uitbetaald en
de aanvulling tot 8 werkuren wordt negatief in “+/- saldo uren” (lees flexibele tijd)
in rekening gebracht. Ons voorstel in dit kader is: Er wordt altijd minimaal 8
uur berekend op basis van uitbetaling en werktijd op de zaterdag en
zondag. (voorbeeld, als analist na 6,5 uur naar huis gaat dan wordt 8 uur werktijd
gerekend. Gaat analist na 9 uur werken naar huis dan wordt 9 uur gerekend).
Consignatiediensten lab Delfzijl
In de vorige cao is de afspraak gemaakt dat “Op de locaties zal met betrokken
werknemers worden gekeken naar mogelijkheden om de situatie rondom
consignatie te verbeteren.”
De geconsigneerden groep, laboratorium Delfzijl heeft daarom zelf een CAO
voorstel ontwikkeld om knelpunten op te lossen. U treft dit voorstel in de bijlage bij
deze brief. CNV Vakmensen ondersteund dit voorstel volledig en stelt voor om de
cao aan ta passen zoals voorgesteld.
Participatie
In de vorige cao is afgesproken dat Teijin Aramid bereid is een bijdrage van €
20.000 te leveren aan een nader te bepalen project gericht op het creëren van
mogelijkheden voor de doelgroep van de Participatiewet. Dit project heeft vorm
gekregen via de organisatie Werkpro. Wij stellen voor dat Teijin Aramid voor de
looptijd van de nu af te spreken cao opnieuw € 20.000 beschikbaar stelt.
Fruit
Gezondheid van medewerkers vinden we belangrijk. Daarom stelt CNV Vakmensen
voor om gratis fruit in de kantine beschikbaar te stellen. Dit via het initiatief
https://schoolfruit.nl/ Concreet betekend dit dat Teijin naast het beschikbaar stellen
van fruit voor de eigen medewerkers ook een school adopteert, waar de leerlingen
fruit aangeboden krijgen.
Oplaadpunten elektrische auto’s
In het kader van duurzaamheid en milieu stellen wij voor om oplaadpunten voor
elektrische auto’s van medewerkers
Internationale Collegialiteit
We stellen voor dat Teijin Aramid een bijdrage van EUR 10.000,- per jaar doet voor
een nader te bepalen project van CNV Internationaal.
Werkgeversbijdrage
Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage te continueren.
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Tot zover onze voorstellen. We rekenen op constructieve onderhandelingen en
houden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen met aanvullende of
gewijzigde voorstellen te komen of om voorstellen in te trekken.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de kaderleden,

Agositno Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen

