
 

 

SABIC Innovative Plastic: Perspectiefnota 2018 vertaalt naar cao-voorstellen 

Looptijd 

Wij stellen voor een looptijd van 1 jaar: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Een andere 

looptijd is wat ons betreft bespreekbaar. Eén en ander zal echter afhangen van de mate waarin wij 

met elkaar tot bevredigende afspraken kunnen komen.  

Positie Exempts 

De Unie heeft door middel van een “cascade mail” haar leden en tientallen Exempt medewerkers, die 

thans geen lid zijn van De Unie of van een andere vakorganisatie geraadpleegd. De vele ontvangen 

reacties, praktisch unaniem, hebben ons doen bewegen om een herziening van de positie van de 

Exempt populatie binnen SABIC IP nadrukkelijk aan de orde te stellen. 

Wij stellen daarom voor, analoog aan de cao SABIC LBV, om de cao SABIC IP van toepassing te 

verklaren op alle medewerkers in dienst bij SABIC IP. Daarnaast stellen wij voor om het niveau van 

de salarisschalen (thans maximaal Grade XII) te verhogen naar het niveau van de salarisschalen in 

de cao SABIC LBV. Met andere woorden naar het niveau van SABIC LBV C41. Concreet betekent dit, 

niveau 1 juli 2018, dat de grades met een beloning tot maximaal € 6.317,- bruto per maand voortaan 

onder de cao-salarisschalen komen. Met betrekking tot variabele beloning stellen wij voorlopig een 

systematiek voor, gelijk aan die van SABIC LBV. Die is in onze ogen, zoals bekend, verre van 

optimaal en voor verbetering vatbaar, maar in het kader van het gelijkstellen van arbeidsvoorwaarden 

lijkt het ons nu reëel om het geheel gelijk te trekken.  

Ons voorstel om de cao voor alle medewerkers geldig te verklaren in dienst van SABIC IP, heeft als 

bijkomend voordeel dat een - in onze ogen zeer onwenselijke - situatie die zich bij SABIC IP 

regelmatig voordoet, dan niet meer mogelijk is. Wij doelen op het feit dat wij inmiddels van leden en 

niet leden hebben begrepen dat er medewerkers bij SABIC IP zijn, die qua beloning in grade XI of XII 

zitten (dus binnen de huidige cao-salarisschalen), maar een arbeidsovereenkomst hebben als 

Exempts. Het slechtste van de twee werelden en dat is ongewenst.  

Duurzame Inzetbaarheid 

 

Vanuit de overtuiging dat arbeidsrelaties niet meer voor het leven worden aangegaan en 

werkzaamheden binnen de bestaande arbeidsrelatie sneller en frequenter zullen veranderen wil De 

Unie afspraken maken over duurzame inzetbaarheid. 

In de visie van De Unie moet er daarom nadrukkelijk ruimte komen voor maatregelen om werknemers 

duurzaam inzetbaar te hebben én te houden. Onze gezamenlijke agenda moet gericht zijn op het 

creëren van perspectief in relatie tot werkzekerheid. De Unie voelt zich verantwoordelijk voor het 

creëren van de juiste context om te zorgen dat werknemers zelfstandig en onder eigen regie kunnen 

werken aan hun eigen inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat in de visie van De Unie hand in 

hand met een goede balans tussen werk, privé en (mantel)zorgtaken. 

Nu wij in de laatste maanden niet meer “meegenomen” worden in de ontwikkelingen van het project 

Shine en deze ook in de beleving van veel medewerkers niet “leeft” kiest De Unie ervoor om met 

concrete voorstellen te komen.  



Wij stellen voor om binnen de looptijd van de cao een studie aan te gaan en af te ronden met als doel 

een Generatiepact binnen SABIC IP tot stand te brengen. Gelet op de leeftijdsopbouw binnen de 

organisatie zal in de komende jaren een ware uittocht van kennis en ervaring plaatsvinden. Deze 

ontwikkeling is niet te stoppen, maar de negatieve gevolgen ervan dienen tijdig en adequaat 

aangepakt te worden. Het tijdig aannemen en onder begeleiding inwerken van nieuwe, jongere 

medewerkers is hier onderdeel van. Een generatiepact schept de (rand)voorwaarden om dit doel te 

kunnen realiseren.  

Om zorg te dragen voor de eerdergenoemde juiste context willen wij afspraken maken over de inzet 

van employability - en loopbaanscans. Onze overtuiging is dat zicht hebben op je persoonlijke 

mogelijkheden en je arbeidsmarktwaarde bij zal dragen aan het duurzaam inzetbaar zijn. Iedere 

werknemer zou eens per 5 jaar gebruik moeten kunnen maken van deze instrumenten. 

Werkgelegenheid & mobiliteit 

Wij geloven erin dat een tevreden werknemer ook een competente, vitale en gezonde werknemer is. 

Toch is mobiliteit binnen organisaties in veel gevallen niet gericht op het verbeteren van de 

combinatie werk, privé & mantelzorg. Vaak ook omdat individuele werknemers een stap opzij of 

misschien wel naar beneden als bezwarend ervaren of de financiële consequenties niet kunnen 

inschatten.  

Om werknemers inzicht te geven in de mobiliteitsmogelijkheden die er kunnen liggen, stellen wij voor 

alle werknemers eens per 5 jaar een financiële foto te laten maken. Hierbij wordt voor de individuele 

werknemer inzichtelijk gemaakt hoe hij of zij ervoor staat en welke mogelijkheden er zijn om de 

combinatie werk, privé & mantelzorg beter in te vullen. Door inzicht te verschaffen zien we dat 

werknemers keuzes durven te maken. Dit kan in alle levensfases de werknemer helpen, maar ook de 

organisatie vanwege doorstroom, uitstroom en instroom.  

Werk, Mantelzorg en Vaderschapsverlof 

Over Mantelzorg zijn in de vorige cao afspraken gemaakt. Wij pleiten voor herbevestiging van deze 

afspraken.  

Een goede start is van groot belang. Als het kan, is het gezin bij deze start compleet. Daarom stellen 

wij vaderschapsverlof met behoud van loon voor. Op fulltime basis 15 dagen (of 3 keer de 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur). Als dit wordt omgezet in een verlofbudget, is dit uit te smeren 

over een langere periode waarin de werknemer kan zorgen voor een goede werk/privé balans in een 

hectische levensfase. 

Positie vertrouwenspersoon 
 

Wij pleiten ervoor dat binnen SABIC IP vertrouwenspersonen worden aangesteld. Dit voor zover dit 

nog niet het geval zou zijn. In ieder geval willen wij dit verankeren in de cao. Verder stellen we voor 

dat deze vertrouwenspersonen onafhankelijk kunnen acteren en in arbeidsrechtelijke zin worden 

beschermd. We stellen daarom voor om naar analogie van de medezeggenschap/OR-

ontslagbescherming te regelen. Interne vertrouwenspersonen dienen volledig te worden gefaciliteerd 

in het volgen en behalen van geaccrediteerde opleidingen.  

 



Arbeidsvoorwaarden en belonen 

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een andere wijze van benadering van 

inkomensontwikkeling. Het gaat niet langer meer om inkomensgroei alleen. De toekomst voor 

werknemers bestaat ook veel meer uit het creëren van kansen en een leven lang leren. Inzetbaar zijn 

en inzetbaar blijven. Beloning zal daarom veel meer het karakter van maatwerk dienen te hebben 

waarbij De Unie iedere onderneming als uniek kenmerkt en de loonvraag die wij stellen zorgt voor 

verbetering van het inkomen en dat er voldoende ruimte is voor kwalitatieve vernieuwing gericht op 

het individu.  

De hoogte van de door ons gewenste loonsverbetering voor dit jaar zal zich uitkristalliseren gaande 

het overleg. Mede rekening houdend met het wel of niet consensus krijgen, over andere belangrijke 

arbeidsvoorwaarden en voorstellen die op tafel liggen. Wij stellen dit jaar daarom (nog) geen concrete 

loonvraag. Het moge echter duidelijk zijn dat De Unie de tijd meer dan rijp vindt voor de medewerkers, 

alle medewerkers, in dienst van SABIC IP, om een substantiële en reële verbetering van de 

koopkracht gerealiseerd te zien. De werkdruk heeft inmiddels zorgwekkende proporties aangenomen, 

niet in het minste bij de Exempt populatie. Het bedrijf realiseert voortreffelijke resultaten. En, last but 

not least, is het inmiddels tijd om de fors opgelopen achterstand van medewerkers in de 

Arbeidsinkomensquote (de verdeling van elke verdiende euro tussen aandeelhouders en beloning van 

medewerkers) in te lopen.   

Opleiding 

Vanuit onze directe achterban en overige geraadpleegde medewerkers komt haast unaniem de 

opmerking naar voren over opleidingen. Wij krijgen opmerkingen over het matige niveau van interne 

opleidingen. Voor specialisten en op Exempt niveau ontbreekt feitelijk een toereikend beleid en als 

gevolg daarvan, een aanbod aan ter zake doende opleidingen. SABIC IP doet zich hiermee haar 

medewerkers en uiteindelijk, zichzelf tekort. 

Wij pleiten er daarom voor om dit onderwerp op te pakken en in samenspraak met (een aantal van) 

de medewerkers tot een Opleidingsplan te komen dat recht doet aan de positie die SABIC IP wil 

gaan innemen als innovatief en vooraanstaand bedrijf.  

Internationale Solidariteit 

In het kader van maatschappelijk ondernemen, vragen wij een nader overeen te komen bijdrage voor 

een internationaal vakbondsproject.  
 

Overige onderwerpen 

Voor alle onderwerpen die hier niet expliciet benoemd zijn, geldt dat wij hiermee stellen deze 

ongewijzigd te continueren gedurende de looptijd van de cao.  

Ook behouden wij het recht voor om voorafgaande dan wel gedurende de onderhandelingen 

voorstellen in te trekken of te wijzigen en nieuwe voorstellen in te dienen. 

Wij spreken onze hoop uit voor een constructief overleg. 

De onderhandelingsdelegatie van De Unie zal bestaan uit Frits Schultze en ondergetekende. 

 


