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Geachte bestuurders, 
 
Ter voorbereiding op onze eerste cao-bijeenkomst van 2 november a.s. sturen wij u onze brief met 
voorstellen voor de vernieuwing van onze cao.  
 
Achtergrond 
Na een geweldig resultaat in de eerste helft van 2022 voorzien we onzekere tijden voor de toekomst.  
Waar we de hoge gasprijzen eerder konden doorberekenen aan onze klanten zien we ons nu 
genoodzaakt om een deel van onze downstream productie stil te leggen ondanks het voordeel dat we 
als OCI(N) hebben van de mogelijkheid tot het importeren van ammoniak.  
De komende periode zal het balanceren blijven tussen voorbereiden op een duurzame toekomst met 
betrouwbare en veilige installaties en het financieel resultaat dat we nodig hebben om dit mogelijk te 
maken.  
 
OCI Nitrogen heeft in vergelijking met de markt een zeer competitief arbeidsvoorwaardenpakket. Met 
het project FOCIS is een keuze gemaakt voor het versterken van de organisatie wat binnen 
manufacturing tot de nodige nieuwe posities en vacatures heeft geleid.  
De arbeidsmarkt is krap; het kost meer tijd om nieuwe mensen binnen te halen en met name als het 
gaat om technische posities zien we dat deze lastiger in te vullen zijn. Dit betekent dat we belang 
hebben bij het in stand houden van een competitief arbeidsvoorwaardenpakket en deze op punten 
willen verbeteren om onze mensen te kunnen behouden en nieuwe mensen aan te kunnen trekken. 
 
De ongekend hoge inflatie raakt ook onze bezetting. De kostenstijging raakt de koopkracht van de 
medewerkers in de lagere schalen procentueel harder dan de medewerkers in de hogere schalen. In 
onze voorstellen houden we hier rekening mee. 
 
Voorstellen 
 
Tegen bovenstaande achtergrond doen wij de volgende voorstellen: 
 
Looptijd 
We sluiten bij voorkeur een cao af met een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2023 tot 1 januari 
2025. Dit geeft rust en duidelijkheid aan de bezetting.  
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Algemene loonontwikkeling 
Graag willen we met u in gesprek gaan over een percentage structurele loonsverhoging voor alle 
medewerkers als compensatie van een deel van de inflatie. Met een eenmalige extra verhoging komen 
we graag de medewerkers in de cao groep tegemoet t.a.v. de inflatie die met de name de onderste 
schalen in deze groep procentueel hard raakt.    
 
Ploegentoeslag 
De ploegentoeslag bij OCI in Geleen behoort tot de hoogste op Chemelot. Gezien de arbeidsmarkt 
houden we dit graag in stand. 
 
Pensioen  
Als werkgever houden wij vast aan de huidige 24% van de loonsom als beschikbare inleg voor de 
pensioenregeling. Mocht dit onvoldoende blijken om het huidige opbouwpercentage van 1,8% te 
handhaven, stellen we voor het opbouwpercentage naar beneden aan te passen. Daarmee blijven we 
meer dan marktconform op dit thema. 
 
Mobiliteit 
Gezien de stijging van de brandstofkosten stellen we voor de woon-werk vergoeding aan te passen van 
€ 0,12 naar € 0,19 per kilometer. Daarnaast zouden we graag onderzoeken of medewerkers die met 
hun (elektrische) fiets naar het werk komen, een hogere vergoeding kunnen ontvangen. Hiermee wordt 
niet alleen vitaliteit en duurzaamheid gestimuleerd, maar wordt ook tegemoet gekomen aan de 
vermindering van CO2 uitstoot (i.v.m. de aankomende Registratie Werkgebonden Personenverkeer). 
Verder kan bekeken worden of het fietsenplan kan worden uitgebreid/verhoogd, zodat medewerkers 
ook een elektrische fiets kunnen aanschaffen binnen deze regeling. 
 
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
Duurzame inzetbaarheid van mensen blijft onveranderd belangrijk. Gezond en fit met pensioen gaan, 
blijft de uitdaging, zeker in continudienst. De PMO/vitality check die in 2022 is uitgevoerd geeft 
aanleiding voor (extra) aandacht voor o.a. leefstijl, werkbelasting en -stress en (on)gewenste 
omgangsvormen.  
 
Financieel adviesbudget 
Als we praten over gezond en fit dan zijn financiële fitheid en een goed persoonlijk financieel plan ook 
belangrijke onderwerpen. Er zijn verschillende zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële 
situatie. Denk aan gezinsuitbreiding, echtscheiding of verhuizing. De huidige economische situatie geeft 
een extra uitdaging voor het maken van een goede financiële planning. Om onze medewerkers 
financieel fit te houden, stellen we voor om een financieel advies budget ter beschikking te stellen 
waarbij de werkgever 75% van de kosten betaalt (van een erkend financieel adviesbureau) tot een max. 
van EUR 500,- per medewerker per 7 jaar. 
 
Werkgelegenheidsgelden/Mplooi 
Gezien wij als OCIN zelf meer en meer investeren in werkgelegenheidsinitiatieven en sponsorships 
stellen we voor om onze bijdrage te halveren in lijn met de richting van andere Chemelot bedrijven die 
recent hun cao afspraken hebben vernieuwd. Het bedrag dat hierdoor vrijkomt besteden we graag aan 
onze medewerkers, bijv. aan bovengenoemd financieel budget. 
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Beschikbaarheid en verlof 
In de afgelopen cao ronde hebben we de volgende afspraak gemaakt om MyChoice in te voeren per 
1.1.2023 in plaats van de huidige EVT regeling: 
 
De EVT regeling (15-25 EVT dagen / aanwezigheidsbonus) zal worden omgezet in een my choice budget 
per 1.1.2023 met keuzemogelijkheid voor medewerkers om dagen terug te kopen dan wel in geld te 
laten uitkeren. Uitwerken details in 2022 in gezamenlijk overleg naar de voorbeelden op de Chemelot 
site. Voorwaarde kostenneutraal voor zowel werkgever als werknemer. 
 
Verlofregeling/sparen voor later blijft ongewijzigd in 2022. 
 
OCIN ziet dat met name medewerkers in de continudienst moeite hebben met hun inzetbaarheid in het 
5 ploegenrooster om tot aan de (stijgende) AOW leeftijd gezond en fit aan het pensioen te komen en 
beginnen. Dit is onder meer de reden dat wij meegaan in een bedrijfs-AOW regeling om (als eerste) de 
mensen die het zwaar hebben de kans te geven om eerder te stoppen. 
In de studie ten aanzien van het My Choice rond verlof zullen we met de vakbonden concrete 
oplossingen zoeken hoe hiermee na de bedrijfs-AOW periode om te gaan (huidige bedrijfs-AOW 
regeling loopt tot eind 2025). 
 
In lijn met bovenstaande afspraak uit de vorige cao ronde hebben we recent de EVT regeling opgezegd 
met ingang van 1.1.2023. Hoewel er over dit thema al constructief overleg loopt, zijn we er nog niet in 
geslaagd om tot een gezamenlijk voorstel te komen. We gaan er van uit dat dit de komende periode 
alsnog lukt. Graag benadrukken wij nogmaals dat de waarde van de EVT dagen behouden zal blijven.  
 
Beoordelen en belonen 
Eind 2021 heeft de cao studiegroep “beoordelen en belonen” met vertegenwoordigers van OR, 
vakbonden en werkgever een advies uitgebracht. Doelstelling van de studie was om te komen tot een 
advies voor een andere manier van gespreksvoering over het functioneren met als doel erkenning en 
waardering van het goede, het inzetten van medewerkers op hun kracht, ruime aandacht voor de 
toekomst en de ontwikkeling van mensen. In 2023 willen we voorbereidingen treffen tot aanpassing 
van het performance management proces in aansluiting bij het advies en passend binnen Performance 
& Goals OCI.  
 
Variabele beloning  
We zien dat het afspreken van de variabele beloning (4% bonus/target regeling) onevenredig veel tijd 
kost in vergelijking met de opbrengst. We zouden de 4% variabele beloning graag óf volledig omzetten 
in een á twee collectieve targets óf verplaatsen naar de RAU.  
 
Modernisering cao teksten 
In de vorige cao ronde hebben wij al afspraken gemaakt over modernisering van cao teksten naar het 
voorbeeld van Anqore / Fibrant in een op te starten werkgroep met vakbondsbestuurders, HC en 
AWVN. We zullen dit begin 2023 met jullie gaan opstarten. 
 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg met aangepaste, dan wel nieuwe voorstellen 
te komen. 
 
Graag ontvangen wij uw voorstellenbrieven uiterlijk 27 oktober a.s.  
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 

Gert-Jan de Geus     Mirjam van Kruistum  
Managing Director     Director Human Capital Europe 
 
 
 
 
 
Cc.: 
R. Burm – AWVN 
H. de Ruijter – OCI Nitrogen 
Medewerkers OCI Nitrogen 
 
 
 




