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Geachte mevrouw Doomen, beste Inge, 
 
De afgelopen jaren waren roerige tijden voor de werknemers van Nouryon. Vele 
arbeidsplaatsen zagen we verdwijnen, daarbij niet in de laatste plaats middenkader en 
hoger personeel.  
 
Aan de andere kant hebben de reorganisaties wel tot gevolg dat de financiële situatie 
van het bedrijf steeds verder verbetert, met een groeiend perspectief in de markt biedt 
een en ander een goed uitgangspunt voor de komend tijd.  
Daar staat tegenover een verder uiteenvallen van de onderneming.  
 
Het personeel, belangrijke stakeholder in het succes van de onderneming, heeft daarbij 
opnieuw het nakijken. Voor velen dreigt verlies van de arbeidsplaats dan wel overgang 
naar een ander bedrijf met andere perspectieven. 
 
De insteek van de VMHP Chemie en Coatings zal er in de komende cao-
onderhandelingen op gericht zijn de huidige werknemers van Nouryon zoveel als 
mogelijk te beschermen tegen de komende eventualiteiten door enerzijds de financiële 
positie te verbeteren en anderzijds hun positie op de arbeidsmarkt te versterken door 
vaart te zetten achter de duurzame inzetbaarheid.  
 
Voor de komende jaren verwacht het Centraal Planbureau een inflatie van rond de 
1,5%. Met de toegenomen productiviteit binnen de organisatie zien ook wij de ruimte om 
te komen tot een reële inkomensverbetering voor alle medewerkers. 
 
Een belangrijke arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling voor de medewerkers. Met 
name door de ontwikkeling van de rente de afgelopen jaren, wordt de eerder 
afgesproken pensioenambitie al jaren niet meer gerealiseerd. Daarvoor is een 
excessieve premie vereist. In de afgelopen periode is daarom ook door sociale partners 
constructief overleg gevoerd over de mogelijkheden de pensioenregeling te verbeteren. 
Daarin is besloten de huidige regeling bij het APF nog even voort te zetten in afwachting 
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van de uitwerking van het Pensioenakkoord en met de verwachting dat het APF met een 
gunstig voorstel zou komen ten aanzien van de premie/opbouw in de ML-regeling. Dit 
laatste is maar ten dele gelukt en nu de financiële positie van het APF verder is 
verslechterd en duidelijk is dat de invoering van het Pensioenakkoord nog een aantal 
jaren zal duren, menen wij terug te moeten komen op dat besluit.  
 
 
Wij vertrouwen erop dat wij door middel van constructieve onderhandelingen tot nieuwe 
afspraken kunnen komen en wij behouden ons het recht voor de voorstellen tijdens de 
onderhandelingen nog nader aan te passen of aanvullende voorstellen te doen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet mede namens het bestuur van de VMHP Chemie en Coatings, 
 
 
Jan Admiraal 
M 06 52522048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO voorstellen 
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Looptijd 
Wij stellen een looptijd van de nieuwe cao voor van 2 jaar, van 1 januari 2021 t/m  
31 december 2022 
 
 
Inkomen 
Wij stellen voor de salarissen en -schalen te verhogen met 4% op jaarbasis 
 
 
STI  
Graag willen onze leden meer duidelijkheid en inzicht in de manier waarop de STI wordt 
vastgesteld. Wij vinden het zeer hoge ‘black-box’-gehalte noch acceptabel noch 
verdedigbaar. Wij wensen daarom dat de huidige regeling transparant wordt gemaakt. 
De leden wensen daarnaast eenzelfde STI-percentage voor alle werknemers in 
Nederland voor wie de STI-regeling geldt omdat de werknemers geen invloed hebben 
op de hoogte van de STI-uitkering 
 
 
Duurzame inzetbaarheid 
De VMHP C&C stelt voor dat de medewerkers in de cao HP maatwerk kan en zal 
worden geleverd als het gaat over korter werken voorafgaand aan de pensioendatum; 
korter werken staat o.a. in functie van duurzame inzetbaarheid, gezond de 
pensioendatum halen en ook daarna gezond gepensioneerd zijn. Bij afspraken over 
korter werken stellen wij voor dat ook andere regelingen zoals 80-90-100 en/of bedrijfs-
AOW betrokken worden.   
Graag spreken wij met u af dat de noodzakelijke organisatorische aanpassingen om 
korter te kunnen werken (zoals o.m. de omvang van de functie-inhoud en herbezetting) 
ook zullen plaatsvinden.  
 
 
Pensioen 
Wij stellen voor om het besluit door te gaan met de huidige regeling te heroverwegen en 
om voor te sorteren op het Pensioenakkoord door per 1 januari 2021 te opteren voor 
een premieovereenkomst.  
 
 
Sociaal plan 
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Mede op grond van het gestelde in onze inleidende brief, wensen wij de looptijd van het 
huidige sociaal plan zodanig te verlengen dat deze 1 jaar langer doorloopt dan de 
expiratiedatum van de nog af te spreken arbeidsvoorwaarden-cao. 
 
 
Thuiswerken 
Wij stellen voor dat u met de (C)OR een thuiswerkregeling overeen gaat komen waarin 
afspraken worden gemaakt over een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek en de 
daarvoor door Nouryon te vergoeden kosten.  
 
 
Vereenvoudiging CAO-structuur; CAO-proces/-procedure 
De VMHP C&C stelt voor om het huidige aantal cao’s te verminderen door deze samen 
te voegen tot één CAO 1 en één CAO HP.  
De VMHP C&C ziet graag dat bij de uitwerking van een eventueel cao-resultaat en bij 
de inrichting van de stemming, leden stemmen over de afspraken van hun eigen 
arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Werkgeversbijdrage 
Wij stellen voor de werkgeversbijdrage aan de VMHP C&C te continueren. 
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