
 

 

 
 
ONDERHANDELINGEN CAO INTERTEK 
VAN START 
 
In de afgelopen weken hebben we twee keer overleg gevoerd met het management over de nieuwe 

cao. Daarbij zijn de volgende hoofdpunten aan de orde geweest.  

 

1. Zorgen over de bedrijfsresultaten 

Het management maakt zich zorgen over de bedrijfsresultaten, zeker nu een grote klant van Intertek 

vertrekt. In 2015 werden nog zwarte cijfers geschreven, maar de eerste maanden zien er slechter uit. 

Intertek wijt de teruggang vooral aan marktomstandigheden. 

FNV Havens heeft gesignaleerd dat Intertek zorgen over de winstgevendheid niet in 2016 voor het 

eerst uit. Om die reden lijkt het FNV Havens raadzaam dat een goede analyse wordt gemaakt om 

oorzaken te identificeren. “De markt” is inderdaad weerbarstig, maar alleen die de schuld geven 

zonder eventuele oorzaken binnen de organisatie aan te pakken, leidt niet tot verbetering. FNV 

Havens heeft Intertek daarom gevraagd of reeds geanalyseerd is dan wel te analyseren hoe het komt 

dat het rendement steeds tegenvalt. In dit verband heeft FNV Havens aangegeven dat het 

bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat bij de prijsstelling voor bepaalde producten/diensten van verkeerde 

aannames (met betrekking tot tijdbesteding en andere kosten) is uitgegaan. Het standpunt van FNV 

Havens is in elk geval dat het niet aan de orde is om in te zetten op het matigen van de lonen als de 

mogelijke oorzaken van een tegenvallend rendement niet uitvoeriger zijn onderzocht.  

 

2. Functie- en loongebouw 

FNV Havens heeft kennis genomen van de inspanningen die het management tot nu toe heeft 

geleverd om in elk geval op papier te komen tot nieuwe functies en functiewaarderingen. 

FNV Havens vindt dat een nieuwe indeling van functies zich in de praktijk moet “zetten”, voordat de 

functies definitief beschreven en gewaardeerd kunnen worden. Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden binnen functies wel voor alle werknemers duidelijk en goed geregeld zijn; het zou 

bijvoorbeeld vreemd zijn als werknemers verantwoordelijk worden gehouden voor dingen die zij met 

geen mogelijkheid kunnen beïnvloeden.  

Ons idee is daarom dat voor een aanpassing van het functiegebouw voldoende tijd moet worden 

genomen. Wij denken dat dit niet in een paar maanden rond kan zijn. 

 

3. Informatie over toekennen loonstappen 

FNV Havens heeft nadrukkelijk aangekaart dat er ondanks afspraken bij de vorige cao nog veel 

onduidelijkheid bestaat over de gang van zaken bij het toekennen van loonstappen. Om die reden 

hebben we gevraagd ons cijfers te verstrekken over hoeveel mensen nog niet aan de top van hun 

loonschaal zitten, aan hoeveel mensen in 2014 resp. 2015 een loonstap is toegekend en welke 

bedragen daarmee in totaal gemoeid waren. Keer op keer wordt in de cao afgesproken dat 1% van 

de loonsom beschikbaar is voor het toekennen van loonstappen.  

 
  



Uit de cijfers die ons in de eerste twee onderhandelingsronden werden verstrekt en uit de gegeven 

toelichting wordt niet alles compleet duidelijk (wat natuurlijk een veeg teken is), maar het volgende 

blijkt: 

 80% van de werknemers zit nog niet in de top van hun loonschaal; 

 Ongeveer 1 op de 3 werknemers heeft in 2014 een loonstap gemaakt; 

 Ongeveer de helft van de werknemers heeft in 2015 een loonstap gemaakt; 

 Tientallen werknemers hebben noch in 2014 noch in 2015 een loonstap gemaakt;  

 In 2014 is 0,75% van de loonsom besteed voor loonstappen van mensen die nog niet in de 

top van hun schaal zaten. 0,25% van de loonsom is besteed aan loonstappen voor mensen 

die de top van hun schaal reeds bereikt hadden. Voor 2015 is dit onduidelijk. 

FNV Havens heeft ernstig bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken. Wij vinden dat elke 

werknemer die nog loonstappen kan maken, bij normaal functioneren jaarlijks sowieso een loonstap 

zou moeten krijgen. Om die reden is de “1% reserveren cao-afspraak” al een heel bijzondere, die we 

niet graag maken, maar die bij Intertek een “historisch gegeven” lijkt te zijn.  

Bij matig of slecht functioneren zou een loonstap uitgesteld kunnen worden. Als daarvan al sprake is, 

moet dit aan de betrokken werknemer wel duidelijk gemaakt zijn en moeten er ook acties ingezet 

zijn om een beter functioneren mogelijk te maken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zulke grote 

aantallen werknemers van Intertek matig of slecht zouden functioneren. 

FNV Havens vindt het ronduit bizar en verwerpelijk dat een deel van het bedrag dat gereserveerd is 

voor het toekennen van loonstappen, is besteed aan het verhogen van salarissen van mensen die 

reeds in de top van hun schaal zitten. Daar is dat bedrag zeker niet voor bedoeld. We willen ook over 

2015 duidelijkheid krijgen hoe dit zit en gaan er alles aan doen om op dit punt dingen recht te zetten.  

4. Pensioenregelingen 

Een deskundige van werkgeverszijde en een deskundige namens de bonden gaan de opties voor een 

nieuw pensioencontract / aanpassing van de pensioenregelingen voor cao-partijen op een rijtje 

zetten, met de bijbehorende voor- en nadelen. Vóór het eind van dit jaar moet een besluit hierover 

genomen zijn.  

 

5. Looptijd CAO 

Intertek heeft met het oog op de vernieuwing van het pensioencontract en onduidelijkheid over de 

kosten die daaraan verbonden zijn en met het oog op de gewenste aanpassing van het functie-

gebouw laten weten graag een cao af te sluiten voor de periode 1 juli 2016 – 31 december 2016. Het 

aanbod dat daarbij wordt gedaan is dat de Automatische Prijscompensatie in 2017 ook weer zal 

worden betaald. 

FNV Havens heeft gesteld dat een zo korte looptijd van de cao bespreekbaar is, als daarin ook een 

loonsverhoging per 1 juli 2016 kan worden afgesproken en als de Automatische Prijscompensatie 

niet alleen voor de duur van de cao maar als “jaarlijks toe te kennen”  in de cao wordt opgenomen.  

Intertek gaat daar over nadenken.  

 

Eind augustus treffen cao-partijen elkaar opnieuw. Dan staan in elk geval de eerste bevindingen van 

de pensioendeskundigen op de agenda. Maar waarschijnlijk zullen ook de andere hiervoor genoemde 

hoofdpunten nogmaals aan de orde komen. 

 

We houden jullie op de hoogte.  

De onderhandelingsdelegatie: Glenn Monsauret, Joost van der Lecq, Joost Vissers. 


