
1 

 

 

 

 

 

Betreft: CAO-voorstellen Kade 

 

Geachte heer Stam, beste Niek, 

Zoals wij in ons schrijven van 13 maart j.l hebben aangegeven zijn er op korte termijn geen substantiele 

mogelijkheden tot samenwerking met Stena om tot operationele samenwerking te komen.  Los van het CAO 

overleg zal een werkgroep geformeerd worden, waarin mogelijkheden op middenlange termijn centraal zullen 

staan. In onze eerste voorstellenbrief hebben wij aangegeven dat, indien Stena samenwerking geen optie zal 

blijken, P&O aparte voorstellen met betrekking tot het rooster, en bemensing zal doen. Deze treft u hiebij aan. 

De voorstellen hebben betrekking op huidig en op nieuw aan te nemen personeel.   

1. Looptijd. 

Wij stellen een looptijd van 3 jaar voor, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. 

2. Loonsverhoging.  

Gedurende de looptijd van de CAO zal P&O NSF BV de lonen en de overige emolumenten verhogen 

volgens het gekende APC systeem. De Prijscompensatie bedroeg in 2017 0,34%, in 2018 1,37% en 

naar verwachting bedraagt deze in 2019 circa 2%.  De afgeleide prijscompensatie (over de referte 

periode oktober – oktober) zal toegepast  worden op 1 januari van elk jaar. De initiele verhoging is 

afhankelijk van het feit of wij over onderstaande punten tot overeenstemming kunnen komen. Indien 

dit het geval is stellen wij een initiele  verhoging van 2% per 1 januari 2018 als wel per 1 januari 2019 

voor. 

3. Benchmarked salaris P&O ten opzichte van concurrenten. 

Bijlage 1 geeft inzicht in salarisontwikkeling van P&O NSF BV op maatman D2 niveau (in D2 zijn 

meeste van de kade medewerkers ingedeeld).  Het salaris is, in vergelijk met onze concurrenten, nog 

immer competitief.  Een aantal zaken vallen op, te weten de ploegentoeslag. Als wij ons rooster 

projecteren op de CAO van Stena, Cobelfret en DFDS dan leidt dat tot een DRT van resp 23,63%, 

23,44% en 28,28&   ten opzichte van ons DRT van 29,70%. Voor alle duidelijkheid, dit zijn niet de 

percentages die bij onze concurrenten gehanteerd worden, maar illustreren waarop onze DRT zou 

uitkomen, indien we de berekeningskriteria die gelden binnen hun CAO’s op ons rooster toepassen.  

Verder constateren wij dat de gemiddelde effectief gewerkte werktijd bij P&O in de dag- en 

avonddienst niet op 38,75 uur per week ligt, maar eerder op 35 uur per week (30 minuten koffie en 

14.30 einde werktijd in de dag en in de avonddienst wordt gestopt om 21.45 uur).  De netto 

arbeidstijd binnen P&O ligt eerder rond de 32,5 uur. De DRT is gebaseerd op 38,75 uur per week en zo 

ook de ADV dagen (niet marktconform en soort van dubbelop). P&O kent 4 ADV dagen meer toe dan 

de concurrenten en weekendverzwaring wordt bij concurrenten ook niet in salaris meegenomen. 

Ernaast kan er bij onze concurrenten op andere terreinen efficienter gewerkt worden hetgeen impact 

heeft op onze concurrentie-positie.  Vandaar dat wij ook nu weer komen met voorstellen die door u 

als ‘ meer van hetzelfde’ worden omschreven.  
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4. Ploegentoeslag 

In uw schrijven van 12 december j.l. hebt u o.a aangegeven de berekeningssystematiek en de hoogte 

van het DRT pecentage, ongewijzigd te willen laten – dan wel één en hetzelfde percentage voor alle 

medewerkers - . Het is voor P&O essentieel, gezien het competitieve speelveld waarin wij ons 

bevinden, dat de kosten per unit op de korte termijn substantieel omlaag gaan. Wij stellen voor de 

DRT, voor de huidige medewerkers, in 4 jaar af te bouwen van 29,70 naar 23,63 

 

5.  Koffiepauze  

Wij willen de koffiepauze beter aan laten sluiten op de operatie. Dat houdt in dat medewerkers die op 

de PAXboot werken, tussen 08.15 – 08.30 koffie kunnen drinken en dat  medewerkers werkzaam bij 

de kraan, in de controle of bij de poort tussen 10.00-10.15 koffie op locatie kunnen drinken. De 

andere arbeidsvoorwaardelijke aspecten laten wij voor wat ze zijn, mits wij, voor nieuw personeel, 

hierover andere afspraken kunnen maken. 

 

6. Ploegensterkte  

Graag willen wij tot een aanpassing van de bezetting komen. Het aantal diensten bedraagt 

momenteel  ij willen de diensten van 404 naar 394 terugbrengen. (Zie bijlage II voor nadere 

toelichting). Integratie van poort- en schadecontroleurs maakt deel uit van dit voorstel. Een vereiste 

hierbij is dat de poort eerst verbouwd moet worden voordat tot consolidatie overgegaan kan worden. 

Nieuw personeel 

De afgelopen jaren heeft zich een verschuiving voorgedaan in de lading die wordt verscheept. Sinds 2014 is het 

jaarlijks aantal te verladen SDV’s met 28% gestegen en het jaarlijks aantal zogenoemde truckingevents, te 

weten trailers en lifting units, met 27% gedaald double stacks zijn hierin niet meegenomen). Het aantal Dry 

port handling is daarentegen aanzienlijk gestegen. De verwachting is dat zowel het percentage SDV zal stijgen 

alswel het percentage Dry Port Handling activiteiten (non-zeevracht gerelateerde activiteiten voornamelijk 

gerelateerd aan het treinverkeer). Piekmomenten liggen inmiddels niet alleen meer op de woensdag-, vrijdag-, 

maar ook op de maandagavond – lading komt vaak later -. Een groot deel van onze medewerkers hebben hun 

inzet hier de laatste jaren op aangepast. Voor P&O is het echter, in een steeds competitievere omgeving,  

belangrijk dat er een nog betere aansluiting tussen bezetting en werkzaamheden komt.  

Wij zoeken oplossingen in eerste instantie in optimalisatie van bestaande processen en procedures maar ook 

in een ander schema, andere werktijden en andere contracten. Dit laatste zal gaan gelden voor nieuw aan te 

nemen personeel. 

7. Tussenbanen 

Wij willen een aantal jonge medewerkers (circa 10) een tijdelijk contract aanbieden voor een periode 

van 5 jaar. Men zal vooralsnog gaan werken in een 12 uurs schema (megadienst) op basis van 38,50 

uur per week. Arbeidstijden 08.30 -20.30 uur. Door het verschuiven van uren zal bij aanvang dienst 

(07.00-> 08.30) en bij einde dienst (22.00 -> 20:30), minder mankracht aanwezig zijn (4 á 5 man) 

 

Arbeidsvoorwaarden conform CAO, met dien verstande dat DRT gebaseerd wordt op de nieuwe 

berekeningssystematiek, er geen vergoeding voor af- en aanmeren (in salaris) wordt gegeven,  15 

ADV dagen  en weekendverzwaring worden ook niet in de berekening mee genomen. 

Medewerkers zullen verplicht een STC MBO 2 traject gaan volgen en onder voorwaarden wordt het 

behalen van een STC MBO 3/4 door P&O gefaciliteerd. Na 5 jaar hebben medewerkers een diploma 

gehaald en ervaring opgedaan.   
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8. BBL trajecten 

Wij willen op jaarbasis geleidelijk, op basis van behoefte, 5 jonge mensen de mogelijkheid tot een BBL 

MBO 2 traject te bieden.  

Het is de bedoeling jongeren in de leegtijdscategorie 18 – 23 jaar voor deze contracten aan te 

trekken. Graag willen wij de regeling zoals opgenomen in artikel 16, lid 4 aanpassen. 

De salarissen voor werknemers vanaf 18 jaar, die na 1 januari 2018 in dienst zijn getreden zijn als 

volgt: 

18 jaar:                                                      60% van het aanvangsalaris  

19 jaar:                                                      68% van het aanvangsalaris 

20 jaar:                                                      76% van het aanvangsalaris 

21 jaar:                                                      84% van het aanvangsalaris 

22 jaar:                                                      92% van het aanvangsalaris.  

Bij plaatsing in één der van toepassing zijnde werkschema’s zal de bijbehorende schematoeslag van 

toepassing zijn. 

9. Voor andere medewerkers dan die aangetrokken worden voor een megadienst handhaven wij ons 

eerdere voorstel met betrekking tot artikel A16, sub 5:  

De jongeren als bedoeld in lid 4 die na 1 januari 2018 in dienst komen dienen een operationele 

opleiding (minimaal MBO 3/4) gevolgd te hebben bij het STC. Zij zullen eerst een tijdelijk 

dienstverband krijgen van maximaal 2 jaar en werkzaam zijn in een apart werkschema op basis van 4 

dagen per week (80%). Daarna kunnen zij een vast dienstverband krijgen afhankelijk van de 

operationele behoefte en op basis effectief gewerkte arbeidsuren  voor nu zou dat betekenen 

arbeidsduur van circa 35 uur). ‘Arbeidsvoorwaarden conform cao met dien verstande dat DRT 

gebaseerd zal zijn op nieuwe berekeningssystematiek.  4 ADV dagen, meervergoeding en 

weekendverzwaring worden niet in berekening meegenomen.  

 

Voor medewerkers ouder dan 23 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor de jongeren, met dien 

verstande dat aan de MBO 3/ 4- voorwaarde ook middels bijvoorbeeld een ECV traject voldaan kan 

worden.   

Toelichting: dit houdt dus in dat deze medewerkers, ook als zij in vaste dienst zijn nog een bepaalde 

tijd in een ander werkschema blijven/gaan werken.  

10. Roosterwijzigingen 

Eén keer per jaar willen wij met u om de tafel zitten om te bekijken of het rooster, als gevolg van 

operationele en/of commerciële wijzigingen, aangepast dient te worden.  

 

De ontwikkelingen rondom aanleg van 2e het spoor zullen bijvoorbeeld zo’n aanleiding zijn ( 2e spoor 

leidt n.a.w tot een behoefte aan werken op zondag tussen 08.00 – 16.15 en tussen 13.00 – 21.15). Wij 

willen nu alvast afspraken met u maken over inzet op zondag van de huidige medewerkers. 

 

11. Compensatiedagen: 

Een aantal medewerkers kent een stuwmeer aan verloftegoed. P&O NSF B.V. hecht eraan verlofdagen 

terug te dringen dan wel niet verder op te laten lopen. Werkgever stelt daarom artikel C.8.2 aan te 

passen. De tekst: ‘ Ingeval sprake is van arbeid gedurende hele diensten, vallende buiten het 

werkschema bestaat tot een maximum van totaal 10 dagen, de mogelijkheid dit in tijdvoortijd op te 

nemen met betaling van het toeslagdeel (= overwerkbetaling per uur minus het loondeel, zie artikel 

B9 leden a en b)…. In overleg ’. Compensatiedagen zullen als eerste in mindering gebracht worden op 
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het verlofsaldo. Hiertoe zal een sluitend administratief systeem worden ingevoerd. Onderscheid zal 

gemaakt worden naar wettelijke en bovenwettelijke dagen. 

In dit kader willen wij artikel A26, lid 10 aanpassen. Wettelijke vakantiedagen die niet opgenomen zijn 

in enig jaar vervallen per 1 januari van het volgend jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 

jaar.  

12. Vrije dagen voor werknemers van 55 – 64 jaar 

Vrije dagen, zoals bedoeld in artikel A28 kunnen opgenomen worden 10 jaar voorafgaand aan de 

AOW-gerechtigde leeftijd. Ouderendagen ex artikel A 28  worden normaliter in de maand December 

gekocht. Inkoop kan alleen plaastvinden als medewerker geen surplus (max 10% van aantal vrije 

dagen)  aan andere vrije dagen meer heeft.  

Duurzame inzetbaarheid. 

Alhoewel de toekomst van P&O NSF B.V. er goed uitziet (5-jarenplan) moeten we onze ogen niet sluiten voor 
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op werkgelegenheid. De aard van de werkzaamheden, de 
gemiddeld hoge leeftijd van onze medewerkers en de pensioengerechtigde leeftijd gaan de komende 5 jaar 
niet veranderen.  Tot op heden stond automatisering en digitalisering binnen P&O NSF B.V. op een lager pitje; 
de verwachting is dat hier verandering inkomt. Dus hoe de toekomst er na 2021 uitziet is niet met zekerheid te 
zeggen. En dus zijn de consequenties op werkgelegenheid ook nog niet te voorspellen. Duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers heeft derhalve de focus. Een groot aantal van de in te zetten maatregelen 
vallen buiten dit CAO-overleg maar vallen onder het HR beleid van P&O NSF BV. In de CAO willen wij echter, 
opnemen dat: 
 

13. Ontwikkeling huidige medewerkers tot MBO3/ 4 niveau 
P&O NSF BV  stelt medewerkers die geen MBO 3/4 diploma hebben maar wel deze opleiding 
(transportsector gerelateerd) willen gaan volgen hiertoe in staat. Kosten van de opleiding komen voor 
rekening van het bedrijf; dagen om opleiding te volgen/voorbereiding op lessen komen voor rekening 
van medewerker zelf.  

 

14. Verlengen Haven Fit Regeling 

 De werkgever stelt voor de werknemers uit de geboortejaren 1955 t/m 1959 in staat te stellen, 

maximaal twee jaar direct voorafgaande aan hun uittreden/pensioen 60% te laten werken, tegen 90% 

van het bruto schemamaandsalaris. Dit onder de voorwaarde dat gebruik gemaakt kan worden van de 

SVBPVH bijdrage aan salaris- en pensioenkosten van maximaal 12.500,00 Euro per persoon. En onder 

de voorwaarde dat medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor deelname. De pensioenopbouw 

gedurende deze periode zal 100% zijn.  Artikel 22 van de huidige CAO zal van toepassing zijn.  Inzet op 

basis van huidige praktijk (op basis van behoefte). 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd en zien u graag a.s. 3 april a.s.  

om 10.00 uur in het Wapen van Marion, zeeweg 60 te Oostvoorne om de CAO-onderhandelingen te 

hervatten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Stolk. 


