
Bijlage 1. Voorstel voor nieuwe artikel 2.5 als inleiding nieuwe Automatiseringshoofdstuk 2 

 

Huidige artikel 2.5: Introductie en toepassing van  nieuwe technologieën 

Deze tekst zal van toepassing zijn voor alle functies en voor alle werkzaamheden die in de cao 

benoemd zijn die te maken hebben met het laad- en losproces van goederen en  

onderhoudswerkzaamheden. Onder nieuwe technologieën wordt verstaan: nieuwe werkmethoden in 

alle gemechaniseerde, geautomatiseerde of gerobotiseerde verschijningsvormen.  

 Partijen erkennen dat de introductie en toepassing van nieuwe technologieën  traditioneel 
havenwerk vervangen, inclusief de operationele -, besturende – en controlerende 
werkzaamheden; 

 cao-partijen erkennen dat de introductie en toepassing van nieuwe technologieën een zeker 
aantal arbeidsplaatsen van havenwerkers die dit traditionele havenwerk doen, inclusief de 
operationele -, besturende – en controlerende werkzaamheden, zal vervangen; 

 cao-partijen erkennen dat het verschuiven van operationele werkzaamheden naar controlerende 
werkzaamheden met beeldschermen een andere belasting van havenwerkers met zich mee zal 
brengen;  

 cao-partijen erkennen overeen dat door roulatie van taken en/of het inlassen van extra pauzes 
kan worden voorkomen dat de extra of andere belasting van havenwerkers tot 
gezondheidsschade leidt.   

 cao-partijen erkennen dat de introductie en toepassing van nieuwe technologieën ook 
doorstroom/ontwikkelingsmogelijkheden voor havenwerkers biedt.  

 cao-partijen komen overeen dat de operationele werkzaamheden die voortvloeien uit de 
introductie en toepassing van nieuwe technologieën en mogelijk tot nieuwe functies leiden die 
zonder uitzondering onder de operationele cao zullen vallen; 
  

 

 
Nieuwe artikel 2.5: Invoering automatisering en nieuwe technologieën 
a) Deze tekst zal van toepassing zijn voor alle functies en voor alle werkzaamheden die in de cao 

benoemd zijn die te maken hebben met het laad- en losproces van goederen en 

onderhoudswerkzaamheden;  

b) Partijen zijn het over eens dat veranderingen in de markt het noodzakelijk maken te onderzoeken 

hoe de organisatie zich aan kan passen aan de vraag. Er zal overeenstemming moeten worden 

bereikt over hoe om te gaan met pieken en dalen in het werkaanbod. Alle invloeden (commercieel, 

planning, werkwijzen enz.) zullen daarbij worden meegenomen. 

c) In het perspectief van automatisering en op automatisering gebaseerde technologieën, zoals 

robotisering, erkennen Partijen: 

I. dat introductie van nieuwe technologieën, inclusief volledig gemechaniseerde en 
gerobotiseerde terminals, traditioneel havenwerk en havenwerkers vervangen, inclusief 
operationele -, besturende – en controlerende werkzaamheden;  

II. dat robots en andere technologieën een zeker aantal arbeidsplaatsen van havenwerkers 
inclusief operationele -, besturende – en controlerende werkzaamheden zal vervangen; 

III. dat het verschuiven van operationele werkzaamheden naar controlerende 
werkzaamheden met beeldschermen een andere belasting met zich mee zal brengen; 
daarom erkennen partijen dat  roulatie en/of voldoende pauzes een oplossing zal moeten 
bieden binnen bestaande wet- en regelgeving of door cao-partijen gemaakte afspraken; 

IV. dat automatisering en nieuwe technologieën aan medewerkers verder 
doorstroom/ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 

V. dat de operationele werkzaamheden die voortvloeien uit de automatisering en toepassing 
van nieuwe technologieën en mogelijk tot nieuwe functies leiden, blijven onder de 
operationele cao vallen. 

d) Partijen hechten er groot belang aan dat werknemers kunnen blijven werken aan hun blijvende 

inzetbaarheid en dat zij zich daarbij kunnen voorbereiden op (nieuwe) operationele 

werkzaamheden. 

Daarbij geldt dat werken aan blijvende inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 

van werknemer en werkgever.  



Bijzondere aandacht zal daarbij worden gegeven aan de ontwikkeling van de competenties van 

medewerkers. Onder competenties wordt hierbij verstaan het geheel van kennis, technische en 

sociale vaardigheden. 

e) In het perspectief van automatisering en op automatisering gebaseerde technologieën, zoals 

robotisering, voorzien Partijen: 

I. dat de transitie naar een nieuwe organisatie in termen van kwantitatieve en kwalitatieve 
wijziging van functies een ontwikkelingsproces is; 

II. dat implementatie van nieuwe technologieën vraagt om sociaal beleid gericht op 
ontwikkeling van medewerknemers en waar nodig voorzieningen en maatregelingen om 
negatieve sociale gevolgen voor de medewerknemers zo veel mogelijk op te vangen; 

Werkgever zal de vakbond daarnaast minimaal éénmaal per jaar dan wel op verzoek van de 
vakbond informeren over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën en eventuele 
wensen en plannen om deze in het bedrijf te gaan introduceren en toepassen. Indien en voor 
zover sprake is van een concretisering van een implementatietraject (voorgenomen besluit) wordt 
de vakbond in een zo vroeg mogelijke fase in de gelegenheid gesteld zijn visie kenbaar te maken 
zodat deze van invloed kan zijn.  

f) Partijen zullen, met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, samen 

werken aan een (langjarig) Sociaal Convenant ter ondersteuning van een zorgvuldige 

implementatie van nieuwe technologieën.   

g) Indien er overgegaan wordt tot invoering van nieuwe technologieën  dient de directie EMO vooraf 

FNV Havens voldoende geïnformeerd te hebben over nut, noodzaak en de gevolgen van de 

invoering van deze nieuwe technologieën. Een kopie van de advies- of instemmingsaanvraag die 

voldoet aan de wettelijke vereisten en die bij de Ondernemingsraad wordt ingediend, dient daartoe 

aan de vakbond te worden gestuurd. De vakbond heeft in elk geval recht op informatie over de 

verwachtingen van de werkgever ten aanzien van de volgende punten: teruggang in arbeidsuren 

op dag-, week-, maand-, en jaarbasis, de besparing in arbeidskosten , de gevolgen voor de 

productiviteit, investeringskosten. Op basis van deze informatie zal er tussen Cao-partijen een 

afspraak gemaakt (kunnen) worden over het opvangen van eventuele gevolgen van de introductie 

en toepassing van nieuwe technologieën. 

 

Belangrijke aandachtspunten bij de invoering van nieuwe technologieën zijn de volgende: 

h) Behoud of verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden 

i) Korter werken met behoud van loon, ook over de verminderde uren 

j) Werkzekerheid 

k) Negatieve uitwerking zoals verminderde productiviteit als gevolg van automatisering niet 

afwentelen op de werknemers 

l) Functieroulatie is gewenst 

m) Samenstelling en beschikbaarheid TD dient mee te bewegen met toename van 

automatisering/robotisering. 

 

 
 


