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De cao-partijen in de Kunststof- en Rubberindustrie 

willen graag bevorderen dat meer ondernemingen in 

de sector toetreden tot de cao die zij gezamenlijk voor 

de sector afsluiten. Om daarbij behulpzaam te zijn, is 

dit stappenplan opgesteld.

Wanneer een bedrijf overweegt om toe te treden 

tot de CAO voor de Kunststof- en Rubberindustrie is 

de meest ideale situatie dat er vanaf het begin goed 

overleg is tussen werkgever en werknemers in welke 

vorm dan ook. Afhankelijk van de grootte van het 

bedrijf en de organisatiegraad van de vakverenigingen 

zijn dat individuele werknemers, de personeelsverte-

genwoordiging (PVT), de ondernemingsraad (OR) en/

of de betrokken vakverenigingen. 

Afhankelijk van de onderlinge relatie en de fase van 

een eventuele toetreding, kan vanuit de werkgever 

of vanuit de werknemers eerst een afzonderlijke 

verkenning worden uitgevoerd. Op verzoek kunnen 

het bedrijfstakbureau, de NWBC of de vakverenigingen 

hierin ook werkgever dan wel werknemers afzonderlijk 

adviseren, zo nodig onder geheimhouding. Het 

gezamenlijk overleg wordt in dat geval later opgestart.
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De CAO voor de Kunststof- en Rubberindustrie 

(CAO-KRI) wordt afgesloten door FNV Bondgenoten, 

CNV Vakmensen en De Unie namens de werknemers 

en door de NRK Werkgeversvereniging Branche Cao 

(NWBC) namens de werkgevers. NWBC en vakvereni-

gingen hebben samen het Bedrijfstakbureau voor de 

Kunststof- en Rubberindustrie opgericht, dat dienst 

doet als gezamenlijk secretariaat. 

De NWBC is onderdeel van de NRK (Federatie Neder-

landse Rubber- en Kunststofindustrie). De CAO-KRI 

is geen algemeen verbindend verklaarde cao, zodat 

alleen de leden van de NWBC de cao toepassen. 

De NWBC heeft circa 65 leden met ongeveer 5.000 

werknemers op een totaal van 37.000 in de sector. 

Naast de bedrijven die de CAO-KRI toepassen, zijn er 

bedrijven met een ondernemings-cao en onder-

nemingen zonder cao. In het laatste geval is er meestal 

sprake van een bedrijfsregeling die in overleg met de 

ondernemingsraad tot stand komt.

De cao is een minimum-cao, dat wil zeggen dat de 

bedrijven die de cao toepassen voor werknemers niet 

naar beneden toe mogen afwijken, maar wel naar 

boven. In de praktijk hebben veel ondernemingen 

op de cao aanvullende afspraken met vakvereni-

gingen, met ondernemingsraden of met individuele 

werknemers. 

De cao-partijen in de Kunststof- en Rubberindustrie 

willen graag bevorderen dat meer ondernemingen in 

de sector toetreden tot de CAO-KRI die zij gezamenlijk 

voor de sector afsluiten. Om de werkgevers daarbij 

behulpzaam te zijn, is dit stappenplan opgesteld. 

Daarnaast is er een digitaal vergelijkingsinstrument 

ontwikkeld, waarmee op snelle wijze inzicht kan 

worden verkregen over de overeenkomsten en 

verschillen tussen de eigen arbeidsvoorwaarden-

regeling en die van de cao. Het vergelijkingsinstrument 

is als stap 1 opgenomen in dit stappenplan. Aan het 

digitale vergelijkingsinstrument kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

Toelichting
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Doel
•	 Eerste indicatie van de haalbaarheid c.q. 

wenselijkheid van de overstap naar de CAO-KRI.

Middel
•	 Digitaal cao-vergelijkingsinstrument.

•	 Het vergelijkingsinstrument maakt een 

vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen voor maximaal 20 functies (niet 

gewogen naar individuen).

Uitvoering
•	 Het Bedrijfstakbureau stelt het vergelijkings-

instrument ter beschikking.

•	 In een (telefonisch) introductiegesprek geeft het 

Bedrijfsbureau toelichting over achtergrond, doel 

en toepassing van het instrument.

•	 De werkgever (directie, controller, HR-afdeling) 

kan het vergelijkingsinstrument zelf invullen of 

tijdens een gesprek met het Bedrijfstakbureau en/

of NWBC.

•	 De werknemers, PVT’s of de ondernemingsraden 

kunnen het vergelijkingsinstrument zelf vullen of 

samen met de vakverenigingen

Resultaat
•	 Rapport geeft een indicatieve vergelijking en 

identificeert knelpunten bij overgang.

Overleg en communicatie
•	 Overleg tussen werkgever en Bedrijfstakbureau 

over vergelijkingsinstrument en wijze van 

toepassing.

•	 Bespreking van resultaat en analyse met het 

Bedrijfstakbureau.

Optie, afhankelijk van de fase en de onderlinge verhou-

dingen:

•	 In geval van eigen cao: informatie aan 

vakverenigingen en OR dat vergelijkings-

instrument wordt toegepast en bespreking van 

resultaat met vakverenigingen.

•	 In geval van bedrijfsregeling: informatie aan OR 

dat vergelijkingsinstrument zal worden toegepast 

en bespreking van het resultaat.

Besluitvorming
•	 Bij no go: beëindiging traject.

•	 Bij go: vervolg stap 2.

indicatieve vergeli jking

STAP 1
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Doel
•	 Inhoudelijke toetsing of de eigen pensioen-

regeling voldoet aan de criteria zoals die 

geformuleerd zijn in de cao (Artikel 9.1). 

Verdieping van de vergelijking in stap 1.

Middel
•	 Gelijkwaardigheidtoets door het 

bedrijfstakpensioenfonds (Bpf ).

Uitvoering
•	 Via het Bedrijfstakbureau worden de benodigde 

gegevens aan het Bpf verstuurd, die deze toets zal 

uitvoeren. Als de resultaten discussie oproepen 

is het vanzelfsprekend mogelijk dat een andere 

partij de toets uitvoert.

Resultaat
•	 Inzicht in de mate waarin de pensioenregeling aan 

de criteria van de cao voldoet en op welke punten 

de verschillen zitten.

Overleg en communicatie
•	 Overleg tussen werkgever, Bedrijfstakbureau en 

secretariaat van het Bpf over benodigde gegevens 

en toepassing van de toets.

•	 Bespreking van resultaat en analyse met het 

Bedrijfstakbureau.

•	 Optie: Informatie aan vakverenigingen en/of OR/

PVT.

Besluitvorming
•	 Bij no go: beëindiging traject.

•	 Bij go: vervolg stap 3.

geli jkwaardigheidstoets 
pensioenen

STAP 2
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Doel
•	 Het maken van een gewogen vergelijking.

•	 De verschillen tussen stap 1 (indicatieve 

vergelijking) en stap 2 (gewogen vergelijking) zijn:

a)  Stap 1 toont het verschil per 

arbeidsvoorwaarde. Stap 2 combineert 

de verschillen (bijvoorbeeld een hoger 

salarisniveau en een langere gemiddelde 

wekelijkse arbeidsduur worden verrekend).

b) De verschillen per functie (uit stap 1) worden 

gewogen om het effect op de bedrijfskosten 

te bepalen. Als het salarisniveau van een 

functie een verschil van 10% laat zien en die 

functie wordt door 20% van het personeel 

bekleed, geeft dat een verschil van 2% in de 

kosten.

Middel
•	 Situatie A: de onderneming heeft een 

ORBA-functiewaarderingssysteem. Er wordt een 

vergelijking gemaakt tussen fictieve functies 

met hetzelfde - vooraf vastgestelde - aantal 

ORBA-punten. Er wordt niet geanalyseerd welke 

arbeidsvoorwaarden gelden voor iemand in 

bijvoorbeeld de functie spuitgieter, maar voor 

iemand met een functie die gewaardeerd wordt 

op bijvoorbeeld 48 ORBA-punten. Er wordt een 

steekproef genomen van circa vijf personen 

die representatief zijn voor de populatie (qua 

leeftijd, diensttijd). Er wordt geanalyseerd wat 

de overgang naar de CAO-KRI betekent voor de 

arbeidsvoorwaarden van deze ‘maatmannen’.

•	 Situatie B: de onderneming heeft een ander 

functiewaarderingssysteem en conversie naar 

ORBA is mogelijk: zelfde aanpak als bij situatie A.

•	 Situatie C: de onderneming heeft een ander 

functiewaarderingssysteem en conversie 

naar ORBA is niet mogelijk of heeft geen 

functiewaardering. Er worden vijf (of meer) 

representatieve functies geselecteerd, zowel direct 

als indirect. Per functie worden drie personen in 

variatie naar leeftijd en diensttijd geselecteerd. 

Van deze 15 ‘maatmannen’ wordt geanalyseerd 

wat de overgang naar de CAO-KRI  betekent voor 

de arbeidsvoorwaarden van deze medewerkers.

Uitvoering
•	 De werkgever (HR-afdeling) kan een 

representatieve selectie maken en de vergelijking 

zelf uitvoeren.

•	 Optie: adviseur voert ‘maatman vergelijking’ uit.

Resultaat
•	 Vergelijking van de waarde van arbeidsvoor-

waarden van de onderneming met die van de 

CAO-KRI.

Overleg en communicatie
•	 Optie: Bespreking van resultaat met 

vakverenigingen en OR.

Besluitvorming
•	 Bij no go: beëindiging traject.

•	 Bij go: vervolg stap 4 en 5.

gewogen vergeli jking 
arbeidsvoorwaardenregeling

STAP 3
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Doel
•	 Doorrekening van effecten van overgang naar cao 

KRI voor het volledige personeelsbestand. 

•	 Voor iedereen (onder de cao) wordt bepaald welke 

verschillen in arbeidsvoorwaarden er zullen zijn als 

de CAO-KRI wordt toegepast.

Middel
•	 Op basis van de personeelslijst en de beschikbare 

informatie wordt voor elk personeelslid mogelijke 

effecten van de overgang naar de CAO-KRI in kaart 

gebracht.

Uitvoering
•	 De werkgever (HR-afdeling en/of financiële 

administratie) voert de berekening zelf uit.

•	 Optie: adviseur voert de berekening uit en 

ondersteunt bij tussentijds overleg.

Resultaat
•	 Haalbaarheidsanalyse die kan dienen als input 

voor het overleg over addendum op de cao en 

overgangsafspraken (stap 5).

Overleg en communicatie
•	 Tussentijds overleg over de uitgangspunten 

van de werkgever: welke verschillen in 

arbeidsvoorwaarden worden in een addendum 

opgenomen (bijvoorbeeld loonparagraaf ).

•	 Optie: Bespreking van het eindresultaat met 

vakverenigingen en OR.

Besluitvorming
•	 Wijze waarop stap 5 (overleg over addendum en 

overgangsafspraken) wordt uitgevoerd.

volledige effectbepaling

STAP 4
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Doel
•	 Vastleggen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen 

die boven de cao uitgaan en het maken van 

collectieve en/of individuele afspraken die het 

instappen in de cao mogelijk maken.

Middel
•	 Interactief overlegproces tussen werkgever 

en medewerkers/vakvereniging(en) gericht 

op een schriftelijke overeenkomst waarin de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden 

vastgelegd (addendum op de cao). 

•	 Op basis van de vergelijkingsresultaten van de 

vorige stappen wordt een onderscheid gemaakt 

van (a) de onderwerpen die in het overleg buiten 

beschouwing gelaten worden (bijvoorbeeld de 

loonschalen, in veel gevallen zullen die boven die 

van de cao liggen en niet worden aangepast) en 

(b) onderwerpen waarover verschillen bestaan 

in beide regelingen en die in dialoog opgelost 

moeten worden.

•	 De onderwerpen onder (a) kunnen zonder meer in 

het addendum op de cao opgenomen worden.

•	 Over de onderwerpen onder (b) worden in een 

creatieve dialoog oplossingen gevonden.

•	 Datgene waarover overeenstemming wordt 

bereikt wordt in het addendum opgenomen. Zo 

wordt het addendum gevuld tot het moment dat 

het verschil met de huidige bedrijfsregeling is 

opgelost.

•	 Indien nodig kunnen collectieve en/of individuele 

overgangsafspraken onderdeel uitmaken van de 

oplossing.

•	 Afspraak over welke partij zorgdraagt voor het 

onderhoud van het addendum: de vakvereniging 

(‘kop cao’) of de OR (‘bedrijfsregeling’).

Uitvoering
•	 De werkgever voert overleg met de vakbonds-

bestuurder(s). Afhankelijk van de bedrijfsgrootte 

en de organisatiegraad kunnen delen van het 

overleg al door PVT of OR worden gevoerd.

•	 Optie: ondersteuning van adviseur(s) op inhoud 

en proces.

Resultaat
•	 Overeenkomst over addendum en overgangs-

afspraken. Vakverenigingen moeten altijd 

betrokken zijn bij het eindresultaat.

Overleg en communicatie
•	 Personeelsvergadering waar directie, vakbonden 

en indien van toepassing de OR toelichting geven 

op proces en op resultaat.

•	 Optie: vakverenigingen beleggen leden-

vergadering(en).

Besluitvorming
•	 Op ondernemingsniveau is een overeenkomst 

bereikt tussen directie en de vakverenigingen die 

bij de CAO-KRI betrokken zijn.

•	 In deze overeenkomst zijn het addendum met de 

ondernemingsspecifieke afspraken en eventuele 

overgangsafspraken vastgelegd.

•	 Ook wordt vastgelegd hoe het addendum 

in de toekomst, na toetreding tot de 

CAO-KRI, onderhouden wordt (overleg met 

vakverenigingen en/of OR).

overleg over  addendum 
en overgangsafspraken

STAP 5
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Doel
•	 Formele acceptatie en bekrachtiging van de 

toetreding tot de CAO-KRI.

Middel
•	 De overeenkomst, het addendum en eventuele 

onderliggende stukken worden ingediend bij het 

Bedrijfstakbureau.

•	 Het Bedrijfstakbureau toetst of aan de 

voorwaarden is voldaan en of er geen conflict 

bestaat met andere cao’s.

Besluitvorming
•	 Het Bedrijfstakbureau besluit in laatste instantie 

over toetreding van de betreffende onderneming 

tot de cao. 

formele acceptatie 

STAP 6
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