
Artikel 10.4 Carrièrewending (werkgelegenheid en employability) 

Philips en medewerker gaan uit van constructieve en volwassen arbeidsrelaties waarin beiden 
verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en inzetbaarheid. 

Een carrièrewending houdt in dat een medewerker een stap omhoog, horizontaal of omlaag gaat 
doen. Omdat de stap omlaag het minst vanzelfsprekend verloopt, richten dit artikel en bijlage x zich 
voornamelijk op de gevolgen van de stap omlaag. Een carrièrewending kan zich in elke fase van de 
loopbaan voordoen.  

Verzoeken van medewerkers tot het doen van een carrièrewending worden positief benaderd. 
Tussen Philips en medewerker wordt in dialoog gestreefd naar een passende afspraak. Bijlage X van 
deze CAO geeft hiertoe een nadere uitwerking en kader. 

BIJLAGE X 

Een projectgroep met leden van Philips, de vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad heeft 
gedurende de looptijd van de vorige CAO het onderwerp Carrièrewending nader uitgewerkt. De 
projectgroep heeft zich gericht op carrièrewendingen op verzoek van de medewerker in de situatie 
waarin zowel Philips als medewerker toekomst in de arbeidsrelatie zien. De projectgroep heeft een 
rapportage met daarin een aantal concrete aanbevelingen aangeboden aan de CAO partijen. De 
aanbevelingen worden in de huidige CAO overgenomen en de uitkomsten zullen aan het einde van 
de looptijd van deze CAO worden geëvalueerd. 

De volgende afspraken gelden voor de duur van de huidige CAO 

1 Interne beleidsinformatie 
Teneinde het gebruik en de effectiviteit van de diverse maatregelen en regelgeving beter te kunnen 
vaststellen, te monitoren en bij te stellen, zal Philips samen met sociale partners (a) onderzoeken hoe 
de beschikbaarheid en de kwaliteit hiervan verder te vergroten en (b) bezien welke 
(beleids)informatie op reguliere basis gedeeld kan worden met sociale partners (vakorganisaties en 
ondernemingsraden). 

2 Integratie van regelingen 
Teneinde het gebruik van en effectiviteit van de diverse regelingen door individuele medewerkers 
verder te vergoten zal Philips samen met sociale partners onderzoeken of en op welke wijze deze 
afzonderlijke regelingen beter in onderlinge samenhang kunnen worden aangeboden. 

3 Informatie aan medewerkers 
Teneinde de bekendheid bij medewerkers verder te vergroten en het gebruik door medewerkers 
verder te stimuleren, zal Philips samen met sociale partners op korte termijn een plan maken om het 
thema Carrièrewending op een heldere, begrijpelijke en samenhangende wijze aan medewerkers te 
communiceren. 

4 Training/coaching van managers/PPM gesprekken 
Individuele veilige communicatie tussen leidinggevende en de medewerker is een voorwaarde. 
Philips en de sociale partners zullen nader onderzoeken hoe leidinggevenden hierin verder 
ondersteund kunnen worden. 

5 Aanwijzen van een coördinator Carrièrewendingen 
Een coördinator Carrièrewendingen zal aangewezen worden. Het betreft een ondersteunende en 
bemiddelende rol, onafhankelijke begeleiding van carrièrewendingen staat centraal. 

6 Arbeidsvoorwaardelijke regelingen 



Alhoewel maatwerk en maatwerkoplossingen per geval van het grootste belang zijn, is uitgangspunt 
in geval van een permanente of tijdelijke functiewijziging in combinatie met een stap omlaag, dat de 
medewerker wordt ingeschaald op de nieuwe positie, waarbij het oude basissalaris het uitgangspunt 
biedt. Afhankelijk van ervaring, kennis, kunde en doorgroeimogelijkheden wordt medewerker aan 
een schaalpositie gekoppeld. Het verschil tussen het daaraan gekoppelde salaris en het huidige 
basissalaris wordt als een persoonlijke toeslag uitgekeerd. Bij CAO verhogingen en/of 
schaalpositiewijzigingen wordt de persoonlijke toeslag recht evenredig verminderd. Op deze wijze 
vindt een geleidelijke afbouw van de toeslag plaats. De overige arbeidsvoorwaarden (Annual 
Incentive, Long Term Incentive, overige voorwaarden (zoals lease auto) worden in beginsel direct 
aangepast op het lagere functieniveau. 

Juist omdat het verzoek van de medewerker afkomstig is, treden Philips en medewerker in overleg 
om de periode waarover het salaris versneld wordt afgebouwd met elkaar vast te stellen. Alle 
omstandigheden dienen hierbij op een faire wijze gewogen te worden. De periode ligt - afhankelijk 
van alle omstandigheden - tussen minimaal 1 jaar en in beginsel maximaal 5 jaar. Philips onderkent 
dat er omstandigheden kunnen zijn die maken dat een langere periode tot maximaal 10 jaar aan de 
orde kan zijn. De coördinator zal in dergelijke gevallen worden geraadpleegd. 

Medewerker zal de mogelijkheid worden aangeboden financieel advies in te winnen. 

Het spreekt voor zich dat partijen in goed overleg tot maatwerkoplossingen moeten komen waarbij 
de medewerker verantwoordelijkheid dient te nemen om keuzes te maken, doch oneigenlijke druk 
van Philips daarbij uiteraard als onwenselijk wordt beschouwd. 

De praktijk zal moeten uitwijzen of deze werkwijze zal leiden tot gewenste resultaten. Om die reden 
worden deze maatregelen gedurende de looptijd van deze CAO ingezet en kort voor afloop van de 
looptijd grondig geëvalueerd met alle betrokken partijen teneinde te bezien hoe een (definitieve) 
toekomst verder ingevuld kan worden. 


