
 

 

 

                                                                     
 

VHP2 voorstellen voor de  
nieuwe CAO Philips  

 

Inleiding 
De huidige Cao loopt tot 1 november 2019. Deze Cao is via een eindbod van Philips tot 
stand gekomen. Vakorganisaties en Philips hebben, om dit jaar wel in goed overleg tot een 
nieuwe Cao te komen, een aantal procesafspraken gemaakt. Doel van de afspraken is om 
de onderlinge verstandhouding te verbeteren en om ondanks de te verwachten 
inhoudelijke verschillen met in elkaar in dialoog  te blijven.  
 
Deze procesafspraken hebben ertoe geleid dat de sociale partners sinds het begin van 2019 
met elkaar in gesprek zijn over de inhoudelijke voorbereiding van verschillende thema’s 
voor de nieuwe Cao. Startpunt was het bespreken van de verschillende visies op diverse 
arbeidsvoorwaardelijke thema’s.  
 
De VHP2 heeft net als de andere vakorganisaties haar eigen arbeidsvoorwaardennota voor 
het jaar 2019 gepresenteerd. Onze belangrijkste thema’s naast de verbetering van de 
inkomenspositie van werknemers zijn: 

 Co-creatie  
o De wijze waarop de Cao tot stand komt 

 Duurzame inzetbaarheid 
o Ontwikkelbudget (individueel of collectief) 
o Investeren in volwassen arbeidsverhoudingen 
o Carrièrewendingen 
o Mantelzorg 

 Variabel salaris  
o Inhoud en beleving 
o Introductie werknemersaandelen 
o Evaluatie van het draagvlak onder de huidige regeling 

 Rechtvaardige beloningsverhoudingen 
o De Arbeidsinkomensquota tussen arbeid en kapitaal moet rechtgezet 

worden en we willen meer inzicht en duidelijkheid over de trend in de 
onderlinge beloningsverhoudingen (Cao-populatie / hogere echelons).  

 Werk-/privé balans 
o Thuiswerken 
o Vitaliteit 
o Mantelzorg 



 

 

 

o Werkdruk 
Vooraf 
De inzet van de VHP2 is erop gericht om werknemers binnen een complexe organisatie 
waar kostenbeheersing en winstmaximalisatie voorop staat een arbeidsvoorwaardenpakket 
te bieden dat recht doet aan hun inzet voor de onderneming en de sociaal-economische 
context waarin Nederland op dit moment verkeert. Onze leden verwachten een significante 
collectieve salarisverhoging en zien uit naar aanvullende  arbeidsvoorwaardelijke 
aanpassingen die het werken bij Philips (nog) prettiger maken.  
 
De voorbereiding 
In de aanloop naar het Cao-overleg hebben vakorganisaties en Philips tijdens de 
gezamenlijke overleggen en in werkgroepverband diverse onderwerpen besproken. Bij de 
werkgroep carrièrewendingen waren naast de Philips delegatie ook leden van de 
vakorganisaties betrokken. Naast onze eigen voorstellen zal de VHP2 de input van de 
verschillende werkgroepen meenemen in de CAO-onderhandelingen.   

1. Omzetting persoonlijk budget naar vast salaris 
2. Ophoging werknemerspremie pensioen op een kostenneutrale wijze 
3. Andere invulling van de annual incentive regeling  
4. Introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget  
5. Afspraken over carrièrewendingen  
6. Gezond naar pensioen   
7. Vergoeding vakbondscontributie  

 

Inzet CAO 2019 

Onze cao-voorstellen zijn tot stand gekomen met een brede input van onze leden bij Philips  
en zijn mede gebaseerd op onze arbeidsvoorwaardelijke standpunten voor het jaar 2019.   
 

1. Salarisverhoging / looptijd 
Inzet: Onze arbeidsvoorwaardennota gaat uit van maatwerk. In lijn met de resultaten van 

Philips, het naar werknemers ombuigen van de arbeidsinkomensquota en de opvattingen 
van veel macro-economen, de DNB en de minister-president stellen wij een collectieve 
salarisverhoging van 5 % voor 12 maanden voor.  
 
Wij stellen een looptijd van 26 maanden (dus tot 31-12-2021) voor. Deze looptijd 
gekoppeld aan het voorgestelde verhogingspercentage leidt tot een inzet van een 
salarisverhoging van 11 % over de looptijd van deze Cao.   
 
Onze leden signaleren dat Philips in de afgelopen jaren de merit increase naarmate de Cao-
verhogingen hoger uitpakten neerwaarts heeft bijgesteld. In onze optiek dienen de Cao-
verhoging en de merit increase verschillende doelen en staan ze om die reden los van 
elkaar. Mocht Philips beide zaken willen koppelen dan is de VHP2 eventueel bereid om bij 
het Cao-overleg naast de collectieve salarisverhoging ook de hoogte van de merit increase 
af te spreken.  



 

 

 

 
2. In de voorbereiding van het Cao-overleg reeds me Philips besproken onderwerpen  
 
 Omzetting persoonlijk budget in vast salaris 

Inzet:  
Onze leden willen graag dat het persoonlijk budget aan het vaste salaris wordt 
toegevoegd. Onze leden houden daarbij graag vast aan de huidige verrekening van de 
koopdagen (uitgesmeerd over 12 maanden) en het overige gebruik van de “My Choice” 
keuzes.  
 

 Verhoging werknemersbijdrage pensioenpremie 
Inzet:  
Een meerderheid van onze leden staat positief tegenover een inkomensneutrale 
verhoging van de pensioenpremie. Voorwaarde is dat zo’n operatie ook op de langere 
termijn geen nadelige inkomenseffecten heeft en transparant is. Omdat per 1-1-2022 
een nieuwe pensioenregeling afgesproken moet worden stelt de VHP2 voor om pas dan 
zo’n (stapsgewijze) verhoging van de werknemerspremie te introduceren. Dat alles met 
de nadrukkelijke voorwaarde dat een en ander dan inkomensneutraal uitpakt. 
 

 Aanpassing Annual incentive regeling  
Uit de Philips survey kwam naar voren dat veel werknemers de huidige annual incentive 
regeling als niet motiverend beschouwen. De VHP2 heeft zich namens haar leden al 
langer zeer kritisch over de Annual Incentive regeling uitgelaten.  

Inzet: 
De VHP2 maakt zich sterk voor een zuivere winstdelingsregeling. De VHP2 gebruikt 
graag het Cao-overleg om de mogelijkheden te verkennen om de huidige annual 
incentive regeling naar een zuivere winstdelingsregeling om te bouwen. Ondanks dat 
onze leden beseffen dat hun individuele invloed op de winst van de groep beperkt is 
kiezen ze daar toch voor in de wetenschap dat binnen Philips team- en of persoonlijke 
bonussen niet werken.  
 

 Introductie van een ontwikkelbudget  
De VHP2 leden zijn zeer tevreden over het aanbod van de E-miles / V-miles. Het 
inzetten van een ontwikkelbudget zou zich vooral moeten richten op werknemers die 
door een dreigende reorganisatie worden geraakt of werknemers die een slechte 
arbeidsmarktpositie hebben. Zorg van onze leden is dat met de introductie van een 
ontwikkelbudget het toch al complexe aanbod binnen Philips te complex wordt.  

  



 

 

 

Inzet: 
De VHP2 pleit voor het vaststellen van een collectief ontwikkelbudget voor niet werk 
gerelateerde opleidingen die de duurzame inzetbaarheid verhogen. De VHP2 pleit om 
daarvoor in eerste instantie € 1.000.000,- beschikbaar te stellen. Met dat bedrag 
zouden 350 werknemers een opleiding van gemiddeld € 3.000,- kunnen volgen. Tijdens 
het Cao-overleg kunnen nadere regels en voorwaarden voor zo’n ontwikkelbudget 
worden vastgesteld.  

 
 Afspraken over carrièrewendingen  

De VHP2 was nauw betrokken bij de werkgroep carriérewendingen. ‘ 

Inzet: 
De VHP2 ziet uit naar het advies van de werkgroep carriérewendingen en zal zich 
afhankelijk van de inhoud van het advies daaraan willen conformeren. VHP2 leden 
vinden dat zij over het algemeen goed in staat zijn om voor zichzelf een 
carriérewendingen te organiseren. Zij vinden het wel van belang dat de kaders, de 
cultuur en de ondersteuning vanuit de organisatie een bijdrage aan zo’n beweging 
leveren.  

 
 Gezond naar pensioen   

De VHP2 vindt het van groot belang dat werknemers zowel fysiek als mentaal gezond 
de pensioenleeftijd bereiken. Omdat de VHP2 leden vooral mentaal worden uitgedaagd 
zit bij onze leden daar de voornamelijke zorg. De afspraken over het generatiepact 
dragen ertoe bij om de nodige hersteltijd in te bouwen.  

Inzet: 
De VHP2 wil het Cao-overleg benutten om samen met Philips te onderzoeken welke 
aanvullende maatregelen kunnen bijdragen om het gezond de eindstreep halen te 
bevorderen.  

 
 Vergoeding vakbondscontributie 

De VHP2 wil de beperkte representativiteit van de vakorganisaties vergroten. 
Onderzoek wijst uit dat ook de niet georganiseerde werknemers het werk van de 
vakorganisaties positief waarderen. Om de betrokkenheid van werknemers bij het werk 
van de vakorganisaties te vergroten zou het jaar 2020 kunnen dienen om de 
vakorganisaties bij de Philips werknemers nadrukkelijker onder de aandacht te 
brengen.  

Inzet: 
De VHP2 stelt voor dat in het jaar 2020 de contributie van leden van vakorganisaties 
door Philips wordt vergoedt. Deze afspraak geldt zowel voor bestaande als nieuwe 
leden en met deze actie maakt Philips duidelijk: 
 Dat het werk van de vakorganisaties door Philips wordt gewaardeerd 
 Dat een jaar lang het belang van het lidmaatschap door Philips en de 

vakorganisaties onder de aandacht gebracht. 



 

 

 

 Dat Philips werknemers eenmalig uitgedaagd worden om kosteloos aan het 
vakbondslidmaatschap te proeven. 

 
3. Rechtvaardige beloningsverhoudingen 

Zowel vanuit onze leden maar ook vanuit de bredere maatschappij context is de roep 
hoorbaar om de kloof tussen de hogere echelons gelijk op te laten lopen met de 
beloningsontwikkeling van de CAO-populatie. Deze maatschappelijke trend is recent 
versterkt vanuit een Business Roundtable in de VS waarin grote organisaties afstand 
hebben genomen van de eenzijdige nadruk op shareholdersvalue. Zij hebben daarmee 
het belang van de werknemers en de maatschappij hoger gewaardeerd. In de optiek 
van de VHP2 kan Philips bij deze trend niet achterblijven.  
 
De VHP2 maakt daarbij geen onderscheid tussen de Exco (Frans van Houten etc. ), de 
vicepresidenten en senior directors en andere werknemers die buiten de CAO vallen.  
Het doel van de VHP2 is om rechtvaardige en evenwichtige beloningsverhoudingen in 
de onderneming te scheppen.  

Inzet: 
De VHP2 stelt voor om tijdens het CAO-overleg af te spreken dat de kloof in de 
bestaande beloningsverhoudingen tussen de CAO-populatie en de hogere echelons niet 
groter mag worden. We vragen dat Philips dit uitgangspunt onderschrijft en dat wij het 
overleg kunnen benutten om afspraken te maken over de concretisering van deze inzet.  

 

 
Overige: 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg voorstellen te wijzigingen dan wel 
met aanvullende voorstellen te komen.  
 
 
Eindhoven, 2 oktober 2019 
 
 
 
 
Jörg Sauer,       Jan Prinsen 
Belangenbehartiger     Ledenvertegenwoordiger 
 


