
 

 

 

                                                                      
 

VHP2 voorstellen voor de  
nieuwe CAO voor Ampleon 

 
 

Inleiding 
De huidige Cao, die loopt tot 1 april 2020, kwam moeizaam tot stand. Desalniettemin is het 
partijen gelukt om voor werknemers bij Ampleon een goede Cao af te spreken. Daarbij is 
ook afgesproken om een aantal voor werknemers relevante onderwerpen nader uit te 
werken. Het ging daarbij om: 

 Een project om de arbeidsverhoudingen binnen Ampleon te verbeteren 
 De besteding en toepassing van het collectieve opleidingsbudget helder vorm te 

geven. 
 
Beide onderwerpen zijn inmiddels in samenwerking met de vakorganisaties door Ampleon 
opgepakt. De VHP2 leden bij Ampleon willen het aantal onderwerpen voor de nieuwe Cao 
beperkt houden om zodoende snel tot een resultaat te kunnen komen.  
 
Algemeen 
De inzet van de VHP2 is erop gericht om werknemers bij Ampleon een goed 
arbeidsvoorwaardenpakket bieden dat recht doet aan hun inzet voor de onderneming en 
de sociaal-economische context waarin Nederland op dit moment verkeert. Omdat leden 
zich tot een beleidsarme Cao willen beperken met een beperkt aantal thema’s staat voor de 
VHP2 de collectieve salarisverhoging voorop.  
 
Inzet CAO 2020 
Onze cao-voorstellen zijn tot stand gekomen met een brede input van onze leden bij 
Ampleon en zijn mede gebaseerd op onze arbeidsvoorwaardelijke standpunten voor het 
jaar 2020.   
   
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Salarisverhoging / looptijd 
 

Inzet:  
Onze arbeidsvoorwaardennota gaat uit van maatwerk. In lijn met de opvattingen van 
veel macro-economen, de DNB en veel politici stellen wij een collectieve 
salarisverhoging van 5 % voor 12 maanden voor.  

 
 

2. Bonusregeling 
 
Onze leden gaven aan dat zij het onderdeel van projectresultaten van de bonusregeling 
als niet motiverend beschouwen. Om de regeling beter bij de wensen van werknemers 
te laten aansluiten stellen wij een aanpassing van de regeling voor.  

Inzet: 
Procesafspraak om AIP bonus om te zetten naar een transparante winstdelingsregeling  
 Regeling bevat inkomsten (revenue) en winstgevendheid (EBIT); beide 

componenten met een gelijk gewicht 
 Transparantie middels goedkeuring door OR 
 
 
3. 80/80/100 Regeling 
 

De huidige tekst van de 80/80/100 regeling A r t i k e l 6.5 luidt als volgt:  
1. Medewerkers kunnen twee jaar voor het bereiken van de (gekozen) datum van 
pensionering een verzoek tot het werken in deeltijd doen, waarbij een 
werktijdpercentage van minimaal 80% geldt. Een jaar voor het bereiken van de 
(gekozen) datum van pensionering hebben medewerkers recht om in deeltijd te 
werken, waarbij eveneens een deeltijdpercentage van minimaal 80% geldt. 
De pensioenopbouw van deze medewerkers wordt voortgezet op basis van een voltijds 
dienstverband. Bij berekening van de door de medewerker verschuldigde premie wordt 
uitgegaan van een voltijds inkomen 

Inzet: 
Cao artikel 6.5 Bestaande deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen (80% werken, 80% 
loon, 100% pensioenopbouw) in laten gaan vanaf 60 jaar, zonder voorwaarde naar een 
te kiezen pensioendatum. 

 
4. Gedifferentieerd collectief 
 
De bepaling over het gedifferentieerd collectief in artikel 5.5 voegt volgens onze leden 
weinig toe in een kleine organisatie waar het mogelijke disfunctioneren van 
werknemers adequater opgelost kan worden dan middels het inhouden van de 
collectieve salarisverhoging.  

Inzet: 



 

 

 

Schrappen artikel 5.5 
 

5. Beoordeling  
 

Onze leden zijn van mening dat de huidige manier van beoordelen verbeterd kan 
worden.  

Inzet: 
 In de jaarlijkse beoordelingen ook feedback door medewerkers aan 

leidinggevenden opnemen 
 Komen tot een meer motiverende beoordelingssystematiek, die de sterke punten 

van een medewerker optimaal benut 
 
Overige: 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg voorstellen te wijzigingen dan wel 
met aanvullende voorstellen te komen.  
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