
Onderhandelingsresultaat CAO Technicolor d.d. 13-06-2012

Tijdens de onderhandelingen met FNV Kiem en CNV Dienstenbond over de 
Technicolor cao zijn de volgende resultaten gehaald: 

Pensioenregeling
Alle werknemers die vanaf 1 januari 2012 in dienst zijn gekomen of 

zullen komen vallen onder PNO regeling 2. Alle werknemers die al in 2011 
in dienst waren, krijgen de keuze voor PNO regeling 1 of PNO regeling 2. 
We zullen na de zomervakantie een voorlichtingssessie organiseren samen 
met PNO, waarin de voor- en nadelen van beide regelingen zullen worden 
uitgelegd. 

Roostervrije uren
Nieuwe werknemers die in dienst komen vanaf 1 juli 2012 krijgen 

geen roostervrije uren. Voor alle werknemers die op dit moment in dienst 
zijn, 144 roostervrije uren hebben en in de overwerkregeling vallen, zal 
het aantal roostervrije uren met ingang van 1 juli 2012 teruggebracht 
worden naar 96 roostervrije uren per jaar. Daarmee gaat de gemiddelde 
werkweek van 37 uur naar 38 uur.In ruil hiervoor zal voor deze groep het 
salaris structureel met 1,25% worden verhoogd met ingang van 1 juli 
2012. Omdat de wijziging van roostervrije uren exact halverwege het jaar 
ingaat, zal het aantal roostervrije uren in 2012 als volgt zijn opgebouwd:

1e helft 2012 72 uur (de helft van 144)
2e helft 2012 48 uur (de helft van 96)
totaal 2012 120 roostervrije uren

Hierdoor zal de gemiddelde werkweek in 2012 van 37 uur naar 37,5 uur 
gaan. 

NRD 
Werknemers die in dienst gaan komen vanaf 1 juli krijgen te maken 

met een nieuw nrd venster. De tarieven zullen niet veranderen. Het 
nieuwe venster is:

NRD-avond  21:00 – 24:00 blijft 2,15 per uur
NRD-zaterdag  18:00 – 24:00 blijft 2,15 per uur
NRD-nacht  00:00 – 06:00 blijft 3,83 per uur
NRD-zondag  blijft hele dag  blijft 3,83 per uur
NRD-feestdag  blijft hele dag  blijft 5,97 per uur

Alle huidige werknemers behouden het huidige venster met de huidige 
tarieven.

NRD-avond  19:00 – 24:00 blijft 2,15 per uur
NRD-zaterdag  07:00 – 24:00 blijft 2,15 per uur
NRD-nacht  00:00 – 07:00 blijft 3,83 per uur
NRD-zondag  blijft hele dag  blijft 3,83 per uur
NRD-feestdag  blijft hele dag  blijft 5,97 per uur

Structuur salarisschalen



De minimumpercentages (regel 1 in de huidige schalen) worden met 
10%-punt verlaagd t.o.v. de huidige minima. Zie hiervoor Hoofdstuk 5 
van de oude cao.

schaal 1 en 2 minimum was 90% van het maximum,  dit wordt 80%
schaal 3  minimum was 88% van het maximum,  dit wordt 78%
schaal 4  minimum was 86% van het maximum,  dit wordt 76%
schaal 5  minimum was 80% van het maximum,  dit wordt 70%
schaal 6  minimum was 77,5% van het maximum,  dit wordt 67,5%
schaal 7  minimum was 75% van het maximum,  dit wordt 65%
schaal 8  minimum was 72,5% van het maximum,  dit wordt 62,5%
schaal 9 tm 14 minimum was 70% van het maximum,  dit wordt 

60%
De regels 1 tot en met 25 komen te vervallen. Een goede beoordeling zal 
leiden tot 2,5% verhoging tot het maximum in de schaal is bereikt (wat 
overeenkomt met de huidige systematiek: 2 regels verhoging bij een 
goede beoordeling). Een uitstekende beoordeling zal leiden tot 3,75% 
verhoging tot het maximum van de schaal (gelijk aan huidige 
systematiek: 3 regels). De S-verhogingen blijven bestaan (6 stappen tot 
maximaal 12% – 15% boven het schaalmaximum). Deze aanpassing heeft 
géén consequenties voor het huidige personeel. Wel zijn we hiermee in 
staat nieuw personeel op een lager minimumsalaris aan te nemen binnen 
de bij de functie behorende schaal. De beoordelingssystematiek zal 
onderdeel gaan uitmaken van de cao, waarbij de details zullen worden 
uitgewerkt in een Bedrijfsregeling welke met de Ondernemingsraad zal 
worden besproken. 

Vakantiedagenregeling
Alle oude vakantiedagen zullen maximaal 5 jaar geldig blijven. Dat 

betekent dat eind dit jaar de dagen vervallen welke in 2007 zijn ontstaan 
en nog niet op zijn. Alle dagen welke vóór 2007 zijn ontstaan zijn vorig 
jaar al vervallen. Eind 2013 zullen de resterende dagen uit 2008 vervallen, 
enzovoorts, tot en met de dagen van 2011 welk eind 2016 zullen 
vervallen.
De nieuwe wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn ontstaan zullen per 1 
juli 2013 komen te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen die in 
2012 zijn ontstaan zullen eind 2017 vervallen.
We zullen in juni 2013 samen met de Ondernemingsraad evalueren hoe de 
stand van zaken is met betrekking tot de wettelijke dagen van 2012. 
Mochten er zich dan schrijnende gevallen voordoen, dan zullen 
betrokkenen 3 maanden langer de tijd krijgen om hun dagen van 2012 te 
kunnen genieten. 

Sociaal Beleidskader
De huidige ‘Werkzekerheidsregeling’ zal als basis dienen voor een 

Sociaal Beleidskader. Uitgangspunt daarbij is dat Technicolor de 
inspanningsverplichting heeft om bij het vervallen van de baan de 
betrokken werknemer van werk naar werk te begeleiden. Er zal gezocht 



worden naar passend werk binnen Technicolor, of anders zal een extern 
loopbaanbegeleidingstraject worden ingezet. 
 

Regeling ‘partiële terugtreding oudere werknemers’ (pto-
regeling) 

De huidige leeftijdsgrens van 55 jaar, waarbij de mogelijkheid 
ontstaat gebruik te maken van de pto-regeling, zal meegroeien met de 
stijging van de AOW leeftijd. Uitgangspunt blijft dat men 10 jaar vóór het 
recht op AOW, recht op de pto-regeling zal hebben. 

Duur cao 
De looptijd van deze cao is van 1 januari 2012 tot en met 31 

december 2013. 

Salaris 
Met ingang van 1 april 2012 zal een structurele verhoging van het 

bruto salaris worden doorgevoerd van 0,5%. Zo spoedig mogelijk na een 
akkoord zal een eenmalige bruto uitkering worden gedaan van 1,5% van 
het jaarsalaris met een minimum van 300,- euro.
Met ingang van 1 april 2013 zullen de bruto salarissen structureel met 
1,5% worden verhoogd. Daarnaast zal het bruto salaris dus structureel 
stijgen met 1,25% per 1 juli 2012 voor alleen de groep werknemers in de 
overwerkregeling (zie punt 2).


