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Looptijd

Looptijd CAO van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 (twee jaar)

Salarisverhogingen

 Eenmalige uitkering van € 400,00 bruto per 1 augustus 2012 (naar rato percentage
dienstverband) voor medewerkers die per 1 augustus 2012 minimaal een jaar in dienst zijn.
Medewerkers die per 1 augustus 2012 nog geen jaar in dienst zijn, krijgen bovengenoemd
bedrag naar rato (percentage en duur) dienstverband uitgekeerd.

 Per 1 januari 2013 structurele salarisverhoging van 1%.

Pensioendatum

Werknemers mogen doorwerken tot de eerste van de maand volgend op de maand waarin de AOW-
gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is per 1 januari 2011 bij Beeld en Geluid ingevoerd. De OR zal jaarlijks worden
geïnformeerd over de bedrijfsregelingen/activiteiten die in de werkkostenregeling ondergebracht
worden alsmede de fiscale ruimte die hiervoor wordt benut.

Sociale Innovatie

Beeld en Geluid zal in het najaar 2012 starten met een onderzoek om de behoeften te peilen onder de
medewerkers omtrent de (flexibilisering) van de arbeidsvoorwaarden. Dit zal gebeuren door middel
van plenaire sessies. Het streven is om per 1 januari 2014 een nieuwe moderne CAO te realiseren
gebaseerd op de ambities en input uit de groepsgesprekken met als thema’s ‘mijn werk’ ‘mijn tijd’ ‘mijn
geld’ en ‘mijn benefits’. Gedurende dit traject zal nauw worden samengewerkt met FNV Kiem en de
Ondernemingsraad.

Vitaliteitsregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. In de plaats hiervan zal de vitaliteitsregeling
per 1 januari 2013 van kracht worden. Beeld en Geluid zal deze regeling uitvoeren conform de
wettelijke regeling.

Het Nieuwe Werken

De Ondernemingsraad van Beeld en Geluid is bezig met het formuleren van beleid omtrent
gedeeltelijk mobiel werken. Dit onderwerp zal nader worden uitgewerkt in het kader van Sociale
Innovatie.

Sociaal Beleid

Beleid bij reorganisaties.
In de CAO zal onderstaand artikel worden opgenomen:
“Bij organisatieaanpassingen/reorganisaties zal werkgever tijdig overleg voeren met de
Ondernemingsraad conform het gestelde in de Wet op de OndernemingsRaden (WOR). Het is aan de
Ondernemingsraad om zich te laten bijstaan door de vakbond FNV Kiem. Mochten partijen van
mening zijn, dat bij de realisatie van de organisatieaanpassing / reorganisatie een Sociaal Plan



gewenst is of noodzakelijk blijkt, dan zal Beeld en Geluid met de OR een Sociaal Plan overeenkomen
waarbij aandacht wordt besteed aan de onderstaande onderwerpen:

 Interne- en externe herplaatsing van boventalligen;
 Van werk naar werktrajecten;
 Scholings- en mobiliteitsbevorderende regelingen;
 Financiële afvloeiingsregeling;
 Pensioenopbouw

waarbij rekening wordt gehouden met eerdere (preventieve) inspanningen gericht op de duurzame
inzetbaarheid van de medewerkers.

Flexwerkers
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van flexibilisering zal in het sociaal jaarverslag een rapportage
opgenomen worden van het aantal medewerkers dat niet op basis van een dienstverband bij Beeld en
Geluid werkzaam is, zoals uitzendkrachten, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers.

Sociaal jaarverslag
Het sociaal jaarverslag wordt gelijktijdig met de Ondernemingsraad toegezonden aan FNV Kiem.

Leeftijdsdagen

De leeftijdsdagen zijn in de vorige CAO (2010-2011) afgeschaft. De vrijkomende middelen zijn in het
opleidingsbudget gestoken. Beeld en Geluid zal nagaan in hoeverre medewerkers die vanwege hun
leeftijd net buiten deze oude regeling vallen, op grond van redelijkheid als eerste kunnen worden
gecompenseerd.

Vakantiedagen

Naar aanleiding van de nieuwe vakantiewet per 1 januari 2012, zal de CAO-tekst in Hoofdstuk 5
worden aangepast. Dit houdt in dat:

 Vakantierechten worden volledig opgebouwd tijdens ziekte;
 Wettelijke vakantierechten, opgebouwd vanaf 2012, die niet zijn opgenomen binnen zes

maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn verworven, zijn vervallen;
 Bovenwettelijke vakantierechten die niet zijn opgenomen binnen vijf jaar na de laatste dag van

het kalenderjaar waarin deze zijn verworven, zijn vervallen.
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