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Tussen  

 

enerzijds 

KPN Corporate Market B.V. te Amsterdam handelend onder de naam KPN IT Solutions B.V. 

en 

 

anderzijds 

FNV Bondgenoten te Amsterdam, 

CNV Dienstenbond te Hoofddorp, 

De Unie te Culemborg, 

(tezamen de vakorganisaties) 
 

in aanmerking nemende dat  

 De looptijd van de KPN Corporate Market CAO 2013 verstrijkt op 1 januari 2014 en 

het Sociaal Plan op 1 april 2014 

 

is op 18 december 2013 een onderhandelingsakkoord bereikt over de KPN Corporate Market 

BV CAO 2014. Dit onderhandelingsresultaat heeft daarmee geen betrekking op de 

medewerkers met een PAO overeenkomst, de zogenaamde “boven-CAO” medewerkers, 

Call2 medewerkers en de medewerkers op wie door Corporate Market BV, op grond van 

afspraken met vakorganisaties partij bij de KPN CAO, de KPN CAO nog steeds wordt 

toegepast. 

 

De hierna volgende afspraken zijn tussen KPN Corporate Market B.V. en de vakorganisaties 

(verder te noemen partijen) gemaakt: 

 
Daar waar in dit onderhandelingsakkoord verwezen wordt naar hoofdstukken of artikelen, 

worden de nummering en benaming gebruikt uit de KPN Corporate Market CAO 2013. In de 

KPN Corporate Market CAO 2014 kunnen de betreffende nummering en benaming echter 

wijzigen als gevolg van de aanpassingen in de CAO. 

Daar waar in dit onderhandelingsakkoord wordt gesproken onder KPN ITS medewerkers dan 

wordt gedoeld op de KPN ITS medewerkers die onder de KPN Corporate Market CAO vallen. 

 

 

DEEL A 
 

Looptijd 

 

De looptijd van de CAO is van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. 

 

1.  Loonontwikkeling 2014 

Per 1 juli 2014 wordt, voor alle medewerkers vallende onder de CAO, een structurele 

verhoging van het salaris, welke gerelateerd is aan het functioneren en de relatieve 

schaalpositie, uitgevoerd volgens de volgende verhogingsmatrix.  
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Verhogingmatrix 2014 (ingaande per 1-7-2013) 

 
Beoordeling <70 70-85 85-100 >100 boven max. 

1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,90% 0,79% 0,23% 0,00% 0,00% 

3 2,30% 2,08% 1,80% 0,56% 0,00% 

4 3,00% 2,80% 2,10% 0,90% 0,00% 

5 3,90% 3,60% 2,50% 1,00% 0,00% 

 

 

2.  Loonlijnen 

Per 1-1-2014 wordt de loonlijn KPN Corporate Market verhoogd met 2%.  De oude loonlijn 

Getronics/KPN Corporate Market (CAO bijlage B Protocol afspraken bij CAO 2009) komt te 

vervallen per 1-7-2014. Voor de medewerkers op wie deze loonlijn nog van toepassing was, 

geldt vanaf 1 juli 2014 de loonlijn KPN Corporate Market of de loonlijn KPN Consulting.  

Na de toepassing van de matrix (per 1-7-14) zal de loonlijn KPN Corporate Market worden  

verhoogd met 2,5%. 

De loonlijn Consulting wordt niet verhoogd. 

 

 

3. Eenmalige uitkering 

In juli 2014 zal een eenmalig uitkering ter grootte van € 250,- bruto worden uitgekeerd aan de 

medewerkers, zoals gedefinieerd in Artikel 1 Definities van de KPN Corporate Market CAO 

2013. Parttime medewerkers zullen de eenmalige uitkering volledig ontvangen. 

 

 

4.  Indexatie overwerkgrens (art.17.4.2.) 

De overwerkgrens wordt per 1-1-2014 geïndexeerd met 2% dit betekent dat de nieuwe grens 

uitkomt op €4080. Medewerkers met een bruto maandsalaris dat gelijk of hoger is dan €4080 

zijn uitgesloten van uitbetaling van overwerk. 

 

 

5. Indexatie standby (art.17.3.2.) 

De variabele standby vergoeding wordt per 1-1-2014 geïndexeerd met 2% dit betekent dat de 

volgende nieuwe vergoedingen gelden: 

- werkdagen €2,15 bruto per uur 

- weekend/feestdagen €2,63 bruto per uur 

 

 

6. Minimumsalaris schaal 9 loonlijn  

Zowel het minimumsalaris van schaal 9 in de loonlijn KPN Corporate Market als het 

minimumsalaris van schaal 9 in de loonlijn Consulting worden verhoogd.  

KPN Corporate Market   van €2025 naar €2100 

Consulting    van €2244 naar €2350 

Deze verhogingen zorgen ervoor dat de promotiebedragen gebaseerd op het verschil tussen 

schaal 8 en 9, en schaal 9 en 10 meer in verhouding zijn. 
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7. Pensioen  

Aan artikel 18.1 zal toegevoegd worden dat CAO partijen, na de bespreking van de franchise, 

het spaarbedrag en deelnemersbijdrage, een advies kunnen uitbrengen aan het bestuur van het 

pensioenfonds, inzake deze onderdelen.  
 

 

8.  Pensioenregeling ABP 

De medewerkers met een ABP pensioen zullen vanaf 1 januari 2014 onverkort de 

pensioenregeling van het ABP volgen. Dat betekent concreet dat de franchise en het 

werknemersdeel van de pensioenpremie voortaan gelijk zullen zijn aan de franchise en de 

premie die door het ABP worden vastgesteld. De huidige deelnemers zullen hierover een brief 

ontvangen. Artikel 18.5 komt hiermee te vervallen. 

 

 

9.  Boven-CAO medewerkers 

Aan artikel 2.7 zal worden toegevoegd dat boven-cao medewerkers die dit wensen, onder de 

CAO gebracht kunnen worden. Dit gebeurt logischerwijs onder de CAO voorwaarden. 

 

 

10.  SPIE 

Artikel 2.4 zal worden aangepast. De KPN Corporate Market CAO en het KPN Corporate 

Market Sociaal plan zijn per 1-5-2014 niet langer van toepassing voor de medewerkers die 

vallen onder de BV IS&P.  

 

 

DEEL B 
 

Vakbonden en KPN ITS hebben tijdens de onderhandelingen de wens uitgesproken om waar 

mogelijk al stappen te zetten richting één CAO. De volgende afspraken zijn in dat kader 

gemaakt:  

 

11.  Persoonlijk budget  

Het persoonlijk budget (Artikel 15) komt te vervallen. Ter compensatie hiervoor ontvangen 

de medewerkers per 1-1-2014 een structurele verhoging van het salaris met €10,42 (op 

fulltime basis) en een inzetbaarheidsbudget (zie punt 12.). In totaal, betreft dit een structurele 

verhoging van het salaris met €125 per jaar waarover vakantiegeld en pensioen zal worden 

opgebouwd. 

 

 

12. Inzetbaarheidsbudget 
Alle medewerkers hebben vanaf 1-1-2014 recht op een inzetbaarheidsbudget van €1000 per 

jaar. Het budget dient besteed te worden aan opleidingen, producten en/of diensten uit KPN 

Academy. 

 

 

13.  Eén verlofdag -> salaris 

Het aantal verlofuren wordt verlaagd van 208 uur naar 200 uur bij een fulltime dienstverband. 

Als compensatie voor het vervallen van 8 verlofuren (één verlofdag) ontvangen alle 

medewerkers per 1-1-2014 een salarisverhoging van 0,38% (bij een fulltime dienstverband). 

 

 

14. 5 mei 

De dag waarop de bevrijding wordt gevierd, wordt in lustrumjaren (2015,2020, etc.) 

aangemerkt als feestdag. Op een feestdag is er sprake van verlof met behoud van salaris. 
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15. Collectieve vakantie-uren  

Artikel 21.3 over vaststellen van collectieve verplichte vakantie-uren komt te vervallen. Dit 

betekent dat er voor het jaar 2015 geen collectieve verplichte vakantie-uren worden 

vastgesteld. 

 

 

DEEL C 
 

In het kader van het toewerken naar één set aan arbeidsvoorwaarden is op het gebied van het 

Sociaal Plan een grote stap gezet: 

 

Sociaal Plan 2014 en 2015 
Het huidige KPN Corporate Market Sociaal Plan wordt verlengd tot 1 januari 2015, 

met de volgende aanpassingen en aanvullingen per 1 april 2014: 

- De langere en intensievere outplacement trajecten zoals deze door KPN worden 

aangeboden (zie hoofdstuk 4.1 KPN Sociaal Plan) zullen ook voor de boventallige 

KPN ITS medewerkers beschikbaar worden gesteld. 

- Van de toegang tot de KPN Academy kan na uitdiensttreding geen gebruik meer 

worden gemaakt. Gedurende een periode van boventalligheid kan dit wel. 

- De begeleidingscommissie geeft formele terugkoppeling aan de vakbonden van het 

aantal casussen en de uitspraken van de commissie. 

met de volgende aanpassing per 1 juli 2014: 

 Voor de vaststelling van de beëindigingvergoeding geldt de correctie factor (c) = 1,2. 

 

Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 wordt het KPN Sociaal Plan integraal 

toegepast op de KPN ITS medewerkers; 

met de volgende aanvulling: 

- Indien er sprake is van maximering van de beëindigingsvergoeding op grond van 

artikel 3.4 KPN Sociaal Plan geldt binnen het KPN Sociaal Plan dat eventuele 

pensioenschade niet wordt gecompenseerd. KPN hecht aan gelijkheid. Medewerkers 

die deelnemers zijn in de SVG pensioenregeling worden door dit art. 3.4 harder 

getroffen dan de medewerkers die deelnemers zijn in de KPN pensioenregeling. 

Daarom geldt voor deze medewerker een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is 

gebaseerd op het voor de medewerker geldende verschil tussen het werkgeversdeel 

van de beschikbare premiestaffel van de SVG pensioenregeling en de 

werkgeversbijdrage in de KPN pensioenregeling . De berekening vindt dus op 

individueel niveau plaats. Het verschil wordt in een bruto bedrag toegevoegd aan de 

beëindigingvergoeding. Deze toezegging geldt zolang de boventallige KPN ITS 

medewerker deelnemer is aan de SVG regeling.  

 

 

16. Opzegtermijnen 

In lijn met het, per 1-1-2015, van toepassing verklaren van het KPN Sociaal Plan op de KPN 

ITS medewerkers zullen per 1-1-2015 de wettelijke opzegtermijnen (voor de werkgever) gaan 

gelden en aangepast worden in de CAO (art.6.4.). 
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DEEL D 
 

17.  Duurzaam Inzetbaarheid-meting 

Alle medewerkers kunnen in KPN Academy kiezen voor een Duurzaam Inzetbaarheid-meting 

(DI-meting) die voor het grootste deel door KPN wordt betaald en voor het resterende deel 

door de medewerker. De medewerkerbijdrage in de kosten van de DI-meting kan worden 

betaald uit het beschikbare Inzetbaarheidbudget (zie punt 11). De uitkomsten van de DI-

meting worden geanalyseerd en de medewerker ontvangt adviezen.  

 

 

18.  Oriëntatiestages 

Medewerkers kunnen in overleg met hun manager afspreken om een periode van maximaal 

twee weken intern stage te lopen in een functie die, gelet op wat zij doen, kunnen en willen, 

passend kan zijn als vervolgfunctie. De stage kan plaatsvinden als medewerker, de eigen 

manager en de ontvangende manager hier overeenstemming over bereiken. Er is in het geval 

van een stage geen sprake van een financiële compensatie evenmin van het ontstaan van recht 

op een functie.  

 

 

19.  Mantelzorg 

KPN ITS zal zich intern nadrukkelijk profileren als een mantelzorgvriendelijke werkgever 

door duidelijk over het onderwerp te communiceren, het beleid te beschrijven, kennis en 

expertise te ontwikkelen binnen HR en HR-gerelateerde externe leveranciers en medewerkers 

te wijzen op de ondersteunende faciliteiten. Mantelzorg wordt vormgegeven aan de hand van 

de inzet van Het Nieuwe Werken (waar van toepassing) en de bestaande wettelijke 

verlofregelingen onder andere op basis van de Wet arbeid en zorg. Daarnaast hebben 

managers de ruimte op basis van maatwerk op individueel niveau extra faciliteiten 

beschikbaar te stellen. In geval van mantelzorg geven manager en medewerker ook aandacht 

aan het werk dat niet uitgevoerd kan worden als gevolg van de afwezigheid van de 

medewerker die mantelzorg geeft. 

 

 

20.  Vervolgafspraken onderzoek/evaluatie 

a. Sporten uit bruto loon 

 KPN ITS zal een studie gaan doen naar de mogelijkheden van sporten uit  

 brutoloon daarbij rekening houdend met de werkkostenregeling. 

b. Jobcarving 

 KPN ITS zal gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van jobcarving binnen 

 KPN ITS om daarmee functies geschikt te maken voor Wajongeren.  

c. Global Framework Agreement 

 De vakbonden hebben aangegeven veel waarde te hechten aan een Global  

 Framework Agreement. Een Global Framework Agreement is een   

 overeenkomst tussen een multinational en de vakbeweging die betrekking  

 heeft op de rechten van de werknemers. Afgesproken is dat KPN ITS samen  

 met de bonden zal gaan onderzoeken hoe binnen KPN hieraan invulling   

 gegeven kan worden. Dit zal gebeuren in nauw overleg met Legal. 

d. (Internationale) maatschappelijk verantwoorde vakbondsprojecten  

 KPN zal samen met de vakbonden onderzoeken op welke manier de producten en 

 diensten van KPN en de maatschappelijke initiatieven die KPN reeds onderneemt, 

 ondersteunend kunnen zijn aan (internationale) maatschappelijk  verantwoorde 

 vakbondsprojecten. 

e. Het Nieuwe Werken 

 KPN ITS zal een evaluatie uitvoeren naar Het Nieuwe Werken. 
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f. Derde WW-jaar 

 De wijzigingen in de WW zullen, nadat er een definitief advies over dit onderwerp 

 van de SER beschikbaar is, onderwerp zijn van overleg met de vakbonden. 

g. Promotie vakbonden 

 Om de bekendheid van de medewerkers met de vakbonden te vergroten is door de 

 vakbonden de wens uitgesproken om enige promotieactiviteiten binnen KPN ITS te 

 organiseren. Afgesproken is dat dit onderwerp door de vakbonden van ITS in 

 samenwerking met de KPN bonden nader ingevuld en opgepakt zal gaan worden.  

h. Deelname werkgroep Variabele beloning 

 KPN ITS biedt de vakbonden de gelegenheid om zich aan te sluiten bij de werkgroep 

 Variabele beloning. Het doel van de werkgroep is om met alle partijen het onderwerp 

 te verkennen en vervolgens samen te werken aan voorstellen. 

 

 

 

.  
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Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend d.d. 18 december 2013 te Utrecht; 

 

Voor KPN Corporate Market BV, 

 

 

 

 

 

 

 

Ibo Metz 

VP HR KPN BV 

 

 

Voor FNV Bondgenoten: 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Bolte 

Bestuurder 

 

 

Voor De Unie: 

 

 

 

 

 

 

 

Hans de Jong 

Bestuurder 

 

 

Voor CNV Dienstenbond: 

 

 

 

 

 

 

 

Michiel Wallaard 

Bestuurder 
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Bijlage bij onderhandelingsakkoord CAO 2014 d.d. 18 december 

2013 
 

1. Werkgeversbijdrage 

KPN ITS verklaart zich bereid om voor het jaar 2014 voor de diverse 

vakbondswerkzaamheden, een bijdrage vastgesteld op €70.000, te verstrekken aan de 

vakorganisaties. 

 

 

 

 

 

 

 


