
 

 

 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO OVERLEG 

 

 

Aan alle medewerkers. 

 

Beste collega’s, 

 

Maandag ochtend 12 mei hebben wij voor de vijfde maal met de vakbonden CAO overleg gehad. 

Dit overleg heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat, dat de bonden 27 mei aan hun leden 

ter goedkeuring zullen voorleggen. 

 

De punten van dit onderhandelingsresultaat zijn de volgende: 

 Voor CAO1: 

o Een collectieve verhoging per 1 april 2014 van 2⅓% (2,33%) 

o Verhoging van de CAO1 bonus over 2014 van €700 naar €900 bruto. Met daarbij een 

minimum uitkering van €250 bruto 

 

 Voor HP6 en HP7: 

o Een collectieve verhoging per 1 april 2014 van 2⅓% (2,33%) 

o Voor die medewerkers die niet onder de systematiek van de short term bonus vallen, 

eveneens de verhoging van de bonus over 2014 van €700 naar €900 bruto. Met 

daarbij een minimum uitkering van €250 bruto 

o Pay for Performance wordt dit jaar niet uitgerold voor HP6 &HP7. Deze groepen 

volgen de bestaande merit methode 

 

 Voor CAO HP (exclusief HP6 en HP7): 

o Onderstaande Pay for Performance (PFP) tabel is afgesproken, met een gemiddelde 

merit van 2,5% 

 
o De PFP toepassing over dit jaar, is een pilot. Na afsluiting zal door partijen worden  

geëvalueerd hoe het systeem heeft gewerkt. O.a. zal het totaal toegekend 

percentage en distributie worden bekeken en besproken 

o HR zal een PE bezwaar procedure uitwerken en communiceren 

o Salaris midpoint benchmark:  resultaten worden jaarlijks bij het kerst periodiek 

overleg gepresenteerd. Regel daarbij is dat Nestlé zijn salaris midpoints aanpast naar 

de mediaan van de general market (conform Mercer methodiek). 

o Inzet- mits doenlijk binnen toegekende budget – wordt om bij scores van 2/2 en 

hoger minimaal de inflatieraming (zgn. “afgeleide reeks”) in de matrix te verwerken, 

PE

min max min max min max min max min max min max

3/3 6,50% 9,00% 5,50% 7,00% 4,50% 6,00% 4,00% 5,30% 3,00% 4,30% 1,80% 3,20%

2/3, 3/2 4,30% 6,50% 3,50% 5,00% 3,00% 4,50% 3,00% 4,00% 2,50% 3,50% 1,80% 2,20%

2/2 1,80% 4,00% 1,80% 3,20% 1,80% 2,70% 1,80% 2,50% 1,80% 2,20% 1,80% 1,80%

1/2 , 1/3 0,00% 3,00% 0,00% 2,50% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1/1, 2/1, 3/1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

>120%>110%<120%< 80% >80%<90% >90%<100% >100%<110%



zoals deze door het CPB medio december wordt gepubliceerd. Dit kan eventueel in 

het CAO proces nader worden bijgesteld 

 

 Werkgever en vakbonden formeren een werkgroep welke in het lopend cao jaar de volgende 

zaken zullen analyseren en zo mogelijk voorstellen zullen doen: 

o Overlap HP6 en HP7 en CAO1 

o Mogelijkheden om PFP verder uit te rollen over HP6 en HP7 

o Analyse haalbaarheid mogelijke samensmelting CAO1 en CAOHP 

 

Overige punten: 

 Nestlé biedt aan dat flex-medewerkers, niet vallend onder de reguliere instroom via 

Randstad en niet zijnde vakantiewerkers, 3% extra salaris zullen ontvangen (geldend voor 

cases startend vanaf 1-6-2014) 

 Werkgever en bonden zullen in overleg treden, nadat het SER-advies over de nieuwe WW- 

structuur is gepubliceerd 

 In 2014 kan de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk verrekend worden 

 De werkgeversbijdrage regeling (zgn. “vakbondstientje”) wordt gecontinueerd 

 

Tot slot gaan we conform onderstaande afspraken duurzame inzetbaarheid vormgeven: 

 

Duurzame inzetbaarheid binnen Nestlé 

 

Wat doen we al op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

Vanuit de werkgroep duurzame inzetbaarheid is vastgesteld dat zowel de medewerkers als Nestlé 

gebaat zijn bij een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De werkgroep heeft ook vastgesteld dat het 

principe van duurzame inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van de medewerker, met support 

vanuit Nestlé. 

 

De werkgroep ziet de volgende uitdagingen, nu en naar de toekomst, welke specifiek aandacht 

moeten krijgen binnen het beleid: 

- Op lange termijn zal het vullen van de nachtploegen met de verwachte vergrijzing lastig kunnen 

worden 

- Er bestaat een groot verschil in de nachttoeslag vs. het normale dagloon 

- Bestaande cao is ‘one size fits all’ waarbij medewerkers een meer persoonlijke benadering 

verwachten 

- Weinig rotatie tussen fysiek zware en niet-fysieke rollen 

- Algemene gezondheid van de medewerkers 

- Beschikbaarheid van trainingstijd in de fabriek 

- Een carrière ontwikkeling van specialisten vs. generalisten 

De werkgroep heeft ook vastgesteld dat reeds bestaande initiatieven passen bij het duurzame 

inzetbaarheidsbeleid, oa; 

- Gezondheid; dagelijks fruit en gezonde lunch  

- Senioriteitsdagen en parttime pensioen 

- Wellness activiteiten zoals sport, massage, lidmaatschap bij sportscholen 

- Youth employment initiative 

- Bestaand trainingsbeleid en Personal Development Guide (PDG) 



Wat willen partijen in 2014 toevoegen aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid: 

 

Gezien de voortgang van het project stellen wij de volgende acties voor om per 2014 verder uit te 

werken of per direct te activeren: 

- Per direct: Amstelveen thuiswerkbeleid wordt van toepassing op Nunspeet 

- Per direct: Parttime pensioen wordt toegestaan, opvolgend seniorenverlof (Alliance staat deeltijd 

pensioen toe, senioren regeling mag twee jaar voor ingang parttime pensioen worden gestart. 

De regelingen mogen niet tegelijk ingezet worden, en de regelingen mogen maximaal 1 dag 

reductie zijn van de originele werktijd, tot een minimum van 3 werkdagen per week) 

- Per direct: optie tot extern loopbaan advies voor medewerkers die op een PIP (verbeter traject) 

wordt geplaatst. Bij verlening van de PIP wordt loopbaan advies verplicht 

- Per direct; medewerkers kunnen het ‘sabbatical’ beleid toepassen (6 maanden) voor het starten 

van een eigen bedrijf en bij geen succes binnen 6 maanden terugkomen in eigen rol 

- Per direct; principe van mantelzorg wordt in de cao opgenomen 

- Per direct; extra stimulans door lancering van het ‘I-change’ project in Amstelveen 

- Verder uitwerken; onderzoek naar zelfroosteren 

- Verder uitwerken; uitrollen van apprenticeship  (buddy systeem) in Nunspeet als onderdeel van 

het Youth Employment Initiative 

- Verder uitwerken; trainen van buitendienst teamleiders bij het uitvoeren van ontwikkelings –en 

beoordelingsgesprekken van seniore medewerkers 

 

Wat zien wij als lange termijn activiteiten die de werkgroep verder gaat uitwerken 

De werkgroep kwam in het laatste overleg tot het idee van een ‘duurzaam inzetbaarheid budget’. Dit 

punt en het toekomst beleid rondom vulling van de nachtploegen zijn trajecten waar in overleg met 

de werkgroep, medewerkers en management verder op moet worden uitgewerkt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nestlé Nederland 

 

Amstelveen, 12 mei 2014 

 


