
 

  
 

 
Aanvulling onderhandelingsresultaat MSD CAO 2017-2018 
 
Op 11 januari jl. is er een onderhandelingsresultaat cao 2017 - 2018 tot stand gekomen tussen  de 
directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP, met de voorwaarde om ten aanzien van 
de pilot ‘werken naar wens’ uiterlijk in week 4 van 2017 een aantal complementerende afspraken te 
maken, over: 

- Evaluatiecriteria: wanneer is de pilot een succes 
- Ploegentoeslag: welke klokurenmatrix ná de positieve evaluatie van de pilots de huidige 

klokurenmatrix zal vervangen en vervolgens van toepassing zal zijn op alle 
ploegendienstmedewerkers van MSD 

Op 24 januari jl. is ook over deze twee punten door cao partijen overeenstemming bereikt.  
 
Evaluatiecriteria: wanneer is de pilot een succes 
De eind evaluatie van de pilots zal plaatsvinden in december 2017. De slotvraag hierbij zal zijn: ‘Hoe 
waardeer je het totaal van Werken naar wens (meer zeggenschap over werktijden, balans tussen werk 
en privé, werkdruk(beleving), ploegentoeslag op basis van de oude versus de nieuwe klokurenmatrix, 
het systeem van zelfroosteren en de software, enz.) op een schaal van 1 tot 10?’. 
Indien 50% van de respondenten + één een 6 of hoger geeft aan ‘Werken naar wens’, dan worden de 
afspraken zoals vastgelegd in het onderhandelingsresultaat integraal voor alle (ploegendienst) 
medewerkers ingevoerd, tenzij er onverwachte (bedrijfseconomische) redenen tijdens de pilot periode 
naar voren komen die MSD anders zou doen besluiten.  
 
Ploegentoeslag: welke klokurenmatrix ná de positieve evaluatie van de pilots de huidige 
klokurenmatrix zal vervangen en vervolgens van toepassing zal zijn op alle 
ploegendienstmedewerkers van MSD 
De “Klokurenmatrix cao 2016”, blijft van kracht gedurende 2017 (en dus ook voor de berekening van 
alle ploegentoeslagen en de (individuele) ploegentoeslagen tijdens de pilots ‘werken naar wens’) 

 
 
De “Klokurenmatrix cao 2017-2018”, wordt van kracht per 1 januari 2018 ná een positieve evaluatie 
van de pilots ‘werken naar wens’  voor de berekening van alle* ploegentoeslagen (inclusief de 
(individuele) toeslagen op basis van de ‘werken naar wens’ systematiek). Na een negatieve evaluatie 
blijft de “Klokurenmatrix cao 2016” van kracht.  

 
 
 
*met uitzondering van de 5-ploegentoeslag. Voor de berekening van de toeslag voor de 5-
ploegendienst blijft de klokurenmatrix cao 2016 en de daarbij behorende ploegentoeslag van kracht. 
Medewerkers die werkzaam blijven in dit 5-ploegendienstrooster zullen dus bij het werken van het 
huidige (standaard) 5-ploegendienstrooster, de huidige toeslag van 26,8% krijgen. Ter bevestiging en 
zoals eerder afgesproken zullen medewerkers werkzaam in de 5-ploegendienst niet worden 
uitgesloten van deelname aan de pilot ‘werken naar wens’. Deelname aan de pilot betekent uiteraard 
wel dat de ploegentoeslag kan wijzigen voor dat deel dat de individuele medewerker aanpassingen 
doet in het standaard 5 ploegendienstrooster. De klokurenmatrix cao 2016 geldt als basis voor de 
berekening van de individuele ploegentoeslag.  
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Vakorganisaties zullen het onderhandelingsresultaat van 11 januari jl. tezamen met de hierboven 
genoemde afspraken ter stemming voorleggen aan de leden van de vakorganisaties.  
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