
 
Unilever Cao-akkoord 2007-2009 
 
De hoofdlijnen zijn als volgt: 
De looptijd van de Cao is van 1 mei 2007 tot 1 maart 2009. De 
loonsverhogingen bedrage 3% per 1-5-2007 (onder aftrek van de reeds 
gegeven 1% verhoging), 3,5% per 1 maart 2008 en een eenmalige 
uitkering voor de medewerkers van de 5 stakende fabrieken van 500 
euro bruto. De RAB wordt voor iedereen een zelfde percentage. 
 
Andere afspraken zijn als volgt: 
- Er komt overleg met de OR-en en vakbonden over de toekomst van de 
bedrijven, investeringen, de werknemersplannen, en we gaan een 
toekomstvisie op de langere termijn ontwikkelen.  
- Garanties van geen gedwongen ontslagen tot 2011 bij Unox, Oss en 
Hellendoorn. 
- De ploegentoeslag van Unox en Loosdrecht wordt verhoogd tot het 
niveau van de andere bedrijven. 
- Er geldt een ontslagverbod voor arbeidsongeschikte medewerkers, 
ongeacht het percentage van arbeidsongeschiktheid. 
- Uitzendkrachten die het hele jaar bij Unilever werken worden in vaste 
dienst genomen. 
- Uitzendkrachten krijgen na 6 maanden alle arbeidsvoorwaarden van de 
Unilever Cao. 
- De 18 pagina’s met Cao verslechteringvoorstellen zijn van tafel. 
- De OR-en van Calvé, Lever Faberge en Loosdrecht kunnen nog steeds 
besluiten alternatieve scenario’s uit te rekenen om sluiting te voorkomen. 
Unilever is bereid hier serieus naar te kijken als we dat willen. 
- Indien er fabrieken dicht gaan, dan geldt voor de werknemers bij die 
fabrieken deze garantie van geen gedwongen ontslag tot oktober 2008. 
Voor maximaal 100 door OR -en en vakbonden aan te wijzen  
medewerkers met een zwakke arbeidsmarktpositie geldt de garantie tot 1 
april 2009. 
- Medewerkers die vertrekken hebben recht op de kantonrechterformule 
en hier bovenop hebben we een bedrag van E.25,- miljoen 
uitonderhandeld voor de ca. 450 medewerkers die mogelijk hun baan 
verliezen. Dit bedrag gaan OR-en en vakbonden verdelen, zodat we 
zorgen voor een goede toekomst van de medewerkers. We kunnen 
hiermee voor extra geld zorgen, investeringen doen in werkzekerheid en 
werkgelegenheid voor de mensen of zelfs in nieuwe bedrijven. De 
medewerkers bepalen dit uiteraard op individuele basis. In ieder geval 
willen we hiermee zorgen dat iedereen aan het werk blijft. Ook degenen 
met de minst goede arbeidsmarktpositie.  



 
 
 
 


