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1. Looptijd 
De looptijd van de CAO bedraagt 14 maanden en loopt van 1 maart 2009 tot 1 mei 2010. 
 
2. Loon 
* Per 1-1-2010: 2% structurele loonsverhoging 
* Eenmalige uitkering van 1.75% over jaarinkomen 2009 (conform definitie CAO).  
 
De nominale toeslagen zoals in de CAO genoemd worden eveneens met de structurele loonsverhoging 
geïndexeerd.  
 
Uitbetaling zal plaatsvinden op eerstvolgende salarisronde na bereiken van een akkoord. 
 
3. Wajong 
Er zal een pilot Wajong worden gehouden bij URDV. De intentie is om minimaal 10 Wajongers (jong 
gehandicapten) te plaatsen. Unilever stelt hiervoor een  budget beschikbaar van 200.000,- euro (= 0.25% 
van de loonsom). Dit budget zal centraal beheerd worden. Vanuit dit centrale budget zullen Wajong plekken 
gefinancierd worden, eventuele kosten voor het opzetten van de pilot en de begeleiding van de Wajongers. 
Voor het opzetten van de pilot en het plaatsen van de Wajongers wordt gebruik gemaakt van de ervaringen 
van CNV Jongeren en de andere vakorganisaties. Er wordt gebruik gemaakt van het AWVN protocol 
Wajongers. 
De invulling van de pilot vindt plaats in overleg  met de OR en leidinggevenden. 
Vooraf zullen de succescriteria van de pilot, in overeenstemming tussen CAO partijen, worden vastgesteld. 
Begeleiding moet goed geregeld zijn. De pilot is erop gericht dat de betreffende Wajonger via een 
werkervaringsplaats naar een reguliere functie (in of buiten de Unilever-organisatie) kan doorstromen. 
Unilever zal zich inspannen om de Wajongers in eerste instantie binnen de organisatie te plaatsen. 
 
In het kader van het monitoren van de pilot door cao partijen, wordt regelmatig door Unilever de voortgang 
aan vakverenigingen gerapporteerd. 
 
4. Flexibel werken 
De afspraak uit het principeakkoord van 2007 wordt voortgezet. De tekst van deze afspraak was: In de 
Sourcing Unit Nassaukade, Sourcing Unit Oss en Ola Productie te Hellendoorn zullen in overleg met de 
Ondernemingsraden banen die structureel en het gehele jaar door worden vervuld door uitzendkrachten in 
vaste banen worden omgezet. 
 
5.Stageplekken 
Unilever heeft een toezegging gedaan om 50 stageplekken in te vullen. De stageplekken zijn onderdeel van 
een beroepsopleiding en dienen niet ter vervanging van plekken waarop uitzendkrachten worden ingezet. 
Op afdelingen waar uitzendkrachten werkzaam zijn kunnen stagaires geplaatst worden, mits de betreffende 
stagair een andere opdracht/functie heeft dan de uitzendkrachten. De stagiaires zullen begeleid worden 
vanuit de betreffende beroepsopleiding, en zullen daarnaast ook binnen Unilever een mentor als 
aanspreekpunt hebben. Unilever biedt inzicht aan vakorganisaties in de manier waarop deze stageplekken 
worden ingevuld. 
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6. Opleiding (EVC en 1500,-) 
Een medewerker die dit wil kan deelnemen aan EVC of een andere opleiding volgen die nodig is voor de 
huidige of een volgende functie. Hiervoor geldt dat dit zo veel mogelijk in werktijd plaatsvindt. Indien dit niet 
mogelijk is wordt de hiervoor benodigde tijd vergoed. Tevens betaalt Unilever de kosten van opleidingen die 
nodig zijn voor de huidige of een volgende functie.  
 
Daarnaast zullen EVC trajecten als ‘fotomoment’ ook mogelijk blijven voor een kleine groep medewerkers. 
Dit fotomoment dient als nulmeting voor het verkrijgen van een startkwalificatie.  
 
De pilot EVC in Oss wordt doorgezet, middels een afdelingsaanpak. Deelname aan EVC vindt plaats op 
basis van vrijwilligheid. 
 
Voor overige opleidingen die de arbeidsmarktpositie of persoonlijke ontwikkeling van de werknemer 
(exclusief hobby’s) ten goede komen, krijgt de werknemer een budget van 1500,- euro per jaar.  De 
studietijd voor deze opleidingen is in eigen tijd. 
 
Indien een medewerker in 2010 een aanvraag indient boven het bedrag van 1500,-, dan zal Unilever 
maatwerk toepassen en schappelijk met het aanwenden van het bedrag omgaan en bepalen of er een 
gedeelte van het 2009 budget hierin meegenomen kan worden. Unilever bespreekt dit met de 
desbetreffende medewerker. 
 
Unilever zal vanaf 1 april 2010 aan de vakorganisaties inzicht geven in de besteding van het 1500,- euro 
budget, per locatie zowel wat betreft de hoogte al de aanwending van het persoonlijke opleidingsbudget 
(incl. inzicht in aanvragen over meerdere jaren van het budget). 
 
7. Pensioen 
Er wordt een paritaire werkgroep pensioen gevormd. De opdracht voor deze werkgroep is om een 
toekomstverkenning uit te voeren naar de ontwikkeling van de pensioenregeling Unilever. Onderwerpen 
door partijen ingebracht kunnen meegenomen worden in deze toekomstverkenning. Er zal gebruikt gemaakt 
worden van de informatie uit de ALM studie en het pensioen herstelplan. De werkgroep rapporteert aan 
CAO partijen die vrij zijn om het onderwerp als agendapunt tijdens de CAO onderhandelingen op te voeren.  
Beschikbare expertise kan door Unilever ingehuurd worden. Vakorganisaties kunnen de eigen 
pensioendeskundigen bij de werkgroep betrekken.  
 
Vooruitlopend op deze paritaire werkgroep zullen cao partijen op korte termijn in gezamenlijkheid het 
verzoek neerleggen bij Progress tot nader onderzoek naar effecten van de indexatiesystematiek van de 
excedentregeling.  
 
De opdrachtformulering voor de werkgroep zal in overeenstemming tussen partijen gezamenlijk worden 
opgesteld. 
 
8. RAB 
Er wordt een pilot gehouden in de Brug om de RAB resultaatafhankelijk te maken. 
Deelname aan de pilot is op vrijwillige basis, en zal uitgevoerd worden op afdelingen waar de meerderheid 
van de medewerkers wil deelnemen. De gezamenlijke randvoorwaarden (de piketpalen) worden nog in 
overeenstemming tussen de CAO partijen opgesteld. De helft van het RAB budget zal resultaatafhankelijk 
worden in de pilot. 
Bij de lokale OR zal een instemmingsaanvraag ingediend worden voor de pilot. De lokale OR zal betrokken 
worden in de uitwerking en de uitvoering van de pilot.  
Uitgangspunt van de pilot is dat de targets (inclusief beloning) vooraf bekend, meetbaar en beïnvloedbaar 
zijn.  
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9. Onderzoek Oss 
Partijen hebben besproken dat een onderzoek wordt gehouden bij Unox in Oss naar de beste vorm van 
flexibilisering voor medewerkers en bedrijf en gericht op de beste toekomstmogelijkheden voor Unox en de 
medewerkers in Oss. Dit onderzoek kan decentraal tussen de lokale OR en het management in Oss 
opgepakt worden  
 
10. Vitaliteit 
Unilever inventariseert de huidige lokale fitnessregelingen en stelt een voorstel op voor een uniforme 
regeling dat aan de vakorganisaties wordt voorgelegd. De COR zal door cao partijen daar waar het binnen 
de beïnvloedingssfeer ligt van de COR worden betrokken. Uitgangspunt is dat er geen achteruitgang zal zijn 
in bestaande regelingen. 
 
11. Assistent Managers 
In overleg tussen CAO partijen zal een inventarisatie van de doorstromingsproblematiek voor de Assistent 
Managers en mogelijke oplossingsrichtingen worden gehouden.  
 
12. SBR 
Partijen hebben de intentie afgegeven om in overeenstemming met elkaar te komen tot een nieuwe SBR.  
Zo spoedig mogelijk na het bereiken van een CAO akkoord wordt een start gemaakt met de verdere 
besprekingen voor het opstellen van een SBR. 
Vakorganisaties hebben hierbij aangegeven dat het van belang is dat bij iedere nieuwe reorganisatie de 
vakbonden hun belangenvertegenwoordigende positie behouden en dat bij iedere nieuwe reorganisatie in 
overeenstemming tussen cao partijen wordt afgesproken of en in hoeverre het sociaal kader van toepassing 
is. 
 
13. Premiesparen 
De premiespaarregeling wordt per 1-5-2010 gestopt.  Het saldo van de premiespaarregeling zal vrijvallen. 
Voor de komende 10 jaar zullen de huidige deelnemers die op peildatum 10-3-2010 deelnemen aan deze 
regeling een maandelijkse persoonlijke toeslag ontvangen, ter grootte van het bedrag dat Unilever 
momenteel bijlegt (= Eur 43,83 bruto per maand). De persoonlijke toeslag stopt zodra het dienstverband 
wordt beëindigd doch uiterlijk per 1 mei 2020. 
 
 
 


