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De vakorganisaties FNV Bondgenoten, de Unie en de directie van CEDhebben in
een drietalonderhandelingsronden in het kader van de CAO 2011/2012 het
volgende onderhandelingsresultaat bereikt. Dit eindresultaat zal door de
vakbonden ter stemming worden voorgelegd aan de leden van FNV Bondgenoten
en de Unie.

De inhoud van de CAOCEDdie is afgesloten voor de duur van 1 januari 2008 tot
1 januari 2011 blijft van kracht voor de duur van 1 januari 2011 tot en met 31
december 2012, behoudens de hierna volgende wijzigingen en/of aanvullingen:

Looptijd CAO
De CAOwordt voor 2 jaar afgesproken te weten van 1 januari 2011 tot en met
31 december 2012.

Salarisontwikkeling
De salarissen zullen als volgt worden verhoogd:
1-7-2011 1,75%
1-7-2012 1,75%

Scholing, ontwikkeling en training
o In de CAOzal er een nieuwe bepaling worden opgenomen ter verwijzing

naar de reeds vigerende "Studieregeling CEDNederland B.V. en haar
werkmaatschappijen", onderdeel van de fiscale handleiding. Deze regeling
is eerder overeengekomen tussen de Ondernemingsraad en de directie van
CED.

o Medewerkers kunnen tijdens het functioneringsgesprek aangeven of zij
behoefte hebben aan een loopbaan check. HRzal deze loopbaan check
faciliteren d.m.v. een digitale assessment tooI.

Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid
In oktober 2011 zal er een werkgroep van start gaan met de volgende opdracht:

o Inventariseer de onderwerpen die uitgewerkt moeten worden in het kader
van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid.

o Onderzoek wat er al gebeurt en welke knelpunten er nu zijn bij deze
onderwerpen

o Kom per onderwerp met minimaal 2 oplossingsrichtingen
o Benoem per leeftijdsfase de knelpunten en oplossingen

De werkgroep krijgt een jaar de tijd om bovenstaande uit te werken en ieder
kwartaal zal er een voortgangsrapportage plaatsvinden.
De projectgroep zal bestaan uit de volgende leden:

o Projectleider HR
o 2 Leden OR
o 2 Managers 1 leidinggevende

De stuurgroep zal bestaan uit BU directeur, HR Directeur en twee
stuurgroepleden aan te wijzen door de betrokken vakorganisaties.



Keuze mogelijkheden in de CAO
In een moderne CAO kunnen werknemers zelf keuzes maken omtrent hun
arbeidsvoorwaarden. Gedurende de looptijd van de CAOzal er een werkgroep
worden gestart die de mogelijkheden binnen de CEDCAOonderzoekt,
voorstellen en eventuele uitwerkingen zullen tijdens de CAOonderhandelingen
in 2013 plaatsvinden. Deze werkgroep zal eveneens paritair worden
samengesteld, zulks in overleg met de betrokken vakorganisaties.

Arbeidsmarkt participatie
CEDzal blijvend aandacht hebben voor deelname van alle groepen
medewerkers, aan het arbeidsproces, binnen onze samenleving, waaronder
WAJONGERS.

Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties zal worden verhoogd van 8400
euro naar 10.000 euro.

Tevens zijn nadere afspraken gemaakt met de vakorganisaties en de
Ondernemingsraad in verband met de problemen ten aanzien van de werkdruk.
Deze afspraken zijn reeds weergegeven in een brief van 3 mei 2011 die u van
uw vakbond hebt mogen ontvangen.
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