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CAO Principeakkoord DSM in Nederland 
 
DSM Nederland B.V. en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Vakmensen, 
Regiovakbond ABW en Synergo VHP hebben op donderdag 28 januari 2010 een principeakkoord 
bereikt over de nieuwe CAO met een looptijd van 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 . 
Onderstaand een totaal overzicht van wat is overeengekomen voor de Sociale eenheden van DSM  
in Nederland. 
 
1.   Werkgelegenheid 
 
Als gevolg van de huidige wereldwijde recessie zijn de marktomstandigheden voor DSM thans 
aanzienlijk verslechterd. Om die reden heeft DSM het besluit genomen om een aantal structurele 
kostenbesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten de continuïteit van de 
onderneming zoveel mogelijk veilig stellen en leiden tot een versterking van de winstgevendheid en het 
concurrentievermogen in de toekomst. Onderdeel van deze kostenbesparende maatregelen is een 
vermindering van het aantal arbeidsplaatsen voor DSM in Nederland met 350 tijdens de looptijd van 
deze CAO t.w. de periode 1 juni 2009 t/m 31 december 2010.  
 
Daarbij verplicht DSM zich, uitgaande van de thans bestaande inzichten en visies, gedurende de 
contractperiode in Nederland geen gedwongen collectief ontslag te zullen toepassen, zulks tenzij het 
bedrijf door ingrijpend gewijzigde omstandigheden in de onmogelijkheid komen te verkeren deze 
verplichting te verwezenlijken.   
 
In aanvulling daarop, gezien de specifieke economische omstandigheden van dit moment, is DSM 
bereid als onderdeel van de CAO 2009 – 2010 de volgende afspraak te maken. 
 
DSM in Nederland zal gedurende de contractperiode en na invulling van de reductie van 350 
arbeidsplaatsen (exclusief de effectuering van het project Alfa en het project Pearl) geen verdere 
reducties van arbeidsplaatsen in gang zetten, in die zin dat gedurende de looptijd van de CAO slechts 
in overeenstemming met de vakorganisaties vastgesteld kan worden dat er sprake is van zodanig 
ingrijpend gewijzigde omstandigheden dat DSM in Nederland onmogelijk aan deze 
werkgelegenheidsafspraak gehouden kan worden. Indien deze omstandigheden noodzaken tot 
aanvullende maatregelen, dan zal dit in overeenstemming met de sociale partners worden vastgesteld 
en opgevolgd waarbij ieders verantwoordelijkheid (DSM, vakorganisaties, ondernemingsraad) zal 
worden gerespecteerd.  
 
DSM zal periodiek inzicht verschaffen in de invulling van de betreffende arbeidsplaatsen-ontwikkeling.  
 
2.         Beloning 

Per 1 februari 2010 zullen de salarissen en salarisschalen worden verhoogd met 2%. 
Indien het resultaat van DSM in Nederland over 2010 negatief is, zal er een eenmalige 
verrekening in 2011 van 0,25% plaatsvinden door een korting op een variabele uitkering of 
door verrekening in tijd. 

 
3.         Performance management 

Met ingang van 1 januari 2010 zal integraal voor alle bedrijfsonderdelen Career Management 
voor de groepering C38 en hoger (of vergelijkbare niveaus) in Nederland als standaard 
performance management methode zijn ingevoerd met de beoordelingsronde eind 2010.  
 
Uniformering Meritstructuur 
Uiterlijk in december 2010 zal een studie zijn afgerond waarin een uniforme meritstructuur voor 
de sociale eenheden is uitgewerkt. De uitkomst van deze studie zal bij overeenstemming 
tussen partijen worden ingevoerd per 1 januari 2011. 
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4.         Stages/werkervaring 

• DSM zegt toe de omvang van het aantal stages te handhaven op het niveau van tenminste 
120 (niveau 2009). Daarnaast zegt DSM toe 25 extra stageplekken beschikbaar te stellen, 
waarbij de invulling gelijkelijk zal worden verdeeld in de diverse bedrijfsonderdelen over de 
opleidingsniveaus (MBO/HBO/WO). DSM zal bij de invulling van deze extra 25 
stageplaatsen aansluiting zoeken bij de plannen van de overheid (Wet Wij) op het gebied 
van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.  

• Tevens biedt DSM 5 Wajong-ers een stageplaats aan. Indien er aan het einde van deze 
stageperiode ruimte is zal, bij gebleken geschiktheid, de stageovereenkomst worden 
omgezet in een dienstverband.  

 
5.         Opleidingsinspanning 

Het uitgangspunt voor het opleidingsbudget 2010 zal gebaseerd zijn op de praktijk 2009.  
• Afgezien van de functiegerichte opleidingen zijn de afspraken m.b.t. de 

ontwikkelingsgerichte opleidingen een onderdeel van de jaarlijkse performance 
gesprekken. De invulling van de opleidingsinspanningen binnen de diverse 
bedrijfsonderdelen zal een onderdeel zijn van het reguliere overleg met de 
Ondernemingsraad. DSM streeft er naar dat het effect van de opleidingsinspanningen zich 
uiteindelijk ook zal vertalen in medewerkertevredenheid. Wij volgen hierbij de beleving van 
onze medewerkers via de employee engagement survey.  

 
6.         CAO A en B 

• De CAO 2009-2010 zal worden gesplitst in een zogenaamd A + B deel.  
• Het zogenaamde A deel is van toepassing op alle werknemers werkzaam bij een  

DSM onderneming die partij is bij deze CAO.  
• In het B gedeelte zijn, voorzover aan de orde, de afwijkingen op het A deel en de 

specifieke bepalingen die van toepassing zijn voor de sociale eenheid opgenomen. De 
uitwerking van het A+B deel zal in de redactiecommissie worden vastgesteld. 

7.       My Choice 
      Als onderdeel van verdere harmonisering en modernisering van de  

arbeidsvoorwaardenstructuur zal uiterlijk in december 2010 een studie zijn afgerond waarin 
een (beperkte) invoering van My Choice in 2011 is uitgewerkt. 
Over de wijze van vormgeving en invulling zullen partijen op basis van de uitwerking in de 
studie nadere afspraken maken. 

8.       Diversen 
      Spaarpremie 

De compensaties spaarpremie 1994 resp. 2003 worden gecontinueerd, met inbegrip van de 
verrekening van een fictieve werkgeverspremie, welke bij algemene aanpassing van de 
salarissen per gelijke datum zal worden verhoogd met het desbetreffende percentage. 
 
WGA-premie 
De werkgever blijft de WGA-premie (opvolger van de vroegere 
arbeidsongeschiktheidsregelingen) voor de medewerkers betalen, hoewel de onderneming 
daartoe wettelijk niet verplicht is; 
 
Fietsregeling 
Daar waar de bestaande fietsregelingen zonder extra kosten fiscaal geoptimaliseerd kunnen 
worden, zal dit per 1 januari 2010 worden toegestaan. 
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9      Targetregelingen 

     Voorzover van toepassing worden de afspraken bij de onderscheiden Sociale Eenheden met       
betrekking tot de bestaande structurele target – bonusregelingen voor het jaar 2009 en 2010 
gecontinueerd. 
 

10.      Looptijd 
      De looptijd van de CAO-en is van 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 
 
 
 
 
 
 
DSM Nederland BV  FNV Bondgenoten 

  De Unie, vakbond voor industrie en 
dienstverlening 

  Vereniging Hoger Personeel DSM 

  CNV Vakmensen 

  Regiovakbond ABW 
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