
Principe akkoord CAO voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Looptijd
Looptijd CAO van 1-7-2010 tot 31-12-2011 (18 maanden)

Salarisverhogingen
 Eenmalige uitkering van € 350,00 bruto per 1 januari 2010 (naar rato percentage

dienstverband, voor medewerkers die tussen 1 juli 2010 en 31 december 2010 in dienst zijn of
zijn geweest).
Medewerkers die na 1 juli 2010 in dienst zijn gekomen of vóór 31 december 2010 uit dienst
zijn gegaan, krijgen bovengenoemd bedrag naar rato uitgekeerd.

 Per 1 januari 2011 worden de salarisschalen structureel met 1% verhoogd.

 In december 2011 eenmalige uitkering van 0,25% van het jaarsalaris (naar rato percentage
omvang dienstverband en duur dienstverband bij uitdiensttreding voor 31-12-2011)

Toelichting:
Met de eenmalige uitkering in 2011 wordt het restant looptijd van 2010 (6 maanden) ‘afgekocht’. Voor
een structurele verhoging met terugwerkende kracht bleek in de begroting geen ruimte. Dat geldt
eigenlijk ook voor structurele verhogingen in 2012. De absolute nul – lijn is door de overheid opgelegd
aan de collectieve sector. Niettemin worden de salarisschalen per 1-1-2011 structureel verhoogd zij
het bescheiden. Ter compensatie volgt dan nog een eenmalige uitkering in december 2011. Eind 2011
praten we met de werkgever over een nieuwe cao vanaf 1-1-2012.

Parkeerkosten
Parkeerkosten is geen onderdeel van de CAO maar van de bedrijfsregelingen. Dientengevolge wordt
dit in het overleg tussen OR en Directie besproken en worden met de OR wijzigingen overeen
gekomen. (Wordt niet in protocol opgenomen).
Toelichting:
Hiermee is ook vastgesteld dat deze regeling strikt genomen buiten de jurisdictie van de
vakorganisatie valt.

Pensioenregeling
Aan de huidige tekst van de CAO met betrekking tot de pensioenregeling zal worden toegevoegd dat
de PNO 1 regeling van toepassing is.
Toelichting: Vroeger was er bij PNO maar 1 pensioenregeling. Nu worden door PNO meerdere
regelingen (3) uitgevoerd. De PNO 1 regeling is eigenlijk een voortzetting van de oorspronkelijke
pensioenregeling. Er verandert de facto dus materieel gesproken niets aan uw regeling maar het is
wel van belang in de tekst van de cao duidelijk te maken dat we het niet over een van de andere
regelingen hebben. PNO 1 is voor werkgever en werknemer de duurste regeling (premiekosten) maar
leidt ten opzichte van de andere PNO regelingen tot de hoogste pensioenuitkomsten (opbouw).

Afstemming Werk en Privé
Telewerken
Beeld en Geluid zal in samenwerking met de Ondernemingsraad een onderzoek uitvoeren om na te
gaan of er meerdere functies zijn die voor de regeling telewerken in aanmerking komen. FNV KIEM
zal in kennis worden gesteld van de onderzoeksresultaten.

Feestdagen. 5 mei wordt helaas geen feestdag, ook niet in lustrumjaren.

Levensfase gericht personeelsbeleid
Eerder Verworven Competenties (EVC’s) registreren.
Op verzoek van FNV KIEM zal Beeld en Geluid een onderzoek doen waarbij uitgezocht wordt wat de
mogelijkheden zijn met betrekking tot het registreren en eventueel certificeren van EVC’s voor
medewerkers op contractbasis bij Beeld en Geluid. Onderzoeksopzet zal worden overeengekomen
met de OR die desgewenst advies daarover in kan winnen bij FNV KIEM.



Toelichting:
Brede inzetbaarheid door scholing wordt voor werknemers zowel voor de interne als de externe
arbeidsmarkt steeds belangrijker. Daarvoor kunnen reeds verworven competenties van belang zijn.
Het scheelt de werknemer en het bedrijf tijd en kosten om meer en wellicht hogere kwalificaties te
verwerven. Na registratie kan ook erkenning van competenties (certificering) worden aangevraagd.

Loopbaanadvies.
In de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken zal het nut en de noodzaak van een
(extern) loopbaanadvies aan de orde komen.
Toelichting:
Het recht op een periodiek (extern) loopbaanadvies was niet bespreekbaar met het oog op de kosten.
Wel is er nu een mogelijkheid de wens daartoe jaarlijks bespreekbaar te maken. Als de noodzaak wel
aanwezig is zal op ad hoc basis een besluit kunnen worden genomen om over te gaan tot een
loopbaan advies traject. Dat zal dan in eerste instantie intern via personeelszaken worden ingevuld.

Voorstellen m.b.t. employability.
Employability blijft onderdeel van het personeelsbeleid conform de bijlage “personeelsbeleid bij Beeld
en Geluid”.

Flexwerkers en scholing. Indien noodzakelijk krijgen flexwerkers functiegerichte scholing onder meer
gericht op het uitbreiden / verbreden van competenties. Flexwerkers die regelmatig voor Beeld en
Geluid werken kunnen indien de werkgever daarmee instemt in aanmerking komen voor de
toepassing van de scholingsregelingen zoals die ook voor de vaste werknemers in dienst van Beeld
en Geluid van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2, In- en uitdiensttreding, artikel 2:1 lid 3.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd met inachtneming van
de wettelijke bepalingen inzake opzegging.
Toelichting:
Tijdelijke werknemers kunnen nu op hun initiatief een tussentijdse beëindiging van het contract
voorstellen.

Hoofdstuk 5, vakantie en verlof, artikel 5:1 vakantie.
Artikel 1b, leeftijdsdagen afschaffen. Werknemers die nu leeftijdsdagen ontvangen mogen deze
behouden, maar het aantal zal niet vermeerderd worden. De tegenwaarde van de niet toegekende
leeftijdsdagen zal worden herverkaveld in een persoonlijk benefit budget.
Toelichting:
Strikt genomen stuiten vrije dagen die enkel gekoppeld zijn aan leeftijd op de toepassing van wet
leeftijdsdiscriminatie bij arbeid. We hebben gezocht naar een mogelijkheid deze extra vrije tijd toch
voor werknemers te kunnen behouden. We zien die mogelijkheden in de introductie van een
employee bennefit systeem. Deze dagen kunnen dan ook voor meerdere doeleinden worden ingezet
en een individueel budget is niet meer leeftijdsafhankelijk. FNV KIEM en de werkgever zijn
overeengekomen tot het verrichten van een onderzoek (zie overige punten) naar de invoering van een
individueel employee bennefit systeem. Dat lijkt op het cafetariasysteem maar is in die zin anders dat
het niet op basis van uitruil van arbeidsvoorwaarden werkt maar op basis van een individueel budget
waar de werknemer bepaalde arbeidsvoorwaarden waaraan hij/zij behoefte heeft kan inkopen.

Overige punten

 Vrijwilligers
Beeld en Geluid zal jaarlijks door de Ondernemingsraad onderzoek laten doen naar eventuele
verdringing van betaalde werkgelegenheid door vrijwilligers. De onderzoeksresultaten zullen
ter kennisname worden gebracht aan FNV KIEM.

 PTO regeling
Dit onderwerp is wat Beeld en Geluid betreft afgehandeld; de betrokken medewerkers hebben
individueel een brief ontvangen met daarin de einddatum van de PTO regeling alsmede het
opgebouwde pensioen per die datum. In het protocol bij de cao wordt daarom de volgende
tekst opgenomen:



De PTO-regeling: met ingang van 1 januari 2006 kunnen medewerkers geen gebruik meer
maken van deze regeling. Medewerkers die op 1 januari 2006 deelnemen in de dan geldende
PTO-regeling kunnen gebruik blijven maken van deze regeling.
Toelichting:
Deze bepaling hebben we voor de werknemers die nog wel recht hebben op de regeling
toegevoegd zodat ook in de cao tekst duidelijk is voor de betrokkenen welke regeling het
uitgangspunt is.

 Benefit Budget
Beeld en Geluid gaat in 2011 onderzoek doen naar de mogelijkheden tot het introduceren van
een zogenaamd benefit budget waarbij een aantal arbeidsvoorwaarden worden
gekapitaliseerd. De medewerkers kunnen dan binnen bepaalde afspraken daaruit “shoppen””.

Tekstuele/redactionele wijzigingen van de CAO:

Hoofdstuk 2 Art. 2:1, lid 1 sub c. d schrappen, bestaat niet

Art. 2:2, inhoud arbeidsovereenkomst: 1e regel, “”worden” moet zijn “wordt”.

Art. 2:4. punt 3, ter inzage gelegd moet zijn op intranet gepubliceerd.

Bijlage ATV regeling, omvang ATV.
Aan het einde van het jaar……moet zijn: “dit maximum wordt verminderd met 0,8 uur

Bijlage cafetariasysteem, Gelddoel
b) ouderbijdrage voor kinderopvang schrappen. Is nu wettelijk geregeld. Toevoegen:
b) bedrijfsfietsenplan

Spaarurentegoed
De medewerker ontvangt een opgave…..moet zijn:
Een overzicht van de storting en besteding en het saldo van het spaarurentegoed kan door iedere
medewerker in het tijdsregistratiesysteem (TIM) bekeken worden.

Bijlage Salarisregeling
8e alinea, Van de schalen ½ tot en met 8 wordt ……
Deze alinea schrappen, is niet meer van toepassing.

Bij indiensttreding, eerste bullet
schrappen, is niet meer van toepassing

Bij schaalverhoging ivm vervulling van een ….., eerste bullet
Schrappen, is niet meer van toepassing

Bij schaalverhoging ivm herwaardering, eerste bullet
Schrappen, is niet meer van toepassing

Bij alle vormen van schaalverlagen, eerste bullet:
Schrappen, is niet meer van toepassing.

Periodieke verhogingen, eerste bullet
Schrappen, is niet meer van toepassing



Hilversum, 21 december 2010

Aldus overeengekomen tussen

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Namens deze:

en

FNV KIEM
Namens deze:


