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Mededeling van De Unie, FNV Bondgenoten en Mn Services, zijnde partijen, 
betrokken bij het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst van Mn 
Services N.V. 
 
 
Op  …… 2011 is door bovengenoemde partijen een overeenkomst gesloten met de 
betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van Mn Services N.V.  
 
 
De navolgende afspraken werden gemaakt. 
 
1. Contractduur 

De looptijd van de nieuwe CAO vangt aan op 1 april 2011 en eindigt per  
31 maart 2013.  
 
 

2. Salarissen 
De salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2011 verhoogd met 1,75% 
en op 1 april 2012 met 1,75%.  
 

 
3. Pensioenregeling Opf Mn Services 

Werkgever heeft in 2011 een storing gedaan van € 5 miljoen in het Opf van Mn 
Services ter verbetering van de dekkingsgraad.  
 
Er is een werkgroep in het leven geroepen die een advies aan CAO-partijen 
gaat uitbrengen over de pensioenregeling van Opf Mn Services, gelet op de 
toekomstige houdbaarheid van de regeling. Partijen hebben overeenstemming 
over de opdrachtformulering van deze studieopdracht.  
De werkgroep bestaat uit afvaardigingen van zowel FNV, De Unie als Mn 
Services. 
 

 
4. Duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Mn Services voert een actief beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Mn Services is zich bewust van de maatschappelijke noodzaak 
hiertoe. Vergrijzing en ontgroening vragen om een optimale inzet van 
iedereen. Het is ook in het belang van Mn Services zelf om bij een krapper 
wordende arbeidsmarkt iedereen in staat te stellen om als medewerker 
optimaal inzetbaar te blijven: nu en later. 
 
Verlofregelingen Mn Services 
Mn Services wil met haar verlofregeling een bijdrage leveren aan duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Door iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst of 
persoonlijke situatie) de mogelijkheid te geven bij belangrijke gebeurtenissen 
of drukke momenten in het persoonlijke leven betaald verlof op te nemen, 
vergroot Mn Services op langere termijn de inzetbaarheid van medewerkers. 
 
 
Maatschappelijk verlof in plaats van leeftijdsdagen 
Als eerste stap naar een regeling die meer aansluit bij verschillende 
levensfases in plaats van leeftijd zal Mn Services de bestaande regeling voor 
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leeftijdsverlof (art. 5.1 van de cao) omvormen naar een regeling voor 
maatschappelijk verlof.  
 
In plaats van de bestaande ouderendagen (40-55+, artikel 5.1) krijgen alle 
medewerkers die nog geen recht hebben op het maximale aantal dagen in de 
oude regeling jaarlijks 1 verlofdag toegekend die gereserveerd wordt voor 
maatschappelijk verlof. Het tegoed mag maximaal over een periode van 5 jaar 
worden opgespaard.  
De aanspraken van medewerkers die nu al gebruik maken van de bestaande 
regeling voor leeftijdsdagen worden per 1 januari 2011 bevroren. Dat betekent 
dat deze medewerkers tot aan het einde van het dienstverband jaarlijks 
hetzelfde aantal dagen toegekend krijgen als nu het geval is, maar dat er geen 
verdere doorgroei in de regeling plaatsvindt. Deze dagen blijven zoals nu het 
geval is vrij opneembaar. 
 
De dagen die medewerkers toegekend krijgen in de nieuwe regeling 
(maatschappelijk verlof) mogen worden opgenomen voor activiteiten die de 
sociale samenhang bevorderen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, of 
wanneer een medewerker anderszins maatschappelijk actief is. Het verlof 
wordt verleend voor zover, naar het oordeel van de leidinggevende, de 
werkzaamheden dit toelaten en dit past binnen het beleid (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) van Mn Services. Er wordt door de werkgever een 
MVO-commissie ingesteld die aanvragen voor maatschappelijk verlof 
beoordeelt wanneer er bij een medewerker en/of leidinggevende twijfel bestaat 
over een concreet verlofverzoek in het kader van maatschappelijk verlof.  
 
Voorbereiden van afschaffen Arbeidsduurvermindering van oudere 
werknemers (art. 3.1 lid 6) 
Als tweede stap naar een nieuwe samenhangende regeling gericht op 
duurzame inzetbaarheid nemen cao-partijen het principebesluit dat de 
bestaande regeling arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers 
beëindigd/ bevroren zal worden per 1 april 2011. Dit betekent dat alle 
bestaande jaarlijkse aanspraken worden gehandhaafd tot einde dienstverband. 
Tevens zal iedereen die nu recht heeft op leeftijdsafhankelijke 
arbeidsduurvermindering of voor wie dit binnen een periode van 3 jaar het 
geval zou zijn, nog één trede doorgroeien in de bestaande regeling voor 
arbeidsduurvermindering.  
 
Cao-partijen sluiten hierbij het principeakkoord dat uiterlijk 31 maart 2013 
overeenstemming  wordt bereikt over alternatief beleid gericht op duurzame 
inzetbaarheid. Wanneer cao-partijen overeenstemming hebben bereikt over 
het alternatieve beleid voor duurzame inzetbaarheid, zal de oude regeling voor 
Arbeidsduurvermindering voor oudere medewerkers (art. 3.1 lid 6) definitief 
komen te vervallen. 
Er zal een studiecommissie ingesteld worden met vertegenwoordigers van alle 
cao-partijen met als opdracht het ontwikkelen van nieuw beleid gericht op 
duurzame inzetbaarheid. De leeftijdsafhankelijke arbeidsduurvermindering was 
ooit afgesproken om uitval van oudere medewerkers door overbelasting te 
voorkomen (meer hersteltijd). Cao-partijen spreken daarom af dat de 
studiecommissie met voorstellen voor nieuw beleid moet komen gericht op 
duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van uitval.  
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Overgangsregeling uit Sociaal Protocol ten behoeve van ex-medewerkers 
Syntrus Achmea 
Ten aanzien van de regeling voor leeftijdsdagen (art. 5.1) worden 
toezeggingen die gedaan zijn in het sociaal protocol ten behoeve van de 
overgang van de ex-medewerkers van Syntrus Achmea gerespecteerd. Ten 
aanzien van de regeling voor arbeidsduurvermindering (art. 3.1) geldt dat er al 
geen onderscheid meer was tussen medewerkers die wel/niet van Syntrus 
Achmea afkomstig zijn.  

   
5. Reiskostenvergoeding 

Met ingang van de verhuisdatum naar de Zilveren Toren vervallen de huidige 
twee reiskostenregelingen en wordt er één nieuwe regeling geïntroduceerd  
voor iedereen binnen Amsterdam en Den Haag. Medewerkers hebben de 
keuze tussen OV/vervoersbewijzen, een kilometervergoeding of een 
combinatie van beide. Specifieke afspraken hierover worden gemaakt met de 
Ondernemingsraad van Mn Services.  
 
 

6. MVO 
CAO-partijen spreken het voornemen uit om bij (toekomstige) 
arbeidsvoorwaardenontwikkelingen bij Mn Services rekening te houden met de 
ambities van Mn Services ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Voor deze cao-periode komt dit tot uitdrukking in de vormgeving 
van het maatschappelijk verlof en de vernieuwde reiskostenregeling. 

 
 
7. Het Nieuwe Werken/Mn Werkt! 

 
Flexibele werktijden 
Cao-partijen hebben kennis genomen van de ontwikkelingen binnen Mn 
Services ten aanzien van Mn Werkt! Cao-partijen komen overeen dat de tekst 
in de cao op enkele onderdelen zal worden aangepast. Het gaat hierbij om het 
formeel mogelijk maken dat medewerkers op vrijwillige basis en in overleg met 
leidinggevenden hun werktijden flexibel in kunnen vullen zonder dat er sprake 
is van onregelmatige werktijden of overwerk. De aanpassingen hebben tot doel 
om de regelruimte voor medewerkers en leidinggevenden te vergroten. De 
wijzigingen zijn uitgewerkt in een bijlage bij dit protocol. 

 
 Thuiswerkplek 

Mn Services heeft op dit moment een thuiswerkregeling welke tot stand is 
gekomen in overleg met de Ondernemingsraad. Afgesproken is dat de nieuwe 
afspraken rond het thuiswerken en de thuiswerkregeling in het kader van Mn 
Werkt! met de Ondernemingsraad worden uitgewerkt.   

 
 
8. Vakbondscontributie 

Werkgever zal voor de duur van de looptijd van deze CAO de 
vakbondscontributie vergoeden van Mn Services medewerkers die 
aangesloten zijn bij De Unie of FNV Bondgenoten. Dit volgens de bestaande 
fiscale mogelijkheden. Er geldt een maximering van deze vergoeding gelet op 
het aantal leden: maximaal 200 leden voor De Unie en 125 van FNV 
Bondgenoten. Over de praktische invulling van deze afspraak zal nog nader 
overleg plaatsvinden. 
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9. Bijdrage aan vakorganisaties 
Partijen hebben afgesproken dat zal worden overgaan tot een bijdrage 
conform de AWVN norm. De huidige regeling in artikel 9.2 lid 2 komt te 
vervallen. Bedrag wordt één maal per jaar, achteraf in december, overgemaakt 
aan De Unie, welke voor betaling aan FNV zal zorg dragen. 


