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1. Looptijd 
De CAO heeft een looptijd van 14 maanden (1 mei 2017 tot en met 30 juni 2018). 
 

2. Inkomen 
 Structurele salarisstijging per 1 maart 2018: 2%  
 Structurele salarisstijging per 1 mei 2018: 0,4% 

o Voor de Oss medewerkers (WL1), welke in scope zijn van de transactie van de Oss-
fabriek van Unilever naar Zwanenberg Food Group, is – gezien de beoogde 
transactiedatum van 1 februari 2018 - een afwijkende afspraak gemaakt. 

 Naast deze structurele verhogingen ontvangen medewerkers die in de periode 1 mei 2017 t/m 
28 februari 2018 in dienst waren een eenmalige bruto uitkering van 2%. De medewerkers die 
slechts een deel van deze periode in dienst zijn geweest (ook de medewerkers die in deze 
periode uit dienst zijn gegaan), ontvangen een pro-rato deel van deze eenmalige uitkering.  

 Voor de Oss medewerkers (WL1), welke in scope zijn van de transactie van de Oss-fabriek van 
Unilever naar Zwanenberg Food Group, is de volgende afspraak gemaakt: 

o een eenmalige uitkering over de periode 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2018 van 2%.  
 

De uitbetaling van de structurele salarisverhogingen en de eenmalige uitkeringen worden na 
definitief akkoord (d.i. na positieve uitslag ledenraadpleging vakorganisaties) zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk maart 2018, in de salarisbetaling verwerkt en nabetaald. 
 

3. Duurzame inzetbaarheid 
• Cao-partijen hebben afgesproken om een studie te starten in het kader van duurzame 

inzetbaarheid. Hiervoor is een gezamenlijke opdracht geformuleerd. Deze wordt door een 
paritaire werkgroep definitief bepaald en – voor finale instemming – voorgelegd aan cao-
partijen. Aan de hand van deze uitkomsten van de studie zullen cao-partijen gezamenlijk 
beoordelen wat passend is binnen Unilever.  

 

De volgende onderwerpen, voortvloeiend uit de cao-onderhandelingen 2017-2018 worden 
opgenomen in de studie Duurzame Inzetbaarheid: 

- jeugdlonen; 

- loopbaanscan; 
- financieel inzicht (persoonlijke financiële scan); 
- individueel leerbudget; 
- 80-90-100%-regeling. 

Cao-partijen zullen de studie starten voor 1 april 2018. 
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4.Private verzekering 3e WW-jaar 
Partijen spraken eerder af om uitvoering te geven aan de private verzekering van het 3e WW-jaar. Op 
14 december 2017 is de formele procedure daarvoor door de Cao-partijen in gang gezet en is de 
aanmelding geschied.  
 

5. Geoorloofd verzuim voor geregistreerd partnerschap 
Het geoorloofd verzuim voor medewerkers welke een geregistreerd partnerschap aangaan, wordt 
gelijk getrokken aan dat van medewerkers welke een huwelijk aangaan (CAO deel II, artikel 7). 
 

6. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Unilever zegt toe om in 2018 ten minste 10 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen 
binnen de organisatie. 
 

7. Stagiaires 
Stagiaires lopen maximaal 6 maanden stage bij Unilever, in geval van continuering krijgen zij een 
arbeidsovereenkomst. 
 

8. Werkgeversbijdrage 
Gedurende de looptijd van de cao zal Unilever de werkgeversbijdrage betalen.  
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