
 
 

 
 

 

Aan:  
Ron Peters en Richard op den Buijsch (FNV), Jörg Sauer en Huon van de Laarschot (VHP2), Suat Koetloe 
(De Unie), Arjan Huizinga en Ton Grommen (CNV Vakmensen.nl) 
 

Van: 
Pieter Keijsers  HR Business Partner Philips Lighting Benelux 
 

Kopie: 
Yvonne van den Berg HR Labor Relations Specialist 
Marga Oerlemans Reward Manager NL 
Elke Smits  HR Labor Law Specialist 
 

Betreft: Eindbod Philips Lighting d.d. 25.04.2018    Datum: 01.05.2018 
 
 

Afgelopen woensdag 25 april 2018 hebben de vakorganisaties CNV Vakmensen.nl, FNV, De Unie, VHP2 

en Philips Lighting onderhandeld over de nieuwe CAO voor Philips Lighting. De onderhandelingen 

hebben geleid tot een eindbod van Philips Lighting, zoals u dat hieronder aantreft. Het eindbod dat is 

gedaan moet worden bezien in het licht van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf en de focus op het 

verlagen van onze ‘non manufacturing costs’. Afgelopen week hebben we hier tijdens ons overleg 

uitvoerig bij stil gestaan. 

 

Ons eindbod bestaat uit de volgende onderdelen. 

 

Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling 

Partijen onderstrepen het belang van een leven lang ontwikkelen. Competentieontwikkeling en 
learning on the job zijn voor ons belangrijke thema’s. Een voorbeeld hiervan is het Fit4Future 
programma. We hebben het volgende voorgesteld: 

- Opleidingsdagen: van 2 naar 4 dagen per jaar; 

- Continueren van het E-miles programma met de volgende uitbreiding: 

o De maximering van het aantal e-miles vervalt; 

o Continuering ‘Dare to Start’ programma + stretch assignments; 

o Een uitbreiding van de interne Peer-coaches@Lighting pool 

o Introductie 55-plus programma (‘betekenisvol op weg naar jouw pensioen’). 

- Introductie ‘Creëer je eigen toekomst’ portaal. 

 

Vitaliteit 

Voorgesteld is om vitaliteit mee te nemen onder de paraplu van Resilience@work, omdat in de praktijk 
blijkt dat duurzame inzetbaarheid en vitaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
In dit kader is voorgesteld om het aantal producten om uitval te voorkomen en re-integratie na ziekte 
te bevorderen uit te breiden met o.a.: 

o  Werkdruk en werkstress-preventie; 

o  Mantelzorg coaching/makelaar. 

Daarnaast is er extra aandacht voor work life balance met de volgende voorstellen: 

o De 80/80/100 regeling wordt vanaf 60 jaar beschikbaar gesteld; 
o De 5 x 60-regeling wordt vervangen door een 60 uren regeling vanaf 60 jaar (8 x 60 

uur); 

o Het partnerverlof bij de geboorte van een kind wordt uitgebreid van 3 naar 10 dagen. 
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Financiële aspecten 

De voorstellen luiden als volgt: 

- Een loonsverhoging per 1 juni 2018 van 1,7% (met een vloer van 510 euro); 

- De looptijd van de CAO is 1 jaar (01.01.2018 – 01.01.2019); 

- 5 mei aan te merken als extra collectieve vrije dag; 

- De ontslagleeftijd aan te passen aan de verhoogde pensioenleeftijd (68 jaar); 

- De werkgeversbijdrage voor vakbonden te continueren conform CAO 2017. 

Gedurende de looptijd van deze CAO zullen de pensioenonderhandelingen plaatsvinden voor een 
nieuwe pensioenregeling per 1.1.2019. 
 

Centraal Sociaal Plan (CSP): 

Philips Lighting is bereid het huidige CSP (2014-2018) voort te zetten. Naast de daarin aangeboden 
ontslagvergoeding - op basis van de kantonrechtersformule 30 juni 2015 - is voorgesteld de wettelijke 
transitievergoeding aan te vullen met een vermenigvuldigingsfactor op basis van diensttijd.  
 
Als looptijd heeft de onderneming drie jaar voorgesteld (2019-2022). 
 
De navolgende vermenigvuldigingsfactoren zijn hierop van toepassing: 
 

Dienstjaren op datum ontslag Vermenigvuldigingsfactor x wettelijke 
transitievergoeding 

< 5 jaar 1,2 

5 < 10 jaar 1,4 

10 < 15 jaar 1,6 

15 < 20 jaar 1,8 

Langer dan 20 jaar 2,0 

 
Maximering van de ontslagvergoeding zal met behoud van de huidige systematiek worden vastgesteld 
op basis van de (gekozen) pensioenleeftijd. 
 
Daarnaast bieden we het volgende aan: 

- Een maximale vergoeding van 2.500 euro excl. BTW per persoon voor individuele begeleiding 

en bemiddeling;  

- Een opleidings- en ontwikkelingsbudget van 5.000 euro excl. BTW. 

Werkgelegenheidsplan Startup@Lighting (WGP)  
Het WGP dat al vele jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid stelt om 
weer recente werkervaring op te doen, willen we onverminderd voortzetten in de nieuwe CAO. Onze 
intentie is om nadrukkelijker te sturen op participatie van mensen die onder de doelgroep van de 
Particpatiewet vallen. 
 

Studie-afspraken  
Philips Lighting heeft voorgesteld dit CAO-jaar te gebruiken om samen met vakorganisaties op een 
aantal onderwerpen verder te onderzoeken en op basis van de uitkomsten nadere afspraken te maken.  
 
Het betreft een viertal onderwerpen: 

- Naar analogie van het e-miles programma een nieuw product/dienst ontwikkelen waarmee 

wordt bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van onze medewerkers; 
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- Het uitwerken van de uitkomsten van een inventarisatie die in 2017 heeft plaatsge-vonden 

rond het thema ‘carrière wendingen’ in concrete voorstellen en beleid; 

- Samen met vakorganisaties verkennen hoe het programma Resilience@work onderdeel kan 

worden van de CAO 2019 e.v.; 

- Met vakorganisaties bespreken hoe we invulling kunnen geven aan artikel 6.4 lid 3 met 

betrekking tot het onderwerp ‘wederkerige flexibiliteit’. 

 
Namens Philips Lighting B.V. 
 

 
 
Pieter Keijsers, 
HR Business Partner Benelux 
 
 
 


