
 
 Wijzigingen die Philips in het kader van de vernieuwing van de CAO voorstelt: 
 
 

1. Looptijd van de CAO  
Duur van de CAO 22 maanden, van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2019 

 
2. Aanpassing van de salarisschalen  

Verhogingen: 3% per 1 september 2018 en 2% per 1 oktober 2019 Dit aanbod is significant 
boven het huidige inflatieniveau, waarbij de positieve resultaten van Philips en algehele 
Nederlandse arbeidsmarktontwikkelingen in ogenschouw genomen zijn. Ook in de afgelopen 
10 jaren, zijn de lonen gemiddeld genomen bij Philips verhoogd boven het inflatieniveau, 
waarbij ook altijd gekeken wordt naar een verantwoord kostenbeleid om concurrerend te 
kunnen blijven opereren als onderneming.  

3. Mantelzorg  

a. Faciliteren van een mantelzorgcoach. De mantelzorgcoach richt zich op verbetering van de 
belastbaarheid van de medewerker. Dit gebeurt in groepstrainingen voor 6 tot 12 
deelnemers. De training wordt gegeven in 2 losse dagdelen en gedurende drie maanden 
ondersteund door een website. Door middel van huiswerkopdrachten wordt gewerkt aan 
persoonlijke oplossingen welke haalbaar zijn voor de deelnemer. De training gebeurt 
incompany;  

b. Philips zal het gebruik van een mantelzorgmakelaar beschikbaar stellen voor medewerkers. 
De mantelzorgmakelaar beantwoordt vragen en geeft advies, neemt tijdrovende regelzaken 
uit handen als het gaat om zorg, welzijn of financiën en verwijst naar de juiste organisaties 
voor ondersteuning zoals vervangende mantelzorg of de gemeente;  

c.  Wij benoemen een beleidsmedewerker die de ontwikkelingen over dit onderwerp binnen 
Philips monitort en voorstellen doet voor toekomstige aanpassingen van het nieuwe beleid;  

d.  Wij dragen zorg voor goede informatie over Mantelzorg, met een centrale vindplaats met alle 
relevantie informatie over interne regelingen, over de Mantelzorgcoach, de 
Mantelzorgmakelaar en over externe informatie-bronnen alsook een “loket” om knelpunten te 
melden. De informatie is zo ingericht dat rolverdeling duidelijk is en richtinggevend voor 
medewerker / lijnmanager / collega’s. In deze tekst ligt de nadruk op het cultuur-aspect: 
“geef elkaar ruimte / zoek samen naar oplossingen / help elkaar” in plaats van een 
opsomming van rechten en plichten (wel tips en voorbeelden);  

e.  In de CAO wordt aan de titel van hoofdstuk 8 het woord Mantelzorg toegevoegd een artikel 
8.11 luidende: “Bovengenoemde regelingen kunnen voorzover toepasselijk tevens ingezet 
worden ten behoeve van het verlenen van Mantelzorg. Werkgeefster zal verzoeken van 
medewerkers in het kader van Mantelzorg in positieve dialoog benaderen teneinde tot meest 
optimaal mogelijke afspraken en ondersteuning te komen.”;  

f.  Door wijziging van de artikelen 8.5 en 8.8 wordt een recht op betaling tijdens 
calamiteitenverlof geïntroduceerd.  

g.  Indien een medewerker als gevolg van mantelzorgtaken zijn werktijdpercentage verlaagt 
kan dit percentage weer tot het oorspronkelijke percentage worden verhoogd binnen een 
periode van één jaar. Dit jaar kan eenmalig verlengd worden met één jaar na overleg met de 
lijnmanager.  

 
4. Duurzame inzetbaarheid  

Elke medewerker krijgt de mogelijkheid om eenmaal per jaar een scan te laten uitvoeren ten 
einde meer inzicht te krijgen in zijn/haar persoonlijke inzetbaarheid. De medewerker kan een 
keuze maken uit de volgende scans: Arbeidsmarktwaarde scan (APQ), Vitaliteitsscan of een 
Financiële scan. In regulier overleg met vakbonden zal over de resultaten en voortgang 
worden gesproken als ook over de kosten van deze instrumenten, welke een waarde 
vertegenwoordigt van minimaal een miljoen euro.  

5. Geboorteverlof  
Wij breiden het verlof bij geboorte van een kind uit van twee naar tien dagen.  

 

 

 

 

 



 

 

6. Generatiepact  
De huidige 80-80-100 regeling, gericht op oudere medewerkers, wordt omgevormd tot een 
80-85-100 regeling (80% werken, 85% beloning, 100% pensioenopbouw). De regeling wordt 
vanaf het moment dat er een CAO akkoord wordt bereikt vormgegeven door deze open te 
stellen vanaf het moment dat de medewerker de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.  

7. Onderzoek carrièrewending 
Een projectgroep met leden van Philips, de vakorganisaties en de Centrale 
Ondernemingsraad werkt het onderwerp carrièrewending in al zijn facetten nader uit binnen 
een periode van zes maanden.  

 
8. Onderzoek ploegenwerk  

In Drachten is een onderzoek gestart naar het verbeteren van de situatie van 
ploegenwerkers. De bereikte resultaten en nog openstaande vragen zullen worden 
besproken in een overleg met vakorganisaties. In dit overleg wordt vastgesteld of nog 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is en hoe dit mogelijk te vertalen naar veranderingen in 
het respectieve arbeidsvoorwaardenbeleid.  

9. Conflicthantering  
In Best wordt een project gestart met als doel het bieden van laagdrempelige en volledig 
neutrale vertrouwelijke ondersteuning van alle medewerkers bij het in kaart brengen van hun 
zorg of dilemma. Er wordt samen met de medewerker gezocht naar de meest passende 
oplossingsroute, waarbij de autonomie van de medewerker voorop blijft staan. De 
vakbonden worden in het reguliere overleg op de hoogte gehouden van de voortgang van 
deze pilot.  

 
10. Automatisch leeftijdsontslag  

De datum waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zonder dat daartoe enige 
opzegging is vereist, wordt per 1 januari 2019 de laatste dag van de maand waarin de 
medewerker de 68-jarige leeftijd bereikt, zodat er een betere aansluiting is met de 
pensioenregeling waarin de pensioenrichtleeftijd is gesteld op 68 jaar.  

 
 


