
 

1 Onderhandelingsresultaat CAO Unilever 2018-2019 

 

 
 

Onderhandelingsresultaat 
CAO Unilever Nederland 

met een looptijd van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 
 

Overeengekomen tussen Unilever, FNV, CNV Vakmensen en De Unie 
op 13 november 2018 

 

1. Looptijd 
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden (1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019). 
 
2. Inkomen 
 Structurele salarisverhoging per 1 oktober 2018 van 2,5%.  

De structurele salarisverhoging wordt door Unilever in 2018 in de salarissystemen verwerkt. De 
verhoging wordt ook toegepast op de salaristabellen, zoals opgenomen in de CAO. 
 
3. Flexibiliteit Hellendoorn 
Unilever gaat – uiterlijk in het 1e kwartaal 2019 - in de Ben & Jerry’s fabriek in Hellendoorn 20 extra 
medewerkers aannemen (op een Unilever arbeidsovereenkomst). Het betreft medewerkers in 
logistieke functies en/of machine-operators. Aan minimaal 10 van deze 20 extra medewerkers wordt 
een Unilever-arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden.  
Daarnaast wordt er door  vakorganisaties en het Hellendoorn-managementteam overleg gevoerd 
omtrent het onderwerp “Flexibiliteit in Hellendoorn”. De verhouding vast/flex maakt hiervan 
onderdeel uit in samenhang met o.a. overwerk en arbeidstijdenmanagement.  
 
4. Duurzame inzetbaarheid 
De volgende onderwerpen worden besproken in de – reeds lopende - studie Duurzame 
Inzetbaarheid: 

• jeugdlonen; 

• loopbaanscan; 

• financieel inzicht (persoonlijke financiële scan); 

• individueel leerbudget; 

• 80-90-100%-regeling. 

5. Partnerverlof 
Het geoorloofd verzuim voor medewerkers bij bevalling van de partner (zgn. partnerverlof) wordt 
vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar 10 dagen (was 2 dagen).  
 
In artikel 7 (CAO, deel II, sub 3c) is bepaald dat geoorloofd verzuim van toepassing is in geval van  
“bevalling van de echtgenote”. Deze definitie wordt uitgebreid, waardoor dit geoorloofd verzuim ook 
van toepassing wordt in de volgende gevallen:  

• bij de adoptie van een kind,  

• bij de geboorte van een kind in een relatie bestaande uit 2 vaders,  

• bij de geboorte van een kind in een relatie bestaande uit 2 moeders. 

6. Internationale solidariteit 
Unilever en de vakorganisaties gaan gezamenlijk een internationaal solidariteitsproject selecteren. 
De bijdrage van Unilever aan dit project is eenmalig € 10.000,- en geldt voor de looptijd van de CAO. 
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7. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Gedurende de looptijd van de CAO zal Unilever tenminste 7 mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt plaatsen binnen haar organisatie. 
 
8. Tabel met uursalarissen 
In de CAO (onderdeel III, bijlage 1) wordt een salaristabel opgenomen met “uursalarissen”, naast de 
bestaande tabellen met maandsalarissen. Het maandsalaris wordt omgerekend naar een uursalaris, 
uitgaande van een uurloon-waarde van 0,58% van het maandsalaris. Deze methode van omrekenen 
is overeenstemming met de CAO (onderdeel II, bijlage 1 “Algemene bepalingen inzake Match”). 
 
9. Persoonlijke correspondentie 
Unilever zal ervoor zorgen dat de persoonlijke correspondentie aan medewerkers in het Nederlands 
plaatsvindt. 
 
10. Werkgeversbijdrage 
Gedurende de looptijd van de CAO wordt de Unilever-bijdrage, in het kader van de AWVN-
werkgeversbijdrageregeling, gecontinueerd. 
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