
 

 

 

 

 

Dit bericht is bestemd voor alle medewerkers die onder de Philips cao vallen en hun 

leidinggevenden alsook medewerkers met een WGP contract. 

 

Beste Hans, 

 

Op 25 oktober jl. hebben we het cao-onderhandelingsresultaat met jullie gedeeld. 

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben we veel positieve- maar ook 

kritische feedback ontvangen vanuit de eigen organisatie ten aanzien van de opzet 

van het Welzijnsverlof. Daarom hebben we het oorspronkelijke voorstel aangepast. 

De uitgangspunten blijven hetzelfde maar gaan we op een andere wijze 

vormgeven. 

  

De vakbonden hebben aangegeven de beweegredenen van Philips te begrijpen en de 

aanpassingen te zullen voorleggen aan hun leden. Wij hebben aan de vakbonden gevraagd om 

ons voor 1 februari 2020 te laten weten of zij kunnen instemmen met het gewijzigde voorstel. 

Aansluitend zullen we jullie hierover, en over de andere onderdelen van de nieuwe cao-

afspraken, informeren. 

  

Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen 

We hechten veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van onze 

medewerkers en stellen dit daarom centraal in de nieuwe cao. In plaats van Welzijnsverlof zijn 

we voornemens om Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen te introduceren. 

  

We laten hieronder de verschillen zien ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel: 

   

Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen (nieuw) Welzijnsverlof (initieel voorstel) 

Jaarlijks (niet overdraagbaar naar volgende jaren) 1 x per 5 jaar 



1 x wekelijkse arbeidstijd (5 dagen bij fulltime) 5 x wekelijkse arbeidstijd (25 dagen bij fulltime) 

Verspreid op te nemen (meer flexibiliteit) Enkel aaneengesloten op te nemen 

Aanvraag zo mogelijk 1 week vooraf Aanvraag minimaal 3 maanden vooraf 

Ook voor medewerkers met een WGP-contract Niet voor medewerkers met een WGP-contract 

Meteen in te zetten (vanaf 1 februari 2020) Voor het eerst in te zetten na 3 jaar dienstverband 

Geen drempel van saldo verlofuren Saldo verlofuren maximaal 200 uur 

 

FAQ 

We hebben een overzicht met vragen en antwoorden gepubliceerd met daarin de uitwerking 

van de afspraken over de Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen: lees hier de FAQ. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans de Jong                                         Suzanne Verzijden 

President Philips Nederland                      Head of HR Benelux  

 

 

 

 

This notice is intended for all employees covered by the Philips Collective Employment 

Agreement (CEA) as well as participants in the Employment Scheme 

 

Dear Hans, 

 

On the 25th of October 2019, we have shared with you the results of the 

negotiations for a new CEA. Based on this message we have received both positive 

as well as critical feedback from our employees regarding the structure of the 

Wellbeing Leave. Therefore, the initial proposal has been adjusted. The notion of 

wellbeing is still centralized in the new structure; however, several adjustments 

have been made. 

 

The trade unions understand the adjustments proposed by Philips and will discuss this with 

their members. We have asked the unions to share with us whether they agree or disagree 

with the proposed adjustments before February 1, 2020. Subsequently, we will inform you 

about the outcome as well as the other initiatives coming from the newly developed CEA. 

 

Personal Development and Care Days 

At Philips we highly value the personal development and wellbeing of our employees, therefore 

we made this the key proposition in the new CEA. Instead of Wellbeing Leave, we would like to 

introduce the Personal Development and Care Days. Underneath, you will see the main 

http://www.mailing.philips.com/re?l=D0I1lvwezxI8qz66c1I0ITk5medotv&s=CFFCPOOKGBLELOBE


differences between the initial and current proposal: 

   

Personal Development and Care Days (New) Wellbeing Leave (Initial proposal) 

Annually (no carryover to next years) Once every five years 

1x weekly working hours (5 days in case of fulltime) 5x weekly working hours (25 days in case of fulltime) 

Can be spread over the year (more flexibility) Only 5 weeks consecutively 

Requested at least one week before Requested at least three months before 

Also for participants in the Employment Scheme Not for participants in the Employment Scheme 

Instantly deployable (as per February 1, 2020) Deployable after 3 years of service 

No threshold in number of leave hours Threshold of 200 leave hours 

  

FAQ  

We have developed an overview of questions and answers in which we explain all the 

implications of the Personal Development and Care Days: read the FAQ here. 

 

Best regards, 

 

Hans de Jong                                         Suzanne Verzijden 

President Philips Nederland                      Head of HR Benelux 
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