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Beste Corrie, 
 
De huidige cao Heineken Group is per 1 januari 2020 afgelopen. Daarom bieden De Unie en MHP-
Heineken u onderstaand onze gezamenlijke voorstellen aan voor een nieuw af te sluiten cao bij 
Heineken Group. Van de werkzame medewerkers bij Heineken Group heeft 94% kennis van het 
bestaan van de cao en 85% heeft een goed begrip van het beloningspakket. In vergelijking met 
vergelijkbare bedrijven, vindt 73% van de respondenten het beloningspakket vergelijkbaar of beter. 
Onder ‘nieuw’ personeel is dat percentage overigens lager. 
 
Onze voorstellen hebben als basis de uitkomsten van de survey die een goede afspiegeling is van de 
medewerkers, waardoor het draagvlak voor deze voorstellen is geborgd. De voorstellen zijn getoetst 
en onderschreven door de kadergroepen van De Unie en MHP Heineken. 
 
Duurzaam doorwerken & gezond met pensioen: meer dan 50% van de medewerkers boven 40 jaar 
hecht grote waarde aan een goed pensioen en mogelijkheden voor duurzaam doorwerken en gezond 
met pensioen gaan. 

• Wij zouden na uitwerking van het pensioenakkoord in overleg willen over de consequenties 
en mogelijkheden onderzoeken binnen de cao om aan deze wens tegemoet te komen.  

• Eerder met pensioen ziet 63% uit deze groep als goede oplossing.  

• Wij willen de mogelijkheden verkennen om enige tijd voorafgaand aan pensioen verlof te 
sparen. 

• Andere instrumenten zijn een financiële scan (51% prefereert dit) en een andere functie met 
minder verantwoordelijkheden ziet 39% (58% onder vrouwen) als een oplossing. 

Werkdruk: ongeveer de helft van het aantal medewerkers is van mening te weinig support te krijgen 
bij het ervaren van werkdruk. 

• Wij stellen voor dat Heineken Group serieus werk maakt van het bestrijden van werkdruk. Het 
onderwerp werkdruk staat al langer op de agenda en er is al veel onderzoek naar gedaan.  

• Medewerkers hebben behoefte aan meer support voor mentale fitheid en fysieke fitheid. 
Daarom stellen wij voor de besteding en de hoogte van het employability budget hiertoe te 
verruimen (bijvoorbeeld ook vitaliteit). De jongere medewerker heeft behoefte aan uitbreiding 
van het employability budget voor studie en eigen ontwikkeling (na salaris en performance 
pay de belangrijkste arbeidsvoorwaarde onder de groep jonger dan 40). 

  



Werk & Privé: 

• Werk en privé is een belangrijk thema. In veel functies is dit onderscheid vaag geworden en 
sommige medewerkers hebben hier moeite mee. Dit thema vraagt continue aandacht en 
maatwerk tussen medewerker en leidinggevende. 

• Ongeveer een derde van de medewerkers geeft aan behoefte te hebben aan de mogelijkheid 
voor een vorm van sabbatical. Wij stellen voor in 2020 te bespreken hoe we aan deze wens 
tegemoet kan worden gekomen (na salaris en performance pay, vinden vrouwen 
arbeidsvoorwaarde welke de hoogste prioriteit verdient). 

• Wij staan open voor het moderniseren en inclusiever maken van verlof. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt betrekken we hier ook de regelingen voor mantelzorg bij.  

• Met betrekking tot het aanvullend geboorteverlof (5 weken per 1-7-20) stellen wij voor dit tot 
100% van het salaris aan te vullen. Deze arbeidsvoorwaarde richt zich met name op de 
medewerker onder de 40. Daarvan vindt 22% dat dit onderdeel van het 
arbeidsvoorwaardenpakket prioriteit verdient.  

Beloning: Meer dan de helft van de medewerkers is tevreden over de flexibiliteit in benefits 
gefaciliteerd benefits bar. Het beloningspakket is voor het overgrote deel begrijpelijk. 

• De discussie en problematiek over de waarde van uren die is ontstaan als gevolg van de 
introductie van de benefits bar moet in 2020 worden opgelost. 

• Wij willen onderzoeken of uitbreiding van de benefitsbar met nieuwe elementen zinvol en 
wenselijk is. 

• Performance pay staat voor alle groepen op de tweede plaats (na salaris) als het gaat om de 
prioritering binnen het beloningspakket. Wij stellen daarom voor om de huidige regeling op dit 
punt aantrekkelijker te maken. 

 
Wij stellen voor om een marktconforme jaarlijkse salarisverhoging af te spreken, passend bij de 
looptijd van de nieuwe cao en die recht doet aan de aard van de werkzaamheden en medewerkers bij 
Heineken Group. De salarisverhoging heeft een relatie met het totaalpakket. Wij denken aan een 
looptijd van 2 tot 2,5 jaar. 

 

Tijdens de cao onderhandelingen behouden we ons het recht voor om voorstellen te wijzigen, in te 

trekken of toe te voegen. 
 
Bij de cao onderhandelingen van Heineken Netherlands Supply en Heineken Commercie hebben we 
afgesproken dat de Sociale Begeleidingsregeling (SBR) die afloopt op 1 juli 2020, wordt verlengd tot 1 
juli 2022, waarbij de 59,5 jarige regeling wordt aangepast. De leeftijd van 59,5 wordt 61 jaar, en 62 
jaar wordt 64 jaar. De SBR is ook van toepassing op de medewerkers van Heineken Group in de 
salarisgroepen 1 t/m 45. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Boudewijn Koster namens MHP-Heineken 
Erwin Rog namens De Unie 


