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Onderhandelingsresultaat is bereikt! 
Er is gewerkt aan één cao voor CED en SOS International gezamenlijk 
 
Na een constructief overleg tussen de Vakbonden en CED kunnen we jullie melden dat er een 
onderhandelingsresultaat is bereikt omtrent de nieuwe cao CED én SOS International – één cao voor beide 
bedrijven, met een looptijd van 2 jaar. Graag nemen we je mee in het resultaat dat de cao-
onderhandelingsdelegaties van CED, SOS, De Unie en FNV, ondanks de huidige situatie, na goed overleg 
hebben bereikt. In deze mailing leggen we jullie de achtergronden uit en nemen we je mee in de punten uit het 
bereikte resultaat. Helemaal onderaan staat een puntsgewijze samenvatting. 
 

 

Achtergronden bij het onderhandelingsresultaat 
 
Begin dit jaar waren we al goed op weg om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao voor CED en SOS 
International gezamenlijk. Maar soms lopen zaken totaal anders dan verwacht. In maart werden we 
geconfronteerd met het coronavirus en werd de ernst snel duidelijk. Als organisatie zijn we meteen in de 
crisismodus gekomen. De gezondheid van onze medewerkers stond hierbij voorop, maar ook de business vroeg 
de nodige aandacht. Want hoewel we dit jaar heel goed uit de startblokken kwamen en we boven budget 
presteerden, zagen we de instroom van opdrachten eind maart drastisch dalen. Met alle gevolgen van dien.  
 
In de rode cijfers 
Sindsdien is er veel gebeurd. In alle landen zijn we binnen enkele dagen naar bijna volledig thuiswerken 
geswitcht, hebben we onze variabele kosten teruggebracht, hebben we gebruik gemaakt van 
overheidsregelingen, zijn we snel volgens nieuwe veiligheidsrichtlijnen gaan werken en hebben we geprobeerd 
alle medewerkers steeds goed te informeren. Ondertussen hebben we de relaties met onze klanten zo veel 
mogelijk online onderhouden en zijn er scenario’s gemaakt voor de financiële consequenties. Alle maatregelen en 
inspanningen tezamen konden echter niet voorkomen dat we rode cijfers schreven in april en mei. 
 
Kijkend naar de toekomst 
We gaan nog een uitdagende periode tegemoet en houden rekening met blijvende gevolgen voor CED. De 
combinatie van minder (reis)verkeer, thuiswerken, economische teruggang, groeiend remote gebruik en verdere 
digitalisering zorgen voor minder claims en voor minder fysieke expertises. Het spreekt dus voor zich dat we ons 
moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en onze uitgaven in balans moeten brengen met toekomstige 
inkomsten. We zullen onze kosten moeten reduceren door slimmer te werken en onszelf slagvaardiger te 
organiseren. De CED-landen en business units maken plannen om in te spelen op de verschillende specifieke 
situaties. Wellicht niet altijd leuk, maar wel nodig om versterkt uit de crisis te komen en de toekomst in goede 
conditie tegemoet te kunnen gaan. Ondertussen blijven we overal commercieel actief en alert, want de beste 
remedie tegen omzetdaling is omzetgroei en het scoren van nieuwe contracten. Het recente bron- en 
contactonderzoek dat we voor de GGD-en mogen doen, is daar een mooi voorbeeld van en ook in Groningen 
(TCMG) zetten we goede stappen.  

Het onderhandelingsresultaat is bereikt! 
Naast bovengenoemde resultaten die we ondanks deze onzekere tijden hebben gerealiseerd, hebben we nu 
bovendien goed nieuws over de cao. Op de achtergrond is er namelijk in goede harmonie overleg gevoerd met de 
vakbonden. Ondanks het feit dat CED in zwaar weer verkeert, hebben alle cao-onderhandelingsdelegaties 
bijgedragen aan een maximaal haalbaar onderhandelingsresultaat. Daar zijn we trots op! 
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De punten uit het bereikte resultaat 
 
CED en SOS International samen één cao 
Er is tijdens de gesprekken veel aandacht besteed aan het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden van CED en 
SOS International om te komen tot één cao. Natuurlijk vergt het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden een forse 
investering vanuit de werkgever. Wij vinden het echter belangrijk dat iedereen binnen de organisatie gelijke 
arbeidsvoorwaarden heeft en dat we onderbrengen in één cao. Wat houdt deze harmonisatie concreet in? 
 
• De arbeidsduur wordt voor iedereen 40 uur per week. De CED-collega’s, die 40 uur per week werken, blijven 40 
uur per week werken. De ADV dagen van deze medewerkers worden in CED Choice opgenomen. Voor CED 
medewerkers die nu een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week hebben met recht op 13 ADV-dagen, komt 
er een wijzing. Zij gaan 40 uur per week werken. Daarmee vervallen de 13 ADV dagen, omdat deze worden 
ingezet voor het compenseren van de 38 naar 40 uur. Deze medewerkers ontvangen vervolgens voor deze 40 uur 
per week (pensioengevend) salaris, dus extra salaris voor 2 uur per week ten opzichte van de huidige situatie. Zij 
bouwen hierover ook pensioen, vakantietoeslag en de 13e maand op. Voor medewerkers die van een 38-urige 
werkweek over gaan naar een 40-urige werkweek dit betreft dus een salarisstijging. Bijkomend voordeel is dat de 
ADV dagen die worden opgenomen in het (pensioengevend) salaris niet meer kunnen vervallen aan het eind van 
het jaar. Bij SOS International was de arbeidsduur al 40 uur per week; voor hen verandert er dan ook niets.  
 
• De hoogte van de Onregelmatigheidstoeslag (ORT), zoals SOS International die nu kent, blijft ongewijzigd. De 
ORT-regeling gaat bovendien ook gelden voor andere “24/7” medewerkers die op onregelmatige tijden werken, 
zoals de meldkamer. 
 
• Daarnaast komt er voor alle medewerkers een gelijke verlofregeling. Er worden diverse verlofregelingen 
opgenomen in CED Choice. Wat CED Choice precies is, zul je verderop verder lezen. 
 
• Het functiehuis van CED gaat ook gelden voor SOS International, net als de 13e maand. De eindejaarsuitkering 
die SOS International-collega’s nu hebben, wordt dus vervangen door een 13e maand. Per saldo betekent dit voor 
hen een verhoging van 1,3% van het bruto jaarsalaris. Een ander positief verschil is dat er over de 13de maand ook 
pensioen wordt opgebouwd, dit was voor de eindejaarsuitkering niet het geval. 
• De bijdrage voor de zorgverzekering komt per 1 november 2020 te vervallen. Om medewerkers hiervoor 
tegemoet te komen is er een compensatie in de vorm van een eenmalige netto-uitkering in december 2020. Deze 
bedraagt 12 maal de gebruikelijke maandelijkse netto uitkering. Dit komt neer op een netto-uitkering van €175,- 
per medewerker. Deze compensatie geldt voor alle collega’s voor wie de zorgverzekeringsbijdrage van toepassing 
is. Daarnaast zal CED tijd investeren in het onderhouden en opstarten van samenwerkingen met verzekeraars, om 
een zo aantrekkelijk mogelijke zorgverzekering via CED af te kunnen sluiten. 
 

CED Choice – je eigen voorwaarden samenstellen 
In enquêtes en individuele gesprekken met medewerkers kwam de wens naar voren om de arbeidsvoorwaarden naar 
eigen inzicht te kunnen invullen. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat de nieuwe cao een arbeidsvoorwaarden-
keuzesysteem heeft: CED Choice. Hiermee kunnen medewerkers keuzes maken die het beste passen bij hun 
persoonlijke situatie. Zo ontstaat een arbeidsvoorwaardenpakket op maat. In CED Choice worden de bovenwettelijke 
vakantiedagen, de oude verlofrechten (leeftijdsvakantiedagen, dienstjarenvakantiedagen, ADV, LADV en spaardagen) 
en de 13e maand opgenomen. Dit ‘budget’ kan worden uitgekeerd in geld, of er kan bijvoorbeeld verlof, een 
bedrijfsfiets, extra pensioen, een mobiele telefoon, verruiming van het leasebudget, et cetera, van worden gekocht. 
In alle opzichten wordt met dit keuzesysteem rekening gehouden met de specifieke en individuele wensen van de 
medewerker. Ook zal met de invoering van het systeem worden gekeken naar flexibiliteit en gebruikersgemak. 
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Werkgelegenheid en Sociaal Plan 

De komende uitdagende periode zal gepaard gaan met organisatie-aanpassingen. Maar waar er aan de ene kant 
ingegrepen moet worden, kunnen er aan de andere kant mogelijkheden ontstaan. De mogelijkheden die er soms nu 
al zijn binnen CED, zijn niet altijd voor iedereen even goed zichtbaar en bekend. In het overleg met de vakbonden is 
er daarom gesproken over het inrichten van een mobiliteitscentrum binnen CED. Daarmee zet CED zich in om zoveel 
mogelijk arbeidsmobiliteit te creëren en waar nodig worden er individuele opleidings- en omscholingsbudgetten 
vrijgemaakt. Dit mobiliteitscentrum kan ook een rol spelen bij het vervallen van arbeidsplaatsen. Mochten er 
arbeidsplaatsen komen te vervallen (en dat zal hier en daar helaas onontkoombaar zijn) komt de focus in eerste 
instantie te liggen op interne herplaatsing. Als dat niet mogelijk is, zal het mobiliteitscentrum de medewerker 
ondersteunen bij het vinden van ander werk buiten de CED-organisatie. Hierover worden afspraken gemaakt tussen 
CED en de vakbonden en deze afspraken worden vastgelegd in een Sociaal Plan. Gesprekken tussen CED en de 
vakbonden over dit Sociaal Plan gaan nog deze zomer van start. 

 
Eenmalige uitkering 2020 

Doordat CED zo geraakt wordt door de coronacrisis zijn er nagenoeg geen financiële mogelijkheden om op korte 
termijn iets aan de arbeidsvoorwaarden te doen, naast de kosten die de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden 
met zich meebrengt. Desalniettemin wil CED alle medewerkers, uit blijk van waardering voor hun loyaliteit en inzet - 
juist in deze moeilijke periode - een eenmalige bruto uitkering verstrekken van € 500,-. Dit bedrag zal in november 
2020 met de reguliere salarisronde worden uitbetaald aan alle medewerkers met een CED- of SOS-
arbeidsovereenkomst. Bij een parttime dienstverband wordt de uitkering naar rato berekend en uitbetaald. 

 
Structurele verhoging 2021 

Naast de eenmalige uitkering in november 2020 die hierboven wordt genoemd, wordt er in november 2021 een 
structurele loonsverhoging toegekend. Alle salarisschalen en de feitelijke salarissen worden per 1 november 2021 
verhoogd met 1%. 
 

Protocolafspraak 

Met het oog op de toekomst vinden alle partijen het van groot belang dat medewerkers op een gezonde manier 
hun pensioen kunnen halen. Daarnaast is ook verjonging van het medewerkersbestand van CED belangrijk. 
Gedurende 2020 wordt daarom onderzocht wat er nodig is om per 1 januari 2021 een goed Generatiepact af te 
spreken, waarbij bovendien wordt aangesloten bij het maatschappelijk probleem van de jongerenwerkloosheid.  
Daarnaast zal CED in gesprek gaan met haar medewerkers om samen te werken aan een gezonde organisatie en 
hoe er wordt omgegaan met verzuim door ziekte.  Zowel de vakbonden, de ondernemingsraad als de 
verschillende doelgroepen binnen CED zullen hierbij betrokken worden. 
 

Duidelijkheid op lange termijn 
In het tweede kwartaal van 2021 wordt tussen de cao-onderhandelingsdelegaties een afspraak ingepland om een 
start te maken met de cao per 1 januari 2022. Er worden dan ook belangrijke onderwerpen voor de toekomst 
besproken. Verder is er de hoop dat CED zich tegen die tijd heeft kunnen aanpassen, transformeren en 
herstructureren zodat wij sterker uit de coronacrisis komen en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen 
zien. 
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Puntsgewijze samenvatting  
 
Hieronder vind je het volledige onderhandelingsresultaat nog even puntsgewijs samengevat. 
 

Looptijd cao 

De looptijd van deze cao is 2 jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.   
 

Salarisverhoging  
De salarisschalen en de feitelijke salarissen worden per 1 november 2021verhoogd met 1%.  
 

Eenmalige uitkering 2020 

Er komt een eenmalige bruto uitkering van € 500,-voor alle medewerkers, uit te betalen bij het salaris van 
november 2020. Bij een parttime dienstverband heeft wordt de uitkering naar rato berekend. 
 

Werkgelegenheid & Sociaal Plan 

CED zet zich in om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk is te garanderen (intern of extern). CED zal hier op 
korte termijn een mobiliteitscentrum voor opzetten en creëert opleidings- en omscholingsbudgetten. Daarmee 
zet CED zich in om zoveel mogelijk arbeidsmobiliteit te creëren. Dit mobiliteitscentrum kan ook een rol spelen bij 
het vervallen van arbeidsplaatsen. Mochten er arbeidsplaatsen komen te vervallen (en dat zal hier en daar helaas 
onontkoombaar zijn) komt de focus in eerste instantie te liggen op interne herplaatsing. Als dat niet mogelijk is, 
zal het mobiliteitscentrum de medewerker ondersteunen bij het vinden van ander werk buiten de CED-
organisatie. Hierover worden afspraken gemaakt tussen CED en de vakbonden en deze afspraken worden 
vastgelegd in een Sociaal Plan. Gesprekken tussen CED en de vakbonden over dit Sociaal Plan gaan nog deze 
zomer van start. 
 

Arbeidsduur  
De arbeidsduur wordt voor iedereen 40 uur per week. De CED-collega’s, die 40 uur per week werken, blijven 40 
uur per week werken. De ADV dagen van deze medewerkers worden in CED Choice opgenomen.. Voor CED-
medewerkers die nu een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week hebben met recht op 13 ADV-dagen, komt 
er een wijzing. Zij gaan 40 uur per week werken. Daarmee vervallen de 13 ADV dagen, omdat deze worden 
ingezet voor het compenseren van de 38 naar 40 uur. Deze medewerkers ontvangen vervolgens voor deze 40 uur 
per week (pensioengevend) salaris, dus extra salaris voor 2 uur per week ten opzichte van de huidige situatie. Zij 
bouwen hierover ook pensioen, vakantietoeslag en de 13e maand op. Voor medewerkers die van een 38-urige 
werkweek over gaan naar een 40-urige werkweek dit betreft dus een salarisstijging. Bijkomend voordeel is dat de 
ADV dagen die worden opgenomen in het (pensioengevend) salaris niet meer kunnen vervallen aan het eind van 
het jaar. Bij SOS International was de arbeidsduur al 40 uur per week; voor hen verandert er dan ook niets.  
 

CED Choice  
CED Choice wordt als arbeidsvoorwaarden keuzesysteem ingevoerd. Daardoor kunnen medewerker keuzes 
maken die het beste passen bij hun situatie. Zo ontstaat een arbeidsvoorwaardenpakket op maat. In CED Choice 
worden de bovenwettelijke vakantiedagen, de oude rechten (leeftijdsvakantiedagen, dienstjarenvakantiedagen, 
ADV, LADV en spaardagen) en de 13e maand opgenomen. Dit ‘budget’ kan worden uitgekeerd in geld of er kan 
bijvoorbeeld verlof, een bedrijfsfiets, extra pensioen, een mobiele telefoon, verruiming leasebudget, et cetera, 
van worden gekocht.  
 

Verlof   
Er komt een eenduidige verlofregeling voor alle medewerkers. De verschillende verlofregelingen worden 
opgenomen in CED Choice. Medewerkers zijn verplicht minimaal 15 verlofdagen per kalenderjaar op te nemen. 
De verlofdagen vervallen of verjaren volgens de wettelijke regels.  
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Functiehuis  
Het functiehuis van CED wordt ook voor SOS International ingevoerd. Voor buitendienstfuncties zal (indien nodig) 
een benchmark onderzoek plaatsvinden, in samenspraak met de ondernemingsraad.  

 
Bruto bijdrage zorgverzekering  
De bijdrage voor de zorgverzekering komt per 1 november 2020 te vervallen. Om medewerkers hiervoor 
tegemoet te komen is er een compensatie in de vorm van een eenmalige netto-uitkering in december 2020. Deze 
bedraagt 12 maal de gebruikelijke maandelijkse netto uitkering. Deze compensatie geldt voor alle collega’s voor 
wie de zorgverzekeringsbijdrage van toepassing is. 
 

Eindejaarsuitkering wordt 13e maand  
De eindejaarsuitkering die SOS International-collega’s nu hebben, wordt dus vervangen door een 13e maand. Per 
saldo betekent dit voor hen een verhoging van 1,3% van het bruto jaarsalaris. Een ander positief verschil is dat er 
over de 13de maand ook pensioen wordt opgebouwd, dit was voor de eindejaarsuitkering niet het geval. 
 

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)  
De hoogte van de ORT, zoals SOS International die nu kent, blijft ongewijzigd. De ORT-regeling gaat ook gelden 
voor andere medewerkers die op onregelmatige tijden werken. 
  

Generatiepact  
Partijen vinden het belangrijk dat medewerkers gezond hun pensioen halen. Daarnaast is het noodzakelijk om 
verjonging door te voeren binnen CED. Gedurende 2020 wordt onderzocht wat er nodig is om per 1 januari 2021 
een goed generatiepact in te voeren waarbij aangesloten wordt bij het maatschappelijk probleem, de 
jongerenwerkloosheid. Daarnaast zal CED in gesprek gaan met haar medewerkers om samen te werken aan een 
gezonde organisatie en hoe er wordt omgegaan met verzuim door ziekte. Hierbij worden zowel de vakbonden, de 
ondernemingsraad als de verschillende doelgroepen binnen CED betrokken.  

 
Overleg cao 2022 
In het tweede kwartaal van 2021 wordt een afspraak ingepland tussen de cao-onderhandelingsdelegaties om een 
start te maken met een cao per 1 januari 2022. 
  

 
Capelle aan den IJssel, 13 juli 2020  
    
 
 
 
 

J.H.W.H. Coffeng                       T. van Eijden                      M. Possel  
 


