
Inzet VHP2 Onderhandelingsresultaat Signify 

Salarisverhoging/Looptijd 
De VHP2 stelde een collectieve salarisverhoging 
van 7 % voor met een looptijd van 17 maanden 
(dus tot 31-12-2020). 
 

 

• Een loonsverhoging per 1 januari 2020 
van 2,5% (met een vloer van € 750,-) en 
per 1 april 2020 van 1% (met een vloer 
van € 300); 

• Looptijd CAO van 01.08.2019 – 
01.09.2020; (13 maanden) 

 

Omzetting persoonlijk budget 
Onze leden vinden het prima als het persoonlijk 
budget aan het vaste salaris wordt toegevoegd. 
Onze leden geven de voorkeur aan om het 
volledige budget als vaste inkomenscomponent 
maandelijks uit te keren. Onze leden houden 
ook graag vast aan de huidige verrekening van 
koopdagen (uitgesmeerd over 12 maanden).  
 

 
Signify voegt het basissalaris (artikel 5.1) en het 
persoonlijk budget (artikel 5.2), met 
uitzondering van de vakantietoeslag, samen. 
Deze wijziging gaat per 1 januari 2020 in. 
Sociale partners gaan voor 1 januari 2020 de 
impact van deze wijziging nader uitwerken. De 
optie om 13 dagen te kopen blijft ongewijzigd. 
 

Verhoging werknemerspremie pensioen  
Een procentuele salarisverhoging om een 
hogere werknemerspremie voor de 
pensioenregeling te compenseren pakt 
vanwege de franchise voor de hogere 
inkomensgroepen minder gunstig uit dan voor 
de lagere inkomensgroepen. De VHP2 zal 
tijdens de besprekingen erop toezien dat zo’n 
compensatie de onderlinge 
inkomensverhoudingen niet verstoord. De 
VHP2 is alleen bereid om de 
werknemersbijdrage voor de pensioenpremie 
te verhogen als deze verhoging volledig door 
Signify wordt gecompenseerd. 
 

 
De vaste bijdrage van werknemers in de 
pensioenpremie wordt verhoogd van 2 % naar 5 
%. Omdat de verhoging per vakgroep een 
andere impact heeft is de compensatie 
afhankelijk van de vakgroep van de werknemer. 
Werknemers worden in ieder geval volledig 
gecompenseerd. De salarisschalen worden met 
het bij de vakgroep horende percentage 
aangepast. Deze wijzigingen worden 
doorgevoerd per 1 januari 2020.  

Aanpassing Annual incentive regeling met 
aangepaste percentages 
De leden van VHP2 staan zeer kritisch 
tegenover de huidige Annual Incentive regeling. 
Zij vinden deze enerzijds niet transparant en 
anderzijds weinig motiverend. Dat maakt dat 
onze leden op voorhand niet bereid zijn om 
vaste loonruimte op te offeren voor een 
onzekere en onduidelijke variabel 
salarisregeling.   

 
Signify wil de percentages van de variabel 
salarisregeling meer marktconform maken. De 
percentages zullen van 3 % naar 4 % en van 6% 
naar 7% worden verhoogd. De regeling zal in 
detail worden uitgewerkt in overeenstemming 
met de Centrale Ondernemingsraad. De 
uitgangspunten, zoals de percentages van 4 % 
en 7 % blijven vastgelegd in de CAO. Deze 
definitieve teksten worden nader 
overeengekomen door CAO partijen. Deze 
wijziging gaat in per 1 januari 2020. 

 


