
Onderwerp Inzet VHP2 Afspraak 
Looptijd  Wij stellen een looptijd van 26 

maanden (dus tot 31-12-2021) 
voor 

De looptijd van de nieuwe CAO 
is 12 maanden, van 1 
november 2019 tot en met 31 
oktober 2020. 

Salarisverhoging Wij stellen een collectieve 
salarisverhoging van 5 % voor 
12 maanden voor. 

Per 1 juli 2020 worden de 
salarisschalen verhoogd met 
3,4%. Daarbij geldt voor de 
individuele medewerker een 
minimumverhoging (vloer) van 
€ 1000,- op jaarbasis. 

Persoonlijk budget 
 

Onze leden willen graag dat 
het persoonlijk budget aan het 
vaste salaris wordt 
toegevoegd. Onze leden 
houden daarbij graag vast aan 
de huidige verrekening van de 
koopdagen (uitgesmeerd over 
12 maanden) en het overige 
gebruik van de “My Choice” 
keuzes. 

Het persoonlijk budget dat nu 
maandelijks naast het 
basissalaris wordt betaald, 
wordt geïntegreerd in het 
basissalaris en als één bedrag 
uitbetaald. Dit nieuwe 
basissalaris telt geheel als basis 
voor de berekening van de 
variabel salarisregeling.  
Deze wijziging zal geen impact 
hebben op de huidige 
keuzemogelijkheden binnen 
Philips à la Carte. Ook de 
mogelijkheid om voorafgaand 
aan een nieuw jaar 13 
vakantiedagen te kopen en in 
het nieuwe jaar een evenredig 
verlaagd maandelijkse gelijk 
salaris te ontvangen, blijft 
bestaan. 
Het variabel salaris telt niet 
langer mee in de grondslag 
voor de pensioenopbouw. 

Annual incentive 
 

De VHP2 maakt zich sterk voor 
een zuivere 
winstdelingsregeling. De VHP2 
gebruikt graag het Cao-overleg 
om de mogelijkheden te 
verkennen om de huidige 
annual incentive regeling naar 
een zuivere 
winstdelingsregeling om te 
bouwen. Ondanks dat onze 
leden beseffen dat hun 
individuele invloed op de winst 
van de groep beperkt is kiezen 
ze daar toch voor in de 
wetenschap dat binnen Philips 
team- en of persoonlijke 
bonussen niet werken. 

Gedurende de looptijd van de 
CAO zal een gezamenlijke 
studie worden verricht naar de 
mogelijkheden om de variabel 
salarisregeling aan te passen. 



Ontwikkelbudget De VHP2 pleit voor het 
vaststellen van een collectief 
ontwikkelbudget voor niet 
werk gerelateerde opleidingen 
die de duurzame inzetbaarheid 
verhogen. De VHP2 pleit om 
daarvoor in eerste instantie € 
1.000.000,- beschikbaar te 
stellen. Met dat bedrag zouden 
350 werknemers een opleiding 
van gemiddeld € 3.000,- 
kunnen volgen. Tijdens het 
Cao-overleg kunnen nadere 
regels en voorwaarden voor 
zo’n ontwikkelbudget worden 
vastgesteld. 

In het jaar 2020 wordt een 
experiment uitgevoerd voor 
een Persoonlijk 
Opleidingsbudget om invulling 
te geven aan 
scholingsbehoeftes van 
medewerkers voor hun 
persoonlijke ontwikkeling, 
carrièrekansen of verbetering 
van de arbeidsmarktpositie. 
Een medewerker kan een 
aanvraag doen voor een 
budget van maximaal € 5.000. 
Philips maakt een bedrag vrij 
van € 250.000 voor het jaar 
2020. Een commissie wordt 
ingesteld om aanvragen te 
beoordelen. De commissie 
bestaat uit 2 leden van de zijde 
van de 
vakorganisaties/centrale 
ondernemingsraad en 2 leden 
van Philips. 
Nadere vormgeving en 
operationalisering zal 
plaatsvinden door een 
werkgroep die ook zorgdraagt 
voor communicatie naar 
medewerkers. 

Carrièrewendingen 
 

De VHP2 ziet uit naar het 
advies van de werkgroep 
carriérewendingen en zal zich 
afhankelijk van de inhoud van 
het advies daaraan willen 
conformeren. VHP2 leden 
vinden dat zij over het 
algemeen goed in staat zijn om 
voor zichzelf een 
carriérewendingen te 
organiseren. Zij vinden het wel 
van belang dat de kaders, de 
cultuur en de ondersteuning 
vanuit de organisatie een 
bijdrage aan zo’n beweging 
leveren. 

Een carrièrewending houdt in 
dat een medewerker het 
initiatief kan nemen om een 
stap omhoog, horizontaal of 
omlaag te doen. Omdat de 
stap omlaag het minst 
vanzelfsprekend verloopt, 
richten een nieuw artikel in de 
CAO en de verdere uitwerking 
in een bijlage zich voornamelijk 
op de gevolgen van de stap 
omlaag.  
Een carrièrewending kan zich 
in elke fase van de loopbaan 
voordoen. Verzoeken van 
medewerkers tot het doen van 
een carrièrewending worden 
positief benaderd waarbij in 
dialoog wordt gestreefd naar 
een passende afspraak. 
 



Vergoeding 
vakbondscontributie 
 

De VHP2 stelt voor dat in het 
jaar 2020 de contributie van 
leden van vakorganisaties door 
Philips wordt vergoedt. Deze 
afspraak geldt zowel voor 
bestaande als nieuwe leden 

Partijen onderzoeken samen 
door middel van co-creatie hoe 
op een creatieve wijze 
medewerkers (beter) kunnen 
worden geïnformeerd over en 
betrokken bij de bijdrage die 
vakbonden leveren aan het tot 
stand komen van de 
arbeidsvoorwaarden die voor 
alle medewerkers gelden. 

Rechtvaardige 
beloningsverhoudingen 
 

 In de preambule van de CAO 
wordt de volgende tekst 
opgenomen: 
“Philips heeft als doel om een 
fair en consistent 
beloningsbeleid te voeren in 
de gehele organisatie, waarbij 
zowel de interne 
beloningsverhoudingen als de 
maatschappelijk 
ontwikkelingen in acht worden 
genomen. Philips zal de 
vakorganisaties gedurende de 
looptijd van de CAO dezelfde 
informatie over de 
(top)beloningen verstrekken 
als de informatie die zij op 
grond van de WOR verplicht is 
aan de ondernemingsraad te 
verstrekken.” 

Welzijnsverlof Geen  Partijen hechten veel waarde 
aan het welzijn van de 
medewerkers, in het bijzonder 
aan een goede werk- en privé 
balans en aan het thema 
zelfontplooiing. In combinatie 
met de groeiende behoefte 
aan vrije tijd van 
medewerkers, wordt een 
nieuwe additionele 
verlofregeling geïntroduceerd: 
het ‘Welzijnsverlof’. 
 
Medewerkers die tenminste 
drie jaren in dienst zijn, 
worden in de gelegenheid 
gesteld om eenmaal per vijf 
jaar Welzijnsverlof aan te 
vragen.  
 



Het Welzijnsverlof is een 
betaalde aaneengesloten 
verlofperiode van maximaal 5 
keer de wekelijkse 
arbeidsduur, welke naar 
behoefte van de medewerker 
kan worden ingezet. Nadere 
uitwerking zal plaatsvinden in 
een Regeling 
Arbeidsvoorwaarden (RAV). 
 
Daarnaast wordt, tevens ter 
stimulering dat medewerkers 
voldoende tijd nemen voor 
herstel en ontspanning, de 
wettelijke verjaringstermijn 
van vakantiedagen ingevoerd 
en kan het welzijnsverlof pas 
worden genoten indien het 
verlofsaldo maximaal 200 uur 
bedraagt (of evenredig lager 
bij deeltijdwerkers). 

 


