
 

11 januari 2017  1 van 4 
 

  
 
 
 
Onderhandelingsresultaat MSD CAO 2017-2018 

 
Op 11 januari jl. is er een onderhandelingsresultaat cao 2017 - 2018 bereikt door de directie van MSD en de 
vakverenigingen FNV, CNV en NMP.  
 
Looptijd 
Er is overeengekomen dat de cao een looptijd heeft van 24 maanden en dus loopt van 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2018. 
 
Salaris 
Cao-partijen hebben een merit increase budget van 5% vastgesteld oftewel 2,5% voor zowel  2017 als 2018.  
Dit betekent dat naar aanleiding van de annual performance review ronde jaarlijks in totaal 2,5% over de totale 
loonsom aan salarisverhogingen toegekend zal worden. Of een medewerker per 1 april 2017 en 1 april 2018 een 
salarisverhoging krijgt, en zo ja hoe hoog deze zal zijn, is afhankelijk van de individuele beoordeling die een 
medewerker krijgt en de huidige positie in de salarisschaal. 
 
Lump sum 
Voor medewerkers die boven het maximum van de salarisschaal zitten, zal MSD een lump sum (éénmalige 
jaarlijkse betaling in plaats van een salarisverhoging) uitkeren voor het deel van de verhoging dat boven het 
maximum van de salarisschaal uitkomt. 
Indien een medewerker nog nét niet aan het maximum van de schaal zit, wordt dat gedeelte eerst ‘opgevuld’ met 
merit, het restant wordt dan als éénmalige betaling uitgekeerd. De eenmalige betaling is niet-pensioengevend en 
telt niet mee voor de berekening van de AIP bonus.  
 
Salarisschalen 
Op grond van een marktanalyse is vastgesteld dat de volgende salarisschalen aangepast worden met een 
verhoging tussen de 1% en 4%: O1 t/m O4, P3 t/m P4, S1 t/m S3, M1 sales, M2 (sales) en M1 (management). 
Voor de R1 t/m R4 schalen is er een verhoging van rond de 17% afgesproken.  
Zie bijlage 1. 
 
Beoordelingssystematiek 
Voor wat betreft de jaarlijkse beoordelingsronde (‘’performance management’’), zal het principe van “relaxed 
forced distribution” worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat wanneer de prestaties van een medewerker daartoe 
aanleiding geven, de beoordeling Lower/Bottom  zal zijn. Een manager zal niet alleen omwille van het behalen 
van de normaalverdeling een medewerker gedwongen in de Lower/Bottom categorie plaatsen. Wel is de 
verwachting dat minimaal 5% van de populatie in de Lower/Bottom categorie zal vallen.  
 
Duurzame Inzetbaarheid 
CAO partijen hebben afspraken gemaakt in het kader van Duurzame Inzetbaarheid om nu, maar ook op termijn, 
medewerkers in staat te stellen gezond en naar tevredenheid te blijven werken, wat bijdraagt aan een sterk en 
gezond MSD.  
De gemaakte afspraken zullen, waar nodig, als protocol tekst in een extra bijlage worden opgenomen in de cao. 
Het betreft de volgende afspraken die in periodiek overleg worden opgevolgd: 

- Invoeren pilot ‘werken naar wens’  
- Waar in de Preventief Medisch Onderzoek een te hoge werkdruk wordt geconstateerd zal een team 

geformeerd worden dat onderzoek gaat doen naar de oorzaak van de hoge werkdruk 
- Medewerkers leren omgaan met werkdruk door een workshop pakket aan te bieden in het kader van 

coping  
- Maatregelen aanbieden om gezonder werken in ploegendienst te bevorderen 
- Branding en promotie door een duurzaam Inzetbaarheidscampagne te starten  
- Programma ontwikkelen met workshops Duurzame Inzetbaarheid  
- Inzetbaarheidsdialogen faciliteren 
- MSD zal aan de roosterspecialisten van cao-partijen vragen om een gezamenlijk voorstel te maken voor 

aanscherping van de rooster checklist, zodanig dat 40 uur werken in een 3-ploegendienst in de toekomst 
wordt ontmoedigd.   

 
Pilot ‘werken naar wens’ 
Alle afdelingen waar in ploegendienst wordt gewerkt komen in aanmerking om deel te nemen aan een pilot 
‘werken naar wens’. Per locatie zal één pilot starten. Tijdens de pilot is er sprake van individuele ploegentoeslag 
op basis van de bestaande klokurenmatrix, welke op basis van een ’12-maands rolling average’ zal worden 
uitgekeerd.  
Voor medewerkers die deelnemen aan de pilot ‘werken naar wens’ gelden de ontziemaatregelen niet (artikel 20).  
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Ten aanzien van de pilot ‘werken naar wens’ trachten cao- partijen in de komende twee weken (week 3 en 4 van 
2017) een aantal randvoorwaarden nader in te vullen. Lukt dat niet dan gaan partijen opnieuw in gesprek. 
Afspraken  zullen worden vastgelegd in de bijlage van de cao: 

- Evaluatiecriteria: wanneer is de pilot een succes 
- Ploegentoeslag: welke klokurenmatrix ná de positieve evaluatie van de pilots de huidige klokurenmatrix 

zal vervangen en vervolgens van toepassing zal zijn op alle ploegendienstmedewerkers van MSD. 
 
Cao partijen zullen tussentijds en aan het eind de pilots samen evalueren.   
De eindevaluatie van de pilots zal plaatsvinden in december 2017. Bij een positieve evaluatie zal ‘werken naar 
wens’ én de nieuwe klokurenmatrix in 2018 ingaan en vervallen op dat moment de ontziemaatregelingen (artikel 
20) voor alle medewerkers. 
 
WGA-premies 
De huidige afspraken worden gecontinueerd. 
 
Fiscaal vriendelijke verrekening van vakbondscontributie 
Leden van de vakverenigingen zullen in de gelegenheid worden gesteld om de betaalde vakbondscontributie 
fiscaal vriendelijk te verrekenen met de eindejaarsuitkering.  
 
EVC (Erkenning van Verworven Competenties)-trajecten 
MSD zal medewerking blijven verlenen aan verzoeken van de werknemer om een EVC-traject te starten. 
 
AWVN regeling 
MSD zal aan de drie betrokken vakbonden op basis van aantallen MSD medewerkers  –binnen cao bereik- 
conform de AWVN regeling een bijdrage verstrekken. Deze bijdrage zal worden verdeeld onder de drie betrokken 
vakbonden. De procentuele verdeling zal plaatsvinden op basis van aantal leden per vakbond per 1 april per jaar. 
De bijdrage aan FNV en CNV zal via FIB worden uitgekeerd en de bijdrage aan de NMP zal rechtstreeks worden 
uitgekeerd.  
Deze bijdrage van MSD zal voor de looptijd van de CAO worden voortgezet. 
 
Aanpassing CAO artikelen 

 
Artikel 3 Uitzendkrachten  
In artikel 3 zal worden toegevoegd dat MSD zal streven naar een flexibele schil van maximaal 15%-20% over het 
totale personeelsbestand. 
Artikel 3d zal in lijn gebracht worden met de WWZ. 
 
Artikel 13d Verschoven diensten  
Aanpassing van artikel 13 d, waarmee medewerkers die niet in ploegendiensten werken, zal ook onder de 
reikwijdte van dit artikel vallen.  
 
Artikel 13e Consignatieregeling 
De consignatieregeling zal per 1 januari 2017 als volgt worden aangepast. 
In de nieuwe regeling geldt een vaste vergoeding voor elk uur dat de medewerker consignatie is opgelegd buiten 
zijn reguliere werktijd: 
Tussen 07:00 – 22:00 (per uur): ma-vr € 1,50 – za-zo € 1,75- feestdag € 2,50 
Tussen 22:00 – 07:00 (per uur): ma-vr € 2,50 – za-zo € 2,75- feestdag € 3,50 
 
Daarnaast geldt een variabele vergoeding: de uit een oproep voortvloeiende werkzaamheden worden als 
overwerk vergoed. En daarbij wordt als volgt gerekend:  

 Bij een telefonische oproep: altijd minimaal 30 minuten per oproep + het meerdere dat iemand werkt.  
 Bij een daaropvolgende opkomst naar het bedrijf: 30 minuten oproep + 30 minuten reistijd + het 

meerdere dat iemand werkt, dwz op het bedrijf aanwezig is (tourniquet). 
 Vindt binnen 30 minuten na einde van de werkzaamheden uit de oproep een nieuwe oproep/opkomst 

plaats, dan worden beide oproepen als één gezien. 
 
Medewerkers die op 31 december 2016 niveau 1 geconsigneerd waren krijgen een salarisaanpassing van € 50,- 
per maand.  
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Artikel 18.1.b 
Artikel 18.1.b vervalt.  
 
Artikel 15 Zwangerschaps- en bevallingsverlof bij ‘’meerlingen’’  
Zwangerschapsverlof bij “meerlingen” wordt met 4 weken uitgebreid conform wetgeving (artikel 3:1 lid 2 WAZO). 
Dit komt dus neer op (6+4=) 10 weken zwangerschapsverlof.  
 
Artikel 16.4 Collectieve vakantiedagen 
Het vaststellen van de data waarop de collectieve vakantiedagen zullen vallen dient te gebeuren voor het begin 
van het kalenderjaar, via een instemmingsprocedure bij de betreffende lokale ondernemingsraden. 

 
Tot slot heeft MSD de toezegging gedaan om twee niet-cao onderwerpen ter instemming aan de VLC voor te 
leggen:  

1). Opleidingskostenregeling: het budget voor opleidingen uit categorie 3 wordt verhoogd van    
     € 275,- naar € 500,- per jaar.  
2). Reglement Klachtencommissie: de klachtentermijn wordt verhoogd van 4 weken naar  
     6 weken. (De termijn voor klachten naar aanleiding van een ATM-traject blijft 2 weken.)   

Wanneer de VLC hiermee instemt zal dit in het Handboek Personeelsregelingen worden aangepast.  
 
Nadat er overeenstemming is bereikt over de hierboven genoemde openstaande punten ten aanzien van ‘werken 
naar wens’ zullen de afspraken in dit onderhandelingsresultaat worden voorgelegd aan de leden van de 
vakorganisaties.  
 
Namens de onderhandelingsdelegatie, 
Marij van Onzenoort       
Henk Nugteren 
Cees Mens       
Wenny Raaymakers 
Henk Zendman        
Victor Kloos 
Peter de Ridder 
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Bijlage I 
 
 
 

 


