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Deze CAO krant is een gezamenlijke uitgave van DSM en de vakorganisaties.

Principe-akkoord 1CAO

Henk van Rees, bestuurder FNV Bondgenoten, en Atzo Nicolaï, President DSM Nederland, schudden elkaar de hand na het bereiken van het principe-akkoord 1CAO. Op de achtergrond de bestuurders van de andere
vakorganisaties en het 1CAO projectteam van DSM.

DSM Nederland en de vakorganisaties zijn een principe-akkoord
over de overgang naar één collectieve arbeidsovereenkomst (1CAO)
voor alle betrokken medewerkers van DSM in Nederland overeengekomen. Beide partijen staken het afgelopen jaar veel energie in
de onderhandelingen om te komen tot 1CAO.
Het principe-akkoord 1CAO is gesloten
tussen DSM Nederland en de vijf betrokken vakorganisaties: FNV Bondgenoten,
Vakbond De Unie, CNV Vakmensen, Vakbond ABW en Synergo-vhp. In deze krant
lees je de hoofdlijnen van het akkoord.
We besteden aandacht aan de belangrijkste feiten en cijfers voor Beloning,
Arbeidsduur & Verlof, Benefits en
MyChoice. Aan de hand van enkele
rekenvoorbeelden maken we tevens
duidelijk hoe de nieuwe CAO er voor jou
kan uitzien. Ook vertellen we je meer
over de transitieregeling die er voor
zorgt dat niemand er in totale waarde
van het arbeidsvoorwaardenpakket op
achteruit gaat. Ten slotte laten we zien
welke stappen we nog moeten nemen
om per 1 april 2014 te beschikken over

een nieuwe CAO. De fotoreportage op de
achterzijde geeft een sfeerimpressie van
de onderhandelingen tussen DSM
Nederland en de vakorganisaties.

Intensief overleg
Het principe-akkoord 1CAO sluit een periode af van intensief overleg. En het eindresultaat mag er zijn. Sinds oktober 2012
zaten DSM Nederland en de vakorganisaties veelvuldig om tafel over de totstandkoming van 1CAO. Daarbij is logischerwijs niet over één nacht ijs gegaan. Dat
kan ook niet, want we gaan straks over
van zeven CAO’s naar één overkoepelende CAO voor DSM in Nederland. Dat is
een grote verandering, zeker omdat de
zeven huidige CAO’s op veel onderdelen
inhoudelijk verschillen van elkaar.

Eén werkgever
Maar waarom kiezen we ook alweer voor
de overgang naar 1CAO? De arbeidsvoorwaarden liggen bij DSM in Nederland nu
vast in zeven aparte CAO’s, één voor
elke sociale eenheid: DSM Biologics,
DSM Engineering Plastics/Advanced
Polyesters Emmen, DSM Resins, DSM
NeoResins, DSM Gist Services, DSM
Pharma Chemicals en DSM Limburg. Dat
past niet bij een organisatie die als ‘One
DSM’ door het leven wil gaan. Als één
werkgever. Daarom willen we dezelfde
arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in N
 ederland.

Eenduidigheid
Maar niet alleen daarom. Eén CAO voor
alle medewerkers in Nederland zorgt
voor eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsvoorwaardenpakket bestaat vanaf 1 april 2014 voor iedereen uit
precies dezelfde onderdelen. Dat is duidelijk. Centraal uitgangspunt is dat de
totale waarde van het individuele ar-

1CAO verschijnt zo snel mogelijk op het intranet van DSM. Heb
je nog vragen over de overgang naar 1CAO stuur dan een
e-mail naar info.cao@dsm.com.

beidsvoorwaardenpakket op het moment van overgang hetzelfde blijft tot
het einde van het dienstverband, voor
medewerkers die op 31 maart 2014 in

In de nieuwe CAO kun je namelijk veel
meer individuele keuzes maken in onder
meer salaristermijnen en vrije tijd. Zo
kun je met het MyChoice-budget (zie het

Niemand van de huidige
medewerkers gaat er in waarde
op achteruit
dienst zijn. Om te zorgen dat niemand
van de huidige bezetting erop achteruit
gaat, treffen we waar nodig goede overgangsmaatregelen (zie het artikel op
pagina 6).
Een modernere CAO past ook beter bij
de behoefte van de huidige medewerker,
voor wie eigen verantwoordelijkheid een
groot goed is. Het geeft je de regie over
- een deel van - je arbeidsvoorwaarden.

artikel op pagina 3) een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf inkleuren en aanpassen aan je levensfase en je privésituatie.
Met 1CAO wordt het ook makkelijker om
de overstap te maken van de ene naar de
andere DSM-vestiging. Of je nu in Delft
of in Zwolle werkt, de CAO is overal dezelfde. Zo verhogen we de mobiliteit binnen onze organisatie.

The English version of this newspaper will be published as a
digital PDF on the intranet of DSM within a few days. Keep
an eye on Netpresenter DSM NL for the precise publication
date.
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Beloning
een extra termijn in mei en november. Je
hebt zelf de keuze om het aantal termijnen aan te passen naar twaalf of der-

Promotie maken
Wanneer je een nieuwe functie krijgt
en daarmee naar een hogere salaris-

Iedereen gaat naar de
C-schalen structuur
tien. Je kunt jouw persoonlijke voorkeur
ieder jaar opnieuw aangeven in MyChoice.

Variabele beloning

Vaste beloning
De zeven huidige CAO’s kennen hun
eigen salarisschalen. Met de komst van
1CAO is dat verleden tijd. In Nederland
gaat iedereen naar de C-schalen structuur. Medewerkers die op dit moment
nog niet in de C-schalen zijn ingedeeld,
worden daarnaar overgezet. Je functiezwaarte bepaalt waar je wordt ingeschaald. Per schaal is er een minimumen een maximumbedrag vastgelegd.

Hoe beter je presteert, hoe sneller je
naar het maximum kunt doorgroeien.
Jaarlijks kun je groeien met maximaal
6% op basis van je beoordeling.

Performance uitkering
Maar wat als je het maximumsalaris al
hebt bereikt? Dan kun je toch in aanmerking komen voor een extra uit
kering: de zogenaamde performance
uitkering. Deze performance uitkering

levert een jaarlijks te verdienen extra
uitkering op ter hoogte van 1% van je
vaste jaarsalaris bij een goede beoordeling, 2% bij een zeer goede beoordeling en wanneer je excellent presteert
krijg je 3% extra.

Betaalmomenten
De uitbetaling van het jaarsalaris stellen we standaard in op veertien gelijke
termijnen; twaalf maandsalarissen en

Het belonen naar prestatie past bij een
moderne, ambitieuze organisatie die
veel wil bereiken. Daarom hecht DSM
ook aan de combinatie van vast én variabel belonen. De variabele beloning
(bonus) wordt gekoppeld aan doelstellingen (targets). Voor iedereen voeren
we een target-bonussysteem in. Afhankelijk van je salarisschaal gaat het hier
om een bonus van 3%, 5% of 12%. De
realisatie van je bonus wordt bepaald
door een combinatie van de resultaten
van DSM NV, de resultaten van de
Business Group waarin jij werkzaam
bent en je eigen, individuele resultaten.

schaal overgaat, wordt het salaris verhoogd met 5% van het maximum van je
huidige schaal. Als het nieuwe salaris
daarmee nog onder het minimum van
de nieuwe salarisschaal uitkomt wordt
het salaris automatisch opgehoogd
naar het minimum van de nieuwe
schaal.

Optieregeling
In de nieuwe CAO is voor alle medewerkers een optieregeling opgenomen.

Arbeidsduur & Verlof
een vast rooster, krijg je een ploegen
toeslag. Die wordt berekend over je jaarsalaris. Bepalend voor deze toeslag is
het soort ploegendienst dat je draait.
Vakbonden en DSM hebben de toeslag
voor standaard ploegendienstroosters
vastgesteld op 13,5% (2-ploegendienst),
20,5% (3-ploegendienst) en 30%
(5-ploegendienst). Als er nieuwe maatwerkroosters aan de orde komen, dan
bepalen de CAO partijen de toeslag in
overleg. Voor medewerkers die in deeltijd ploegendienst lopen, past DSM een
rekenmethode toe die de betreffende
toeslag afleidt van de voltijd ploegentoeslag.

Overwerk

Werkweek en vakantiedagen
Werk je voltijds bij DSM, dan werk je 40
uur per week. Je hebt dan jaarlijks
recht op 25 vakantiedagen. Wie deeltijd werkt krijgt vanzelfsprekend
vakantiedagen naar rato. Van de 25

lende vakantiedagen te kopen vanuit je
MyChoice budget. In de nieuwe CAO
bestaan geen afwijkende verlofdagen
meer zoals EVT en ADV. Voor aanvang
van een nieuw jaar kan DSM maximaal
3 vakantiedagen collectief vaststellen.

steunt DSM je om je werk goed en gemotiveerd te blijven uitvoeren, nu en in de
toekomst.
Parttimers ontvangen deze dagen naar
rato.

Aanvullingsregeling

Extra vakantiedagen nodig?
Regel het via MyChoice
v akantiedagen zijn er 20 dagen wettelijk en 5 dagen bovenwettelijk. Het wettelijk deel moet je opnemen, het
bovenwettelijke deel mag je opnemen,
sparen of verkopen. Heb je behoefte
aan extra vakantiedagen? Dan heb je
ook nog de mogelijkheid om aanvul-

Dit doen we altijd in overleg met de
ondernemingsraad.

Duurzame inzetbaarheid
Zodra je de leeftijd van 45 jaar hebt bereikt, ontvang je 3 Duurzame Inzetbaarheidsdagen (DI-dagen). Hiermee onder-

Het kan zijn dat de bedrijfsomstandigheden vragen om overplaatsing van een
medewerker. Als een medewerker noodgedwongen wordt herplaatst in een lager
betaalde functie, dan hebben DSM en de
vakbonden gezorgd voor een vangnet.
Het kan ook zijn dat je vrijwillig een stapje terug doet. Zelfs in die situatie kun je
rekenen op een tijdelijke aanvulling op je
inkomen. Meer gedetailleerde informatie
over de aanvullingsregelingen lees je bij
de feiten en cijfers op pagina 4 en 5.

Werken in ploegendienst
Als je op wisselende tijden werkt volgens

Medewerkers in de salarisschalen van
C32 tot en met C38 krijgen een toeslag
op hun uurloon als zij overuren maken.
Overwerk op de werkdag zelf wordt
anders beloond dan overwerk waarvoor
je op een roostervrije dag moet terug
komen. Je kunt overwerk, als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, binnen
3 maanden ook compenseren in vrije
tijd. Meer gedetailleerde informatie over
de aanvullingsregelingen lees je bij de
feiten en cijfers op pagina 4 en 5.

Consignatie
We spreken van consignatie als je niet
aan het werk bent, maar wel bereikbaar/
beschikbaar moet zijn. Bij onvoorziene
omstandigheden kun je op zo’n moment
opgeroepen worden om in actie te
komen. Cao partijen hebben voor de
salarisschalen C32 tot en met C41 vastgelegd hoe deze consignatie wordt
beloond. Meer gedetailleerde informatie
hiervoor lees je bij de feiten en cijfers op
pagina 4 en 5.

Verschoven uren en springen
Indien je in opdracht van DSM op een
ander moment je werk moet doen dan
is vastgelegd in je dienstrooster, ontvang je daarvoor een vergoeding van
één uurloon als je door die verschuiving buiten het dagvenster (maandag
tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00
uur) terechtkomt. Vraagt je werkgever
je om te ‘springen’, oftewel: om tijdelijk over te gaan op een ander dienstrooster? Dan krijg je daarvoor een vergoeding van 3 uurlonen. Als je 5 diensten achtereen volgens dat tijdelijke
rooster hebt gewerkt en je ‘springt’
weer terug naar je oorspronkelijke
dienstrooster, dan wordt deze vergoeding nog eens betaald.

Tegemoetkoming Ouderen
Regeling (TOR)
De TOR-regeling wordt ongewijzigd
gecontinueerd.
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Benefits
jubileumuitkering als je 25 jaar in dienst
bent, tegemoetkoming in reiskosten of
de mogelijkheid tot het volgen van een
opleiding.

Sparen voor verlof
In de nieuwe CAO vind je een nieuwe verlofspaarregeling waarmee je tot maximaal
175 verlofdagen kunt sparen. De verlof
dagen die je de afgelopen jaren eventueel
al hebt gespaard, blijven vanzelfsprekend
staan. Het saldo van de oude en de nieuwe
verlofspaarregeling kan opgeteld alleen
nooit meer zijn dan het fiscaal toegestane
maximum van 250 dagen.

Buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof kun je aanvragen
voor een aantal bijzondere situaties.
Meer gedetailleerde informatie hierover
lees je bij de feiten en cijfers op pagina 4
en 5.

Met de nieuwe verlofspaar
regeling kun je tot maximaal
175 verlofdagen sparen
Naast afspraken over primaire arbeidsvoorwaarden als salaris en arbeidsduur

zijn er ook afspraken gemaakt over
‘Benefits’. Denk bijvoorbeeld aan een

ook dienstreizen? Dan krijg je voor het
gebruik van je eigen auto 28 cent per
kilometer. Medewerkers die minder
dan tien kilometer van het werk wonen
en afzien van de tegemoetkoming
woon-werkverkeer, kunnen ook één
keer in de drie jaar een fiets (’de fiets
voor niets’) kopen tot een waarde van
749 euro.

Opleiding volgen
Kennis en kunde opdoen is belangrijk.
Als je een opleiding of cursus volgt die
noodzakelijk is voor het uitvoeren van
je functie, dan hebben cao partijen afgesproken dat je die 100% in kosten en
tijd vergoed krijgt. Wanneer je een opleiding uitkiest die niet direct noodzakelijk is voor jouw functie, dan hebben
cao partijen een vergoeding van 60%
afgesproken. Gebruikmaken van deze
benefits gaat uiteraard altijd in goed
overleg met jouw leidinggevende.

Reizen
Om van huis naar je werkplek te reizen,
ontvang je een tegemoetkoming voor
woon-werkverkeer van 13 cent per kilometer. Dit bedrag keren we uit tot maximaal dertig kilometer vice versa. Als je
kiest voor het openbaar vervoer, dan vergoedt DSM een ov-jaarkaart voor de
tweede klasse in zijn geheel. Maak je

Jubileumuitkeringen

variabele beloning en je overwerkvergoeding gebruiken. Medewerkers die in
dienst zijn vóór 1 april 2014 kunnen het
budget tevens verhogen met hun eventuele transitietoeslag.

op je pensioen en producten te kopen
uit de ’voordeelwinkel’. Ook kun je in
MyChoice profiteren van fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld het fiscaal verrekenen van de vakbondscontributie.

Medewerkers die 25, 40 of 50 jaar in
dienst zijn ontvangen twee verlof
dagen en een jubileumuitkering. Die
uitkering staat gelijk aan een maandsalaris. Ook als je met pensioen gaat
ontvang je zo’n extra uitkering.

MyChoice

Jouw MyChoice-budget kun je
naar eigen inzicht besteden

Bestedingsdoelen
Flexibiliteit in
arbeidsvoorwaarden
Zelf je arbeidsvoorwaarden vormgeven.
Dat kan straks in ons online systeem MyChoice. Zelf bepalen in welke termijnen
je jouw salaris wenst te ontvangen, zelf
bepalen hoeveel verlofdagen je koopt of
verkoopt.
Iedereen ontvangt van DSM een MyChoice-basisbudget van 6,11% van het
jaarsalaris. Voor medewerkers in vijfploegendienst is dit 5,51%. Dit verschil
heeft te maken met de verschillen in ar-

beidsvoorwaarden tussen 5-ploegendienstmedewerkers en overige medewerkers. Het MyChoice-budget kun je
naar eigen inzicht besteden. En kies je
niet? Dan wordt het budget aan het
einde van het jaar uitbetaald.

Verhogen budget
Het verhogen van je MyChoice-budget
kan op verschillende manieren. Zo kun je
bovenwettelijke verlofdagen (maximaal
vijf ) en duurzame inzetbaarheidsdagen
(maximaal drie) inzetten. Ook kun je je

Jouw persoonlijke MyChoice-budget kun
je zelf besteden. Het is mogelijk gebruik
te maken van verschillende vormen van
vervoer, deel te nemen aan de fietsregeling, extra geld te sparen als aanvulling

Kies je niet?
Dan wordt het budget
uitbetaald
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Feiten & Cijfers
Pensioen
Pensioenpremie: 5,5% voor de werknemer. Franchise 2013: € 13.227.

Beloning
• Salarisschalen en resultaatbeloning
Basis voor bepaling transitietoeslagen

Jaarsalaris (excl. MyChoice)
Schaal

C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
Ter info:
C42
C43
C44

Minimum

€ 20.945
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.879
23.692
25.869
28.664
32.143
36.819
42.532
49.098
56.732

€ 65.281
€ 75.853
€ 88.163

%
resultaatbeloning

Maximum

€ 29.922

3%

31.255
33.846
36.956
40.949
45.918
52.598
60.760
70.140
81.046

3%
3%
3%
3%
5%
5%
5%
5%
5%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 93.259
€ 108.362
€ 125.947

12%
12%
12%

•	We hanteren de C-schalen als salarisstructuur voor de nieuwe CAO.
•	De uitbetaling van het jaarinkomen stellen we standaard in op veertien termijnen.
In MyChoice heb je 1 x per jaar de keuze het aantal termijnen aan te passen naar
twaalf of dertien.
•	Salarisverhogingsdatum: 1 april van elk jaar.
•	Een promotiestap keren we uit over 5% van het maximum van de huidige schaal.
Daarbij is het nieuwe salaris groter of gelijk aan het minimumsalaris van de nieuwe
schaal.

•	Variabele beloning
	De variabele beloning (bonus) wordt gekoppeld aan doelstellingen (targets).
Afhankelijk van je salarisschaal gaat het hier om een bonus van 3%, 5% of 12%. De
hoogte van je bonus wordt bepaald door een combinatie van de resultaten van DSM
NV, de resultaten van de Business Group of unit waarin jij werkzaam bent en je
eigen, individuele resultaten, zie onderstaande tabel.
NV-resultaat
BG-resultaat
Individueel resultaat

30%
35%
35%

• Salarisgroei op basis van performance
		
		
Excellent
Very Good
Good
Partially meets
Unsatisfactory

Relatieve Schaal Positie
0% - 50%
6%
5%
3%
2%
0%

Relatieve Schaal Positie
51% - 100%*
5%
3%
2%
1%
0%

• * Performance-uitkering
	Zit je aan het eind van jouw salarisschaal, dan kun je in aanmerking komen voor een
jaarlijks te verdienen performance uitkering, zie onderstaande tabel. Onderstaande
percentages keert DSM uit over je jaarsalaris.
Excellent
Very Good
Good

3%
2%
1%

Benefits
•	Tegemoetkoming woon-werkverkeer: € 0,13 per kilometer, maximaal 30 kilometer
vice versa.

• Opleidingen
-	Noodzakelijk voor het uitvoeren van je functie: 100% vergoeding in kosten en tijd.
-	Niet noodzakelijk voor het uitvoeren van je functie: 60% vergoeding in kosten en
tijd.

• Uitkering bij dienstjubileum
- 25 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen
- 40 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen
- 50 jaar: maandsalaris + twee verlofdagen
-	Deze uitkering keren we fiscaalvriendelijk (bruto = netto) uit, zolang de fiscus
hiermee akkoord is.

• Verlofspaarregeling
-	In de nieuwe verlofspaarregeling kun je maximaal 175 dagen sparen. Deze dagen
kun je uitsluitend in tijd opnemen.
-	Het saldo van de huidige tijdspaarregelingen (onder andere rekening courant)
bevriezen we op 31 maart 2014. Op dat moment stellen we de financiële waarde
van het saldo vast.
-	De financiële waarde van het saldo zal worden verhoogd met de CAO loonsverhoging.
-	Het saldo van de huidige tijdspaarregelingen kunnen we naast opname in tijd ook
uitbetalen tegen de waarde van de dag op 31 maart 2014.

• Buitengewoon verlof
Medewerker

Huwelijk/partnerregistratie
Huwelijksfeest (25/40 jaar)
Huwelijksfeest (25/40/50 jaar)
Bevalling van de partner
Adoptie
Dienstjubileum (25/40/50 jaar)
Overlijden/Begrafenis
Koninklijke onderscheiding

Partner

Max 5
1

Kind/
partner kind

(Schoon-)ouders/grootouders

1

(Schoon-)broers/
(Schoon-)zussen

Inwonend
kleinkind/oom/tante/neef/
nicht

1
1

2
2
2
Max 4
1

Max 4

Max 2

1

1
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Arbeidsduur & Verlof
• Toeslagen
- Norm voltijdse werkweek: 40 uur.
- 200 uur vakantie per jaar (= 25 vakantiedagen).
-	Vanaf 45 jaar krijg je drie Duurzame Inzetbaarheidsdagen (DI-dagen).
- Ploegentoeslag (berekend over het jaarsalaris):
		 - Standaard 2-ploegendienst: 13,5%.
			 • Verlengde 2-ploegendienst (Resins): 21%.
		 - Standaard 3-ploegendienst: 20,5%.
			 • Verkorte 3-ploegendienst (Resins): 18%.
		 - Standaard 5-ploegendienst: 30%.
		 - Maatwerk 5-ploegendienst (Pharma Chemicals): 28,5%.
		 - Maatwerk 5-ploegendienst (NeoResins):30%.
-	Voor ploegendienstmedewerkers geldt een feestdagentoeslag van 250% bovenop
het uurloon.
-	Op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag geldt een toeslag van
300% bovenop het uurloon.

• Overwerk
Ben je in één van de salarisschalen C32 tot en met C38 geplaatst, dan ontvang je bij
overwerk de volgende toeslag over je uurloon:
- Indien het overwerk aansluit op de dienst:
		 •	Maandag tot en met vrijdag 50%, zaterdag 75%, zondag 100% en feestdagen
150%.
- Indien het overwerk op een roostervrije dag is:
		 •	Maandag tot en met vrijdag 75%, zaterdag 100%, zondag 150% en feestdagen
200%.

• Consignatie
-	Legt de werkgever consignatie op aan een medewerker in één van de salarisschalen
C32 tot en met C41, dan ontvang je per etmaal de volgende vergoeding:
		 •	Maandag tot en met vrijdag 0,075% van het jaarsalaris, op zaterdag en zondag
0,175%.
-	Ben je, op basis van je rooster, blijvend in consignatie geplaatst, dan stelt DSM op
basis van deze percentages een vaste pensioengevende toeslag vast, die tevens
pensioengevend is.
		 • Op feestdagen 0,225% van het jaarsalaris.
-	Roept DSM je tijdens consignatie op naar het bedrijf te komen, dan ontvang je per
opkomst 0,075% van het jaarsalaris.
-	Ben je 55 jaar of ouder, dan kan DSM je niet verplichten tot consignatie of overwerk.

• Verschoven uren
-	Is er sprake van verschoven uren, waarbij die verschuiving geheel of gedeeltelijk
in opdracht van de werkgever buiten het dagvenster plaatsvindt, dan ontvang je
een vergoeding van één uurloon.

• Springen
-	Indien je in opdracht van de werkgever tijdelijk naar een ander dienstrooster
overgaat, ontvang je bij die overplaatsing een vergoeding van drie uurlonen. Bij
terugplaatsing naar het oorspronkelijke dienstrooster betalen we deze vergoeding
nogmaals, mits je minimaal vijf diensten achtereen op basis van het tijdelijke
dienstrooster bent ingezet.

• Aanvullingsregeling
Je ontvangt bij ’minder betaald werk’ om bedrijfsredenen een:
Blijvende aanvulling:
- Als je werkt in een lagere salarisschaal;
-	Als je ten minste twee derde van de afgelopen vijf jaar in ploegendienst of
consignatie hebt gewerkt en het salarisverlies minimaal 3% bedraagt;
-	Als je leeftijd en diensttijd samen minimaal zestig bedragen;
-	De aanvulling bedraagt 60% van het verschil in salaris als je minder dan 26
dienstjaren hebt;
-	Vanaf 26 dienstjaren (tot maximaal 33 dienstjaren) afhankelijk van het aantal
dienstjaren vindt er een verhoging van de aanvulling plaats tussen 60% - 100%;
-	Heb je op het tijdstip van verplaatsing de leeftijd van 55 jaar bereikt, dan bedraagt
de toeslag 100% van het verschil tussen het oorspronkelijke en het nieuwe
inkomen.
Aflopende aanvulling:
- Als je werkt in een lagere salarisschaal;
-	Als je ten minste twee derde van de afgelopen drie jaar in ploegendienst of
consignatie hebt gewerkt én je minimaal drie jaar in dienst bent. Tevens bedraagt
het salarisverlies minimaal 0,5%;
- De aanvulling bedraagt 100% van het verschil in salaris;
-	Vermindering van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen met 0,25% van
het (vroegere) salaris.
Je ontvangt bij ’minder betaald werk’ vanwege minder functioneren of op eigen
initiatief een:
Tijdelijke aanvulling:
-	Bij ‘minder betaald werk’ vanwege minder functioneren krijg je een tijdelijke
aanvulling ter hoogte van het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe
inkomen. Dit verschil wordt afgebouwd met toekomstige CAO-verhogingen.
-	Bij ’minder betaald werk’ op eigen initiatief krijg je ook een tijdelijke aanvulling.
We bouwen daarbij het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe inkomen in
achttien maanden af.

MyChoice
Je hebt de vrijheid om zelf je arbeidsvoorwaardenpakket optimaal vorm te geven.
•	Je kunt kiezen uit de bestedingsdoelen die MyChoice biedt of kiezen voor uitbetaling.
• Het aantal termijnen waarop je jouw salaris wilt ontvangen kun je 1 x per jaar
veranderen in 12, 13 of 14 termijnen.
•	Het basisbudget van MyChoice is 5,51% van het jaarsalaris voor 5-ploegendienstmedewerkers en 6,11% voor alle overige medewerkers.
• 	Je kunt je MyChoice-budget aanvulen met o.a. de volgende bronnen:
		 - Bovenwettelijke verlofdagen (maximaal vijf dagen);
		 -	DI-dagen (maximaal drie dagen); die je op kunt nemen, aan opleidingen kunt
besteden of kunt sparen voor later.
		 - Variabele beloning;
		 - Performance-uitkering;
		 - Transitietoeslag (indien van toepassing);
		 - Overwerkvergoedingen.

• Bestedingsdoelen
Jouw persoonlijke MyChoice-budget kun je zelf besteden:
- Deelnemen aan de fietsregeling;
-	Extra geld sparen als aanvulling op je pensioen;
- Producten kopen uit de ’voordeelwinkel’;
-	Profiteren van fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld het fiscaal verrekenen van de
vakbondscontributie en reiskosten.

6 PRINCIPE-AKKOORD

Transitieregeling

De totale waarde van je arbeidsvoorwaardenpakket blijft hetzelfde
De exacte invulling van de
zogenoemde transitieregeling
was een van de belangrijkste
aandachtspunten. Ons uitgangspunt? Voor iedereen geldt
dat de totale waarde van het
arbeidsvoorwaardenpakket op
het moment van overgang ten
minste gelijk blijft. We kijken
daarbij naar het verschil in de
totale waarde van het huidige
arbeidsvoorwaardenpakket en
het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Daarbij zijn niet
meegenomen incidentele toeslagen, zoals bv overwerk. Waar
nodig hebben vakorganisaties
en DSM goede overgangsmaat
regelen in de vorm van een transitietoeslag getroffen. Voor de
huidige medewerkers geldt dat
deze tot het eind van hun
dienstverband van kracht blijft.

DSM in Nederland gaat per 1 april 2014
over van zeven CAO’s naar één CAO. Wat
betreft samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket heeft dat voor alle
medewerkers gevolgen. Hoe groot die
gevolgen zijn, verschilt per sociale eenheid en per individu.

Hoger of lager?
Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket
komt er anders uit te zien dan het huidige pakket. Er zijn twee mogelijkheden.
De totale waarde van jouw arbeidsvoorwaarden is hoger of lager dan nu het
geval is. Is de totale waarde van
het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket
hoger, dan heb je als medewerker dus
een voordeel. DSM gaat je dan niet korten. Voor de invoering van variabele beloning in de vestigingen Delft en Waalwijk is er sprake van infasering. Dat wil
zeggen dat we dat voordeel gespreid
over 4 jaar toekennen. Mocht de totale
waarde van jouw arbeidsvoorwaardenpakket in de nieuwe situatie lager zijn
dan zullen we dit compenseren. Omdat
we hebben afgesproken dat niemand er

in waarde op achteruit mag gaan, compenseren we het verschil via een transitietoeslag. Die toeslag zie je elke maand
terug op je salarisstrook. Je nieuwe
vaste salaris is op het moment van overgang gelijk aan je huidige vaste salaris,
omdat we willen dat het pensioengevend inkomen voor alle medewerkers
gelijk blijft. In veel gevallen wordt een
transitietoeslag toegekend, omdat een
medewerker minder verlofdagen krijgt
dan in de huidige situatie. De totale
waarde van die ‘verloren’ verlofdagen
compenseren we. Het basis MyChoicebudget en je transitietoeslag kun je gebruiken om extra verlofdagen te kopen.
Je komt daarbij op hetzelfde aantal verlofdagen uit als in de huidige situatie.
Mocht dat in een aantal gevallen niet zo
zijn, dan garandeert DSM extra dagen.

gaan. Zou je binnen de huidige CAO in de
toekomst bijvoorbeeld leeftijdsdagen
hebben gekregen, dan krijg je die straks
ook toegekend. Dat geldt ook voor je
salarisperspectief. Heb je in je huidige

Perspectiefgarantie

Persoonlijke brief

Een ander belangrijk aspect van de transitieregeling is de zogenoemde perspectiefgarantie. Die garantie houdt in dat
huidige medewerkers er tot het eind van
hun dienstverband niet op achteruit

De arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van
de overgang naar 1CAO verschillen dus
per medewerker. Vlak voor de invoering
van de nieuwe CAO brengt DSM iedereen
via een persoonlijke brief op de hoogte

van de exacte consequenties. In die brief
legt DSM duidelijk uit wat de totale
waarde is van jouw huidige arbeidsvoorwaardenpakket en wat de totale waarde
van het nieuwe pakket is per 1 april 2014.

Het nieuwe
arbeidsvoorwaardenpakket ziet
er anders uit dan het huidige
functie bijvoorbeeld de kans om door te
groeien tot een salaris van € 3.000 en
wordt dat in de nieuwe CAO € 2.800,
dan verrekenen we dat verschil in de
transitietoeslag.

Je ziet dan meteen of je in aanmerking
komt voor de transitieregeling en wat de
hoogte is van jouw maandelijkse transitietoeslag. We kunnen je op dit moment
nog geen inzage geven in jouw persoonlijke situatie en de hoogte van een eventuele transitietoeslag. Dat kan pas vlak
voor de invoering van de nieuwe CAO.
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Rekenvoorbeelden
[LBV, 48, continudienst]
Dit voorbeeld laat een medewerker zien van 48 jaar die op dit
moment onder de Limburg-CAO valt en in continudienst werkt. In
zijn nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket daalt zijn totale inkomen
met 5,9%. Dat ligt onder andere aan een lager percentage variabele
beloning. Deze medewerker hoeft per jaar wel 0,5% minder uren te
werken. Per saldo daalt de waarde van zijn totale arbeids
voorwaardenpakket dan met 5,4%. Dit compenseren we door
toekenning van een jaarlijkse transitietoeslag. De waarde van zijn
nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket blijft hiermee gelijk aan zijn
huidige arbeidsvoorwaardenpakket.

Sociale eenheid
Leeftijd
Dienst
1
2
3
4

Functiegroep
Vast inkomen
Vaste roostertoeslagen
Variabele beloning
MyChoice
Subtotaal betalingen

LBV
48
Cd
Huidig
€
€
€
€

Nieuw
Delta
C35
C35
34.129
€ 34.129
14.539 42,6% € 11.887 34,8%
3.796
7,8% €
1.284 2,8%
€
1.881 5,51%
€ 49.180
52.464
-6,3%

5

Pensioengevend salaris € 46.654
Pensioenbijdrage werknemer €
1.633
Pensioenbijdrage DSM
€
8.631

€
€
€

6

Totale waarde (1 t/m 5)

61.095

€ 57.506

-5,9%

1.537

1.529

0,5%

37,61

-5,4%

€

Netto arbeidsduur in uren per jaar
Totaal inkomen per uur (totaal
inkomen/netto arbeidsduur)

€

39,74

46.016
1.798
8.325

€

Transitietoeslag €
3.271
Totale waarde per uur € 39,74
(totale waarde/netto arbeidsduur)
Maximaal bereiken vast
€ 34.473
€ 36.956
inkomen (100%)

[DEP/DAP, 46, continudienst]
Dit voorbeeld laat een medewerker zien van 46 jaar die op dit
moment onder de DEP/DAP-CAO valt en in continudienst werkt. In
zijn nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket stijgt zijn totale inkomen
met 0,3%. Dat ligt onder meer aan een hogere vaste rooster
toeslag. Deze medewerker hoeft per jaar tevens 1% minder uren te
werken. Per saldo stijgt de waarde van zijn totale arbeids
voorwaardenpakket met 1,3%. Voor hem geldt daarom geen
transitietoeslag.

Sociale eenheid
Leeftijd
Dienst
1
2
3
4

Functiegroep
Vast inkomen
Vaste roostertoeslagen
Variabele beloning
MyChoice
Subtotaal betalingen

DEP
46
Cd
Huidig
€
€
€

€ 68.970

5
6

Totale waarde (1 t/m 5)

€

Totaal inkomen per uur (totaal
inkomen/netto arbeidsduur)
Maximaal bereiken vast
inkomen (100%)
Sociale eenheid
Leeftijd
Dienst

[DSM GIST, 33, dagdienst]
1
2
3
4

81.754

€

52,91

€ 48.601

GIST
33
Dagdienst
Huidig
7
€ 38.823
€
€
971

2,3%

81.983

0,3%

1.529

1,0%

1.545

Functiegroep
Vast inkomen
Vaste roostertoeslag
Variabele beloning
MyChoice
Subtotaal betalingen € 39.794

53,61

1,3%

€ 52.598

8,2%

€

Nieuw
€
0,0% €
2,5% €
€
€

Delta

C37
38.823
- 0,0%
361 0,9%
2.372 6,11%
41.556

4,4%

5

Pensioengevend salaris € 38.823
Pensioenbijdrage werknemer €
1.669
Pensioenbijdrage DSM
€ 6.872

€ 38.823
€
1.403
€
7.139

6

Totale waarde (1 t/m 6)

€ 46.665

€ 48.695

4,3%

1.747

1.839

-5,3%

€

26,48

-0,9%

Transitietoeslag €
Totale waarde per uur €
(totale waarde/netto arbeidsduur)
Maximaal bereiken vast
€ 43.952
€
inkomen (100%)

428
26,71

0,0%

45.918

4,5%

Netto arbeidsduur in uren per jaar
Totale waarde per uur (totale
waarde/netto arbeidsduur)

Sociale eenheid
Leeftijd
Dienst

[Resins, 39, dagdienst]
Dit voorbeeld laat een medewerker zien van 39 jaar die op dit
moment onder de Resins-cao valt en in dagdienst werkt. In zijn
nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket neemt het totale waarde toe
met 4%. Dat komt vooral door de toekenning van het MyChoicebudget. Deze medewerker moet wel op jaarbasis 6,5% meer uren
werken. Per saldo daalt de waarde van zijn totale arbeids
voorwaardenpakket met 2,3%. Dit wordt volledig gecompenseerd
door het toekennen van een jaarlijkse transitietoeslag, waardoor
de waarde gelijk blijft. Deze transitietoeslag zal op termijn
verdwijnen, omdat het toegenomen salarisperspectief hoger is
dan de transitietoeslag.

€
32,8% €
7,9% €
€
€

Delta

C38
48.118
16.759 34,8%
3.017 4,7%
2.651 5,51%
70.546

€ 64.877
€ 2.835
€ 11.438

€

7,2%

Nieuw

Pensioengevend salaris € 63.920
Pensioenbijdrage werknemer €
1.278
Pensioenbijdrage DSM
€ 12.784

Netto arbeidsduur in uren per jaar

Dit voorbeeld laat een medewerker zien van 33 jaar die op dit
moment onder de Gist-cao valt en in dagdienst werkt. In haar
nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket neemt de totale waarde toe
met 7,4%. Dat komt door de toekenning van het MyChoice-budget.
Deze medewerker moet wel op jaarbasis 5,3% meer uren werken.
Per saldo stijgt de waarde van haar totale arbeidsvoorwaarden
pakket met 2,1. Daar komt nog bij dat salarisperspectief in de
nieuwe cao hoger is dan in de oude cao. (In dit voorbeeld is geen
rekening gehouden met het feit dat de variabele beloning voor
DSM Gist-medewerkers in de periode 2014 t/m 2017 gefaseerd
wordt ingevoerd.)

7
48.118
15.802
5.050

0,0%

€

26,71

Resins
39
Dagdienst
Huidig
11
€ 47.444

Nieuw

Delta

Functiegroep
Vast inkomen
Vaste roostertoeslagen incl.
€
feestdagentoeslag
Variabele beloning
€ 2.752
MyChoice
Subtotaal betalingen € 50.196

0,0% €

5

Pensioengevend salaris € 47.444
Pensioenbijdrage werknemer €
1.898
Pensioenbijdrage DSM
€ 8.540

€
€
€

47.444
1.877
8.561

6

Totale waarde (1 t/m 6)

€

61.110

4,0%

1.839

-6,5%

€

33,23

-2,3%

Transitietoeslag €
Totale waarde per uur €
(totale waarde/netto arbeidsduur)
Maximaal bereiken vast
€ 49.907
€
inkomen (100%)

1.435
34,01

0,0%

52.598

5,4%

1
2
3
4

€ 58.736

Netto arbeidsduur in uren per jaar
Totale waarde per uur (totale
waarde/netto arbeidsduur)

€
5,8% €
€
€

1.727
€

34,01

C38
47.444
-

De delta is het verschil in percentage
tussen de nieuwe en de oude cao
gerelateerd aan de waarde van het
arbeidsvoorwaardenpakket
De aanwezigheidsbonus is o.b.v. de
gemiddelde realisatie meegenomen
in de roostertoeslag
Zie voor uitleg van het (verschil in)
MyChoice-budget het overzicht met
feiten en cijfers
Het verschil in pensioenwaarde wordt
gecompenseerd door de
transitietoeslag
TTI staat voor ’Transitietoeslag
geïndexeerd’. Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd met de
cao-loonsverhoging en is tevens
pensioengevend. Je kunt kiezen om
de transitietoeslag in 12, 13 of 14
termijnen uit te laten betalen. De TTI
kan per jaar verschillen

De delta is het verschil in percentage
tussen de nieuwe en de oude cao
gerelateerd aan de waarde van het
arbeidsvoorwaardenpakket

Zie voor uitleg van het (verschil in)
MyChoice-budget het overzicht met
feiten en cijfers
De pensioenwaarde is gebaseerd op
een pensioenpremie van 5,5% voor
de werknemer boven een
franchisebedrag van 13.227 euro

De delta is het verschil in percentage
tussen de nieuwe en de oude cao
gerelateerd aan de waarde van het
arbeidsvoorwaardenpakket

Zie voor uitleg van het (verschil in)
MyChoice-budget het overzicht met
feiten en cijfers
De pensioenwaarde is gebaseerd op
een pensioenpremie van 5,5% voor
de werknemer boven een
franchisebedrag van 13.227 euro
Het MyChoice-budget kan gebruikt
worden om extra verlofdagen te
kopen

De delta is het verschil in percentage
tussen de nieuwe en de oude cao
gerelateerd aan de waarde van het
arbeidsvoorwaardenpakket

0,0%

2.206 4,7%
2.899 6,11%
52.549

4,7%

Zie voor uitleg van het (verschil in)
MyChoice-budget het overzicht met
feiten en cijfers
De pensioenwaarde is gebaseerd op
een pensioenpremie van 5,5% voor
de werknemer boven een
franchisebedrag van 13.227 euro
Het MyChoice-budget kan gebruikt
worden om extra verlofdagen te
kopen

8 PRINCIPE-AKKOORD

Vervolgtraject
2013

2014
Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Bereiken
principe-akkoord

Raadplegen
leden
vakorganisaties

Ingang
nieuwe CAO
Voorbereiden
invoering definitief
akkoord

Start roadshow
HR-experts DSM
en vakorganisaties

Brief naar
medewerkers
over huidige en
nieuwe situatie

Start inloopsessies
op aantal locaties

Het principe-akkoord 1CAO is bereikt. De nieuwe CAO gaat in op
1 april 2014. Maar zover is het nog niet. DSM benut de komende
maanden graag om medewerkers zorgvuldig te informeren en de
invoering van de collectieve arbeidsovereenkomst goed voor te bereiden.
Van principe naar definitief
akkoord
In oktober zullen de vakorganisaties
hun leden raadplegen. Zodra er instemming is met het arbeidsvoorwaardenpakket zoals dat is ontwikkeld, spreken

we van een definitief akkoord. Vanaf dat
moment gaat de voorbereiding op de
invoering van start. Denk bijvoorbeeld
aan het schrijven van heldere CAO
teksten en aan het aanpassen van de
IT-systemen.

Helpdesk 1CAO

Persoonlijke toelichting
Nog voor het einde van 2013 organiseert DSM informatieve inloopsessies
op een aantal locaties. In de eerste
maanden van het nieuwe jaar maken de
HR-experts van DSM Nederland samen
met de vakorganisaties een tour. DSM
organiseert dan bijeenkomsten op alle
vestigingen om de nieuwe cao-afspraken nog eens mondeling toe te lichten.
In maart volgt een brief op je huisadres.
Hierin lees je wat de nieuwe, over

koepelende CAO voor jou verandert ten
opzichte van de huidige situatie. In
deze brief maken we ook duidelijk hoe
een eventuele transitietoeslag er voor
jou uitziet. Zoals je van DSM mag
verwachten, ontvang je ruim voor de
ingang van de nieuwe CAO de benodigde informatie om de voordelen van de
moderne, flexibele regeling goed te
kunnen benutten. Zo kun je bijvoorbeeld speciale trainingen volgen om
wegwijs te raken in MyChoice.

1 April 2014
De nieuwe CAO gaat in op 1 april 2014.
Je loonstrookje zal er vanaf dat moment
dus anders uitzien. De overgang van
lappendeken naar één overkoepelende
arbeidsovereenkomst is daarmee een
feit.

UITNODIGINGEN LEDENVERGADERINGEN VAN DE VAKBONDEN
FNV BONDGENOTEN, CNV VAKMENSEN EN DE UNIE
De vakbonden nodigen al hun leden uit om een van onderstaande
ledenvergaderingen te bezoeken. Voor tekst en uitleg en om je stem uit te brengen.
DSM zal er maximaal aan meewerken dat je deze vergaderingen kunt bezoeken.
21-okt
22-okt

DSM Biologics Groningen
DSM Resins Schoonebeek
DSM Emmen

23-okt

DSM Resins Zwolle
DSM Resins Hoek van Holland
DSM Gist in Delft

24-okt

DSM Venlo

28-okt

DSM Limburg
Tbv leden vakbond De Unie

30-okt

DSM Limburg
Tbv leden vakbonden
FNV Bondgenoten en
CNV Vakmensen
DSM Neoresins in Waalwijk

31-okt

Locatie
ruimte G36
kantine
Zaal De Marke,
Statenweg 107,
Emmen
Auditorium
Olgazaal
De Altenahoeve,
Kasteelwerf 1 in
Delft
kantine
Maaslandcentrum,
Burgemeester
Maenenstraat 45 in
Elsloo
Maaslandcentrum,
Burgemeester
Maenenstraat 45 in
Elsloo
Gebouw 65

Tijdstip
12.00 uur
15.15 uur
12.00 uur en
19.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
19.00 uur

14.00 uur en
16.00 uur
11.00 uur,
13.00 uur en
17.00 uur
12.15 uur,
15.15 uur en
19.30 uur
12.30 uur en
15.30 uur

Disclaimer
De informatie in deze CAO krant is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Het betreft een samenvatting van een
principe-akkoord. Aan de inhoud kunnen daarom op geen
enkele wijze rechten worden ontleend.

