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Cao-overleg met bonden gestopt      
30 October 2019 

Afgelopen april liep de cao, die we in 2018 met de vakbonden hadden 
afgesloten, af. We zijn daarom in maart gestart met onderhandelingen 
over een nieuwe cao. 
 
In totaal hebben we elf gesprekken met de vakbonden gevoerd waarin we een 
aantal goede voorstellen hebben gedaan om te komen tot afspraken die positief 
zijn voor alle medewerkers én voor de continuïteit van Givaudan in Nederland. 
Helaas is het niet gelukt om het met elkaar eens te worden. 
 
We willen jullie via dit bericht laten weten welke keuzes we hebben gemaakt en 
waarom we die gemaakt hebben. Het belangrijkste punt voor de vakbonden was 
een loonsverhoging van vijf procent, ongeacht wat we naast loon nog allemaal 
als extra’s bieden. Wij vonden dat fors. Om twee belangrijke redenen. 
 
Ten eerste omdat wij al een salaris bieden dat hoger is dan het gemiddelde in de 
markt, naast alle extra’s die je niet bij elk bedrijf hebt. Denk aan een bonusplan 
voor alle medewerkers, vakantie- en leeftijdsdagen, roostervrije dagen, de 
mogelijkheid om vakantiedagen te kopen en te verkopen, een lage 
werknemersbijdrage voor de pensioenregeling, flexibele werktijden in de 
dagdienst, een tegemoetkoming van 65 euro per maand in de ziektekosten, elk 
jaar een teamuitje (55-euro uitje), parfums, de kerstmarkt, een personeelsfeest, 
reiskostenregeling, gratis fruit, fiscaal vriendelijk een fiets aanschaffen of naar de 
sportclub. 
 
En ten tweede – en dat is nog veel belangrijker – omdat een te forse looneis van 
de bonden op de middellange termijn niet goed is voor Givaudan Nederland. 
Loonkosten zijn binnen Givaudan belangrijk voor het bepalen van het toewijzen 
van volume of nieuwe activiteiten aan een site. Als de loonkosten te hoog 
oplopen, is de werkgelegenheid hier in Naarden en Barneveld op de middellange 
termijn in het geding. Die werkgelegenheid vinden wij belangrijker dan een forse 
loonsverhoging op de korte termijn. 
 
Door goed te letten op de loonkosten en daarnaast te investeren in training en 
opleiding van medewerkers kunnen we ervoor zorgen dat ons startpunt in ieder 
geval optimaal is. Maar ook op het gebied van het leveren en beheersen van 
kwaliteit, service, veiligheid en kosten werken we in Nederland allemaal iedere 
dag hard om een aantrekkelijke locatie te zijn en te blijven. En dat doen we 
samen hartstikke goed! 
 
Terugkijkend is er wat ons betreft een zorgvuldig proces met de bonden 
doorlopen. We hebben vanuit Givaudan constructieve voorstellen gedaan en 
creatief nagedacht over een goede cao voor onze medewerkers. We vinden het 
heel jammer dat dit niet tot een akkoord heeft geleid. 
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Gezien de eisen van de bonden vinden wij voortzetting van de onderhandelingen 
niet zinvol. We blijven bij ons eindbod. Dat hebben we vandaag aan de bonden 
laten weten. Wat ons betreft gaan we de 2,2% loonsverhoging nog dit jaar met 
terugwerkende kracht tot 1 april 2019 aan iedereen uitbetalen. Met deze 2,2% 
loonsverhoging blijven we binnen Givaudan als Sites in Nederland goed op kaart 
staan. Zeker als we onze kwaliteit, service, veiligheid en kosten op hetzelfde 
goede niveau kunnen houden. Laten we ons daar met elkaar voor blijven 
inzetten! 
 
Heb je vragen, dan kun je bij je leidinggevende, bij een van de SMT-leden of bij 
HR terecht. Voel je vrij om langs te komen of om via telefoon of e-mail contact 
op te nemen. We gaan graag met je in gesprek. 
 
Namens het Site Management Team, 
 
Attie Sarelse 
Company Manager

https://mygivaudan.emea.givaudan.com/sites/MyNL/default/Human-Resources/Nieuws_hidden/2019/aanpassing-cao-eindbod-2019-givaudan-nederland

