
 

 
  

2 maart 2020 

Onderhandelingsresultaat Cao DSM: Knieval 
voor FNV en aandeelhouder! Resultaat gaat ten 
koste van hogere loonschalen 

Beste leden, 

Vrijdagavond jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao bij DSM. 
DSM presenteert het resultaat als “evenwichtig en passend bij DSM als werkgever”. Wij 
zijn het hier absoluut mee oneens. Dit resultaat pakt zeer nadelig uit voor de hogere 
loonschalen; een belangrijke groep van ruim 900 werknemers.  De lonen van hogere 
schalen stijgen met minder dan 6% gedurende een periode van 2 jaar terwijl de lagere 
schalen er minimaal 8% op vooruit gaan. Daarnaast wordt een variabele beloning 
doorgevoerd die zeer nadelig kan uitpakken voor de hogere loonschalen. Tenslotte is er 
een intentie uitgesproken dat DSM meewerkt aan een zogenaamde bedrijfs-AOW: een 
regeling waarmee werknemers eerder met pensioen kunnen. Deze regeling wordt in het 
eerste jaar, 2021, alleen open gesteld voor de werknemers in de ploegen en medewerkers 
met een vaste consignatievergoeding. Medewerkers in de hogere loonschalen profiteren 
hier dus niet of nauwelijks van. 

DSM is met dit resultaat keurig binnen haar mandaat gebleven en kan daarmee haar 
aandeelhouders plezieren. De keerzijde is echter dat DSM een belangrijke gedeelte van 
haar populatie onvoldoende waardeert en dat is op deze krappe arbeidsmarkt op de lange 
termijn bijzonder onverstandig: Pennywise and poundfoulish. Ter vergelijking: de 
gemiddelde Cao-verhogingen in Nederland liggen inmiddels boven de 3% en bij goed 
renderende bedrijven, zoals DSM, nog aanzienlijk hoger. Met dit resultaat is DSM 
binnen haar mandaat gebleven en is het budget ongelijk verdeeld over de werknemers: 
een knieval voor het FNV en de aandeelhouder. Er is niets op tegen om de lagere 
loonschalen extra te belonen maar niet ten koste van de hogere loonschalen. 

Kern van het onderhandelingsresultaat: 

 Looptijd: 1-4-2020 tot en met 31-3-2022 
 Loon: per 1-7-2020 een verhoging van € 1000 en 2% 

Per 1-1-2021 een verhoging van € 1000 
Per 1-4-2021 een verhoging van 2% 

 Resultaatbeloning: C 38-44: In lijn met Global STI Framework. 
Geen beloning bij beoordeling Partially Meets 

 Pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof 



 

 
 

 Aanvullend geboorteverlof 
 Verbetering faciliteiten mantelzorgers 
 Verbetering bijzonder verlof bij overlijden 
 Saldo verlofspaarregeling wordt per 1-1-2021 maximaal 1000 uur; medewerkers die op 

dat moment een hoger saldo hebben zullen dit behouden. 
 Bedrijfs-AOW: Onder de voorwaarde dat een wetsvoorstel hiertoe wordt aangenomen 

kunnen DSM-medewerkers eerder met pensioen. Instroom voor medewerkers in 
ploegen en medewerkers met een vaste consignatievergoeding per 1-1-2021. Overige 
medewerkers kunnen instromen per 1-1-2022. 

De uitwerking van de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat sturen wij jullie 
nog toe. 

Hoe verder? 

Wij gaan het resultaat met jullie bespreken om toe te lichten en zullen ook al jullie 
vragen beantwoorden. Dit zal gebeuren in de week van 9 maart. Vervolgens kan er 
gestemd worden. Nu al kan gezegd worden dat wij het resultaat met een negatief advies 
aan jullie voorleggen. Met dit resultaat eten jullie geen boterham minder maar het kan 
niet zo zijn dat een belangrijke groep professionals binnen DSM tekort gedaan wordt. 

Met hartelijke groet, 

  

John de Graaf, Henk Janssen en Casper Vaandrager 

Onderhandelingsdelegatie Synergo vhp bij DSM 

  
 

 


