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Aan KPN NV 
t.a.v. Dhr. Ibo Metz 
Maanplein 55 
2516 CK Den Haag 

17 februari 2014 
 
Geachte heer Metz, beste Ibo, 
 
In dit gemeenschappelijk schrijven van de vier bij de cao onderhandelingen betrokken bonden presenteren wij 
onze inzet voor de komende cao onderhandelingen. 
 
Loonontwikkeling 
Wij vinden het gezien de economische ontwikkelingen van groot belang dat de koopkracht van medewerkers 
op peil blijft. De afgelopen jaren is door inflatie, overheidsmaatregelen en de economische crisis de 
koopkracht onder druk komen staan. De economische vooruitzichten lijken te verbeteren en KPN herstelt van 
de negatieve trend in de afgelopen jaren.  
Wij hebben altijd bepleit dat een deel van de investeringen in het bedrijf ook rechtstreeks gedaan worden in 
de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Vandaar dat wij inzetten op een loonontwikkeling van 3% op 
jaarbasis. Ook vinden wij dat iedereen die minimaal een beoordeling ‘ontwikkeling nodig’ heeft, in aanmerking 
dient te komen voor deze algemene loonsverhoging. 
De looptijd van de cao is wat ons betreft afhankelijk van het te behalen onderhandelingsresultaat. 
 
Variabele beloning 
Wij hebben ons in de afgelopen jaren als doel gesteld dat de variabele beloning meer transparant en 
beïnvloedbaar moet worden. De bonden constateren dat het draagvlak voor de cao bonus volledig weg is 
door excessen en onduidelijke communicatie in het verleden. 
Hoewel we een flinke stap in de goede richting hebben gezet met de nieuwe line-item systematiek in de cao 
2013, constateren wij dat we ‘er nog niet zijn’. 
Wij zetten dan ook in op een winstdelingsregeling waarin naast een collectief financieel target ook een 
collectief klanttevredenheidstarget is opgenomen. 
Daarnaast willen wij de ‘Groundrules’ voor de implementatie van Payplan binnen de werkingssfeer van de cao 
brengen. Nu worden deze eenzijdig door het management vastgesteld en dat is nooit de bedoeling geweest 
van de oorspronkelijke cao afspraak ten aanzien van Payplan. 
Als laatste willen wij oproepen tot een brede discussie binnen het bedrijf over de ‘bonuscultuur’. Er dient 
afgerekend te worden met de rigide sturing op cijfers en weer meer ruimte geven te worden voor de 
‘menselijke maat’. Ook vinden wij het van belang dat er meer aandacht komt voor kwalitatieve doelstellingen 
en het behoud van klanten. Perverse prikkels dienen te verdwijnen. 
 
Prestatiemanagement 
In het afgelopen jaar is met de Centrale Ondernemingsraad een nieuw ‘prestatiemanagementsysteem’ 
overeen gekomen dat ervoor moet zorgen dat de persoonlijke afspraken over het functioneren van individuele 
medewerkers meer in lijn zijn met de strategie van KPN. Ook moet het systeem ervoor zorgen dat 
medewerkers eerlijk en op concrete individuele resultaten beoordeeld worden. 
Wij willen tijdens de komende cao ronde de uitkomsten van dit nieuwe systeem evalueren en mede op basis 
daarvan beoordelen of de matrix met beoordelingsverhogingen in de KPN cao aangepast dient te worden.  
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Duurzame inzetbaarheid 
Gezien de trends op de arbeidsmarkt (flexibilisering, technologische ontwikkelingen, 
concurrentieverhoudingen en langer doorwerken), is het belangrijk te investeren in de inzetbaarheid van 
zowel jongeren als ouderen.  
 
Wij willen graag afspraken maken over een aantal items die kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers, te weten:  
• Wij willen de keuze voor meer dan 20 verlofdagen vergemakkelijken door de mogelijkheid tot bijkopen 

van verlofdagen te verruimen tot 10 en de procedure te vereenvoudigen, waaronder een transparante 
uitleg van het cao budget. 

• Wij willen de mogelijkheden om te kunnen sporten uit brutoloon uitbreiden (naast fitness ook andere 
sporten) 

• Wij willen graag in de cao overeenkomen dat medewerkers een sabbatical kunnen opnemen met 
(deels) onbetaald verlof, met de garantie te kunnen terugkeren in dezelfde of vergelijkbare functie 

• Wij willen het Inzetbaarheidsbudget verhogen naar € 1250.= Daarnaast willen wij dat het mogelijk 
wordt om het Inzetbaarheidsbudget in te zetten voor ‘studieverlof’. 

• Wij willen graag dat KPN een collectiviteitskorting voor kinderopvang bedingt die ten goede komt aan 
haar medewerkers. 

• Wij zouden graag zien dat kennis en ervaring van oudere medewerkers niet voor het bedrijf verloren 
gaan en willen daartoe in de cao afspraken maken over het inrichten van een interne uitzendpool voor 
medewerkers die boventallig dreigen te worden, naar het voorbeeld van de ‘Zilverpool’ van Achmea. 
Wij zien hierin een mogelijkheid voor KPN te besparen op de inhuur van ZZP-ers en/of 
uitzendkrachten. 

 
Integratie KPN Contact  
Wij willen de integratie van de Loonlijnen van KPN Contact (hoofdstuk 14 en 15 in de cao) afronden. Wij 
stellen dan ook voor om de variabele beloning en het pensioen van KPN Contact gelijk te trekken met de 
´KPN´ regelingen. Ook willen wij afspraken maken over een vernieuwing van het salarisgebouw van KPN 
contact. 
Naast de aanpassingen in de cao willen wij evalueren of het nodig is een aantal functies die recent verzwaard 
zijn binnen KPN contact (versneld) opnieuw te waarderen. 
 
Pensioenwijzigingen 2015 
Per 1 januari 2015 wordt er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw pensioenstelsel van kracht. Wij willen bij de 
komende cao onderhandelingen komen tot een nieuwe pensioenregeling voor het gehele KPN concern die 
voldoet aan de nieuwe richtlijnen. 
Uitgangspunt is daarbij wat ons betreft dat de nieuwe regeling waar mogelijk binnen de fiscale kaders 
gelijkwaardig wordt aan de huidige regeling. Eventuele kostenbesparingen dienen ten goed te komen aan het 
totale arbeidsvoorwaardenbudget. 
Daarnaast streven wij naar een toekomstbestendige regeling die robuust gefinancierd is, gebruik maakt van 
de voordelen van een collectieve regeling, waarbinnen ook voldoende individuele vrijheid bestaat voor 
deelnemers en die eenvoudig uitlegbaar is. 
 
Overig 
Wij willen over de volgende financiële en niet-financiële items afspraken maken: 
• Een uitbreiding van de personeelskortingsregeling naar Hi-, Telfort- en Xs4all-producten 
• Het aanpassen van de tabel ‘tegemoetkoming reiskosten’ met als uitgangspunt de fiscale ruimte van € 

0,19 ct/km 
• Het actualiseren van het Functiewaarderingssysteem binnen KPN en het borgen van de blijvende 

betrokkenheid van HR. 
• Het benchmarken en waar nodig aanpassen van de Waakdienstvergoeding 
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• Wij signaleren dat er nog teveel administratieve knelpunten zijn bij het overhevelen van een restant 
inzetbaarheidsbudget naar een volgend jaar en willen deze graag opgelost zien 

• Wij zouden in de regeling omtrent keuzetijd graag verankerd willen zien dat bij een besluit hierover, 
het werkaanbod leidend is en niet het budget, zodat, ingeval er aantoonbaar meer werk is, de 
toekenning van keuzetijd niet kan worden geweigerd. 

• Wij willen graag in de cao vastgelegd zien dat verzoeken van medewerkers door een manager  in 
beginsel binnen twee weken van antwoord worden voorzien. Een weigering van een  verzoek dient 
altijd gemotiveerd te worden. De medewerker kan bij een weigering bezwaar maken bij een aan te 
stellen mediator. 

• Wij willen graag een afspraak maken voor het invullen van het derde ww-jaar conform de 
aanbevelingen van de SER. 

 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
De bonden vinden het van belang dat alle bedrijven waarmee wij onderhandelen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. KPN doet dat onder andere door haar vooruitstrevende MVO beleid (dit blijkt 
ook uit de hoge ranking op de Dow Jones Sustainability index). 
Wij zouden graag zien dat KPN daarnaast haar medewerkers individueel faciliteert om hún 
verantwoordelijkheid te nemen. Wij stellen dan ook voor om medewerkers die zich inzetten voor een MVO 
doel, daarbij te faciliteren met een bijdrage in extra verloftoekenning van 50% van de tijdsinvestering van de 
medewerker, met een maximum van vijf dagen. 
Daarnaast roepen wij KPN op een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door 
het beschikbaar stellen van 50 extra leerbanen voor jongeren. 
Ook willen wij de in voorgaande cao’s gemaakte afspraken rondom het plaatsen van Wajongers op reguliere 
banen evalueren. 
 
Verbetering representativiteit vakorganisaties en vernieuwing cao proces 
Zowel vakbonden als KPN vinden hun partnerschap aan de onderhandelingstafel belangrijk voor een 
evenwichtige afstemming over het arbeidsvoorwaardenpakket. Wij stellen voor de werkgeversbijdrage vast te 
stellen conform de AWVN norm. 
Wij signaleren dat ook een groot aantal niet-leden van vakorganisaties aangeeft betrokken te willen worden bij 
het cao-proces. Wij willen daar graag gehoor aan geven door samen met de andere vakorganisaties en met 
medewerking van KPN te komen tot een discussieplatform dat input kan leveren bij de totstandkoming van de 
cao. Graag maken wij dan ook de werkafspraak met KPN om te komen tot een dergelijke platform voor de 
eerstvolgende cao ronde. 
 
Wij rekenen op een open en constructief cao overleg, gericht op het tot stand brengen van een set goede 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken binnen een redelijk tijdsbestek. 
 
We behouden ons het recht voor nog wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in onze hierboven 
weergegeven inzet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joost van Herpen     Caspar Vlaar 
AbvakaboFNV      Qlix 
 
 
 
Anselma Zwaagstra     Casper Vaandrager 
CNV Publieke Zaak     VHP2 


