
 
 

 

 
Geachte mevrouw Garssen, 
 

Hierbij treft u de CNV voorstellenbrief aan ter vernieuwing van de cao bij KPN N.V. In goede 
onderlinge overleggen en met begrip voor ieders belang willen we op korte termijn komen tot een 
nieuw contract per 1 januari 2023. Ter voorbereiding op onze overleggen hebben wij ieder op onze 
eigen wijze onze (kader)leden geraadpleegd. Bovendien hebben we ook onze eigen ervaringen met 
de uitwerking van cao afspraken in onze dagelijkse praktijk van belangenbehartiging. Op basis 
hiervan zijn onze vernieuwings voorstellen tot stand gekomen. Deze zijn vervolgens grotendeels 
afgestemd met de andere vakbonden. Wij denken daarmee efficiënter en effectiever te kunnen 
onderhandelen. 
 
Looptijd: 
Gezien de zeer onzekere (economische) tijden van dit moment stellen wij een korte looptijd voor. We 
denken vooralsnog aan één jaar. 

 
Stevige loonsverhoging afspreken: 
Voor onze leden en de werknemers van KPN is koopkracht behoud van belang. Gezien de enorme 
inflatie van dit moment zal er dus een zeer stevige loonsverhoging moeten worden afgesproken. 
Doordat vele medewerkers momenteel moeite hebben om rond te komen stellen we voor om deze 
loonsverhoging zo vroeg mogelijk in het contract te laten plaatsvinden. 
We stellen voor om een afspraak te maken waarbij collega’s met de smallere beurs relatief meer 
profiteren van de loonsverhoging dan de collega’s die zich financieel wat meer kunnen permitteren. 
Dit moet echter wel in goed evenwicht zijn met elkaar. 
 
Minimumloon versneld verhogen: 
Een aantal KPN collega’s heeft een laag uurloon. We maken graag afspraken hoe we versneld kunnen 
komen tot een leefbaar minimumloon van €14,- per uur. 
 
Doorgroei in de schalen versnellen: 
Zoals bekend zijn vakbonden al jarenlang van mening dat de doorgroei in de loonschalen voor de 
meeste collega’s veel te langzaam gaat. Wij willen een afspraak maken hoe dit te versnellen. 
Hierbij hoort ook onze inzet om te komen tot een snellere stijging van het salaris bij een interne 
promotie. 
 
Thuiswerkvergoeding en Reiskosten verhogen: 
We willen een hogere tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken en, voor zover dit in de cao 
mogelijk is, een hogere compensatie voor de gestegen brandstof- en andere reiskosten. 
 
Flexibel uittreden 
Uit de evaluatie van de afspraak uit de vorige cao is gebleken dat de RVU regeling in een behoefte 
voorziet. Wij willen deze regeling verbeteren zodat er meer collega’s van gebruik kunnen maken. 
Daarnaast zijn er medewerkers die willen doorwerken na de AOW-leeftijd; daarover willen we het 
gesprek aangaan. 
 
Functioneren regelingen voor JUS/ Stand-by/ Wachttijd  



Over het functioneren van bovenstaande regelingen is onder de medewerkers veel discussie. Graag 
willen we met u het gesprek hoe we zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan de wensen van 
onze leden hieromtrent. 
 
Studieschuld 
Om KPN aantrekkelijker te maken als werkgever stellen we voor om in de cao een regeling af te 
spreken waarbij KPN mogelijke studieschulden van (nieuwe) collega’s mede kan helpen oplossen. 
 
MVO 
CNV hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De effecten van de 
bedrijfsactiviteiten van KPN op mens en milieu houden niet op bij de grens. Daarom vragen wij een 
bijdrage voor internationale collegialiteit voor onze vakbondscollega’s in de wereld.  

 
Promotie vakbond en werkgeversbijdrage 
CNV wil graag met KPN afspraken maken over het promoten van het vakbondslidmaatschap binnen 
KPN. Gedacht zou kunnen worden aan een maand van de vakbond. Daarnaast willen we dat de 
werkgeversbijdrage van KPN jaarlijks automatisch wordt verhoogd op basis van de AWVN norm. 
 
We houden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen voorstellen toe te voegen of aan 
te passen. 
 
Onderhandelteam CNV 
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao zullen namens het CNV worden gevoerd door 
kaderleden Hans Tuinman en Frank Brocken en vakbondsbestuurders Aynur Polat en Marten Jukema. 

 


