
 

 

Voorstellen vakbond De Unie: 

Looptijd 

De Unie zou graag een cao afspreken met een looptijd van 24 maanden. Een langere looptijd is voor 

ons bespreekbaar. 

Inkomen 

- De Unie stelt voor om de feitelijke salarissen en salaristabellen te verhogen met 3,5% per  

12 maanden.  

Onderzoek onder de leden van De Unie heeft uitgewezen dat er maar op beperkte schaal sprake is 

van organisatie specifieke beloningssystemen, voor de mensen die vallen onder de beperking van de 

HP-cao artikel 9 lid 2. In veel gevallen wordt er geen verhoging toegepast en in een redelijk aantal 

gevallen wordt gewoon de cao-verhoging toegepast. Vooral het niet toepassen van een verhoging 

gaat voorbij aan de afspraak die partijen hebben gemaakt. Wij willen daarom duidelijkheid voor alle 

medewerkers uit de sector als het gaat om hun salarisontwikkeling. 

- De Unie stelt voor om het maximum uit de HP-cao artikel 9 lid 2 alleen nog van toepassing te 

verklaren wanneer op bedrijfsniveau daarover afspraken met vakbonden zijn gemaakt. Geen 

afspraken betekent voor de verhoging het percentage uit de cao toepassen. 

De Unie stelt dat ziekte geen keuze is van de medewerker. Wij vinden het dan ook vreemd dat het 

inkomen bij ziekte wordt gemaximeerd. In het kader van gelijkheid lijkt het ons niet meer dan normaal 

om ook de zieke medewerker gelijk te behandelen als het gaat om inkomen. 

- De Unie stelt voor om bij artikel 6.4, uitkering bij ziekte, alle uitkeringen te doen op basis van 

het feitelijke salaris. 

- De Unie stelt voor om bij artikel 6.4 lid 7, uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit te gaan van 

80% van het loon met een minimum van het herstelpercentage.     

Duurzame inzetbaarheid  

Generatiepact 

De Unie zou graag in het kader van het generatiepact afspraken maken. Wij willen graag meer 

jongeren aan een dienstverband voor onbepaalde tijd helpen. Tegelijkertijd zouden daarmee de 

ouderen voor een deel worden ontzien. 

  



 

 

Financiële foto 

Voor verschillende onderwerpen in de cao is het belangrijk dat de medewerker inzicht heeft in zijn 

financiële situatie. Dit geldt onder andere voor de onderwerpen als Generatiepact, 4-daagse 

werkweek en vroegpensioen. Met dit inzicht wordt het voor medewerkers inzichtelijk wat de 

consequenties zijn van de verschillende keuzes. Dit kan medewerkers helpen bij het nemen van 

belangrijke besluiten. 

- De Unie stelt voor om voor de medewerkers in de Metalektro de mogelijkheid te bieden om 

een financiële foto te laten maken. Wij stellen voor om via A en O een budget beschikbaar te 

stellen van maximaal € 750,- per medewerker, met een totaal budget van € 750.000,-  voor de 

looptijd van de cao. 

Loopbaancoaches/loopbaanscans 

- De Unie stelt voor om het budget voor de loopbaancoaches te handhaven en voor de looptijd 

van de nieuwe cao éénmalig te indexeren met 5%.   

Scholingsvouchers 

- De Unie stelt voor om de scholingsvouchers voort te zetten gedurende de looptijd van de 

nieuwe cao. Wij stellen voor jaarlijks 1000 vouchers ter beschikking te stellen met een 

maximale besteding van € 1.500,- per voucher. In combinatie met de loopbaancoaches is dit 

een goed instrument om medewerkers actief met de ontwikkeling van hun (loop)baan bezig te 

laten zijn. Omdat inzicht en motivatie belangrijk zijn bij loopbaanontwikkeling kunnen wij ons 

ook vinden in een verschuiving van 50% van dit budget naar de 

loopbaancoaches/loopbaanscans. 

Werkdruk 

Werkdruk is deels een subjectief onderwerp en maakt het daarom vaak lastig om concrete afspraken 

over te maken. Wij merken dat werkdruk vaak zichtbaar is wanneer het gaat om het werken binnen 

een productieomgeving, dit is dan bijvoorbeeld in de vorm van overuren. Voor veel andere functies is 

het minder zichtbaar, omdat het dan vaak gaat om medewerkers zonder de mogelijkheid om overuren 

te schrijven. Wij ontvangen op dit moment veel opmerkingen over de werkdruk. Deze hoge werkdruk 

belemmert steeds vaker de ontwikkeling en ook op termijn kan dit burn-out of andersoortige uitval tot 

gevolg hebben. Wij willen met klem aandacht vragen voor dit lastige onderwerp. 

- De Unie stelt voor om A en O instrumenten te laten ontwikkelen welke gericht zijn op het 

verminderen van werkdruk binnen bedrijven en deze actief aan te bieden. Wij kunnen ons 

voorstellen dat deze instrumenten gericht zijn op het empoweren van het middle- en senior 

management. Door effectieve communicatie en een “veilige” omgeving zal belasting goed 

bespreekbaar zijn en kan samen naar oplossingen worden gezocht.  

 



 

 

Vaderschapsverlof 

De Unie stelt voor om in de Metalektro af te spreken dat medewerkers die vader worden 10 dagen 

vaderschapsverlof krijgen. Het heeft onze voorkeur om dit te doen in de vorm van een budget, op 

deze manier kan de medewerker zelf kiezen wanneer hij dit inzet. 

A en O 

De Unie beseft dat instroom en doorstroom belangrijke taken zijn voor de sector. De komende jaren 

zijn veel goedopgeleide medewerkers nodig om al het werk te doen.  

- De Unie stelt voor om A en O een opdracht te verstrekken voor de komende periode, en het 

bestuur A en O de randvoorwaarden te laten opstellen waarlangs de opdracht wordt 

uitgevoerd.  

- De Unie stelt voor om A en O stevig beleid te laten formuleren om ook zij-instroom, 

voorschakeltrajecten en modulair leren te stimuleren. 

- De Unie stelt voor om artikel 14 uit de leerarbeidsovereenkomst te laten vervallen. 

Pensioen 

Leden van De Unie vinden een goed betaalbare pensioenregeling belangrijk. Het is zeer waarschijnlijk 

dat tijdens de looptijd van deze cao het pensioencontract zal worden vernieuwd. Wij willen graag 

benadrukken dat wij geen afspraken of aanpassingen wensen door te voeren die het niveau of de 

betaalbaarheid kunnen aantasten. VPL kan een instrument zijn om in te zetten. 

Tekstuele aanpassingen nieuwe/hertaalde cao 

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten over het beter leesbaar maken van de cao zijn er een aantal 

onderwerpen aan het licht gekomen die het verdienen om werkbare afspraken over te maken. Graag 

komen wij tijdens deze onderhandelingen tot een consensus. Als dat niet kan zullen we bij de oude 

teksten moeten blijven. Wij verwachten een separate notitie hierover vanuit de werkgroep.  

 

De Unie behoudt zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen nog verdere onderwerpen ter 

tafel te brengen. 

 

 

 

 


