
 

 

CAO-VOORSTELLEN NXP 
 
1. Looptijd 

De Unie stelt een looptijd van 12 maanden voor, te weten van 1 oktober 2018 tot en met 
30 september 2019. De voorstellen in deze brief zijn hierop gebaseerd. Indien een 
andere looptijd wordt overeengekomen behouden wij ons het recht voor om 
onderstaande voorstellen daarop aan te passen. 
 

2. Inkomen 
a. De Unie stelt een verhoging van de feitelijk betaalde salarissen voor per 1 oktober 

2018 van 3,5%; 
b. Gedurende de looptijd van de huidige cao zijn er verschillende onderzoeken geweest 

inzake het bonusbeleid. Gebaseerd op de uitkomsten van deze onderzoeken 
alsmede gebaseerd op de reacties van onze leden tijdens de ledenvergaderingen in 
Nijmegen en Eindhoven, stellen wij voor een bonusregeling af te spreken waarbij 
iedere medewerker een gelijk percentage aan bonusuitkering ontvangt.  

c. Uit de ledenbijeenkomsten is gebleken dat er veel onvrede bestaat inzake de 
doorgroeimogelijkheden binnen de eigen salarisschaal. De Unie wil op basis hiervan 
afspraken maken inzake meer garanties over doorgroei binnen de eigen schaal 
alsmede de mogelijkheid tot inzetten van extra beloningsmogelijkheden voor 
medewerkers die het eind van de schaal bereikt hebben, een goede beoordeling 
hebben ontvangen en die in continuiteit aan alle functie eisen voldoen. 
 

3. Duurzame Inzetbaarheid 
Ook voor de komende cao-periode is Duurzame Inzetbaarheid een belangrijk onderwerp. 
Opleiden en trainen van medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van, maar 
Duurzame Inzetbaarheid gaat verder dan alleen opleiden en trainen van medewerkers. 
Graag wordt De Unie geïnformeerd over de besteding van het employabilitybudget en 
welke opleidingen, trainingen en cursussen door medewerkers zijn gevolgd. Afhankelijk 
van deze informatie behouden wij ons het recht voor om in dit kader aanvullende 
voorstellen in te dienen.  
Daarnaast wil De Unie graag met u concrete afspraken maken over het onderwerp 
werkgelegenheid en employability, waarbij wij graag over de volgende onderwerpen 
nadere afspraken willen maken: 
a. Op basis van artikel 10.2.6 kan de werknemer eens in de 5 jaar een loopbaanscan 

doen. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stelt De Unie voor deze 
mogelijkheid aan te passen naar eens in de 2 jaar, waarbij de voorwaarden dat men 
3 jaar in dienst dient te zijn komt te vervallen. Daarnaast stellen wij voor deze 
mogelijkheid actief te communiceren om het gebruik van deze mogelijkheid te 
bevorderen.  

 

 

 

 



 

b. Vooruitlopend op wetgeving wil De Unie binnen NXP afspraken maken over het 
invoeren van betaald vaderschapsverlof (partnerverlof). Concreet willen wij een 
budget van 10 dagen betaald vaderschapsverlof (partnerverlof) afspreken. Deze 10 
dagen kunnen worden omgezet in een verlofbudget waardoor deze dagen kunnen 
worden uitgesmeerd over een langere periode waarin de vader (partner) kan zorgen 
voor een goede werk/privé balans in deze hectische periode.  
 

4. Mantelzorg 
De Unie streeft al jaren naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij de bedrijven en 
brancheorganisaties waarmee we cao’s afsluiten. Concreet betekent dit dat er binnen 
deze organisaties voldoende aandacht voor de problematiek van de mantelzorger moet 
zijn.  
Ook bij NXP wil De Unie concrete afspraken maken die gericht zijn op de verbetering 
van de positie van de mantelzorger binnen NXP door: 
a. Informeren van medewerkers omtrent de regelgeving op gebied van arbeid en zorg; 
b. Aansluiting zoeken bij een professionele organisatie voor de inzet van professionele 

ondersteuning van de mantelzorger; 
 

5. Aannamebeleid 
zoals vermeld in artikel 10.1 is het beleid van NXP gericht op het bevorderen van een zo 
groot mogelijke continuïteit van arbeidsverhoudingen met medewerkers. De Unie streeft 
naar het bevorderen van duurzame arbeidsrelaties waarbij werknemers bij voorkeur per 
direct in vaste dienst worden aangenomen.  
Op basis van voorstaande stelt De Unie voor nadere afspraken te maken inzake het 
aannamebeleid binnen NXP. Hierbij denken wij aan het maken van afspraken waarbij 
werknemers sneller van flex en/of tijdelijk werk naar vast werk doorstromen.  
 

6. Generatiepact 
De Unie wil nadere afspraken maken inzake het generatiepact, waarbij medewerkers 
vanaf een nader te bepalen periode voor de pensioengerechtigde leeftijd in de 
gelegenheid gesteld worden om minder te werken (bijvoorbeeld 80%), tegen een 
aangepast inkomen (bijvoorbeeld 90%) en volledige pensioenopbouw gebaseerd op het 
100% salaris. Voorstaande in combinatie met afspraken in de cao onder artikel 6.5, 8.3 
en 8.10; 
 

7. Sociaal plan 
De Unie wil afspraken maken met NXP inzake een langdurig algemeen sociaal plan. Dit 
sociaal plan zal geen onderdeel van de cao dienen uit te maken, maar dient separaat 
aangemeld te worden als ‘eigen cao’.  

 
8. Participatie  

In de huidige cao is in bijlage D het project ‘Breed’ omschreven. De Unie hecht er 
waarde aan dat er binnen NXP mogelijkheden zijn en afspraken gemaakt kunnen 
worden die ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten een werkplek krijgen in een veilige, 
stabiele en gelijkwaardige werkomgeving.  



In dit kader wil De Unie graag geïnformeerd worden over de resultaten van het hiervoor 
genoemde project ‘Breed’.  
Afhankelijk van deze evaluatie behouden wij ons het recht voor om aanvullende 
voorstellen te doen.  
 

9. Tot slot 
De Unie behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen aanvullende 
dan wel gewijzigde voorstellen in te dienen.  

 
 
Culemborg, 21 september 2018 
Sjerp Holterman 
 
 


