
 

 

1. Inkomen: 

Bonden willen een cao-loonsverhoging van 3,5% voor 12 maanden. Op basis van dat uitgangspunt 

zijn de bonden bereid een nieuwe cao voor een langere periode af te spreken. 

 

Voorstel NXP: 2% per 1 maart 2019 en 2% per 1 maart 2020 voor een cao met een looptijd van 

27 maanden! 

 

2. AIP: Bonden willen een uniform bonuspercentage van (8%) voor alle vakgroepen.  

-   Medewerkers vinden het verschil tussen vakgroepen onrechtvaardig. 

 

-   Er is geen relatie tussen de inzet van de medewerker en de uit te keren bonus, bonus 

 motiveert de inzet niet. 

-   Bonus in de vorm van een uniforme winstdelingsregeling versterkt het groepsgevoel. 

Dit zou als volgt kunnen plaatsvinden: vakgroep 10 tot 45 gaan 2 stappen maken. 1e stap voor 

2019 1,2% cao-verhoging. 2e stap 45 tot en met 70 0,2% cao-loonsverhoging en de rest met 

1%.   

 

Voorstel NXP: Verhogen van bonusregeling voor werknemers met lagere inkomens in 2 

stappen van 0% naar 3% waarbij werknemers per 1 maart 2019 1% collectief inleveren. De 

tweede stap van 3% naar 5% waarbij zij 0,75% moeten inleveren zou per 1 maart 2019 

plaatsvinden. Handhaven van de huidige percentage (12%) voor vakgroep 8 (G6). Een uniform 

bonus percentage is voor de werkgever onbespreekbaar. 

 

3. Generatiepact: Bonden willen verbetering van de arbeidsvoorwaarden.  

Nieuw voorstel: 

- Drie jaar aanvulling van 10% door NXP van het deeltijdsalaris, ongeacht de leeftijd (80-90-

90). 

- Voor werknemers vanaf 60 jaar geldt (80-90-100 pensioenopbouw). 

 

De werkgever ging niet in op de wensen van vakorganisaties om deze regeling te verruimen.  

Volgens de werkgever biedt de verruiming van deze regeling geen oplossing voor bestaande 

problemen rond het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Om die reden wilde de werkgever de 

huidige regeling niet wijzigen 

 

4. Pensioenpremie:  

Pensioenpremie verhoging bespreekbaar als de gevolgen hiervan geen nadelige gevolgen  

voor de medewerkers hebben. Om die reden stellen de bonden de volgende voorwaarden hieraan: 

- Kostenneutrale ruilvoet: Verhoging salarisschalen / verhoging werknemerspensioenpremie  

- Dus ook loonschalen verhogen, eventueel ook meer dan de % verhoging van het loon (zie 

ook RSP) en 



- Bonden willen inzicht in alle mogelijke effecten om ongewenste neveneffecten te voorkomen. 

 

Voorstel NXP: verhogen van de huidige premie op basis van de verdeelsleutel die ook in 2014 

is toegepast. In dat jaar is de pensioenpremie van 1,7% naar 2,7% verhoogd. In de praktijk 

betekende dit 1% premieverhoging ten opzichte van 0,6% collectieve loonsverhoging ter 

compensatie. 

- De werkgever gaat wat berekeningen maken op basis van een aantal maatmannen 

zodat de gevolgen hiervan zo concreet mogelijk kunnen worden gemaakt voor de 

medewerkers. 

 

5. Ontwikkeling & Employability: 

- E-budget wordt niet gebruikt. Hoeveel verzoeken zijn ingediend en hoeveel toegekend of 

afgewezen? 

- Mensen voelen weerstand bij NXP bij een niet functiegerichte opleiding. Daarom Individueel 

POP-budget € 1.500,- en studeren in werktijd. 

- Bonden willen de mogelijkheid dat opleidingsverzoeken qua geld en tijd kunnen worden 

opgespaard. Bijvoorbeeld een duurdere opleiding (€ 5.000,-) en openingsdagen eens in de 

drie jaar. 

 

NXP: Er zijn afgelopen periode 3 officiële aanvragen ingediend. Van de loopbaanscans wordt 

meer gebruik gemaakt. De werkgever is niet bereidt om een bedrag voor persoonlijk budget en 

studeren in werktijd af te spreken maar de werkgever is wel bereid om loopbaanscans 1 x per 3 

jaar mogelijk te maken in plaats van 1 x per 5 jaar. 

 

6. Flex, aannamebeleid:  

NXP hanteert te krappe vaste bezetting. Deze flex-vast verhouding leidt tot:  

- Te hoge belasting van vaste medewerkers bij groei flex. Onder andere inwerken en 

begeleiden nieuwe flex. 

- Te hoge belasting van vaste medewerkers bij afbouw flex. Werk loopt in veel gevallen 

onverminderd door en moet toch gedaan worden. 

- Negatieve motivatie flexkracht in verband met de onzekerheid over de duur van de inzet bij 

NXP 

 

Reactie NXP: De werkgever erkent de problematiek maar volgens de werkgever is dit een 

bewust beleid van NXP om op deze manier de voor NXP vereiste flexibiliteit te creëren zonder 

vaste medewerkers te ontslaan. Soms doet NXP dit ook vanwege de financiële redenen. 

Aanname van nieuwe vaste medewerkers kan anders tot gedwongen ontslagen leiden wanneer 

tijdelijk bezetting moet worden afgebouwd. 

 

7. Vakgroep G7 (VG 90 oud) uit de cao: 

- Bonden willen de tekst individueel voorstel VG7/VG90 zien. Een keuze tussen een slecht 

aanbod en een bevroren NXP-cao is geen keuze. 



 

Reactie NXP: het gaat om 55 medewerkers waarvan de helft leidinggevenden zijn. NXP beraadt 

zich nog op het voorstel. 

 

 

8. Werk en privé: 

- Mantelzorg faciliteiten zoals bij Philips onder andere mantelzorgmakelaar  

- Geboorteverlof partner: 10 dagen. Verbeteren arbeidsvoorwaarden. ING 4 weken, Philips 10 

dagen. 

- Betaald calamiteitenverlof! 

 

De werkgever is bereid om de goede voorbeelden Mantelzorgregeling bij andere bedrijven te 

bekijken en onderzoeken hoe dit bij NXP ook toe te passen zou zijn. Zoals, 

Mantelzorgmakelaar. Over geboorteverlof of partnerverlof wil de werkgever alleen de wet (5 

dagen) volgen wanneer deze ingaat. 

 

Calamiteitenverlof blijft onbetaald! 

 

9. Garantiebanen, participatiewet:  

 Bonden willen meer inzicht hierin en uitbreiding. 

 

NXP  wil de bonden hierin tegemoetkomen.  

 

10.  Aanpassen leeftijdsgrenzen (voorstel NXP):  

Bonden gaan hiermee niet akkoord!  

 

Voorstel NXP: minimaal 5 jaar verhogen van 50 naar 55 jaar. 

 

11.  Inconveniënten aanpassen (voorstel NXP): 

Bonden gaan hiermee niet akkoord! 

 

NXP handhaaft dit voorstel en geeft aan dat de aanpassing hiervan niet tot een 

bezettingsprobleem zal leiden.  

 

12.  Doorbetaling 3e ziektejaar (voorstel NXP):  

 Bonden gaan hiermee niet akkoord!  

 

NXP handhaaft het eerder gedane voorstel. 

 

13.  Artikel 6.2 is aanpassen ATW 2007 (voorstel NXP): 

Bonden gaan hiermee niet akkoord! 

 



NXP trekt dit voorstel terug! 

 

14.  Geüniformeerde dienst bedrijfsbeveiliging: 

Bonden geven aan dat de medewerkers het niet vertrouwen. Cao biedt meer zekerheid. 

 

NXP handhaaft het voorstel en biedt aan het hierbij betrokken personeel uitleg te geven dat 

deze wijziging niet gaat leiden tot verslechtering.  

 

15.  Aanpassing ketenregeling (voorstel NXP): 

Bonden willen hierin niet vooruitlopen op de wet! 

 

NXP handhaaft het voorstel om de wetgeving hierin op te volgen. 

 

16.  Actualiseren cao-teksten (voorstel NXP): 

- Bijlage H, salarisschalen: laagste schaalposities VG 10 t/m 45 zakken door bodem WML. 

Bonden stellen voor om schalen, los van cao-verhoging te verhogen. Hiermee ontstaat er  

weer perspectief (uitloop RSP). Eventueel moment combineren met aanpassing 

pensioenpremie. 

- Rest van de wijzigingen kunnen bij afronding cao-akkoord worden besproken 

 

NXP wil teksten gebruiken in plaats van cijfers omdat dit heel vaak verandert door allerlei 

wettelijke aanpassingen. 

 

17.  Sociaal plan: 

- Bonden willen een verbetering van het sociaal plan en zeker geen verslechteringen.  

- Bonden gaan voor de inzet van het sociaal plan eerst nog met de achterban overleggen 

 

NXP wil de looptijd van het sociaal plan gelijkstellen aan de looptijd van de cao tot 31 

december 2020. Voor de rest handhaaft de werkgever alle verslechteringsvoorstellen die al 

eerder zijn voorgesteld zoal het maximeren van de ontslagvergoeding tot 2 ton. De werkgever 

blijft ook de koppeling van het sociaal plan met cao handhaven. 

 

 

 

 

 


