
 

 

 
 

Cao-voorstellenbrief De Unie voor de Groothandel in Bouwmaterialen 2019. 

 

De Unie zet zich in voor een nieuwe cao die recht doet aan de belangen van de betrokken partijen. 

Deze inzet kenmerkt zich door een combinatie van uitgangspunten en concrete maatregelen op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen binnen de 

Groothandel in Bouwmaterialen. Hierbij staat het thema arbeidsvreugde tijdens dit traject centraal voor 

ons.  

 

De cao-voorstellen zijn gebaseerd op onze perspectiefnota 2018. Alle thema’s zijn met elkaar 

verbonden en beogen maatwerk en regelruimte. Met dit pakket doen we recht aan de inspanningen 

van de medewerkers binnen de Groothandel in Bouwmaterialen en willen we de arbeidsvreugde van 

de werknemer vergroten. Een vreugdevolle werknemer is ook een productieve werknemer blijkt uit 

vele wetenschappelijk onderbouwde rapporten.  

 

De 10 speerpunten die in de bijlage “10 X Perspectief” staan leveren een bijdrage aan die 

arbeidsvreugde van de werknemer waarbij de laatste 2 punten hopelijk niet nodig zullen zijn. We gaan 

hierbij uit van een looptijd van één jaar, maar een langere looptijd is eventueel bespreekbaar.  

 

• Vitaal zijn om je werk uit te kunnen voeren. 

• Een goede loonsverhoging van 4,5% om alle rekeningen te kunnen blijven betalen. 

• Keuzes kunnen maken over het aantal uren dat je werkt. 

• Voldoende vaderschapsverlof om als vader te kunnen genieten van je kind. 

• Maar ook ruimte en aandacht voor mantelzorg indien nodig. 

• Goed doen levert ook een goed gevoel op, zeker als je iemand kan helpen in jouw werk om 

aan de slag te gaan.  

• Maar ook voor mensen op andere plaatsen waar vakbondswerk nog niet zonder gevaar is. We 

doen graag een beroep op de sector om een bijdrage te leveren aan internationale solidariteit.  

• Extra tijd om te werken aan je duurzame inzetbaarheid en studies. 

• Een goed pensioen zodat je weet dat er na je werkzame leven ook nog voldoende geld is.  

 

Graag gaan we op een constructieve wijze met u in gesprek om de arbeidsvreugde van uw 

werknemers te vergroten zodat ook u als werkgever hier uw voordeel uit kunt halen. 

 

Uiteraard behouden we ons het recht voor nieuwe voorstellen in te brengen en/of huidige voorstellen 

in te trekken.  
 
Met vriendelijke groet,  
De Unie 

 
Gerard van der Lit 
 


