
 

 

De Unie wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe Cao SABIC Limburg 

 

1. Inkomen 

De Unie houdt rekening met de inflatie en zet in op een koopkrachtverbetering bij het formuleren 
van de loonvraag. Wij zetten in op een loonruimte van minimaal 3% voor een nieuwe cao 
periode op jaarbasis.  

Hay grades 14 tot en met 16: Wij stellen voor dat de structurele loonsverhogingen ongewijzigd 
en ongeclausuleerd ook voor deze groep medewerkers toe te passen. Ook hier geldt dat deze 
functies onder de cao vallen.  
 

 
2. Looptijd 

De Unie stelt voor een looptijd van één jaar, maar indien nodig is een langere looptijd ook 
bespreekbaar met daaraan gerelateerd extra loonruimte. 

 

3. Thuiswerk 

De door coronacrisis ontstane nieuwe werkelijkheid dwingt ons om ons werk ook op een slimme, 
veilige en gezonde manier buiten kantooromgeving thuis te kunnen doen. Thuiswerken is nu bijna 
bij alle bedrijven een zelfsprekende realiteit geworden, Vanwege besmettingsgevaar is het niet 
wenselijk om op kantoor te zijn. Inmiddels werken ook veel medewerkers van Sabic thuis.  

De vanzelfsprekendheid van de gezonde werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden die bij 
deze nieuwe werkomgeving nodig zijn, zijn helaas niet vanzelfsprekend gebleken. Om die reden 
stelt De Unie voor om een beleid af te spreken dat thuiswerken slim, gezond en veilig kan maken. 
Ook een extra vergoeding, voor thuiswerkers, moet hierbij aan de orde komen.  

 

4. Duurzame inzetbaarheid 

Net als bij veel bedrijven ondervindt Sabic Limburg de laatste jaren ook veel veranderingen die 
ook gevolgen hebben voor de toekomst van de medewerkers. Steeds vaker stellen de 
medewerkers de volgende vragen aan zichzelf; Hoelang heb ik mijn baan nog? Hoelang kan ik 
mijn baan nog aan? (Denk aan fysiek zware beroepen of de mentale druk in je baan) Of mijn werk 
nog te combineren met mijn gezin of mantelzorgtaken? Hoe snel gaan de ontwikkelingen en kan 
ik deze bijhouden? Welke dromen en ambities wil ik nog vervullen? Wanneer wil ik met pensioen 
of wat heb ik daarvoor nodig? Allemaal vragen die horen bij de zelfbewuste werknemer. 
Om de medewerkers beter te helpen op zoek te gaan naar de antwoorden over deze vragen stelt 
De Unie voor dat Sabic Limburg volgende middelen beschikbaar moet stellen voor alle 
medewerkers.  

a. Medewerkers hebben op verzoek recht op een loopbaancheck.  
 

b. Een persoonlijk opleidingsbudget vastgelegd op Sabic Limburg-niveau en dus 
onafhankelijk van de businessgroep. Dit kan voor iedere werknemer, naar eigen 
inzicht, voor scholing ingezet worden en is naar onze mening de meest optimale 
manier van het stimuleren van ontwikkeling.  

 

 
 



c. De Unie stelt voor om in de nieuwe cao expliciet aandacht te vragen voor mantelzorg. 
Om dit onderwerp bij de werknemers onder de aandacht te brengen stelt De Unie 
voor via een enquête na te gaan hoe de medewerkers hun zorgtaken (heeft iedere 
medewerker zorgtaken?) combineren met hun werk. De Unie kan dit in 
samenwerking met de landelijke organisatie, stichting Mantelzorg in kaart brengen. 
Uit eerdere onderzoeken bij vergelijkbare bedrijven kwam naar voren dat veel 
medewerkers met zorgtaken en vragen behoefte hebben aan ondersteuning en 
begeleiding. Om hen hierbij te helpen heeft De Unie bij een aantal bedrijven 
afspraken gemaakt om een mantelzorgcoach en mantelzorgmakelaar in te schakelen 
ter ondersteuning van deze medewerkers. Om die reden stelt De Unie voor ook bij 
Sabic Limburg deze faciliteiten alvast aan te bieden aan de medewerkers. Tevens 
stelt De Unie voor dat Sabic Limburg één dag per jaar beschikbaar stelt voor 
medewerkers die zich aantoonbaar inzetten voor mantelzorg. Deze dag wordt door 
de werkgever betaald. 

 
d. Tevens kan vanaf 2021 door de werkgever 3x het AOW-bedrag, vrijgesteld van RVU-

heffing, worden verstrekt voor het inzetten van regelingen ten behoeve van het eerder 
uit diensttreden. Op basis hiervan stelt De Unie voor om te onderzoeken of deze 
mogelijkheid ook aan de medewerkers zou kunnen worden aangeboden door Sabic 
Limburg. 

  
e. Afspraken maken over een pilot van een leeftijdsonafhankelijk generatiepact. 

Medewerkers kunnen te maken krijgen met een tijdelijke behoefte om minder te gaan 
werken (mantelzorg, studie). Met deze maatregel regelen we ruimte om deze 
behoefte tijdelijk in te vullen.  

 

5. Resultaatbeloning 

Totale tijd dat de medewerkers zich inzetten voor het vastleggen, behalen en evalueren van hun 
target staat niet in verhouding met het bereikte resultaat. Niet behalen van de totale, individuele, 
targets heeft, bij sommige BG’s een negatieve invloed op de uitkomst van de persoonlijke 
beoordeling. De Unie stelt voor om de huidige systematiek af te schaffen en een gelijk percentage 
van de winst aan iedereen uit te keren.  

 
6. Vastgestelde feestdag 
In vrijheid leven is voor ons vanzelfsprekend. Deze vrijheid koesteren we en vieren we. Dat vieren 
we op 5 mei. Dat zou dan ook een vrije dag met behoud van salaris moeten zijn.  
 

 

7. Toeslag overwerk en ontbieden naar het werk 

Ook toeslag betalen op voor het overwerk en ontbieden naar het werk van loonschalen t/m 41. 

 

8.  Geen opkomstdagen 

Voor de continudienst stelt De Unie voor dat de extra opkomstdagen moeten worden afgeschaft. 
Dit is al jaren een ergernis voor de meeste werknemers in de continudienst. 

 

9.  Ouderschapsverlof / Partnerverlof 

Als ouderschapsverlof op een feestdag valt dan geldt die dag niet als ouderschapsverlof.  



 

10.  Pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof  

Medewerkers die na de geboorte meer tijd willen nemen voor hun kinderen kunnen gebruik 
maken van het wettelijk ouderschapsverlof. In deze periode waarin tijdelijk minder wordt gewerkt, 
ontvangt de medewerker minder salaris en bouwt daardoor minder pensioen op.  
De Unie stelt voor dat Sabic Limburg de pensioenopbouw aanvult tot 100% (van het laatst 
ontvangen inkomen voorafgaand aan de ingangsdatum van het ouderschapsverlof). 

 

11.  Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) 

Vanaf 1 juli 2020 treedt de wet WIEG in werking. Partners kunnen 5 weken aanvullend 
geboorteverlof nemen. De Unie stelt voor dat Sabic Limburg de UWV-uitkering (70% van het 
maximaal dagloon) tot 100% van het individueel jaarinkomen aanvult 

 

12.  E-bike leaseplan 

De Unie stelt voor een project e-bike leaseplan te starten dat sinds 1-1-2020 mogelijk is Dit is een 
goed middel om de medewerkers te stimuleren om over te stappen naar de fiets in plaats van de 
auto.  

 

13. Mogelijkheid voor extra individuele pensioenopbouw 

De Unie stelt voor om een regeling af te spreken waardoor de medewerkers, op vrijwillige basis in 
staat worden gesteld om extra pensioen op te bouwen. Dat kan door een bepaalde 
arbeidsvoorwaarden in te ruilen. Te denken valt om zowel My Choice/DI dagen en met eventueel 
eigen inleg tot een bepaalde waarde toe te staan. Voordeel voor de werknemer om tegen vaak 
betere rendementen pensioen op te bouwen. 

 

14. Solidariteit 

De Unie neemt haar verantwoordelijkheid zich in te zetten voor een betere wereld. We zullen 
inzetten op een budget ter besteding aan (inter-)nationale solidariteit. De stichting Persoonlijk & 
Betrokken richt zich reeds op mensen binnen de landsgrenzen die in financiële moeilijkheden zijn 
beland. Deze stichting zal ook internationaal invulling geven aan het verbeteren van 
arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en uitgavezekerheid. 

 

Wij houden ons het recht voor indien nodig aanvullende voorstellen te doen. 

 

Suat Koetloe 

Belangenbehartiger bij Sabic Limburg 

 

 

 


