
CAO-wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek: 
 
Inkomen 
 

1. De Unie houdt rekening met de inflatie en zet in op een koopkrachtverbetering bij het 
formuleren van de loonvraag. Wij zetten in op een loonsverhoging van minimaal de 
inflatie correctie en plus 1 % op jaar basis.  
 

Duurzame inzetbaarheid 
 
Iedereen heeft in zijn leven wel eens behoefte om stil te staan bij wat hij/zij aan het doen is. Waar wil 
je naartoe en welke weg moet je daarvoor af. Dat gebeurt ook tijdens je loopbaan. En soms 
overkomen je in je werk of privé zaken die je voor uitdagingen stellen. Dat kan gaan om, onder meer, 
(mantel)zorgtaken in je privéleven, gezinsuitbreiding, of de ontwikkelingen in carrière en je inkomen. 
Dat overkomt mensen van alle leeftijden en op alle mogelijke momenten in je carrière.  
 
Duurzaam meedoen in werk en privé hangen nauw met elkaar samen. Wanneer je privé voor 
uitdagingen staat, is dat van invloed op je werk, wanneer je te maken krijgt met forse uitdagingen op 
het werk, merken de mensen om je heen het thuis ook. Dat kan ten koste gaan van jouw balans in je 
leven waardoor je kunt vast komen te lopen in je loopbaan, maar ook privé. Dit zal voor jou en voor 
jouw werkgever geen wenselijke situatie zijn. Jouw werkgever wil graag ook dat je optimaal en 
duurzaam blijft meedoen. Om die reden moet je continue aandacht blijven besteden aan de 
ontwikkelingen in je privé omstandigheden, je werk en jouw toekomstperspectief.  
 
Daarvoor heb je af toe tijd en ruimte nodig om te investeren in je ontwikkeling, je werk, je gezin, je 
omgeving en jezelf, gedurende je leven en loopbaan. Daarom wil De Unie graag volgende afspraken 
maken in de nieuwe cao: 
 

2. Medewerkers hebben op verzoek recht op een loopbaancheck.   
 
3. Voor de medewerkers uit de sector komt een persoonlijk financieel advies beschikbaar. 

Dit advies moet medewerkers mede helpen om beslissingen rond minder werken of het 
generatiepact mogelijk te maken. Financiering vanuit SVUM of de scholingsfondsen. 

 
4. Afspraken maken over een op de individuele medewerker gericht “duurzaam 

meedoenpact ”. Dit is een doorontwikkeling van het huidige “generatiepact”. 
Medewerkers kunnen te maken krijgen met een tijdelijke behoefte om minder te gaan 
werken (mantelzorg, studie). Met een “duurzaam meedoenpact” organiseren we ruimte 
om deze behoefte tijdelijk in te vullen. Aandacht zal hierbij ook gegeven worden aan 
zogenaamde “sabbaticals”. 
 
RVU- regeling: 
Als onderdeel van het laatste pensioenakkoord is een regeling om eerder te kunnen 
stoppen met “zwaar” werk. Vanaf 2021 kan 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 deze 
regeling in te voeren voor alle werknemers in de sector.  
 
Verlofspaarfonds:  
 
In het kader van het laatste landelijke pensioenakkoord kunnen de werknemers  
verlofsparen bijvoorbeeld om  deelname aan de vervroegde uittredingsregeling te 
ondersteunen. Het fiscaal gefaciliteerd sparen van verlof is sinds begin 2021 mogelijk tot 
maximaal 100 weken. Dit is een verruiming (met 50 weken) als gevolg van het landelijk 
pensioenakkoord.  
De Unie stelt voor verlofsparen via fondsvorming op sectorniveau mogelijk te maken. 
 

5. Een persoonlijk opleiding/ontwikkelbudget voor iedere werknemer dat naar eigen inzicht 
voor scholing ingezet kan worden is naar onze mening de meest optimale manier van het 
stimuleren van ontwikkeling. Wij beseffen dat dit wellicht een onevenredig beslag kan 



gaan leggen op middelen. De Unie is van mening dat scholingsvouchers structureel 
moeten worden aangeboden. Middelen dienen dan ook structureel beschikbaar te zijn via 
de verschillende O & O fondsen. Naast deze geldelijke middelen moet de werknemer ook 
tijd krijgen om het budget te gebruiken. De Unie stelt daarom voor dat werknemers onder 
werktijd hun persoonlijk opleiding/ontwikkelbudget kunnen gebruiken.  
 

6. Mantelzorg. Door de terugtrekkende overheid merken wij dat steeds meer werknemers, 
ook in de Metaal en Techniek, te maken krijgen met mantelzorg. De Unie heeft ruime 
ervaring met mantelzorg in relatie tot werk. De Unie stelt voor om in de cao expliciet 
aandacht te vragen voor mantelzorg. Omdat dit onderwerp is blijven liggen de afgelopen 
periode stelt De Unie voor dit op te pakken tijdens de looptijd van deze cao.  

 
7. De Unie stelt voor om de ouders en de ouders van de levenspartner toe te voegen aan 

artikel 61 onder a van de cao. 
 
8. De Unie pleit ervoor om leden / medewerkers een dagdeel verlof toe te kennen om zich te 

kunnen informeren en te stemmen inzake het proces van arbeidsvoorwaardenvorming. 
 
9. De bijdragen voor de verschillende (O&O) fondsen in de sector continueren en een 

verhoging bespreekbaar maken.  
 
 

Thuiswerken 
10. 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 waar 
het kan. Thuiswerken is nu bijna bij alle bedrijven een vanzelfsprekende realiteit 
geworden.  
Om die reden stelt De Unie voor om een beleid af te spreken dat thuiswerken slimmer, 
gezonder en veiliger kan maken. Ook een vergoeding, voor thuiswerkers, moet hierbij aan 
de orde komen. Hierbij nemen we de NIBUD analyse rond kosten van thuiswerk als 
uitgangspunt.  

 
Overige punten 

 
11. De Unie stelt voor een looptijd van een jaar maar indien nodig is een langere looptijd ook 

bespreekbaar met daaraan gerelateerde extra loonruimte. 
 

12. Vanaf 1 juli 2020 is de wet WIEG in werking getreden. Partners kunnen 5 weken 
aanvullend geboorteverlof nemen. De Unie stelt voor dat bedrijven in de sector Metaal en 
Techniek de UWV-uitkering (70% van het maximaal dagloon) tot 100% van het individuele 
loon aanvullen. 

 
13. In vrijheid leven is voor ons vanzelfsprekend. Deze vrijheid koesteren we en vieren we. 

Dat vieren we op 5 mei. Volgens De Unie zou dat dan ook een vrije dag met behoud van 
salaris moeten zijn. 
 

14. Als ouderschapsverlof op een feestdag valt dan geldt die dag niet als ouderschapsverlof. 
In die week wordt door de medewerker een alternatieve dag als ouderschapsverlofdag 
opgenomen.  

 
15. Techniek promotiedag. Iedere medewerker kan zich 1 dag per jaar per met behoud van 

salaris inzetten voor de promotie van werken in de technische sectoren. 
 
16. Praktijkbegeleiders hebben minimaal recht op 1 dag scholing per jaar.  

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