
 

 

 

 

 

 

UWV cao-voorstellen van De Unie 2022 

 

 

Geachte mevrouw Dessing, beste Madeline, 

 

Hieronder treft u de voorstellen van De Unie aan voor de komende cao-onderhandelingen. 

De coronacrisis raakt meerdere aspecten van het dagelijkse leven en daarmee ook de 

manier van werken waaronder hoe, waar en wanneer je werkt. In het afgelopen jaar hebben 

medewerkers hun schouders eronder gezet en veel extra inzet geleverd. Dat verdient 

waardering, ook in salaris. In de afgelopen periode zijn er een aantal studies uitgevoerd. De 

studie naar verlof en het nieuwe normaal zijn afgerond. De andere studies krijgen nog een 

vervolg. De voorstellen van De Unie zijn tot stand gekomen indachtig het 

arbeidsvoorwaardelijk beleid van De Unie in samenspraak met de kaderleden en leden van 

De Unie. Wij gaan ervan uit dat de onderhandelingen in een prettige sfeer zullen verlopen en 

zullen leiden tot een goed resultaat. 

 

Loon 

Voor de onderhandelingen die nu voor ons liggen gaat De Unie uit van een cao met een 

looptijd van 12 maanden, ingaande op 1 januari 2022 en met een expiratiedatum van  

31 december 2022. Voor de inzet voor de inkomensaanpassing in dit jaar gebruikt De Unie 

een combinatie van twee grondslagen: productiviteitsontwikkeling en inflatie. Het UWV vergt 

van de medewerkers een hogere arbeidsproductiviteit. Onze leden, breed in het UWV, 

klagen over de toenemende werkdruk. De koopkracht van de Nederlandse bevolking 

ontwikkelt zich negatief. De fors gestegen inflatie (3,4%), de hoogste algemene 

prijspeilstijging in bijna 20 jaar, is hier debet aan. Wij stellen daarom een structurele 

salarisverhoging van 4% voor. 

 

De toekomst van werken bij UWV 

In het afgelopen jaar is, daar waar het kon, in heel Nederland vanuit huis gewerkt. Zo ook bij 

UWV. Ondanks de vervelende oorzaak, hebben de meeste medewerkers het thuiswerken 

als positief ervaren. Na bijna 2 jaar thuiswerken is duidelijk dat medewerkers goed in staat 

zijn om vanuit huis hun werkzaamheden te verrichten. De leden van De Unie geven aan dat 

zij het belangrijk vinden om vast te leggen dat de medewerkers zelf keuzes maken welke 

werkzaamheden vanuit de kantoorlocatie gedaan moeten worden, en welke werkzaamheden 

op een andere locatie kunnen worden gedaan.  

De nieuwe manier van werken heeft impact op diverse arbeidsvoorwaarden. De Unie stelt 

voor om in de cao afspraken te maken voor arbeidsvoorwaarden als:  

- Thuiswerkvergoeding 

- Inrichting thuiswerkplek 

- Arbobeleid voor de thuiswerkplek 

- Regeling voor internet (vergoeding) en bellen (vergoeding of ter beschikking stelling) 

- Reiskostenvergoeding 

  

 

  



 

 

 

 

 

Studies en vervolg 

Graag gaan wij in gesprek over de uitkomst van de studies. Daarnaast praten we ook graag 

verder hoe het vervolg van de studies zal worden opgezet.  

 

Sabbatical 

In de huidige cao van UWV is een regeling voor sabbatical leave opgenomen. Wij stellen 

voor om een gedeelte hiervan te vergoeden en de pensioenopbouw voor de hele periode 

voort te zetten. Op deze manier kunnen alle medewerkers hier gebruik van maken. Ook 

maken wij graag afspraken om dit flexibel op te kunnen nemen.  

 

RVU 

In de afgelopen 15 jaar zijn achtereenvolgens de vroegpensioenregelingen verdwenen en de 

AOW-leeftijd omhooggegaan. De effecten laten zich nu goed zien. Medewerkers zagen de 

werkfinish steeds verder naar achteren verdwijnen en waren financieel genoodzaakt langer 

door te werken. Het is belangrijk dat medewerkers gezond en vitaal hun pensioen kunnen 

halen. Graag maken wij daarom de afspraak dat medewerkers gebruik kunnen maken van 

de RVU. Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, kunnen op 

vrijwillige basis gebruikmaken van de RVU, waarbij wij uitgaan van betaling van de fiscaal 

maximaal gefaciliteerde vergoeding. 

 

Pensioen 

In de periode tussen 1 januari 2023 en 31 december 2027 moet de pensioenregeling 

aangepast worden aan het nieuw pensioenstelsel. Dit vergt een zorgvuldige voorbereiding, 

waar al een aanvang in is gemaakt. Het huidige premiepercentage van 20% van de 

brutoloonsom is naar verwachting voor het jaar 2022 niet voldoende om de ambitie in de 

huidige pensioenregeling waar te maken. De benodigde premie daarvoor zal naar schatting 

circa 22,7% van de brutoloonsom zijn. Wij stellen voor om net als voor 2021 in de cao een 

afspraak te maken om de premie te verhogen zodat medewerkers niet te maken krijgen met 

een aanmerkelijke opbouwkorting. Over de verdeling van de premieverhoging maken wij 

graag een afspraak met u.  

 

Verlofsparen 

Wettelijk is het mogelijk om tot maximaal 100 weken verlof te sparen. Wij stellen voor om dit 

ook voor de UWV-medewerkers mogelijk te maken.   

 

Gratificaties 

Graag gaan wij in gesprek om de totstandkoming van gratificaties meer open en transparant 

te maken.  

 

Vakbondswerk 

Op deze plaats vragen wij ook aandacht voor vakbondswerk. We gaan graag in overleg met 

UWV om het lidmaatschap te bevorderen. Dit kan op verschillende manieren worden 

vormgegeven. In de afgelopen periode zijn hier al mooie initiatieven uit voortgekomen. Graag 

continueren wij de huidige afspraken over draagvlak verbetering vakbonden. We denken 

hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijk Webinar en een door UWV gefaciliteerd 

lidmaatschap. Graag willen we hierover verder van gedachten wisselen.  

 



 

 

 

 

Sociaal plan 

Wij hechten aan een solide sociaal plan als vangnet. Daarom stellen wij voor het huidige 

sociaal plan te verlengen met 2 jaar. Wij bespreken graag met u hoe het UWV medewerkers 

begeleidt tijdens de premobiele fase en tijdens hun boventalligheid. Wij willen, met u, nagaan 

of de huidige werkwijze voor de medewerkers een optimale kans biedt om hun carrière intern 

of extern te vervolgen. 

 

Werkgeversbijdrage  

Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage te continueren conform de huidige afspraken.  

 

Deze thema’s, voorstellen en uitgangspunten zijn niet limitatief. Wij behouden ons het recht 

voor om tijdens de onderhandelingen nog niet genoemde, aanvullende en/of gewijzigde 

voorstellen te presenteren. Ook behouden wij ons het recht voor om bovenstaande 

voorstellen in te trekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harma Pethke 

Inge de Vries 


