
 

 

      CED cao voorstellen van De Unie 

 

Geachte heer Jurgens, beste Michel,  

 

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. De 

voorstellen van De Unie zijn tot stand gekomen indachtig het arbeidsvoorwaardelijk beleid van De 

Unie in samenspraak met de leden van De Unie. Wij gaan ervan uit dat de onderhandelingen in een 

prettige sfeer zullen verlopen en zullen leiden tot een goed resultaat.  

 

Beloning 

Wij stellen een structurele loonsverhoging van 2,5 procent voor, voor de periode van een jaar. Een 

langere looptijd is bespreekbaar wanneer de loonsverhoging daarmee in de pas loopt.  

 

 

Thuiswerken/flexibel werken 

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

Ondanks de vervelende oorzaak, hebben de meeste medewerkers het thuiswerken als positief 

ervaren. Graag maken wij afspraken om thuiswerken goed en permanent vorm te geven, waarbij de 

regie bij de medewerkers ligt. Dit moet ook gelden voor medewerkers die in een rooster werken. 

Hierbij denken wij aan een thuiswerkvergoeding. Wij stellen voor om hierbij uit te gaan van de Nibud 

berekening voor thuiswerken en daarnaast een vergoeding voor internet te verstrekken.   

 

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 een RVU. Medewerkers die binnen 3 jaar 

de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, kunnen aanspraak maken op een RVU-afspraak zoals deze in 

het Landelijk Pensioenakkoord is vastgelegd.   

 
Generatiepact 

Om medewerkers fit en vitaal te kunnen laten doorwerken tot hun AOW gerechtigde leeftijd stellen wij 

een generatiepact voor. Dit biedt de mogelijkheid aan medewerkers om vanaf de leeftijd van 60 jaar 

minder te kunnen gaan werken. Dit houdt het volgende in; 80 procent werken, 90 procent salaris en 

100 procent pensioenopbouw.  

 

Opleiden een trainen 

CED stimuleert medewerkers om opleidingen te volgen voor hun ontwikkeling en biedt 

opleidingsmogelijkheden in tijd en vergoedingen aan. In aanvulling hierop stellen wij voor om 

medewerkers de keuze te geven om deel te nemen aan de tijdelijk mogelijkheid om gratis mee te 

doen aan een van de vijf scholingstrajecten van De Unie en onze scholingspartner TWST. Wij maken 

graag afspraken met CED zodat medewerkers deze trajecten onder werktijd kunnen doorlopen.   

 



 

 

 

Inclusiviteit in Diversiteit 

De laatste jaren is er een ontwikkeling in de diversiteit aan gezinsvormen. De Unie vraagt daarvoor 

aandacht middels het volgende voorstel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een intentioneel 

meeroudergezin, die samen een co-ouderschap vormen. Twee partners met het juridisch ouderschap 

en een partner met gezag. Of twee partners met juridisch ouderschap en twee partners met gezag. 

Helaas is bij diverse gezinsvormen de juridische situatie niet (of pas na lange tijd) hetzelfde als de 

feitelijke situatie. Daardoor komen ouders die feitelijk wel de zorg voor een kind dragen (maar 

juridisch niet / nog niet de officiële ouder zijn), niet in aanmerking voor regelingen als geboorteverlof, 

aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof, bijzonder verlof et 

cetera. Wij stellen voor om iedereen gelijk te behandelen en ook voor deze ouders dezelfde 

arbeidsvoorwaarden toe passen als de meer traditionele gezinssamenstellingen.  

 

 

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.  

 

 


