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Culemborg, 11 februari 2022 
 
 
Geachte heer Van Loon, beste Thijs, 
 
Voor je ligt de voorstellenbrief van De Unie t.b.v. de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao VodafoneZiggo. Teneinde tot een goede dialoog te 
komen over een nieuwe cao heeft De Unie in samenwerking met VodafoneZiggo, het onderzoeksbureau MWM2-Innervoice opdracht gegeven voor een 
onderzoek. Het onderzoek bestond uit  10 paneldiscussies . De panel discussies hadden als doel op te halen welke thema’s en onderwerpen medewerkers 
belangrijk vinden voor de nieuwe cao. De panel discussies zijn gehouden met een zo divers mogelijke groep medewerkers van VodafoneZiggo. De input van 
de paneldiscussies is vervolgens gebruikt om een enquête op maat te ontwikkelen en uit te voeren. In december 2021 zijn alle bijna 7.000 VodafoneZiggo 
medewerkers die onder de cao vallen uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en zo hun mening te delen over wat zij belangrijk vinden voor de 
nieuwe cao. 40% van de medewerkers heeft deelgenomen aan de enquête.  
De Unie wil cao partij zijn voor en namens alle werknemers en de uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons leidend in de cao-dialoog met VodafoneZiggo. 
 
De voorstellen van De Unie zijn dus ook geheel gebaseerd op (de uitkomsten van) het onderzoek. Graag gaan wij met VodafoneZiggo in gesprek over de 
inzichten uit het onderzoek/enquête en over onze voorstellen. De Unie realiseert zich dat zij voor het eerst als nieuwe partij deelneemt aan de cao 
besprekingen bij VodafoneZiggo. Wij denken met dit DigiC traject een goed fundament te hebben voor een constructieve eerste cao-dialoog met 
VodafoneZiggo. De komende jaren zullen wij VodafoneZiggo en haar werknemers beter leren kennen om zodoende ook een goede gesprekspartner te 
blijven. 

Uitgangspunten algemeen 
1. Voor de nieuwe VodafoneZiggo cao streven wij er naar om o.m. op basis van onze onderstaande inzet een aantal verbeteringen met VodafoneZiggo 

overeen te komen; verbeteringen passend bij de onderneming en gewenst door en acceptabel voor de medewerkers.  
2. Bekendheid met de bestaande arbeidsvoorwaarden is van groot belang om passende keuzes met draagvlak onder werknemers te kunnen maken. 

Het is daarom van belang dat alle werknemers altijd op een laagdrempelige wijze kennis kunnen nemen van hun hun arbeidsvoorwaarden 
3. Medewerkers blijven zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden. Ook naar de toekomst toe middels de DigiC methodiek. 

 

Belangrijke hoofdconclusie vooraf 

In algemene zin is 60% van de medewerkers van VodafoneZiggo (zeer) tevreden met de huidige arbeidsvoorwaarden. De Unie is van mening dat dit een 
mooi fundament is voor de verdere doorontwikkeling van de cao. 
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Voorstellen per thema 
Onderstaand zijn per thema de voorstellen geformuleerd op basis van de inzichten uit het DigiC onderzoek. De keuze voor de thema’s waar voorstellen op 
gebaseerd zijn worden ingegeven door de prioritering die is aangegeven door de medewerkers in het DigiC onderzoek. 

 

Prioritering van arbeidsvoorwaarden 
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Uit het DigiC-onderzoek komt duidelijk naar voren dat medewerkers van mening zijn dat er op drie onderwerpen extra aandacht wenselijk is, thema’s die 
tevens ook als belangrijkste thema’s in algemene zin worden gekwalificeerd: 

- Vast en variabel inkomen 
- Verlof 
- Sociale zekerheid 

Daarnaast vragen ook de thema’s duurzame inzetbaarheid, gezondheid en hybride werken aandacht op basis van de onderzoeksresultaten. 
 

Wij willen in deze cao ons niet beperken tot, maar wel de nadruk leggen op bovenstaande thema’s. 
 
Vooropgesteld gelooft De Unie in het komen tot goede afspraken op basis van dialoog. De bevindingen uit het onafhankelijk onderzoek zijn daarin voor ons 
leidend. Het onderzoek geeft aan waar we met elkaar het gesprek over dienen te voeren. Een ‘in beton gegoten’ voorstellenbrief past niet in deze filosofie.  
Wel past het om suggesties aan te reiken voor verbetering. Uiteindelijk dienen werknemers zich over het te bereiken resultaat uit te spreken alvorens De 
Unie kan overgaan tot definitieve besluitvorming. 
 
De geprioriteerde thema’s zijn brede thema’s waar verschillende aandachtsgebieden in zijn samen gebracht. Op basis van de inzichten van het onderzoek en 
gedane suggesties van medewerkers zijn wij tot de conclusie gekomen dat daarbij een aantal arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren en stellen daarom het 
volgende voor ter bespreking: 
 
 

Thema Inzicht Voorstel 

Vast en variabel inkomen. 
Benefit Budget 
 

 

De waardering voor met name het Benefit Budget is 
hoog. De waardering voor (salaris-) groei en toeslagen 
is relatief laag.  
 
Bij ‘het verdelen van de beschikbare loonruimte’ is er 
een voorkeur voor een ruimere tegemoetkoming van 
de koopkracht in plaats van investeringen in andere 
arbeidsvoorwaarden. Anders geformuleerd vinden de 
respondenten dat het merendeel van de beschikbare 
loonruimte naar het inkomen zou moeten gaan. 
 
In de panelgesprekken kwam veelal naar voren dat de 
doorgroei in het salarisgebouw als traag wordt 

 
 
 
 
Wij willen afspraken maken over een bij de onderneming 
passende – en voor de werknemers acceptabele verbetering van 
de lonen waarbij sprake is van koopkrachtverbetering.  
 
 
 
 
Wij stellen voor te bespreken hoe een snellere doorgroei, met 
name in het lagere gedeelte van het salarisgebouw, kan worden 
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ervaren. In de survey zien we vervolgens dat met 
name de jongere werknemers en werknemers die kort 
in dienst zijn (waarschijnlijk laag in de schaal) meer 
aandacht vragen voor het inkomensvraagstuk. 
 

versneld/gestimuleerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een 
hogere doorgroeisnelheid af te spreken naarmate de relatieve 
salarispositie (rsp) lager is.  
 
 
 

Verlof Er is een aanzienlijk aantal medewerkers dat aangeeft 
het belangrijk te vinden dat VodafoneZiggo flexibel 
omgaat met het omruilen van nationale en 
internationale feestdagen; medewerkers die een 
voorkeur aangeven voor een flexibel in te zetten 
budget voor feestdagen.  
 
De mogelijkheden om verlof te kopen en te verkopen 
wordt door de medewerkers zeer relevant gevonden.  
 
Jongere medewerkers (m.n. de cluster Retail) geven 
meer dan gemiddeld aan dat het onderwerp verlof 
meer aandacht zou mogen krijgen. Als we hier op 
verder inzoomen dan lijkt de oorsprong hiervan met 
name te liggen bij de toekenning van bijzonder verlof 
(artikel 24 cao) en buitengewoon verlof (rouwverlof 
artikel 23 cao). Met name in de cluster Retail is sprake 
van een meer dan gemiddelde ontevredenheid over 
deze regelingen.  
 
 

Graag willen wij over deze twee aspecten met u in gesprek om te 
zien of verlofafspraken voor werknemers in dit kader meer 
flexibel vormgegeven kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen graag met elkaar van gedachten wisselen over het 
toekennen van bijzonder verlof en over de ‘bijzondere 
omstandigheden’.  
Ten aanzien van het rouwverlof zou artikel 23 van de cao anders, 
minder rigide, of als minimum geformuleerd kunnen worden.   
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Sociale zekerheid, employability, 
loopbaan en persoonlijke 
ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oudere medewerkers met relatief langere 
dienstverbanden geven aan dat er meer aandacht mag 
zijn voor sociale zekerheid.  
Een van de manieren om (meer) zekerheid te 
realiseren is het investeren in je eigen employability. 
Een belangrijk instrument daarbij is Progress for You.  
Progress for You kan over de hele 
werknemerspopulatie rekenen op een hoge 
waardering. Dit geldt ook voor pensioen en de WW-
regelingen.  
Aangezien de huidige mogelijkheden om je 
employability te vergroten en om je persoonlijk te 
kunnen ontwikkelen in het algemeen goed worden 
gewaardeerd, evenals de pensioenregeling en de WW-
regelingen, doen wij op deze thema’s nu geen 
concrete wijzigingsvoorstellen.   
 
Voor wat betreft de transparantie van de interne 
loopbaanpaden en de praktische mogelijkheid om te 
werken aan employability en persoonlijke 
ontwikkelingen, zijn nog wel enkele stappen te zetten.  
 
Tijd vrijmaken voor persoonlijke ontwikkeling lijkt bij 
een aanzienlijk deel van de medewerkers een 
probleem te zijn. 
 
 
De waardering voor GROW vinden wij/is relatief laag 
te noemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We denken dat het (beter) formuleren van de interne carrière-
paden en doorstroommogelijkheden meer aandacht kan krijgen.  
 
 
 
Graag laten wij ons informeren over de huidige studieverlof-
faciliteiten. Waarna we vervolgens willen bezien of daar nog 
aanvullende afspraken gewenst of nodig zijn.   
 
 
Wij stellen voor om onderzoek te doen naar de toepassing van 
en de ervaringen met GROW. De uitkomsten van dit onderzoek 
zouden moeten leiden tot verbeteringen en derhalve tot het 
verhogen van het draagvlak van GROW onder de medewerkers. 
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Duurzame inzetbaarheid (DI), 
levensfasebewust beleid en 
vitaliteit  
 

Duurzame Inzetbaarheid (DI), levensfasebewust beleid 
en vitaliteit zijn thema’s die volgens het onderzoek wel 
voor alle medewerkers belangrijk zijn. 
Hoewel het item niet hoog staat in de prioritering, 
kunnen we wel vaststellen dat de medewerkers 
vinden, in het bijzonder de medewerkers ouder dan 55 
jaar, en langer dan 20 jaar in dienst, dat er meer 
aandacht aan kan worden gegeven,  
DI is een breed begrip en de instrumenten die ten 
dienste staan om DI te realiseren zijn vaak wel o.m. 
afhankelijk van de levensfase waarin de medewerker 
zit en de leeftijd zelf. Dit zie je ook in de survey naar 
voren komen. DI is niet los te zien van gezondheid, 
veerkracht en vitaliteit.  
 
De meest in het oog springende aspecten waar 
medewerkers baat bij hebben zijn een 
generatiepactregeling, een sportvergoeding en een 
jaarlijkse health check.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen met u in overleg te gaan over een regeling waarbij 
medewerkers bij 80% werken, 90% loon ontvangen en waarbij de 
pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. De vrij te vallen  
arbeidscapaciteit kan vervolgens door jongeren worden 
herbezet.  
 
Daarnaast zouden wij graag afspraken willen maken over een 
financiële bijdrage aan de werknemer voor fitness- en sport 
abonnementen.  
 
De health check wordt over de hele linie relevant gevonden.  
Een bijkomend positief effect van een health check is dat de 
medewerkers bewuster bezig zijn met hun inzetbaarheid.  
Graag overleggen wij met u over het aanbieden van een jaarlijkse 
health check aan de medewerkers. 

Connected working / Hybride 
werken 

De suggesties die medewerkers noemen op het gebied 
van het thema ‘Mijn Werk’ betreffen vaak het 
thuiswerken, faciliteiten rondom thuiswerken en de 
thuiswerkvergoeding. 
 

Graag willen wij afspraken maken over een adequate 
thuiswerkvergoeding. 
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In de context van het langdurige thuiswerken door 
corona is het belangrijk om de balans tussen werk-
privé goed te bewaken en aandacht te hebben voor 
het mentale aspect (o.m. sociale connectie) van 
thuiswerken.  
Thuiswerken leidt onmiskenbaar tot een verbetering 
van de werk-privébalans. Daar staat tegenover dat de 
grenzen tussen privé en werk kunnen vervagen. Het 
gevoel om ‘aan te staan’ of aan te moeten staan kan 
de werk-privébalans ernstig verstoren. Veel 
werknemers geven dan ook aan dat ze het gevoel 
hebben ‘altijd aan te staan’ en ‘moeite te hebben met 
afschakelen ’s avonds’  

Wij zouden afspraken willen maken over hoe het potentieel 
negatieve aspect bij thuiswerken (langer bereikbaar, dan wel de 
perceptie van de medewerker om veel of altijd bereikbaar te 
moeten zijn) het hoofd te bieden en zo veel mogelijk ongedaan 
te maken.   

Diversiteit en inclusief 
arbeidsvoorwaardenbeleid 
 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 
inclusiviteit van de arbeidsvoorwaarden nog wel een 
impuls kan gebruiken.  

Wij stellen voor de door medewerkers genoemde suggesties 
voor verbetering te bespreken, eventueel aan te vullen en waar 
mogelijk afspraken te maken ter verbetering. 
 

 

Tot slot. 
Er staan in de cao een aantal protocollaire afspraken. Wij vernemen graag van u wat de voortgang dan wel het resultaat/uitkomst is van deze afspraken.  

Een van de protocollaire afspraken betreft het sociaal plan. Uit deze afspraak komt de wens naar voren het sociaal plan te verlengen; voor de periode na 1 
juli 2022.  Uit de survey blijkt dat sociale zekerheid qua prioritering van belangrijkheid en gewenste aandacht een prominente plaats inneemt bij de 
medewerkers.  Het onderwerp is ook in de terugkoppelingsgesprekken naar de panels aan de orde gesteld. Wij stellen voor de verlenging van het sociaal 
plan met elkaar te bespreken.    

Wij kijken uit naar een constructieve dialoog om samen met VodafoneZiggo een passend en gedragen arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken en 
behouden ons het recht voor om tijden de gesprekken met andere- dan wel aanvullende voorstellen te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Admiraal  
Sr. Belangenbehartiger  
De Unie 


