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Inhoud: 
 
Loon en looptijd 
We zetten in op een éénjarige cao waarin de lonen omhoog gaan met de inflatie plus 1%. Deze 1% 
kent een bodem van 100 euro.  
 
Tijdens arbeidsongeschiktheid/ziekte 100% doorbetaald krijgen van je feitelijke loon  
Ziekte is geen keuze. Het overkomt je. Om tijdens je herstel je zorgen te moeten maken over je 
financiële positie, helpt niet in je herstel. Om die reden stelt De Unie al jaren voor om de 
doorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid te relateren aan het feitelijke loon in plaats van het 
maximum dagloon (2022: 4.975,53 euro per maand). Hiermee wordt een armoedeval wanneer ziekte 
je overkomt voorkomen. In veel bedrijven wordt dit overigens al gehanteerd, en we willen als Unie 
graag een gelijk speelveld voor de collega’s in de Metalektro. Het moet niet uitmaken bij welk bedrijf 
je werkt of je wel of geen zorgen moet maken over je inkomen tijdens ziekte. 
 
Meerwerk aantrekkelijker maken, overwerk minder aantrekkelijk 
De Unie is van mening dat extra werk ook extra moet lonen. Wanneer er nu collega’s minder dan de 
voltijdsfactor werken, zouden ze een extra beloning (bovenop de naar rato verhoging) kunnen krijgen 
wanneer ze hun werktijdfactor verhogen. Collega’s die nu al voltijdswerken zouden daar ook een 
extra vergoeding voor kunnen ontvangen. In het kader van voorkomen is beter dan genezen willen 
we overwerk juist minder aantrekkelijk maken. Door vrijwillig overwerk minder te belonen, is er voor 
collega’s ook minder drang om over te werken. Verplicht overwerk dient, wat De Unie betreft, 
afgeschaft te worden. Lukt dat niet dan dient verplicht overwerk beter beloond te worden. Dat kan in 
tijd, geld of een combinatie van die twee. Deze afspraak heeft ook een direct raakvlak met duurzame 
inzetbaarheid.  
 
Duurzame Inzetbaarheid/Ontwikkeling 
De Unie wil graag een eigen A+O cao met een maximale looptijd van 5 jaar. Daarmee kan een 
duurzaam programma rond medewerkersopleiding en -ontwikkeling voortgezet worden. Het huidige 
programma dient daarbij gehandhaafd te worden en gepromoot te worden. De ontwikkelvouchers 
worden nog steeds positief gewaardeerd in de sector. Financieel inzicht is belangrijk om als basis te 
dienen voor beweging. De Unie wil deze dienstverlening aan de sector vanuit A+O Metalektro 
handhaven. 
 
Mentordagen 
Gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland, maar ook specifiek voor onze sector, vind De 
Unie het belangrijk dat er mentordagen worden ingevoerd in de sector. Deze zijn specifiek bedoelt 
om de kennis en ervaring van oude(re) collega’s, die een aantal jaar voor hun verwacht pensioen 
zitten, over te dragen aan jonge(re) collega’s. Het resultaat is vierledig, de oudere collega krijgt een 
nieuwe rol en uitdaging en blijft gemotiveerd, kennis en ervaring blijft behouden in het bedrijf en 
sector, zwaar werk wordt verdeeld, de jongere collega wordt extra uitgedaagd en sneller 
vakvolwassen.   
 
Afschaffen inkomensdrempels deelname Generatiepact en Regeling Vervroegd Uittreden 
Het generatiepact (GP) en de regeling vervroegd uittreden (RVU) kennen inkomensdrempels welke 
absoluut zijn en sinds de invoering niet meer gestegen zijn. Hierdoor wordt deelname aan deze 
regelingen steeds beperkter. Leden van De Unie zien graag dat deze drempels afgeschaft worden. 
Het GP moet een recht worden. Aan de RVU een extra deelname criterium toevoegen: 45 
dienstjaren. 
 



Doorwerken na AOW-leeftijd 
Op dit moment stopt het dienstverband bij de AOW-gerechtigde leeftijd. De Unie is van mening dat 
wanneer een collega graag door wil werken, dat mogelijk moet zijn onder de cao. We nemen graag in 
overleg de belemmeringen weg zodat het mogelijk wordt voor individuele collega’s die dat wensen 
ook door te werken na hun AOW-leeftijd.  
 
Hoger Personeel cao onderbrengen in de basiscao 
Er is een protocol afspraak gemaakt dat op termijn de HP cao samengevoegd gaat worden met de 
Basis cao. De Unie wil dat daar nu een concreet proces met tijdslijn voor afgesproken wordt. De inzet 
van De Unie is dat de cao Hoger Personeel wordt afgeschaft en dat de collega’s die daar onder vallen 
op hetzelfde moment vallen onder de werkingssfeer van de basis cao. We spreken vanaf dat moment 
van de cao Metalektro.  
 
Vooruitlopend op dit proces wil De Unie in ieder geval regelen dat de afgesproken loonsverhoging 
voor alle werknemers werkzaam in de Metalektro geldt. En dat ook de collega’s die boven de 
loongrens van 107.425 euro zitten. Ook hier geldt dat een meerderheid van de bedrijven dit al 
hanteert. We willen dat hier (ook) een gelijk speelveld ontstaat. 
 
De contractsvrijheid ieder jaar vieren op 5 mei 
Op 5 mei vieren we in Nederland elk jaar bevrijdingsdag. De Unie ziet daarom graag dat 5 mei als 
feestdag opgenomen wordt in de cao. Zodat we kunnen vieren dat wij in vrijheid kunnen 
onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van onze mooie sector. En dat deze vrijheid komt met 
een verplichting om daar continu in te investeren. 
 
Waar je werkt budget invoeren 
Waar het door de aard van de werkzaamheden mogelijk is om thuis te werken, wil De Unie dat 
collega’s daartoe ook de mogelijkheid krijgen voor 50% van hun werkdagen/werktijd. We vinden dat 
de cao daarom minimale kaders moet kennen voor (a) reiskostenvergoeding die uitgaat van de 
fiscaal maximale vrijstelling voor het netto betalen van een kilometervergoeding (2022: 0,19 euro; 
2023: 0,21 euro; 2024: 0,23 euro), (b) een thuiswerkvergoeding die uitgaat van de fiscaal maximale 
vrijstelling voor het netto betalen vergoeding (2022: 2 euro), (c) een internetvergoeding van 40 euro 
netto welke valt onder de gerichte fiscale vrijstelling en (d) een budget/materiaal en RI&E check voor 
het inrichten van een thuiswerkplek. 
 
Een en ander indachtig de ervaringen die, tegen wil en dank, gedurende de coronapandemie zijn 
opgedaan. En daarnaast met in het achterhoofd wet- en regelgeving die volgt uit het Klimaatakkoord, 
waarbij alle bedrijven met 100 werknemers of meer werk gaan maken van duurzame mobiliteit met 
als concreet doel om collectief 1 megaton CO2 te reduceren in 2030. Collectieve winst vraagt om 
collectieve afspraken.  
 
Werkkostenregeling volledig benutten 
Uit de werkkostenregeling dient de vakbondscontributie van de leden vergoed te worden. Tevens wil 
De Unie graag onderzoeken wat er mogelijk is omtrent het inzetten van de werkkostenregeling voor 
klimaat duurzaamheid. 
 
Preventief Medisch Onderzoek beschikbaar maken 
Preventie en vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen zijn belangrijke maatregelen om 
collega’s duurzaam inzetbaar te houden. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is daarbij 
behulpzaam. Door na een PMO eventuele interventies gericht in te zetten kan het ziekteverzuim 
verminderd worden. Daarmee wordt er concreet gewerkt aan het duurzaam inzetbaar houden van 
collega’s.  
 



Regionale scholingspools  
Een geïnspireerde leerling wordt de medewerker van morgen. Om die reden wil De Unie dat we als 
sector gaan kijken op welke manier regionale instroom voor scholingspools structureel verhoogd kan 
worden. Wanneer daar financiële slagkracht voor nodig is, moeten we als sector kijken hoe en waar 
we kunnen ondersteunen. De Unie wil niet dat er kansen blijven liggen door een tekort aan geld. 
 
We behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen voorstellen in te trekken, toe te 
voegen en/of aan te passen.  


