
NXP Semiconductors   

cao-voorstellen – CAO 2022 – 2023 

Looptijd 

We stellen een contractduur voor van 12 maanden: 1 november 2022 – 1 november 2023 

Duurzame Inzetbaarheid 

Medewerkers ervaren een werkdruk die de laatste jaren steeds hoger wordt. Er zijn medewerkers die 

daar in toenemende mate moeite mee hebben. Alles moet sneller en alles lijkt zich meer en meer op 

te stapelen. 

Als onderwerp is “werkdruk” niet nieuw. Wij stellen voor hier gezamenlijk de vinger aan de pols te 

houden voordat de wal het schip keert.  

Wij stellen voor de 80/85100 te wijzigen in een 80/90/100-regeling 

Wij stellen voor de recuperatiemogelijkheden, naar mate de neurofysiek capaciteit (vitaliteit) af neemt, 

te verruimen. Te denken valt aan extra verlofdagen in aanloop naar het pensioen.  

Wij onderkennen de samenhang tussen beide voorstellen.  

Wij stellen voor het “Keep-Fit” budget breder te kunnen aanwenden (niet uitsluitend voor fitness) zodat 

dit beter aansluit bij de wensen van medewerkers” 

Inclusiviteit 

NXP wenst een werkgever te zijn met een inclusief karakter. Andere werkgevers namen hierin reeds 

het voortouw. In dat licht stellen we voor de er een “Transitieverlof” komt voor transgenders die 

geslacht veranderende operatie ondergaan. (“werknemer kan over een periode van 10 jaar 24 weken 

verlof opnemen voor medische en niet-medische behandelingen, met behoud van salaris. De 

werknemer hoeft zich hiervoor dus niet ziek te melden of met bijzonder verlof te gaan). 

Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

De Unie wenst geïnformeerd te worden met betrekking tot de invulling van de bestaande afspraken 

inzake duurzame banen. 

Structurele loonsverhoging 

We stellen voor lonen en betaalde salarissen per 1 november 2022 te verhogen met de Consumenten 

Prijsindex plus 1%  

Daarmee willen we invulling geven aan koopkrachtbehoud en koopkrachtverbetering. 

Bonus/AIP 

- Wij stellen voor dat er één bonuspercentage komt voor alle medewerkers.  
- Wij stellen voor niet langer afwijkingen van de bonus toe te staan. De praktijk – managers 

mogen afwijken van het gemiddelde bedrag - is niet transparant en blijkt niet uit te leggen. 
 

Long Term Incentive Plan (LTIP) 

- Huidige regeling vraagt om meer transparantie 
- Vesting bij ontslag door NXP  

Medewerkers blijft nu om te kunnen vesten na 1-2-3 jaar. Laat daardoor mogelijk kansen 
liggen. Bij ontslag krijgt deze medeweker de resterende shares niet.  

 

 

 



Public holidays 

Wij stellen voor een uitwisseling mogelijk te maken van traditioneel Christelijke feestdagen met niet-

christelijke feestdagen. 

Wij stellen voor bij het in het weekend vallen van een feestdag een vervangende vrije dag toe te 

kennen op de eerstvolgende werkdag.  

Vergoeding thuiswerken 

Voorstel is om dit te verhogen naar € 3,00 in lijn met de laatste Nibud/CBS berekening (maart 2022) 

(Inter-)nationale solidariteit  

 
De Unie neemt haar verantwoordelijkheid om ook buiten de landsgrenzen in te zetten op betere 

arbeidsverhoudingen. Vanuit de gedachte dat het polderoverleg internationale navolging verdient, 

zullen we inzetten op een budget ter besteding aan (inter-)nationale solidariteit. De stichting 

Persoonlijk & Betrokken richt zich reeds op mensen binnen de landsgrenzen die in financiële 

moeilijkheden zijn beland. Deze stichting zal ook internationaal invulling geven aan het verbeteren van 

arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en uitgavezekerheid. Wij stellen voor dat NXP 

€ 1.500,- doneert aan deze Stichting.   

Werkgeversbijdrage 

Wij stellen voor om de werkgeversbijdrage te contineren op een wijze die meer recht doet aan de 

inspanning die De Unie levert. Een voorstel daartoe zijn in 2020 en opnieuw in 2022 gedeeld met de 

andere werknemersorganisaties.  

 

 

 

     

 

 


