
 

 

       

 

 

 

Zorg van de Zaak cao-voorstellenbrief van De Unie 2023 

 

Hieronder treft u de voorstellen van De Unie aan voor de komende cao-onderhandelingen. De 
coronacrisis heeft meerdere aspecten van het dagelijkse leven verandert 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. 
Daarnaast zien we dat de inflatie oploopt naar ongekende hoogte. Ook dit aspect nemen wij mee in 
het voorstel van de structurele loonsverhoging. 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 uit van een open en constructief overleg. 

 

Inkomen en looptijd 

De koopkracht staat onder druk en er is sprake van een aanhoudende inflatie. Wij stellen daarom een 

structurele loonsverhoging voor die de inflatie corrigeert (Consumenten Prijs Index), plus 

daarbovenop 1%, dit voor de periode van een jaar. Te weten van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. 

Een langere looptijd is bespreekbaar als de loonsverhoging daarmee in de pas loopt.  

 

Thuiswerken en reizen 

In de afgelopen periode heeft hybride werken een meer vaste vorm aangenomen. Omdat de prijzen 

stijgen maken wij graag afspraken om de vergoedingen mee te laten groeien met de kosten van 

thuiswerken. Daarom stellen wij het volgende voor: 

• Thuiswerkvergoeding mee laten groeien met de inflatie  

• Reiskostenvergoeding met de fiscaal maximale vrijgestelde bedragen per kilometer verhogen; 

in 2023 € 0,21 per kilometer en in 2024 € 0,22 per kilometer. 

  

 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 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.  

 

 

 



 

 

Loopbaan  

De toekomst is uitdagend, door de covid-19 pandemie is de onzekerheid gegroeid. Voor werknemers 

is het belangrijk dat zij kunnen inschatten of hun baan over een decennium nog bestaat. Hoelang zij 

fysiek en of mentaal hun werk nog goed kunnen uitoefenen. De technologische ontwikkelingen gaan 

erg snel en niet iedereen vindt het een uitdaging om al deze ontwikkelingen bij te moeten houden. 

Ook het steeds opschuiven van de pensioenleeftijd zet werknemers aan het denken over hun eigen 

keuzes. De Unie heeft positieve ervaringen met Value9 die met verschillende instrumenten 

werknemers helpen om een goed besluit te nemen over hun loopbaan. Bijvoorbeeld een periodieke 

loopbaanscan. Hierover willen wij bij Zorg van de Zaak graag afspraken maken.  

 

5 mei 

Wij stellen voor om 5 mei als een vaste feestdag af te spreken, zodat vrijheid ieder jaar kan worden 

gevierd. Hierbij sluiten wij aan bij het advies van de STAR.  

 

Ouderschapsverlof 

Wij stellen voor om de eerste negen weken ouderschapsverlof aan te vullen tot 100% van het salaris. 
 

Werkgeversbijdrage  

Wij stellen voor de werkgeversbijdrage te verhogen in de nieuwe cao.  

 

Lidmaatschap vakbond 

Wij stellen voor dat het eerste jaar lidmaatschap van een van de vakbonden, voor nieuwe leden, door 

de werkgever zal worden betaald. 

 

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.  

 

 

 


