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Geachte mevrouw Touw, beste Jacqueline, 

 

Hieronder treft u de voorstellen van De Unie aan voor de komende cao-onderhandelingen. De 

coronacrisis heeft meerdere aspecten van het dagelijkse leven veranderd 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 kaderleden en 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.  

 

Tijd 

Onder dit thema doen wij de volgende voorstellen:  

 

Vitaliteitsverlof/sabbatical 

Bij veel bedrijven spreken wij een vitaliteitsverlof af. Wij krijgen terug dat dit een gewaardeerde 

arbeidsvoorwaarde is. De invulling is aan de medewerker. Wij stellen voor dat medewerkers 1 keer in 

de 5 jaar de mogelijkheid krijgen om 3 maanden vitaliteitsverlof op te nemen met een doorbetaling 

van het salaris van 70%. 
  



 

Verlofdagen 

Leden geven aan dat tijd een belangrijk onderwerp is. Graag gaan we in gesprek om het aantal uren 

verlof te verhogen. Ook stellen wij voor om 5 mei als een vaste feestdag af te spreken, zodat vrijheid 

ieder jaar kan worden gevierd.  

 

RVU 

In de afgelopen periode is de AOW-leeftijd omhooggegaan en moeten mensen langer doorwerken. 

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 

maximaal 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten, kunnen aanspraak maken op de RVU-

regeling zoals deze in het Landelijk Pensioenakkoord is vastgelegd. 

 

Doorwerken na AOW-leeftijd 

Graag gaan we verder in gesprek om het doorwerken na AOW-leeftijd nog beter vorm te geven. 

 

Sociaal plan  

Wij willen het sociaal plan ongewijzigd verlengen tot eind 2025. Dit in lijn met de strategie die de 

Volksbank voor de komende periode heeft uitgezet. Op die manier heeft iedereen een veilig vangnet.  

 

Werkgeverbijdrage  

Graag zetten wij de huidige afspraken voort.  

 

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.  

 

Met vriendelijke groet, 

De Unie  

 

 

Harma Pethke 

Belangenbehartiger 
 

 

 

 


