
Cao concept-voorstellenbrief voor de Groothandel in Bouwmaterialen 2023. 
 
We staan aan de vooravond van nieuwe cao-onderhandelingen. Deze onderhandelingen vinden 
plaats in een tijd met veel onzekerheden en veel uitdagingen zoals de sterk gestegen kosten van 
levensonderhoud en energie, maar ook de werkdruk en hoe daar mee om te gaan. Het is de 
afgelopen jaren heel goed gegaan met de sector. De omzet is gestegen en er is (veel) winst gemaakt. 
En dit in een tijd waar de krapte op de arbeidsmarkt nog nooit zo hoog geweest is. Veel werk en 
weinig mensen vraagt veel van de werknemers. Onderstaande voorstellen moeten dan ook in het 
licht van deze omstandigheden gezien worden.  
  
Looptijd 
We willen graag een looptijd van 1 jaar afspreken. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar dan 
wel gebaseerd op de huidige inflatiecijfers.  
 
Loon 
Voor het bepalen van de loonvraag die we aan de directie gaan voorstellen maakt De Unie gebruik 
van een enquête op dit onderwerp alleen. De uitkomsten van de enquête zullen mede bepalend zijn 
voor de loonvraag. 
  
Ik wil je vragen deze enquête in te vullen: de HIBIN INKOMENS-ENQUETE.  Om een zo breed mogelijk 
beeld te krijgen op dit belangrijke onderwerp kun je deze link ook sturen en/of verspreiden onder 
zoveel mogelijk collega’s die (nog) geen lid zijn van De Unie. Deelname is geheel vertrouwelijk. 
 
Reiskostenregeling 
Naast de stijging van de energierekening zijn ook de prijzen van het reizen sterk gestegen. Denk 
hierbij vooral aan de brandstofkosten. De meeste locaties binnen de sector Groothandel in 
Bouwmaterialen zijn gesitueerd op bedrijventerreinen die met het openbaar vervoer niet echt goed 
bereikbaar zijn. We krijgen inmiddels steeds meer opmerkingen van leden waarom er geen 
reiskostenregeling in de cao staat. Er zijn bedrijven die dit wel geregeld hebben, maar ook een groot 
aantal niet. Wij stellen voor hier in de cao afspraken over te maken dat ieder bedrijf een 
reiskostenregeling moet hebben, minimaal het fiscaal toegestane bedrag meestijgend met eventuele 
verhogingen. Over de invulling van dit voorstel gaan we graag in gesprek met u.  
 
Generatiepact/80-90-100-regeling 
Zoals eerder gememoreerd is de werkdruk gestegen. Met name ouderen krijgen steeds meer moeite 
om alles bij te benen en hebben gewoon wat meer hersteltijd nodig. Op deze wijze voorkomen we 
ook uitval van deze werknemers. In dit kader willen we de huidige regeling herzien. Wij willen dat 
medewerkers vanaf 60 jaar zonder de huidige deskundigentoets in de gelegenheid gesteld worden 
80% te werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw van hun oorspronkelijke salaris. 
 
5 mei ieder jaar vrij 
Met de inval van Rusland in de Oekraïne is maar weer eens duidelijk geworden dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is. Ook niet in Europa. Door Bevrijdingsdag een vaste vrije dag te maken willen het 
bij iedereen onder de aandacht brengen dat het niet vanzelfsprekend is.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is voor De Unie een belangrijk thema. Het is een veelomvattend thema dat 
we niet even met één zin in de cao gaan regelen. We willen hier nader overleg over voeren hoe we 
dit thema binnen de sector zo goed mogelijk uit kunnen werken. Hier zijn wel middelen voor nodig, 
een investering naar de toekomst die zich zeker terug zal betalen. Om dit mogelijk te maken willen 
we 1% vrijmaken via FKB voor MDIEU thema’s. Hieronder een aantal thema’s die we kunnen 
bespreken, maar deze opsomming is verre van uitputtend.  

https://analytics-eu.clickdimensions.com/unienl-atdqp/pages/8bgdqlxbee27owbfvzbyga.html?PageId=aa03b8f1c155ed11bba16045bd905880


• Financiële foto 

• Opleidingsmogelijkheden breder dan alleen Hibin opleidingen 

• Loopbaanscan 
 
Aanvulling geboorteverlof tot 100% 
We willen het geboorteverlof aanvullen tot 100% van het salaris zodat er meer recht gedaan kan 
worden aan het uitgangspunt van de regeling dat er meer aandacht komt voor het zorgen voor een 
kind en niet alleen voor de moeder.  
 
Goede thuiswerkregeling en faciliteiten 
We willen afspraken maken voor diegene die de mogelijkheid hebben thuis te werken, dat het ook 
Arbo-technisch goed kan plaatsvinden en dat er ook een passende vergoeding voor gegeven wordt.  
 
We behouden ons het recht voor gedurende de cao-onderhandelingen nieuwe voorstellen in te 
dienen, voorstellen te wijzigen of in te trekken. We kijken uit naar een constructief overleg met oog 
voor elkaars noden en wensen en daar in alle redelijkheid afspraken over maken die op voldoende 
draagvlak kunnen rekenen.  


