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Culemborg, november 2022 
 
 
Geachte heer, beste        
 
Voor je ligt de voorstellenbrief van De Unie t.b.v. de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao Technische Groothandel (TG). Teneinde tot een 
goede dialoog te komen over een nieuwe cao heeft De Unie in samenwerking met de vereniging Werkgevers Technische Groothandel (WTG), het 
onderzoeksbureau MWM2-Innervoice opdracht gegeven voor een onderzoek in het kader van de zogenoemde DigiC methodiek. Het onderzoek bestond uit 
8 paneldiscussie met medewerkers. De paneldiscussies hadden als doel op te halen welke thema’s en onderwerpen medewerkers belangrijk vinden voor de 
nieuwe cao. De paneldiscussies zijn gehouden met een zo divers mogelijke en representatieve groep medewerkers werkzaam in de sector. De input van de 
paneldiscussies is vervolgens gebruikt om een enquête op maat te ontwikkelen en uit te voeren. In oktober 2022 zijn bij benadering 30.000 medewerkers 
rechtstreeks uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en zo hun mening te delen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao, daarnaast is het 
onderzoek breed in de sector onder de aandacht gebracht voor deelname. 6644 medewerkers hebben deelgenomen aan de enquête.  
De Unie wil cao partij zijn voor en namens alle werknemers en de uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons leidend in de cao-dialoog met de WTG. 
De voorstellen van De Unie zijn dus ook geheel gebaseerd op (de uitkomsten van) het onderzoek. Graag gaan wij met de WTG in gesprek over de inzichten 
uit het onderzoek/enquête en over onze voorstellen. Wij denken met dit DigiC traject een goed fundament te hebben voor een constructieve cao-dialoog 
met de WTG.  
 

Uitgangspunten algemeen 
1. Voor de nieuwe cao TG streven wij er naar om o.m. op basis van onze onderstaande inzet een aantal verbeteringen met de WTG overeen te komen; 

verbeteringen passend bij de sector en gewenst door en acceptabel voor de medewerkers.  
2. Bekendheid met de bestaande arbeidsvoorwaarden is van groot belang om passende keuzes met draagvlak onder werknemers te kunnen maken. 

Het is daarom van belang dat alle werknemers altijd op een laagdrempelige wijze kennis kunnen nemen van hun hun arbeidsvoorwaarden 
3. Medewerkers blijven zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden. Ook naar de toekomst toe middels de DigiC methodiek. 

 

Belangrijke conclusie vooraf 
In algemene zin is 64% van de medewerkers in de sector (gematigd) tevreden (een 6 of 7) met de huidige arbeidsvoorwaarden. 20% van de respondenten 
geeft de huidige cao het cijfer 8 of hoger.  
Van de respondenten denkt 39% dat de cao TG aantrekkelijk is voor nieuwe collega’s, 27% antwoordt daarop neutraal en 24% denkt dat de huidige cao niet 
erg aantrekkelijk is voor nieuwe collega’s.  
De Unie is van mening dat er een goed fundament is voor de verdere doorontwikkeling van de cao. 
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Voorstellen per thema 
Onderstaand zijn per thema de voorstellen geformuleerd op basis van de inzichten uit het DigiC onderzoek. De keuze voor de thema’s waar voorstellen op 
gebaseerd zijn worden ingegeven door de prioritering die is aangegeven door de medewerkers in het DigiC onderzoek. 
 

 

Prioritering van arbeidsvoorwaarden 

Uit het DigiC-onderzoek komt duidelijk naar voren dat medewerkers van mening zijn dat er voor in elk geval 4 onderwerpen extra aandacht wenselijk is; 
thema’s die tevens ook als belangrijkste thema’s in algemene zin worden gekwalificeerd: 
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- De collectieve cao loonsverhoging  
- Pensioen 
- Verlof 
- Vitaliteit 

 
Daarnaast vragen ook de thema’s, woon-/werkverkeer, cao a la carte, aandacht op basis van de onderzoeksresultaten. 

 
Wij willen in deze cao ons niet beperken tot, maar wel de nadruk leggen op bovenstaande thema’s. 
 
Vooropgesteld gelooft De Unie in het komen tot goede afspraken op basis van dialoog. De bevindingen uit het onafhankelijk onderzoek zijn daarin voor ons 
leidend. Het onderzoek geeft aan waar we met elkaar het gesprek over dienen te voeren. Een ‘in beton gegoten’ voorstellenbrief past niet in deze filosofie.  
Wel past het om suggesties aan te reiken voor verbetering. Uiteindelijk dienen werknemers zich over het te bereiken resultaat uit te spreken alvorens De 
Unie kan overgaan tot definitieve besluitvorming. 
 
Op basis van de inzichten van het onderzoek en gedane suggesties van medewerkers zijn wij tot de conclusie gekomen dat daarbij een aantal 
arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren en stellen daarom het volgende voor ter bespreking: 
 
Nb: deze voorstellenbrief is nog niet volledig omdat de onderzoeksresultaten op het moment van schrijven nog niet volledig zijn opgeleverd waardoor 
verdiepende analyses en een nadere duiding door de paneldeelnemers ontbreekt. In de loop van de komende 2 weken zal deze voorstellenbrief op basis van 
het dan complete onderzoeksresultaat worden aangevuld en gedeeld. 
 
 

Thema Inzicht Voorstel 

Collectieve cao loonsverhoging. Een grote meerderheid van de respondenten geeft 
aan dat de prijsstijgingen minimaal gecompenseerd 
moeten worden door collectieve loonsverhogingen.  
Een derde van de respondenten vindt een 
koopkrachtstijging op zijn plaats. 
Bij ‘het verdelen van de beschikbare loonruimte’ is er 
een voorkeur voor een ruimere tegemoetkoming in de 
koopkracht in plaats van investeringen in andere 
arbeidsvoorwaarden. Anders geformuleerd vinden de 
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respondenten dat het merendeel van de beschikbare 
loonruimte naar het inkomen moet gaan. 
 
Twee op de drie medewerkers vindt het motiverend 
als de individuele prestaties van invloed zijn op de 
hoogte van het salaris. 

Wij willen afspraken maken over een collectieve cao-verhoging 
waarbij ten minste sprake is van koopkrachtbehoud.  
 
 
PM 

Pensioen Pensioen wordt door de respondenten aangemerkt als 
de op een na belangrijkste arbeidsvoorwaarde. 

PM 

Verlof/ADV Verlof en ADV worden eveneens aangemerkt als 
uiterst waardevolle arbeidsvoorwaarden. 

PM 

Vitaliteit/Duurzame inzetbaarheid 
 

Driekwart van de medewerkers geeft aan te vinden 
dat je zelf verantwoordelijk bent om gezond en fit te 
blijven. 
 
Meer dan 50% van de respondenten geeft ook aan dat 
een generatieregeling een uitgelezen middel is om 
gezond te kunnen blijven doorwerken. 
Ook de RVU, de jaarlijkse gezondheidscheck, een 
financiële bijdrage voor sportactiviteiten en het naar 
eigen inzicht kunnen inzetten van ADV dagen worden 
als middelen gezien die bij kunnen dragen aan 
duurzame inzetbaarheid.  

 
 
 
 
Wij stellen voor om ‘de’ generatieregeling als arbeidsvoorwaarde 
in de cao op te nemen.  

Uitruilen van arbeidsvoorwaarden Meer dan de helft van de respondenten geeft aan 
behoefte te hebben aan het kunnen uitruilen van 
arbeidsvoorwaarden. 

PM 
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Tot slot 
Wij kijken uit naar een constructieve dialoog om samen met de werkgevers in de Technische Groothandel een passend en gedragen 
arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken en behouden ons het recht voor om tijdens de gesprekken met andere- dan wel aanvullende voorstellen te 
komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Admiraal  
Sr. Belangenbehartiger  


