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Perspectief

Dichter bij de arbeidsmarkt 
dankzij de banenafspraak

In goede handen na een  
reorganisatie

Minder zorgen voor morgen 
Derde WW-jaar: private partijen  
dichten het gat

De banenafspraak houdt in dat werkgevers 
tot 2026 in totaal 125.000 extra banen 
beschikbaar moeten stellen om mensen 
met een arbeidsbeperking aan de slag te 
helpen. Om verdringing te voorkomen –  
ook door de inzet van vrijwilligers – roept 
De Unie op om duurzame banen te creëren, 
zonder dat andere posities hierdoor verloren 
gaan. Bijvoorbeeld met jobcarving: bestaande 
functies opsplitsen in gespecialiseerd en 
ongeschoold werk. Met de juiste begelei-
ding kunnen werk nemers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt er succesvol middenin 
worden geplaatst.

Kom je bij een reorganisatie op straat te staan?  
De inzet van een sociaal plan verschilt per bedrijf, 
maar het vangnet dat wij voor je afspreken bevat  
in ieder geval werk-naar-werkvoorzieningen en  
financiële vergoedingen. Deze compenseren de 
nadelige gevolgen van je ontslag. De cao biedt  
ook ruimte voor afspraken over de ontslagroute.  
De beoordeling van bedrijfseconomisch ontslag 
ligt bij het UWV of een cao-ontslagcommissie.  
Zo’n commissie bestaat (onder andere) uit juristen 
van De Unie.

Eerst de crisis, toen de lage rente: het  
pensioenstelsel staat hevig onder druk.  
Onze voorwaarden voor een nieuw systeem? 
Het moet transparant zijn, keuzevrijheid bieden 
en mag het pensioen dat je al hebt opgebouwd 
niet aantasten. Ook willen we de dalende 
koop-kracht van senioren opkrikken. Bijvoor-
beeld met een (tijdelijke) AOW-verhoging, een 
toelage bij een gekorte uitkering of verhoging 
van de rekenrente. Kijken we naar lange-
termijnoplossingen, dan zijn we voorstander 
van verplicht basispensioen opbouwen.  
Dit verkleint de concurrentie op uurloon en 
zijn zzp’ers op hun oude dag verzekerd van  
een inkomen.

Het kabinet heeft de opbouw en maximale lengte 
van de WW-uitkering versoberd. Eind 2018 is de  
WW beperkt tot 26 maanden, halverwege 2019 is  
de limiet zelfs 24. Private aanvullingen helpen je  
om langer aanspraak te kunnen maken op een 
verzekeringsuitkering, tot maximaal 38 maanden.  
Als medewerkers het willen, dan legt De Unie deze 
afspraak graag vast in een cao. De huidige werk-
nemerspremie zal iets stijgen: van 0,2% tot 0,6% in 
2022. Op basis hiervan bouw je per gewerkt jaar één 
maand WW-recht op. Zonder deze reparatie is dat  
de eerste tien jaar een hele maand per dienstjaar, 
daarna slechts een halve.
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Vrijheid in arbeids-
voorwaarden: wel  
zo flexibel
De Unie maakt zich hard voor meer 
vrijheid binnen arbeidsvoorwaarden.  
Denk aan een persoonlijk ‘ontwikkel-
budget’ voor werknemers, vrij te besteden 
aan opleidingen, trainingen en cursussen. 
En aan een extra spaarvoorziening voor 
acht verlofdagen, in te zetten voor studie, 
mantelzorg of vakantie. Ook spreken we 
graag een dagdeel verlof af voor vak - 
bondsleden bij de beoordeling van een 
nieuwe cao. Kijken we naar indivi duele 
keuzevrijheid, dan zetten we ons in voor 
de flexibiliteit om deeltijd te werken,  
zelf je salaris in te delen of verlof  
te (ver)kopen.
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‘Aan ons de taak om bij een 
reorganisatie of fusie voor  
een goed sociaal vangnet  

te zorgen.’ 

‘Laat transparantie en  
keuzevrijheid in een nieuw  

pensioensysteem centraal staan.  
Het opgebouwde pensioen mag  

er niet onder lijden.’



Verruimd vaderschapsverlof

Deeltijdcultuur: minder 
is het nieuwe meer

Loonruimte: mag het  
een onsje meer zijn?

Meer (aandacht voor)  
mantelzorgers

De Nederlandse economie zit flink in de lift. Nu de 
voorspoed aanhoudt, wordt het tijd om de inzet te 
verzilveren en jou hiervan te laten profiteren. Hoe  
De Unie inzet op cao’s die voor de middengroepen  
het verschil maken? Dit zijn onze tien belangrijkste 
speerpunten voor 2018.

De Unie maakt een vuist voor jonge ouders. In 2017 
maakten we vooruitstrevende afspraken over verruimd 
vaderschapsverlof met organisaties als ING, RTL 
Nederland, APG en de Rabobank. Bij de eerste kunnen 
werknemers zelfs rekenen op één maand betaald vrijaf. 
We blijven hier ook dit jaar op hameren. Ons doel?  
De zes weken ouderschapsverlof die de Sociaal-Econo-
mische Raad nu bepleit. Totdat het kabinet hiermee 
instemt, streven we naar een minimaal budget van tien 
dagen betaald verlof. Voor kersverse vaders – maar ook 
adoptieouders en ‘meemoeders’ – ontstaat zo meer 
evenwicht in deze bijzondere levensfase.

De werkweek van 40 uur verdwijnt 
langzaam achter de horizon. Kijk maar 
naar de jongeren die op dit moment  
de arbeidsmarkt bestormen. Parttime- 
contracten zijn populair, bovendien 
wegen de nieuwkomers de balans tussen 
werk en privé zorgvuldig en regelmatig af. 
Een trend waar De Unie voorstander van 
is. Voor wendbare organisaties creëren  
we de mogelijkheid om de loons-
verhoging om te zetten naar een kortere 
werkweek. Blijven werknemers liever  
hun oorspronkelijke uren draaien?  
Dan stijgt het salaris volgens de  
afgesproken verhoging.

Belonen naar leeftijd? Niet meer van deze 
tijd. Wij zien liever waardering van het 
menselijk kapitaal. Denk aan functie, 
bedrijfswaarde en ervaring. De Unie zet  
in op minstens 4% loonruimte, op basis 
van ‘duurzame loonontwikkeling’: ook in 
de toekomst kun je waarde toevoegen, 
dus je salaris heb je in eigen hand. Om 
zo’n dynamische loopbaan toegankelijker 
te maken, moeten werknemers inzicht 
krijgen in hun ontwikkelpotentie. 
Bijvoorbeeld met een loopbaanscan of 
‘financiële foto’ – een momentopname 
van je financiële situatie.

Onbetaald en langdurig voor een zieke 
naaste zorgen: mantelzorg kan loodzwaar 
zijn, vooral met een baan ernaast. Het 
aantal mantelzorgers groeit, en deze 
dubbele belasting is zelfs voor 1 op de 6 
werknemers realiteit. Opvallend genoeg 
bespreekt 45% dit niet op de werkvloer. 
De Unie spant zich ook in 2018 in voor 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, 
wat betekent dat er in de cao voldoende 
aandacht voor moet zijn. De wettelijke 
regelingen zijn in elk geval rijp voor 
verruiming. Het verbetervoorstel van de 
Europese Commissie voor vijf dagen 
betaald mantelzorgverlof per jaar ligt  
nog op tafel.

Gezonde focus op vitaliteit

Dit jaar kun je vanaf je 66ste rekenen op een basis-
pensioen, in 2022 ben je pas pensioengerechtigd met  
67 jaar en 3 maanden. De vraag is: waar ligt de grens? 
Het huidige kabinet brengt de AOW-leeftijd in 2023 in 
elk geval niet verder omhoog. Het is al lastig genoeg om 
werknemers gezond de huidige eindstreep te laten halen, 
daarom zet De Unie ‘duurzame inzetbaarheid’ prominenter 
op de agenda. De pensioenrichtleeftijd – op basis 
waarvan je pensioenpremie wordt berekend – ligt in 
2018 op 68 jaar.
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‘Gezond en vitaal je werk  
blijven doen tot aan je pensioen  

is voor ons een essentieel  
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functies opsplitsen in gespecialiseerd en 
ongeschoold werk. Met de juiste begelei-
ding kunnen werk nemers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt er succesvol middenin 
worden geplaatst.

Kom je bij een reorganisatie op straat te staan?  
De inzet van een sociaal plan verschilt per bedrijf, 
maar het vangnet dat wij voor je afspreken bevat  
in ieder geval werk-naar-werkvoorzieningen en  
financiële vergoedingen. Deze compenseren de 
nadelige gevolgen van je ontslag. De cao biedt  
ook ruimte voor afspraken over de ontslagroute.  
De beoordeling van bedrijfseconomisch ontslag 
ligt bij het UWV of een cao-ontslagcommissie.  
Zo’n commissie bestaat (onder andere) uit juristen 
van De Unie.
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toelage bij een gekorte uitkering of verhoging 
van de rekenrente. Kijken we naar lange-
termijnoplossingen, dan zijn we voorstander 
van verplicht basispensioen opbouwen.  
Dit verkleint de concurrentie op uurloon en 
zijn zzp’ers op hun oude dag verzekerd van  
een inkomen.

Het kabinet heeft de opbouw en maximale lengte 
van de WW-uitkering versoberd. Eind 2018 is de  
WW beperkt tot 26 maanden, halverwege 2019 is  
de limiet zelfs 24. Private aanvullingen helpen je  
om langer aanspraak te kunnen maken op een 
verzekeringsuitkering, tot maximaal 38 maanden.  
Als medewerkers het willen, dan legt De Unie deze 
afspraak graag vast in een cao. De huidige werk-
nemerspremie zal iets stijgen: van 0,2% tot 0,6% in 
2022. Op basis hiervan bouw je per gewerkt jaar één 
maand WW-recht op. Zonder deze reparatie is dat  
de eerste tien jaar een hele maand per dienstjaar, 
daarna slechts een halve.
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2018 op 68 jaar.
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32 5‘Nederland loopt ver achter op zijn 
buurlanden. Langer verlof voor  

partners is dan ook een belangrijk  
punt op onze agenda.’ 
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‘Gezond en vitaal je werk  
blijven doen tot aan je pensioen  

is voor ons een essentieel  
uitgangspunt.’




