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Datum Doorkiesnummer 

31 mei 2018  
Ons kenmerk  

   
Onderwerp  

Eindbod  

  

Geachte heer van der Touw,  
 
Sinds 28 maart 2018 voeren wij met u overleg om te komen tot een nieuwe cao. In 
achtereenvolgende besprekingen op 28 maart 2018, 09 april 2018, 07 mei 2018, 16 mei 
2018, 17 mei 2018, 30 mei 2018 en 31 mei 2018 hebben wij geprobeerd te komen tot 
constructieve afspraken op basis van een voorstellenbrief die uitstekend aansluit bij ons 
streven om de Metalektro een sector te laten zijn waar vaklieden graag willen werken.  
 
Na langdurig en intensief overleg stellen wij als gezamenlijke vakbonden vast dat u 
onvoldoende bereid bent om serieus op onze voorstellen in te gaan. Daar waar wij tegen de 
achtergrond van technologische ontwikkelingen het belang van het toekomstbestendig 
maken van de sector en de cao centraal stellen, confronteert u ons met voorstellen die 
leiden tot verslechtering van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers ten 
opzichte van de huidige cao-afspraken; het in stand houden van de jeugdloon systematiek, 
het in stand houden van belastende werktijdenpatronen, het in stand houden van de 
negatieve werk/privé balans,  het beperken van de kansen om langer door te werken voor 
oudere werknemers en het laten voortbestaan van de ongelijke positie van flexkrachten. In 
een ultieme poging om tot elkaar te komen doen wij u als gezamenlijke vakbonden dit 
eindbod.  
 

1. Looptijd  
De looptijd is 01 juni 2018 tot 01 maart 2021.  
 
2. Inkomen  
a. De feitelijke lonen worden per 01 september 2018 structureel verhoogd met 3.0%. Op 01 
mei 2019 worden de salarissen verhoogt met 100 euro bruto per maand structureel 
nominaal. Op 01 januari 2020 worden de salarissen met 2,5% structureel verhoogd en op 01 
juli 2020 worden de salarissen met 0,5% structureel verhoogd. Voor werknemers met een 
bruto jaarsalaris boven de 96.500 euro mag er met VV die betrokken zijn bij de Cao 
Metalektro een alternatieve regeling overeengekomen worden binnen de onderneming.   
 

 Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht 

 

 
FME 
t.a.v. de heer A. van der Touw 
Postbus 190 
2700 AD  ZOETERMEER 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.fnv.nl
http://www.novapdf.com


   
Blad  
2 van 5  
Ons kenmerk  
  

  

 
b. De vloer in de loonsverhoging bedraagt € 1.000,- bruto per jaar.  
 
c. De definitie van salaris dient inclusief ploegentoeslag te zijn. Berekeningen voor toeslagen 
dienen aldus over het salaris inclusief ploegentoeslag plaats te vinden.  
 
d. De beloning van jongeren moet worden gebaseerd op hun functie en werkervaring, niet 
op leeftijd.  
 
e. De ploegentoeslag moet pensioengevend worden.  
 
3. Flex en zekerheid  
a. Structureel werk moet worden gedaan door werknemers met een vast contract. 
Flexkrachten die langer dan 9 maanden op een vaste functie werken krijgen een vast 
contract.  
 
b. Gelijk werk, gelijk loon. Flexwerkers horen dezelfde arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde 
werk te krijgen als hun collega’s met een vast contract. Dat geldt ook voor buitenlandse 
werknemers. Dit moet gelden voor alle arbeidsvoorwaarden en vergoedingen of de waarde 
ervan die in het inlenende bedrijf gelden.  
 
4. Generatiepact & duurzame inzetbaarheid  
a. Generatiepact afspraken. De regeling 80%-90%-100% (80% werken, 90% loon en 100% 
pensioenopbouw) wordt als een recht toegekend aan werknemers van 61 jaar of ouder. De 
herbezetting van de vrijgevallen uren dient aldus te geschieden door toekenning van een 
vaste baan.  
 
b. Bij het werken in ploegendiensten gelden de volgende vuistregels   

- Er zal in alle ploegenroosters sprake zijn van een voorwaartse rotatie;  
- Werken in nachtdienst wordt zoveel mogelijk vermeden;  
- Bij arbeid in nachtdienst zullen max. 3 nachtdiensten achter elkaar in nachtdienst in 

het dienstrooster worden opgenomen;  
- Het verdient aanbeveling om maximaal 4 diensten van hetzelfde soort achter elkaar 

in te roosteren, m.u.v. nachtdienst waar een maximum van 3 achtereenvolgende 
diensten voor geldt;  

- Alle ploegenroosters dienen dusdanig te zijn opgesteld dat werknemer minimaal 
40% van de avonduren (uren na 17.00 uur) niet is ingeroosterd;  

- Bij arbeid in ploegen bij werkgever waarbij de bedrijfstijd ook het weekend beslaat 
dienen alle ploegenroosters dusdanig te zijn opgesteld dat werknemer minimaal 50% 
van de weekenden (weekend= alle uren op zaterdag en zondag/feestdag) niet is 
ingeroosterd;  

- Maatwerkroosters worden aanbevolen. 
- Bij ploegendienstroosters met een arbeidsduur van 8 uur of meer wordt hersteltijd 

van 2 maal 10 minuten doorbetaalde pauze in het rooster opgenomen naast een 
(onbetaalde) pauze van 30 minuten. 
Van deze vuistregels mag alleen na overeenstemming met de OR en bij afwezigheid 
daarvan met instemming van de VV worden afgeweken.  
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c. Artikel 6.4  van de cao: uitkering bij ziekte dient te worden aangepast zodat alle 
uitkeringen worden gedaan op basis van het feitelijke salaris.  
 
5. Opleiding & ontwikkeling  
a. Voor een leven lang leren zijn meer opleidingsrechten nodig, in tijd en geld. Werknemers 
moeten meer zeggenschap krijgen en individuele scholingsmogelijkheden in de vorm van 
ontwikkelvouchers. Budget voor deze  ontwikkelvouchers is 1.5 miljoen euro waar deze 
vouchers uit betaald worden met een maximum van 1.500 euro per voucher. Opknippen is 
dus mogelijk.  Ook moet iedere werknemer een loopbaangesprek krijgen.  
 
b. Oudere werknemers moeten vaker en stelselmatig worden ingezet als mentor bij het 
opleiden van instromers, de begeleiding van Wajongers en de overdracht van kennis. Dit is 
een kans om werknemers langer inzetbaar te houden en te waarborgen dat kennis niet 
verloren gaat. Het mentorproject moet worden voortgezet 
 
c. Alle werknemers moeten zelf kunnen werken aan hun duurzame inzetbaarheid door 
middel van 1 inzetbaarheidsdagen per jaar. Werknemers kunnen over deze dagen 
beschikken om actief en autonoom te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid.  
 
d. Het project 5 x beter moet voldoende gefinancierd blijven, de naleving van de normen 
moet beter en verbetercoaches moeten op uitnodiging van de OR/PVT ongehinderd toegang 
krijgen tot het bedrijf.  
 
e. Het instellen van bedrijfstakscholen wordt gestimuleerd.  
 
f. Het project loopbaancoaches en Duurzame Inzetbaarheid wordt voortgezet.  
 
g. Voortzetten van de POB pilot: 2 miljoen budget met 1000 euro per werknemer en de 
zeggenschap bij werknemer hoe het budget in te zetten en de mogelijkheid om het budget 5 
jaar te sparen.  
 
h. A&O stimuleert vakmanschap en talentontwikkeling in de sector, zodat er een cultuur van 
talentontwikkeling binnen de bedrijven wordt gecreëerd.  
 
I. Er dient een reservering plaats te vinden van 1,5 miljoen voor financiële ondersteuning c.q. 
bewustwording van werknemers door ter zake doende projecten van vakverenigingen zoals 
FNV Budgetcoaches,  CNV Geldzorg en EBC project van de Unie.  
 
j. Continuering van het Wajong project 
 
k. A&O gaat 200 statushouders tijdens de looptijd van de cao via een stage- of 
werkervaringsplek aan een baan helpen.  
 
l. Bij mantelzorg taken dient de werknemer tijdig in overleg met de werkgever afspraken te 
kunnen maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en bevatten: 
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- een indicatie van de duur van de mantelzorgtaken; 
- de omvang van de mantelzorgtaken in uren per dag / week; 
- flexibele indeling van arbeidstijden en werkzaamheden, eventueel met (gedeeltelijk) 

thuiswerken; 
- de combinatie van zorg met de arbeidstijden. 

 
6. Werktijden  
a. Overwerk wordt structureel verminderd. Overwerk zal slechts worden ingezet als het 
bedrijfsbelang dat vereist en indien de werknemer – behoudens situaties die niet aan 
werkgever kunnen worden verweten – hiermee heeft ingestemd.  
 
b. Een gezamenlijke studie uitvoeren naar mogelijkheden om de wekelijkse arbeidsduur te 
verminderen en zo de gevolgen van robotisering op te vangen en de balans tussen arbeid en 
zorgtaken te verbeteren.  
 
7. Overige voorstellen  

a. Na het einde van de financiering van de VEP zal de werkgeverspremie na 2020 
beschikbaar blijven voor behoud en verbetering van de bedrijfstakregelingen van 
pensioen en vroegpensioen/eerder uittreden.  

 
b. Bij invoering, ingrijpende aanpassing of onderhoud aan ISF/SAO (of een ander 

functie-classificatie systeem) of het functiegebouw moeten de vakbonden 
instemmen met de voorgestelde aanpassingen.  

 
c. De regeling over de vakbondscontributie wordt ondergebracht onder de wettelijke 
werkkostenregeling. Dit betekent dus dat de keuze van werkgever voor de studiedag in 
plaats van vermindering van de vakbondscontributie vervalt.  
 
d.  Vakbondsleden krijgen recht op 1 extra vrije dag, genaamd vakbondsdag  
 
 
Wij vernemen graag voor de datum van 05 juni 2018 om 12.00 uur van u of u bereid bent om 
integraal in te gaan op het hierboven geformuleerde. Indien u niet akkoord gaat met 
onderhavig eindbod behouden wij ons het recht voor terug te vallen op onze oorspronkelijke 
voorstellen zoals geformuleerd in de voorstellenbrieven van de respectievelijke vakbonden 
d.d. 20 maart 2018, 21 maart 2018, 20 maart 2018 en 14 maart 2018.   
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Hoogachtend,  
Mede namens CNV vakmensen, De Unie en VHP2,  

 
 
 

Petra Bolster-Damen & Jacqie van Stigt, 
Landelijke onderhandelaars FNV Metaal 
Loes Bezemer-Fideler & Piet Verburg 
Landelijke onderhandelaars CNV Vakmensen 
Albert Meeuwissen & Dirk van Gestel 
Landelijke onderhandelaars De Unie 
Jörg Sauer & Casper Vaandrager  
Landelijke onderhandelaar VHP2 
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