
Onderhandelingsresultaat CAO NXP  

 

Beste VHP2 lid werkend bij NXP,  

Donderdag 17 januari jl. hebben de vakbonden en NXP een cao-resultaat bereikt. Klik hier voor de 

tekst van het resultaat. Het plan is om nog deze maand Eindhoven en Nijmegen bijeenkomsten te 

organiseren om het resultaat toe te lichten. De stemming over de Cao verloopt schriftelijk. Je kunt je 

stemmen via deze link tot 2 februari as. uitbrengen. 

Cao-resultaat: 

De VHP2 beoordeelt dit resultaat positief. Veel van de wensen van de VHP2 zijn gehonoreerd. Ik zal 

dat hieronder puntsgewijs toelichten. 

• Onze inzet was een salarisverhoging die recht doet aan de prestaties van de onderneming en 

de bijdrage die werknemers hebben geleverd. Onze inzet was 3,5 % salarisverhoging per 12 

maanden. We hebben met 6 % verhoging over 23 maanden een verhoging van 3,14 % 

kunnen realiseren. Dat is een forse verhoging die zich aan de bovenkant bevindt van de 

afspraken in andere bedrijven/sectoren. 

• Afspraken over de werk-/privé balans waren voor de VHP2 erg belangrijk. 

o Een afspraak 80 % werken, 85% salaris en 100 % pensioenopbouw 5 jaar 

voorafgaand aan de gekozen pensioendatum kan daartoe een bijdrage leveren. 

o De inzet van een Mantelzorgcoach voor werknemers die mantelzorgtaken verrichten 

is relevant om hen te helpen de combinatie van werk en mantelzorg goed te regelen. 

o Een onderzoek naar werkdruk en werkdrukbeleving.  

• Een onderzoek naar carrièrewendingen. Het was de inzet van de VHP2 om samen met NXP te 

onderzoeken welke afspraken ertoe kunnen bijdragen dat werknemers ervoor kunnen kiezen 

om naast een horizontale stap of een stap omhoog ook een stap omlaag te kunnen zetten.  

• Werknemers kunnen voortaan eens per 3 jaar een loopbaanscan doen. Daarnaast zal NXP 

het beschikbare opleidingsbudget gaan promoten. Onze wens is dat het bestaande 

opleidingsbudget snel is uitgeput zodat over 2 jaar bij het volgende Cao-overleg aanleiding is 

om met NXP een structureel opleidingsbudget af te spreken.  

• Het huidige sociaal plan is met 2,5 jaar verlengd. We moesten helaas een maximering van de 

ontslagvergoeding van € 250.000,- of 2 jaarsalarissen als dat meer is accepteren.  

• G7 (vakgroep 90) maakt voortaan geen onderdeel meer uit van de Cao. Op aandringen van 

de VHP2 is wel geregeld dat voor deze groep het nieuwe sociaal plan nog wel van toepassing 

is. Het pakket dat aan deze groep wordt aangeboden is zo aantrekkelijk dat de VHP2 ervan 

overtuigt is dat deze groep ook zonder de bescherming van de CAO zich prima kan redden.  

Je hoort nog de data voor de bijeenkomsten in Nijmegen en Eindhoven. Voor het overige zijn we 

beschikbaar voor individuele vragen.  

Met vriendelijke groeten,  

 

Jörg Sauer     Herman Verkerk 
Belangenbehartiger VHP2    Ledenvertegenwoordiger VHP2 
06-52698581/jorg.sauer@vhp2.nl   herman.verkerk@nxp.com  
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Klik hier voor een pdf van deze mailing 

 

  

  

 

 


