
 

 

                                                                      
 

VHP2 voorstellen voor de Cao 
Metalektro vanaf 1 december 2020 

 
Inleiding 
Per 1 december 2020 wil de VHP2 samen met de collega vakorganisaties namens haar 
leden in de sector een nieuwe Cao afspreken. Los van de inhoudelijke kwaliteit van de te 
maken afspraken is het voor de VHP2 van belang om de arbeidsverhoudingen met de FME 
en daarmee ook met de aangesloten werkgevers in de sector te verbeteren. In de 
afgelopen jaren zijn de arbeidsverhoudingen in de sector regelmatig op de proef gesteld en 
wordt het volgens ons tijd om opnieuw aan de fundamenten van onze arbeidsverhoudingen 
te werken. In 2019 is de werkgroep arbeidsverhoudingen van start gegaan. We stellen voor 
om deze werkgroep in de aankomende Cao periode met hernieuwde aan het werk te 
zetten.   
 
Tot voor kort stonden voor heel veel ondernemingen in de Metalektro alle seinen op groen. 
Het grootste probleem voor veel werkgevers was om voldoende goed geschoold personeel 
te krijgen om het vele werk gedaan te krijgen. 
 
Door de Corona-crisis zien we helaas een ander landschap. Aan de ene kant zien we 
ondernemingen die niet of nauwelijks geraakt worden, sommige ondernemingen is het 
zelfs gelukt om hun omzet te laten toenemen. Aan de andere kant heb je ondernemingen 
zoals in de luchtvaart- of automotive branche die met forse omzetverliezen te maken 
hebben. Onze indruk is dat de lange termijn gevolgen van de crisis op dit moment nog niet 
te overzien zijn.   
 
Ondanks de crisis is het onze taak om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de 
sector op peil te houden en waar het kan zelfs te verbeteren.  
 
De belangrijkste thema’s van de VHP2 voor het Cao-overleg 
Onze Cao-voorstellen zijn tot stand gekomen met een brede input van onze leden in de 
Metalektro en zijn mede gebaseerd op onze arbeidsvoorwaardelijke standpunten voor het 
jaar 2020.   
  



 

 

De belangrijkste thema’s zijn: 
• Werkzekerheid / Duurzame inzetbaarheid  
• Werk- / privébalans (o.a. Mantelzorg en Werkdruk) 
• Beloning  
 

1. Looptijd 
De VHP2 stelt een looptijd voor van minimaal 12 maanden. Een langere looptijd is uiteraard 
bespreekbaar.  
 

2. Inkomen 
 De VHP2 leden verwachten gedurende de looptijd van de Cao een collectieve 

verhoging die minimaal de verwachte prijsinflatie compenseert. Een hogere 
collectieve verhoging kan helpen om de sector in de “war on talent” extra 
aantrekkelijk te maken. Mede omdat de Corona crisis de ondernemingen in de 
sector heel verschillend heeft geraakt vinden onze leden het ingewikkeld om een 
eenduidig verhogingspercentage voor te stellen.  

 
 De VHP2 stelt voor om voor het maximum uit de HP cao in artikel 9 lid 2 

uitzondering op ondernemingsniveau alleen toe te staan wanneer daarover 
afspraken met vakbonden zijn gemaakt. Geen afspraken hierover betekent dat het 
afgesproken verhogingspercentage uit de Cao ook op werknemers met een 
inkomen boven de € 101.951,-  moet worden toegepast.  

 
3. Duurzame inzetbaarheid / Werk-privébalans (o.a. Mantelzorg en Werkdruk) 
 

Mede door de schaarste aan personeel en goed gevulde orderboeken hebben de 
ondernemingen het vele werk met relatief te weinig mensen moeten uitvoeren. Deze 
situatie heeft tot een toegenomen werkdruk en als gevolg daarvan tot uitval vanwege 
burn-out en andere stress gerelateerde klachten geleid. Naast de toegenomen 
werkdruk zien we ook een verdergaande digitalisering waardoor de nadruk op ICT-skills 
komt te liggen en minder op de traditionele beroepsvaardigheden. Het probleem van 
de werkdruk vraagt van werkgevers en werknemers oog voor de vitaliteit en de 
gezondheid om langdurig inzetbaar te kunnen blijven.  
De technologische ontwikkelingen vragen veel meer om scholing en taakverbreding om 
zodoende de ontwikkelingen te kunnen bijbenen.  
 
Daarnaast zien  we dat veel werknemers de juiste balans tussen werk en privé missen. 
Werkgevers die werknemers de ruimte geven om hun werktijden en de werkplek aan 
de privésituatie aan te passen scoren hoog op werknemerstevredenheid. Daarnaast 
vraagt de participatiemaatschappij van werknemers om mantelzorgtaken voor 
kinderen, partners, ouders of andere naasten op zich te nemen.  
 
Het is in de ogen van de VHP2 een plicht van werkgevers om werknemers maximaal te 
faciliteren om het precaire evenwicht van diverse maatschappelijke verplichtingen 
intact te houden.   
 



 

 

Onze voorstellen op dat gebied zijn: 
 Project loopbaancoaching doorzetten. 
 Pilot vitaliteitscoaching door A+O laten uitvoeren  
 Spelregels opstellen voor carriérewendingen (demotie) 
 Actieve support door werkgevers om de werkdruk te verlagen 
 Met inachtneming van de wet flexibel werken de mogelijkheid in de Cao 

verankeren om zelf de verdeling van de uren over de week te bepalen en ook de 
mogelijkheid  en de voorwaarden vastleggen om binnen bepaalde grenzen vanuit 
huis te kunnen werken  

 Erkenning van mantelzorgverplichtingen en ruimte vanuit de werkgever om aan de 
mantelzorgverplichtingen te kunnen voldoen 

 Betere mogelijkheden om zelf de inhoud van je functie te bepalen (job carving) 
 Opties voor een sabbatical leave (3 maanden) eens in de 5 jaar (combinatie 

gespaard verlof en deels onbetaald verlof) 
 Financiële aanvulling van het wettelijk partnerverlof tot 100 % van het salaris.  

 
 

4. Dialoogvaardigheden  
 

Een meerderheid van de VHP2 leden zou graag ondersteuning krijgen in het voeren van een 
goede dialoog met hun leidinggevende. Veel werknemers vinden het namelijk lastig om op 
een constructieve manier hun wensen en behoeften kenbaar te maken. In onze ogen is de 
dialoog het open gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende om met elkaar van 
gedachten te wisselen en te komen tot nieuwe inzichten en afspraken. 
Een goede dialoog is gebaseerd op wederzijdsheid; iedereen in het gesprek is aangehaakt 
en betrokken bij het gespreksonderwerp en bij het doel dat mensen met elkaar willen 
bereiken. Dat maakt dat het een goede aanpak is om draagvlak en betrokkenheid te krijgen 
bij ontwikkeling en veranderingen waar iedereen op het werk mee te maken krijgt.  
Belangrijke facetten zijn:  

 Echt naar elkaar luisteren  
 Vooral vragen stellen om te kunnen begrijpen 
 Uitstellen van het oordeel  
 In de dialoog draait het om uitwisselen, delen en gezamenlijkheid over wat je met 

elkaar wilt bereiken.  
 
In de dialoog gaat het altijd over een open gespreksvoering en uitwisseling van ervaringen 
en behoeften. 
 
• De VHP2 stelt voor om A+O Metalektro een training dialoogvaardigheden voor zowel 

werknemers als leidinggevenden te laten ontwikkelen. Het is aan sociale partners en 
A+O Metalektro om deze training onder de aandacht te brengen.  

 
5. Generatiepact 

Uit de evaluatie van de pilot generatiepact blijkt dat werknemers die van deze mogelijkheid 
gebruik maken de regeling zeer hoog waarderen. Ook werkgevers hechten waarde aan de 
regeling. Voor de VHP2 leden is de arbitraire salarisgrens van € 70.000,- een doorn in het 



 

 

oog. Uit de evaluatie blijkt dat men de motivatie voor het hanteren van de grens van 
€70.000 euro jaarinkomen mist en dat de wijze waarop dit toegepast moet worden 
onduidelijk is. Wat de VHP2 betreft kunnen de afspraken over het generatiepact een 
permanente plek in de Cao Metalektro krijgen met aangepaste afspraken voor werknemers 
met een jaarinkomen boven € 70.000,-.  
 

 De dubbele vrijwilligheid voor werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- 
is voor de VHP2 leden veel te vrijblijvend. Uit de evaluatie blijkt weliswaar dat 
sommige werkgevers de regeling ook openstellen voor werknemers met een 
jaarinkomen boven € 70.000,- maar dat is in onze optiek een minderheid. Veel 
werkgevers sluiten deze groep categorisch uit. Ons voorstel is om in de Cao op te 
nemen dat ook werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- vanaf 62 jaar 
het recht krijgen om aan de 80-90-100 variant mee te doen.   

 
6. Aanpassing artikel 1.5.2 AOW-leeftijd 

 
In artikel 1.5.2 staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd 
eindigt zonder dat opzeggen nodig is. Omdat de pensioenrichtleeftijd bij PME inmiddels 68 
jaar is en om werknemers die ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog 
willen doorwerken daartoe de gelegenheid te bieden stellen we voor om artikel 15.2 als 
volgt aan te passen.  
 

 De arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat daartoe enige opzegging is vereist van 
rechtswege behoudens eerdere opzegging en tenzij anders wordt 
overeengekomen, op de laatste dat van de maand, waarin de werknemer de 68-
jarige leeftijd bereikt. 

 
Overige: 
Wij behouden ons zoals gebruikelijk het recht voor om tijdens het overleg voorstellen te 
wijzigen dan wel met aanvullende voorstellen te komen.  
 
 
 
 

Eindhoven, 7 september 2020 
 
 
Jörg Sauer,       Casper Vaandrager, 
Belangenbehartiger     Belangenbehartiger 
 


