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De Nederlandse economie groeit. Dat is duidelijk te zien 
aan de loonafspraken van vakbonden en werkgevers. 
In de sectoren waar de economische groei het best 
voelbaar is, zijn de loonafspraken hoger dan in de 
‘krimpsectoren’. Ondertussen kruipt de gemiddelde 
hoogte van de contractlonen langzaam omhoog.
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Cao-seizoen goed op weg

Groeiende economie 
zichtbaar in 
loonafspraken
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Hoe gaat het met het afsluiten van nieuwe 
cao’s in 2017? ‘Gewoon’ is waarschijnlijk de 
beste kwalificatie van het cao-seizoen tot 
dusverre. Dat wil zeggen: de economie is flink 
aangetrokken en dat wordt zichtbaar in de 
onderhandelingsresultaten.

Loonruimte
Opvallend is dat de pregnante tweedeling is 
verdwenen tussen industriële, exporterende 
bedrijven – onder meer chemie, farmacie en 
technologische industrie – aan de ene kant en 
dienstverlenende, op het binnenland gerichte 
bedrijven – onder meer zorg, detailhandel en 
banken – aan de andere kant. De afgelopen jaren 
kwamen in de eerste groep stelselmatig hogere 

loonafspraken tot stand dan in de tweede groep. 
In die tweede groep bleven de contractlonen bij 
veel organisaties zelfs lange tijd op nul. Dat kwam 
doordat de binnenlandse markt kampte met 
bezuinigingen van overheid, bedrijfsleven 
en consumenten. Dit beeld is sinds eind 2016 
veranderd. Consumenten geven weer geld uit, 
bedrijven investeren weer en de overheidsfinanciën 
bieden weer ruimte. Ook in sectoren waar tot voor 
kort weinig in het vat zat, is weer — hier meer, daar 
minder — loonruimte ontstaan: in de detailhandel 
bijvoorbeeld 1,56 procent en in de bouw zelfs 1,8 
procent. Wel zijn er behoorlijke verschillen tussen 
de diverse sectoren. De loonafspraken lopen uiteen 
van 0,82 procent in de financiële dienstverlening 
tot 2 procent in de metaalindustrie. 

Cao-onderhandelaars laten zich klaarblijkelijk 
vooral leiden door de situatie in het eigen 
bedrijf of de eigen bedrijfstak — en niet door 
macrogrootheden, hoewel niet mag worden 
uitgesloten dat de gestegen inflatieverwachtingen 
van het Centraal Planbureau enige opwaartse 
druk veroorzaken.

Maandgemiddelden
Verder springt in het oog dat de maand-
gemiddelden van de loonafspraken langzaam 
omhoog kruipen. In de afgelopen drie maanden 
kwamen de maandgemiddelden steeds uit boven 
het jaargemiddelde. Dat laatste stond eind mei 
op 1,56, maar zal naar verwachting de komende 
maanden langzaam verder stijgen.  

Tot en met eind mei zijn 145 nieuwe cao-
akkoorden gesloten, voor bijna 1,4 miljoen werk-
nemers. De nieuwe contracten komen in een min 
of meer normaal ‘tempo’ tot stand. De gemiddelde 
contractloonstijging in deze 145 cao-akkoorden 
bedraagt 1,56 procent op twaalfmaandsbasis. 

Kerngegevens cao’s
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Figuur 1: Loonafspraken per sector
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Figuur 2: Maandgemiddelden loonafspraken
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Een voordracht voor een groep commissarissen 
maakte mij duidelijk hoezeer de omslag naar 
een duurzame, geïntegreerde agenda voor de 
bestuurskamer gaande is. Maar ook hoeveel 
werk er nog te doen is. 
Het ging over het in 2015 jaar tijdens het 
AWVN-jaarcongres gepresenteerde gedachte-
goed over de maatschappelijke rol van onder-
nemingen (en zoals verwoord in die prachtige 
bundel Winst!). Steeds meer bedrijven bezinnen 
zich op hun rol in de samenleving, op de vraag 
hoe zij naast financiële ook maatschappelijke 
waarde kunnen creëren. Een voorhoede van 
bedrijven heeft zelfs de slag al gemaakt en de 
opvattingen op dat vlak geïntegreerd in de 
bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld door circulair te 
produceren of door stelselmatig extra banen te 
creëren voor arbeidsbeperkten. 

Niet de maatschappelijke rol van ondernemin-
gen, maar het woord ‘geïntegreerd’ wekte de 
belangstelling van de aanwezigen. De reden: de 
toezichthouders beseffen maar al te goed dat 
de wereld dusdanig complex en turbulent is, 
dat bedrijven wel gedwongen zijn na te denken 
over mogelijke ontwikkelingen in de wereld 
– die misschien niet direct, maar wel via een 
omweg een enorm effect op het bedrijf kunnen 
hebben. Denk aan een kopersstaking, omdat 
een winkel met kinderarbeid vervaardigde 
spullen verkoopt. Aan klachten van omwonen-
den vanwege overlast. Of aan milieueffecten 
die een fatsoenlijk bedrijf eenvoudigweg niet 
op zijn geweten wil hebben. Er zijn talloze 
overwegingen waarom ondernemingsbesturen 

ertoe overgaan om maatschappelijke doelen in 
de ondernemingsstrategie te integreren.
 
Zo’n omslag kondigt zich ook aan als het gaat 
om het personeelsbeleid. En ook hier komt 
de eerste drijfveer uit de buitenwereld. Digi-
talisering, globalisering, robotisering en 
geopolitieke ontwikkelingen maken de wereld 
complexer, markten volatieler en omstandig-
heden onzekerder. Dat dwingt bedrijven tot 
het verhogen van hun reactiesnelheid en het 
vergroten van hun wendbaarheid en lenigheid. 
Dat kan alleen maar met de juiste mensen.
En daar doet zich – zeker in Nederland – een 
probleem voor. De arbeidsmarkt trekt nog 
maar nauwelijks aan of het aantal vacatures 
loopt al op – veel ervan blijken ‘onvervulbaar’. 
Dat zal op zeker moment zijn effect hebben 
op de bedrijfsvoering: kan het werk nog wel 
worden gedaan?
Tegelijk is er een leger van inactieven die klaar-
blijkelijk niet voldoen aan de functie-eisen. 
Ook intern, onder de zittende werknemers, 
doen zich problemen voor. Kennis veroudert – 
razendsnel op sommige terreinen, ICT bijvoor-
beeld. Voor je het weet, heb je een achterstand. 
Inhuren blijkt een dure optie en lang niet alle 
medewerkers uit het vergrijzende medewerkers-
bestand kunnen snel genoeg mee.
 
Er is eigenlijk maar één antwoord: duurzame 
inzetbaarheid, met als belangrijk element blij-
ven leren. Er zijn signalen dat de overheid zich 
deze problematiek aantrekt, maar wachten op 
de overheid kan weleens een lange wake bete-
kenen. Er is slechts één groep belanghebbenden 
die een steeds groter belang heeft en die er zelf 
iets aan kunnen doen: ondernemingen.
Het kan niet anders of het denken over perso-
neelsbeleid wordt een essentieel onderdeel van 
de bedrijfsstrategie. Duurzame inzetbaarheid 
wordt in het bedrijf daarvan de drager. Duurza-
me inzetbaarheid wordt daarmee deel van een 
geïntegreerde agenda voor de bestuurskamer. 
Kan niet anders.
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Duurzame inzet-
baarheid wordt 
gewoon deel van 
de bedrijfsstrategie. 
Kan niet anders

AWVN is de belangrijkste arbeids-
voorwaardenadviseur van werkgevers. 
De vereniging is betrokken bij het 
merendeel van de negenhonderd cao’s in 
Nederland en een belangrijk deel van de 

arbeidsvoorwaardenregelingen. AWVN 
beschikt over informatie over het verloop 
van de diverse cao-onderhandelingen en 
rapporteert hierover maandelijks via de 
eigen en landelijke media. 

Meer weten over de dienstverlening 
van AWVN op het gebied van arbeids-
voorwaarden? Neem contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl. 

AWVN en cao’s

Cao-kijker: zelf in cao-data duiken

De website van AWVN is verrijkt met een instrument waarmee 
werkgevers en andere belangstellenden zelf de meest actuele 
cao-cijfers kunnen raadplegen: de cao-kijker. 
Zie https://cao-kijker.awvn.nl. Het idee achter dit nieuwe 
instrument is om de belangrijkste relevante informatie over 
het verloop van het cao-seizoen op één plaats toegankelijk te 
maken. Het dashboard biedt een schat aan informatie uit de 

databases van AWVN, zoals contractloonstijgingen van alle 
cao-akkoorden van het lopende seizoen en de stijgingen per 
maand, in specifieke sectoren en per provincie. Daarnaast 
verzamelt de site andere relevante info van derden, zoals 
inflatie- en koopkrachtcijfers en ramingen van loonkosten. 
De cao-kijker is toegankelijk op elk apparaat: pc, laptop, 
tablet en mobiele telefoon.

De cao-kijker bestaat uit een startpagina met zes panelen. Vanuit deze panelen kunt u 
naar meer specifieke informatie doorklikken, bijvoorbeeld naar de contractloonstijging in 
de verschillende economische sectoren of de stijging per afsluitmaand. 
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