
Deel I Waarom een cao / modernisering cao / 
hoe kan het ook? 
Jan de Kramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• insight profielen

Deel II Juridisch kader van de cao  
Niels Jansen, UvA
• veranderde cao-landschap
• ondernemingscao, bedrijfstakcao, verbindendverklaring
• inhoud van de cao (zelfstandigen)
• bindingsproblematiek: leden en niet-leden
• statuten, incorporatie

Deel I Europa: Grensoverschrijdende arbeid  
en de cao
Mijke Houwerzijl, UvT 
• migratie en internationale arbeidsmarkt
• gelijke behandeling of gelijke kansen?

Deel II Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht
Niels Jansen, UVA
•   maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie 

en dispensatie
• afwijking driekwart dwingend recht
• cao-ontslagcommissie en gelijkwaardige voorziening
• stakingsrecht en collectieve acties

Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie
Ton Wilthagen, UvT
• flexicurity en zekerheid
•  management van sociale risico’s
• een nieuwe arbeidsverhouding
• praktijkcasus

Deel II Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Radboud Universiteit Nijmegen
• sociale mechanismes

Deel I Harmoniseren en vernieuwen van 
arbeidsvoorwaarden 
Tertius Middeldorp, DSM

•  aanleiding, aanpak en resultaat
•  van 9 cao's naar 1 cao  

Deel II Cao en fiscus
Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
• fiscale toets van de cao

Deel I en II Psychologie van het onderhandelen
Maria Dijkstra, UvA
• conflicthantering

Deel I De praktijk van een bedrijfstakcao 
Gert Jan Oplaat, Nepluvi 
Deel II Actualiteit in de polder en  
vakbondsvertegenwoordigers en werkgevers 
Harry van de Kraats, AWVN & Piet Fortuin, CNV 

Deel III Terugblik leergang 

Niels Jansen, UvA
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Leergang arbeidsvoorwaarden
‘De cao als strategisch wapen’

Tijden/locatie
De bijeenkomsten starten om 14.30 uur, 
eindigen om 20.30 uur en vinden plaats in 
Het Bouwhuis in Zoetermeer.

Kosten/aanmelden
Aanmelden kan alleen voor de gehele 
leergang. De leergang kost 3.900 euro. Leden 
en leden van bij AWVN aangesloten branche-
organisaties betalen slechts 2.900 euro. Dit is 
inclusief maaltijden, exclusief btw. 

 Meer informatie 
www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-
bijeenkomsten 

Direct aanmelden?
U kunt zich aanmelden via kooi@awvn.nl 

Goed beslagen ten ijs 

komen bij de komende 

cao-onderhandelingen? 

In de leergang 

arbeidsvoorwaarden  

komen alle aspecten  

van de collectieve 

arbeidsvoorwaardenvorming 

aan bod. 

Zes bijeenkomsten met  

aansprekende gastdocenten
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Tijdens een bespreking afgelopen week 
zat ik aan de verkeerde kant van de 
tafel. Tegen de achtergrond van de felle, 
laagstaande winterzon zag ik slechts de 
contouren van mijn gesprekspartners. 
Zelfs met samengeknepen oogleden lukte 
het niet hun gezichtsuitdrukkingen te on-
derscheiden. Teruglezend en bedenkend 
wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden – 
zie bijvoorbeeld de bijdrage van Hendrik 
Noten, verderop in deze editie van Werk-
geven – bekruipt mij eenzelfde gevoel als 
daar in die vergaderzaal. Ik zie wel mooie 
voortekenen, maar steeds is daar weer die 
verblindende economische groei die het 
zicht ontneemt.

Dat is het cao-jaar 2017 samengevat. On-
der invloed van uitbundige economische 
groei en gevoed door diverse autoriteiten 
– van ministers tot De Nederlandsche 
Bank – ging het eerst en vooral over loons-
verhoging. Hoe belangrijk ook, vormt dat 
echt hét vraagstuk dat het grootste deel 
van onze energie en ons denkvermogen 

mag opeisen? Ik vind van niet. En eigen-
lijk hoop ik ook een beetje van niet.
Laten we eens een stapje achteruitzet-
ten, een beetje in de schaduw, zodat het 
zonlicht ons niet langer lastigvalt, maar 
ons juist helpt om beter waar te nemen. 
Dan zien we in Nederland een zeer wel-
varende, vredige en succesvolle samen-
leving met een kalm sociaal-economisch 
klimaat, mede dankzij de relatief – in 
internationaal perspectief – gelijkmatige 
welvaarts- en inkomensverdeling. 

We zien ook een land dat midden in de 
internationale economie staat, misschien 
wel ‘internationaler’ is dan welk ander 
land dan ook, en zich daaraan niet kan 
onttrekken, zelfs al zou het dat willen. 
Die internationale economie is door een 
nieuwe technologische revolutie, ver-
schuivende machtsverhoudingen en glo-
balisering doordrenkt van onzekerheden 
en kansen. Niemand die kan voorspellen 
hoe de wereld er morgen uit ziet en hoe 
het eigen bedrijf eruit ziet. Geen idee. We 
weten het niet. 

Dat is de achtergrond waartegen het 
arbeidsvoorwaardenoverleg zich heeft 
voltrokken en het komende jaar zal gaan 
voltrekken. Tegen die fundamentele  
on zekerheden van de internationale eco-
nomie hadden we ons het afgelopen jaar 
beter kunnen wapenen. Maar het is nog 
niet te laat. De economische groei geeft 
tijd en zorgt ervoor dat er voldoende mid-
delen zijn om ons voor te bereiden. Con-

creet denk ik dan aan een veel zwaardere 
inzet in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
op duurzame inzetbaarheid. Hoewel 
het een containerbegrip is geworden, 
is dat waar het om gaat: werkenden die 
zich voorbereiden op nieuwe tijden. Die 
weerbaar zijn, zelf het heft in handen 
nemen en zich iedere dag weer blijven 
ontwikkelen. 
Ik weet wel: gesprekken over duurzame 
inzetbaarheid eindigen vaak in verwar-
ring over de vraag ‘wat moeten we dan 
in de praktijk doen?’ Gelukkig hebben 
we in antwoord daarop recent mooie 
voorbeelden gezien. Een daarvan wil ik 
hier noemen: KLM. Dat heeft een enorme 
stap gemaakt door al het grondpersoneel 
toegang te geven tot Tiptrack, het digitale 
instrument dat werkenden helpt om zelf 
in actie te komen en hun eigen kansen 
te vergroten. Toegegeven: Tiptrack komt 
uit onze eigen keuken, maar wij hebben 
het vooral ontwikkeld omdat niemand 
anders het deed.

In het cao-overleg heeft de geschiedenis 
de neiging te doen wat zij vaak doet: zich 
herhalen. Dat zou ontzettend jammer 
zijn, want juist nu hebben we de ruimte 
om te investeren. En dat moet niet eenzij-
dig gebeuren. Dus niet alleen koopkracht-
groei en investeren in bedrijfsmiddelen, 
maar vooral ook investeren in mensen. 

We hebben het afgelopen jaar veel kansen 
gemist. In 2018 moet het beter. Dat is in 
ieders belang. 

Verblind 
door de zon

Loonsverhoging is 
niet het vraagstuk 
dat het grootste deel 
van onze energie en 
ons denkvermogen 
mag opeisen

Gerard Groten 
is directeur 
arbeidsvoor-
waardenbeleid 
remuneratie bij 
AWVN 




