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Aan Zet met de Cao-kijker!
Twee weken geleden maakte Hendrik Noten op deze
plek u deelgenoot van zijn overtuiging dat we meer
kunnen doen dan de ramen dichttimmeren, terwijl we
in het oog van de orkaan bevinden. Daarbij stond een
verwijzing naar het AWVN-jaarcongres 2017: “Werken
aan verandering” en sloot hij af met de woorden “We
zijn aan zet!”
Een betere introductie voor de interactieve webapp
‘Cao-kijker’ kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Met
deze webapp kunt u vanaf elk scherm met
internetverbinding en op elk moment van de dag de
laatste stand van zaken bekijken van het cao-seizoen
2017. In hoofdstuk 3 gaan we hier uitgebreider op in.
Hiermee behoort het twee weken wachten, totdat een
nieuwe CAO-info uitkomt, tot het verleden. Het is de
bedoeling dat deze digitale dienstverlening niet in
plaats van, maar bovenop de reguliere dienstverlening
komt. Wie zelf aan de slag wil, gebruikt de Cao-kijker.
En wie niks met computers heeft, of gewoon de stand
van zaken op papier wil kunnen nalezen, blijft gewoon
de CAO-info benutten.
Van de cao-tafels vernemen we berichten dat het aantal akkoorden duidelijk achterblijft bij eerdere jaren.
Deels komt dit door het relatief kleine aantal cao’s dat dit jaar vernieuwd moet worden. In de caoakkoorden die wél tot stand komen is een duidelijk opwaartse contractloonstijging zichtbaar: van
gemiddeld 1,08% in de 4 akkoorden uit oktober 2016 tot 1,81% in de 14 akkoorden uit mei 2017 (zie figuur
5 op blz. 6). Tegelijkertijd zien we ook dat er meer concrete afspraken voorkomen over meer flexibiliteit
voor de werkgever (zie figuur 4 op blz. 5). Maar een duidelijk verband tussen cao-akkoorden met concrete
afspraken over werkgeversflexibiliteit en contractlonen ontbreekt. Welke loonpatronen en/of patronen
rondom afspraken over duurzame inzetbaarheid of flexibiliteit zien we over het hoofd? Vanaf nu bent u
zelf aan zet, of kunt u ons aan het werk zetten met uw te toetsen verbanden. Wij horen graag van u!
Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)
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1. Actuele ontwikkelingen
1.1. Sociaaleconomische tweets mei 2017
CBS
Hoe hoger de opleiding, hoe groter het percentage van de flexwerkers dat terechtkomt
29 mei
in een vaste baan. Van de hoger opgeleiden die in 2012 begonnen in een flexibele baan,
stroomde 36% in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Van de lager
opgeleiden was dat 17%.
CBS
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2015 bijna €7,7 miljard gespendeerd aan
24 mei
Research & Development, iets meer dan het jaar ervoor. De tien bedrijven met de
grootste uitgaven namen samen ruim een kwart van dat bedrag voor hun rekening.
Nederland telde in 2015 ongeveer 20.000 bedrijven die uitgaven hadden voor R&D.
Meer dan de helft (59%) van dit bedrag is uitgegeven door bedrijven met minimaal 250
werkzame personen.
EC
The European Commission recommends that the Netherlands take action in 2017 and
22 mei
2018 to:
1. Use fiscal policy to support domestic demand, including investment in research and
development. Take measures to reduce the remaining distortions in the housing market
and the debt bias for households, in particular by decreasing mortgage interest tax
deductibility.
2. Tackle remaining barriers to hiring staff on permanent contracts. Address the high
increase in the self-employed without employees, including by reducing tax distortions
favouring self-employment, without compromising entrepreneurship, and by promoting
access of the self-employed to affordable social protection. Based on the broad
preparatory process already launched, make the second pillar of the pension system
more transparent, inter-generationally fairer and more resilient to shocks. Create
conditions to promote higher real wage growth, respecting the role of the social
partners.
ING
Grote delen van de Nederlandse industrie gaat het voor de wind. De groei komt over
15 mei
heel 2017 naar verwachting uit op 3%, na een al behoorlijke groei van 2,5% in 2016.
Robuuste groei in de eurozone gaan gepaard met toenemende investeringen, waar
vooral de chemie en technologische industrie van profiteren. Met een verwachte
productiegroei van 3% in 2017 draait de industrie goed en realiseert de hoogste groei in
zes jaar. Uitblinker is de technologische industrie (circa 40% van de industrie).
CBS
18 mei

De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede
kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van
ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op
15,5. Het ondernemersvertrouwen bereikt daarmee het hoogste niveau sinds het begin
van de metingen eind 2008. Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn
positief.

SZW
18 mei

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer de
rapportage ‘Cao-afspraken 2016’ over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s
toegestuurd met een aanbiedingsbrief. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef
van 98 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,8 miljoen werknemers, dat is 87% van alle
werknemers onder een cao. Begin 2017 telde het ministerie 649 cao's voor 5,55 miljoen
werknemers.

2

CAO-info
nummer 11
1 juni 2017

1.2. Kengetallen cao-seizoen 2017
Wat zijn de kengetallen voor het cao-seizoen 2017?
 De minimale looneis van FNV voor 2017 is 2,5%.
 De gele staven uit figuur 1 geven de meest recente realisatiecijfers van het CBS weer (gemiddelde
voor de maanden januari t/m april 2017) voor inflatie en contractloonstijging. De middelste (blauwe)
staven geven de meest recente CPB-ramingen voor het kalenderjaar 2017. De laatste (rode) staaf
geeft de CPB-raming voor 2018 weer.
Figuur 1: Kengetallen cao-seizoen 2017 o.b.v. CPB-/CBS-cijfers (%)

Figuur 2: AWVN-loonstijging (%)

Tabel 1: Achtergrondinformatie bij figuur 1

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2
Mei
2017
Actueel 2017 2018
Twaalfmaandscijfer
(%)
1,8
1,6
CBS
CPB CPB
12-mnds herwogen (%)
1,7
1,7
(reali- (ra(raAantal
cao’s
14
129
satie) ming) ming)
330.000
1,3 mln.
Inflatie 1,6% 1,6% 1,5% Werknemers
Noot: Loonstijging op twaalfmaandsbasis betreft de
Inflatie afgeleid 1,5% 1, 6% 1,3% sommatie van alle structurele loonafspraken in het nieuwe
die herrekend wordt naar een periode van twaalf
Contractloonstijging markt 1,6% 1,8% 2,1% akkoord
maanden. Het herwogen cijfer betreft de gemiddelde

Noot: Cijfers onder ‘Actueel’ betreft het gemiddelde realisatiecijfer van de
maanden januari t/m april 2017 voor particuliere bedrijven (CBS). Ramingen
voor 2017 en 2018 zijn afkomstig van de CEP2017 d.d. 24 maart 2017 (CPB).

loonsverhoging herwogen naar aantal werknemers.
Mei = akkoorden uit mei 2017; 2017 = alle 2017-akkoorden
(ook afgesloten vóór 2017).

1.3. Recent afgesloten akkoorden
De afgelopen weken zijn onder andere de volgende akkoorden (met tussen haakjes de loonstijging op
twaalfmaandsbasis) tot stand gekomen (zie ook hoofdstuk 4):
 GGZ (1,57%): Afspraken over beloning, onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten,
scholing en duurzame inzetbaarheid, terugdringen regel- en werkdruk, vergroten arbeidsmobiliteit en
vereenvoudiging (verbeteren leesbaarheid cao).
 Architecten (1,75% in eerste jaar): Ontwikkelvouchers.
 Ziekenhuizen (1,67%): Afspraken over ‘onregelmatigheidstoeslag’ (ORT) en invoering Generatiebeleid
per 1 januari 2018.
 Provincies (1,65%): Verhoging niet-pensioengevende deel van het IKB met 0,75% per 1 januari 2018.
 Taxivervoer: Invoering van het systeem van het dienstenvenster.
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1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017
In cao-seizoen 2017 expireren 434 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben
cao-partijen voor 128 (1,1 miljoen werknemers) van deze 434 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt
neer op een nieuwe cao voor 29% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is bijna gelijk aan het gemiddelde
van eerdere jaren (31%).
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie

Looptijd
Tot nu toe zijn er in totaal 145 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 128 eerder
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 17 cao’s die heel 2017 beslaan en een ingangsdatum kennen
vóór 2017. De gemiddelde looptijd is in het 2017-seizoen 20 maanden, hoger dan gemiddeld, maar minder
hoog dan de 21 maanden gemiddeld in 2016. Er is sprake van een duidelijke afname van de gemiddelde
looptijd: in de december-akkoorden bedroeg die bijna 21 maanden, terwijl de gemiddelde looptijd in de
akkoorden van afgelopen maanden minder dan 20 maanden bedraagt.
Duurzame inzetbaarheid
In zeven op de tien 2017-akkoorden (74%) staat ten minste één afspraak over duurzame inzetbaarheid. In
figuur 4 staat een nadere uitsplitsing van afspraken over AWVN-speerpunten voor 2017. Bijna een derde
van de akkoorden (32%) kent een (vernieuwde, nieuwe of voortgezette) afspraak over mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt (Participatiewet).
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Figuur 4: Speerpunten 2017 (ten opzichte van 2016)

Loonsverhoging
Van 129 van alle 145 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is
1,56% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit
op 1,65%. Er is sprake van een hogere contractloonstijging in recente akkoorden (zie staven in figuur 5).
De gemiddelde contractloonstijging per afsluitmaand schommelt tussen de 1,4% en 1,9%.
In figuur 6 (een uitvergroting van het laatste bolletje uit figuur 5) staat de verdeling van alle
loonsverhogingen. De meest gemaakte afspraak is op dit moment 2%.
Figuur 7 illustreert dat het traditionele beeld van sectorale loondifferentiatie (industrie bovengemiddeld
en diensten onder het gemiddelde) zich in 2017 niet lijkt te herhalen. Industriële sectoren en
dienstensectoren zien we zowel terug boven het gemiddelde als onder het gemiddelde. Dit heeft alles te
maken met het herstel van de binnenlandse markt (waardoor de groei in op het binnenland gerichte
sectoren toeneemt en er grosso modo meer ruimte lijkt voor loonsverhoging dan in het verleden).
Figuur 8 illustreert dat er weinig differentiatie is naar soort cao, aantal werknemers of looptijd. De
gebruikelijke loonpatronen (hoe kleiner de cao en/of hoe langer de looptijd, hoe hoger de
contractloonstijging) zijn dit jaar (nog) niet zichtbaar.
MKB-branches
Er zijn op dit moment 31 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 29 akkoorden
(waaronder 0,8 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde contractloonstijging
bedraagt 1,68% op twaalfmaandsbasis, iets boven het gemiddelde van alle afgesloten 2017-akkoorden
(inclusief ondernemingscao’s). Herwogen naar aantal werknemers komt de gemiddelde
contractloonstijging voor MKB-branches uit op 1,76% op twaalfmaandsbasis.
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Figuur 5: Ontwikkeling loonsverhoging op twaalfmaandsbasis in cao-seizoen 2017 (naar maand van afsluiten)*

Figuur 6: Verdeling loonsverhoging
op twaalfmaandsbasis in caoseizoen 2017

Figuur 7: Gemiddelde contractloonstijging naar sector**

**

Achter de gemiddelden bevinden
zich uiteenlopende
contractloonstijgingen.

Figuur 8: Gemiddelde
contractloonstijging naar
achtergrondkenmerken 1b

*Om contractloonafspraken in cao’s
met een verschillende looptijd goed
met elkaar te kunnen vergelijken,
wordt de som van alle
schaalloonverhogingen en van een
eventuele verhoging van de structurele
eindejaarsuitkering teruggerekend naar
een contract voor twaalf maanden. Een
contractloonstijging van 1,5% in een
contract voor vijftien maanden is voor
twaalf maanden 1,2%.
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2. Sectoroverzicht 2017-seizoen: de industriesector
Om een goed beeld van het cao-seizoen te krijgen, is de volgende informatie nodig (zie ook tabel 1):
1) Welke akkoorden zijn onlangs tot stand gekomen?
2) Welke contractloonafspraken waren al bekend voor het cao-seizoen 2017?
3) Welke cao’s zijn onlangs geëxpireerd of gaan nog expireren?
4) Welke cao’s zijn al lang geleden geëxpireerd zonder overeenstemming over een nieuwe cao?
Tabel 1: Informatie over cao-seizoen 2017
1. Nieuwste akkoorden
Welke akkoorden zijn recent afgesloten (in
2017)?
2. Oudere akkoorden (vroege akkoorden)
Welke akkoorden voor 2017 zijn al in 2016
afgesproken?

3. Verwachte akkoorden (in 2017 expirerende cao’s)
Waar gaat cao-overleg plaatsvinden?
4. Uitblijvende akkoorden (voor 2017 geëxpireerde
cao’s)
Waar is achterstallig onderhoud?

In de komende maanden zal AWVN voor enkele sectoren bovenstaand beeld schetsen.
Deze keer schetsen we het beeld voor de grootste cao’s in de industriesector.
Tot stand gekomen akkoorden voor cao’s die na 2017 verlopen staan in de linkerhelft van tabel 2 vermeld
met de looptijd en de loonstijging op twaalfmaandsbasis1.
In de bovenste linkerhelft staan recente akkoorden, afgesloten in 2017, in volgorde van afsluitdatum. Er
zijn negen akkoorden tot stand gekomen tot nu toe, beginnend met Zoetwarenindustrie en eindigend met
DSM. In zes van de negen cao-akkoorden is sprake van een contractloonstijging van 2%, in de drie overige
akkoorden ligt de contractloonstijging tussen de 1,75% en 1,85%. De gemiddelde contractloonstijging
bedraagt 1,94%.
In zes van de negen cao-akkoorden is sprake van een looptijd van 12 maanden, in de drie overige
akkoorden ligt de contractloonstijging tussen de 18 en 25 maanden.
In de onderste linkerhelft van tabel 2 staan cao’s die voor 2017 (dus in het vorige cao-seizoen) tot stand
zijn gekomen (en die over heel 2017 doorlopen) in volgorde van afsluitdatum. De contractloonstijging
onder de zeven lopende cao’s is gemiddeld 1,7% op twaalfmaandsbasis, duidelijk lager dan de akkoorden
uit 2017. De spreiding is vrij beperkt: van 1,33% voor Heineken tot 1,92% voor NXP.
(Nog) niet tot stand gekomen cao’s staan in de rechterhelft van tabel 2 vermeld met de expiratiedatum.
In de bovenste rechterhelft staan de grootste cao’s die in de loop van het 2017-seizoen expireren. Dit is
min of meer de onderhandelingsagenda voor 2017.
Toekomstige akkoorden voor de in 2017 expirerende cao’s zullen linksboven verschijnen in tabel 1.
In de onderste rechterhelft staan cao’s geëxpireerd vóór 2017 in volgorde van expiratiedatum. In de
industrie is sprake van één cao met achterstallig onderhoud: Houtverwerkende industrie.

1

Om contractloonafspraken in cao’s met een verschillende looptijd goed met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de som van alle
schaalloonverhogingen en van een eventuele verhoging van de structurele eindejaarsuitkering teruggerekend naar een contract
voor twaalf maanden. Een contractloonstijging van 1,5% in een contract voor vijftien maanden is voor twaalf maanden 1,2%.
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Tabel 2: Overzicht van de grotere 2017-cao’s in de industrie
Wel tot stand gekomen
Naam van akkoord
12Afsluit- Looptijd (in
mnds.
datum maanden), naar
%
afsluitdatum
1. Nieuwe cao’s
Zoetwarenindustrie
2%
12-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Coca Cola
1,85% 25-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Royal Philips
2%
27-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Gemaksvoeding
1,83% 15-2-17 1-1-17 / 1-7-18 (18)
Timmerindustrie
1,75%
6-3-17 1-4-17 / 1-4-18 (12)
Philips Lighting
2%
13-3-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Metaal & Techniek
2%
21-4-17 1-5-17 / 1-6-19 (25)
Tata Steel
2%
26-4-17 1-4-17 / 1-4-19 (24)
DSM
2%
11-5-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
2. Lopende cao’s
Grafimedia
Drankindustrie
Heineken
Metalektro
NXP
Zuivelindustrie

1,66%
1,9%
1,33%
1,91%
1,92%
1,5%

17-11-15
1-12-15
10-12-15
11-2-16
19-2-16
8-6-16

Niet tot stand gekomen
Naam (in volgorde van
expiratiedatum)
3. Expiratie in 2017
Graan (1-4-17)
Unilever (1-5-17)
Akzo Nobel (1-7-17)
Vleessector (1-11-17)

4. Expiratie voor 2017
1-11-15 / 1-4-18 (29) Houtverwerkende industrie (1-101-1-16 / 1-1-18 (24) 16)
1-10-15 / 1-1-18 (27)
1-5-15 / 1-6-18 (37)
1-7-15 / 1-10-18 (39)
1-4-16 / 1-4-18 (24)
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3. Nieuw: webapp Cao-kijker
Over het hoe en wat
Medio mei is AWVN gestart met een nieuwe webapp: de Cao-kijker. De Cao-kijker informeert u over de
meest recente cao-akkoorden, vanaf desktop, laptop, tablet of mobiele telefoon. Tot nu toe ontving u
iedere twee weken het digitale ledenblad ‘CAO-info’. Dat blijft ook zo, maar nieuw is dat u nu 24 uur per
dag de informatie kunt raadplegen uit de CAO-info.
Figuur 1: Cao-kijker: https://cao-kijker.awvn.nl/

Het idee achter de Cao-kijker is om alle relevante informatie voor iedereen die betrokken is bij caoonderhandelingen te verzamelen op één plaats. Hierbij denken we aan actuele akkoorden,
contractloonstijging van alle cao-akkoorden uit dit seizoen, van de afgelopen maand, in een specifieke
sector, een specifieke provincie, inflatie- en koopkrachtcijfers, ramingen van loonkosten, cao-teksten, caojournaals, persberichten en cao-publicaties als arbeidsvoorwaardennota en evaluatie.
Hoe werk het?
De Cao-kijker bestaat uit zes panelen, elk met de belangrijkste informatie en doorklikmogelijkheden naar
meer specifieke informatie (figuur 2). Meer informatie verschijnt door op ‘Meer’ te klikken rechtsboven in
elk paneel of door te klikken in het keuzemenu aan de linkerkant.
Figuur 2: De startpagina van Cao-kijker
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Dagelijks worden de belangrijkste cijfers bijgewerkt en kunnen recente cao-akkoorden geraadpleegd
worden. De Cao-kijker biedt een beknopte samenvatting van het cao-seizoen 2017 (zie de vier cirkels),
bestaande uit de volgende informatie:
•Aantal akkoorden: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen tot stand zijn
gekomen.
•Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis: geeft antwoord op de vraag wat de trend is in
contractloonafspraken in dit cao-seizoen.
•Aandeel duurzame inzetbaarheid: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen een
afspraak kennen over duurzame inzetbaarheid.
•Aandeel flexibiliteit werkgever: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen een
afspraak kennen over flexibiliteit werkgever.
Figuur 3: Cao-seizoen in actuele cijfers

Recente akkoorden
De vier grootste cao-akkoorden (of eindboden of onderhandelaarsakkoorden) van dit moment staan op de
openingspagina (zie figuur 8). Klik op de puntjes voor meer informatie over een specifiek akkoord. Voor
het gekozen akkoord wordt dan de looptijd, afsluitdatum, contractloonstijging en enkele trefwoorden
weergegeven. In principe worden alle akkoorden vermeld die in Nederland tot stand komen, tenzij
betrokken partijen daar bezwaar tegen maken (en bijv. pas vermelding wensen ná achterbanraadpleging).
Als je alle akkoorden van een specifieke maand wilt zien, klik dan op ‘Meer’, kies dan een maand en
bevestig door op ‘Filter’ te klikken.
Macro-economische cijfers (2017)
Dit paneel bestaat uit twee delen: economische ramingen van het CPB voor 2017 op verschillende
momenten en realisatiecijfers voor 2017 van het CBS. De meest recente cijfers staan helemaal rechts.
De CPB-ramingen betreffen:
◾ de (samenstelling van de) loonkostenmutatie voor werkgevers
◾ de inflatie
◾ de koopkracht
Naast de ramingen staan in Cao-kijker ook realisatiecijfers. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS en
vergelijken het niveau in bijvoorbeeld de maand januari 2017 met het niveau in de maand januari 2016.
Het gaat om twee reeksen:
◾ de contractloonstijging
◾ de inflatie
In de duo-staven helemaal rechts staat het gemiddelde van de maanden waarvoor een cijfer bekend is. Zo
is de gemiddelde contractloonstijging voor de eerste vier maanden 1,6%. Dit cijfer zou in de buurt moeten
liggen van de CPB-raming van de contractlonen in de marktsector (1,8%). Aan het einde van het jaar zal
10
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blijken of het CPB de raming neerwaarts heeft bijgesteld of dat de gerealiseerde contractloonstijging
daadwerkelijk 1,8% zal bedragen.
Cao
Ten slotte kun je met de Cao-kijker de meest recente cao opzoeken als die is aangemeld bij het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit gaat via de optie ‘Cao’ in het linkerkeuzemenu van Caokijker. Typ in het veld ‘Cao zoeken’ een cao-naam in voor een specifieke cao (of de eerste letter(s) van de
cao).
◾Tip: Je kunt een selectie maken naar type cao (bedrijfstakcao of ondernemingscao), sector en maand
van expiratie (vergeet niet om op ‘Filter’ te klikken).
◾Tip: De letterlijke cao-tekst is beschikbaar door op de looptijd in de één na laatste kolom te klikken.
Eerdere cao-teksten kun je vinden op de SZW-pagina door boven het rode zoekvak een cao-naam in te
typen. Let op: Regelmatig loopt het downloaden vast. Dit kan voorkomen worden door de gekozen caotekst niet direct te openen, maar eerst op te slaan met de optie: “Opslaan als”.
◾Tip: Als de bedrijfstakcao in het verleden algemeen verbindend is verklaard, staat in de laatste kolom de
status van avv. Eerdere avv-teksten kun je vinden op de SZW-pagina door boven het rode zoekvak een
avv’de cao-naam in te typen. Let op: Regelmatig loopt het downloaden vast. Dit kan voorkomen worden
door de gekozen avv’de cao-tekst niet direct te openen, maar eerst op te slaan met de optie: “Opslaan
als”.
Figuur 4: Resultaat voor ondernemingscao’s in de chemie die in juni 2017 expireren

Zoeken
In cao-kijker kun je ook algemeen zoeken. Ga naar het ‘Overzichtsmenu’ en typ links van de loep bovenin
het scherm een zoekterm. In het scherm met zoekresultaten staat in de linkerhelft de lijst met resultaten
uit mediaberichten en in de rechterhelft de lijst met resultaten uit cao-akkoorden.
Contact
De Cao-kijker is een nieuwe webapp die sinds 18 mei in de lucht is. Als u onjuiste informatie ziet of
opmerkingen hebt, of suggesties om Cao-kijker te verbeteren, of ideeën om Cao-kijker interactiever te
maken: laat het ons weten. Stuur uw feedback naar: Cao-kijker@awvn.nl.
In het ‘Overzichtsmenu’ links staat een snelkoppeling naar een meer uitgebreide handleiding en
achtergronddocumentatie bij veel voorkomende begrippen: https://cao-kijker.awvn.nl/handleiding/.
Als je direct geholpen wilt worden met een vraag over de werking van Cao-kijker, kun je tijdens
kantooruren bellen met de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05.
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4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden
Tabel 1: Recente afspraken in 2017-akkoorden/onderhandelingsresultaten
Cao-akkoord
Provincies
Omvang: 11.500 wns.
Looptijd:
1-1-2017 tot
1-1-2019 (24 mnd.)
Afgesloten: 22-5-2017

Afspraken over DI en flexibiliteit
DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: 4. Opleiding en ontwikkeling
Het werk bij de provincie verandert zoals gezegd continu door
diverse oorzaken. In de preambule is aangegeven dat
aandacht voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in
scholing en ontwikkeling van medewerkers voorop staat.
Gericht op medewerkers die aan het werk blijven, die leren en
die zich blijven ontwikkelen. De provinciale medewerker is zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling in zijn huidige
werk en gericht op de toekomst.
4.1 Persoonlijk ontwikkelbudget (POB)
Om medewerkers hierin te ondersteunen, spreken wij af
substantieel te investeren vanaf het moment dat een
medewerker (vast of tijdelijk) in dienst treedt bij de provincie.
Hij krijgt per 1 januari 2018 de beschikking over een
persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000 per vijf jaar. Dit
budget wordt niet uitgekeerd of teruggevorderd bij het einde
van een dienstverband. Met dit POB kan de medewerker
investeren in zijn scholing en ontwikkeling voor zowel zijn
huidige als eventuele toekomstige arbeidsrelatie binnen de
fiscale mogelijkheden.
Organisatiebrede opleidingen, bijvoorbeeld voor de
introductie van een nieuw ICT-systeem, komen niet ten laste
van het POB. De medewerker kan vanuit zijn IKB dit POB
ophogen om hiermee uitgaven te kunnen realiseren die
duurder zijn dan zijn POB.
Ook wettelijke verplichte scholing (bijv. een opleiding die
nodig is voor het diploma archivistiek voor de provinciaal
archivaris of de EHBO-training voor toezichthouders en BHVers) komt niet ten laste van het POB van een medewerker.
Provincies hebben hiervoor een apart scholingsprogramma.
Leidinggevende en medewerker voeren samen een goed
gesprek. Dit gesprek is de verbindende schakel tussen de
ontwikkeling van de organisatie en de persoonlijke
ontwikkelagenda van de medewerker. De leidinggevende kan
daarbij adviseren en aangeven wat de gevolgen op termijn
kunnen zijn van bepaalde keuzes, maar de medewerker beslist
over de aanwending van zijn POB.
Deze afspraken over het POB zijn afspraken op hoofdlijnen.
Hierdoor is de inzet individueel maatwerk. Provincies mogen
hier geen nadere afspraken over maken die deze afspraken op
hoofdlijnen weer dichtregelen. Het POB wordt opgenomen in
de rechtspositieregeling zoals die per 1 januari 2018 in
werking treedt.
Voor ondersteuning bij het opstellen en actualiseren van zijn
eigen persoonlijke ontwikkelagenda kan de medewerker
onder andere terecht op www.meesterinjewerk.nl en de
website van het A&O-fonds provincies. Hierbij staan diverse
instrumenten - als het ware een soort menukaart - die hem

Loonafspraken
12-mnds=1,65%
Initieel:
2% per 1-7-2017
+ 1,3% per 1-1-2018
Toelichting:
Per 1 januari 2018
wordt het nietpensioengevende deel
van het IKB met 0,75%
verhoogd. Deze
verhoging van het IKB
wordt gefinancierd
door het afschaffen van
de afspraak over het
budget van 0,75% voor
flexibel belonen met
ingang van de
beoordelingsronde over
2017.
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kunnen helpen. Daarnaast is het ook mogelijk dat provincies
collectief bepaalde trajecten/opleidingen inkopen, waardoor
medewerkers die voordeliger kunnen volgen dan wanneer ze
die zelf individueel regelen.
4.2 Verhoging IKB
Investeren in duurzame inzetbaarheid is niet alleen investeren
in opleiding en ontwikkeling maar betekent ook medewerkers
de mogelijkheid bieden om afhankelijk van hun levensfase
keuzes te kunnen maken om tijdelijk minder te werken. Het
IKB-budget wordt daarom per 1 januari 2018 met 0,75%
verhoogd (dit is niet pensioengevend op basis van het
pensioenreglement). De medewerker kan dit bijvoorbeeld
inzetten om extra verlof te sparen, voor het financieren van
extra pensioenopbouw als er sprake is van onbetaald verlof of
als een eventuele bijdrage voor scholing. Het is voor de
medewerker ook mogelijk om het opgebouwde IKB te laten
uitbetalen.
Per 1 januari 2018 komt de vervaltermijn van het IKB-verlof te
vervallen.
4.3. Financiële loopbaanplanner
Wij beseffen dat goed inzicht in de eigen financiële situatie
medewerkers helpt bij het maken van beslissingen. Ook voor
het maken van keuzes in de loopbaan is inzicht in de financiële
consequenties van belang. Zowel op de korte als lange
termijn. Bijvoorbeeld bij de keuze voor verandering van
functie of werkgever, minder uren gaan werken, een studie
volgen of eerder stoppen met werken. Maar ook bij
onverwachte gebeurtenissen in het werk zoals werkloosheid
en arbeidsongeschiktheid willen medewerkers graag weten
wat de consequenties hiervan zijn voor hun financiële situatie.
Om medewerkers hierbij te ondersteunen, hebben wij
afgesproken dat via het A&O-fonds provincies voor hen
kosteloos een tool voor financieel plannen beschikbaar komt.
De provincies leiden in 2017 24 medewerkers op tot
Pensioenambassadeur als pilot tot en met 2019. Deze
Pensioenambassadeurs gaan laagdrempelig in gesprek met
hun collega’s in het kader van collega helpt collega over
vragen die er leven op het gebied van pensioen.
-Participatiewet: Voor een blijvend groot draagvlak voor het
succesvol blijven realiseren van de banenafspraak, is het
belangrijk de gehele provinciale organisatie hierbij te
betrekken. Dat betekent dat de nieuwe collegae goed moeten
worden opgevangen en dat het management, maar ook de
Ondernemingsraad (OR), actief betrokken moeten blijven bij
het nadenken over de vraag op welke wijze de integratie van
arbeidsbeperkte collegae in het reguliere arbeidsproces vorm
te geven. Een goede (persoonlijke) begeleiding is cruciaal om
deze arbeidsplaatsen structureel te behouden en ingevuld te
laten. Wij adviseren de betrokkenheid van de OR bij dit thema
te vergroten door het werken met een ambassadeur vanuit de
OR die bij voorkeur affiniteit heeft met het begeleiden van
personen uit de doelgroep Banenafspraak.
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Wij vragen aandacht voor de aanbevelingen van de aanjager
garantiebanen overheid die bij kunnen dragen aan de
verduurzaming van garantiebanen. Deze aanbevelingen zijn
mede gebaseerd op goede voorbeelden uit de provinciale
sector (…).
-Overig: Wij vinden het belangrijk dat de provinciale
organisaties een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een
divers personeelsbestand maakt het voor werkgevers uit de
publieke en private sector mogelijk om optimaal in te spelen
op verschillende klantengroepen en vernieuwingen door te
voeren. Instroom, behoud en doorstroming van werknemers,
ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele,
etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking,
bieden, mits goed gemanaged, bedrijfseconomische
voordelen. Diversiteit draagt bij aan duurzame,
toekomstbestendige provinciale organisaties. De
maatschappelijke omgeving kan per provincie verschillen; ook
de opbouw van het personeelsbestand is per provincie
verschillend. Bij het opstellen van strategisch personeelsbeleid
(SPB) en strategische personeelsplanning (SPP) is het
belangrijk aandacht te schenken aan diversiteit en dit op de
juiste manier in te vullen in overleg met de OR.
ARBEIDSVERHOUDINGEN:
-Proces: In de cao provincies 2016 is afgesproken een
gezamenlijke strategische cao-agenda te maken. Werknemers
en werkgevers hebben deze ontwikkeld en vastgesteld in een
proces van co-creatie. Gezamenlijk hebben zij tijdens een
startconferentie de waarom, hoe en wat vraag beantwoord.
Waarom is cao-vernieuwing van belang, via welk proces willen
we deze realiseren en welke thema’s vinden we daarbij samen
belangrijk. Co-creatie werkgroepen, met een gelijk aantal
vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers uit
alle provincies, hebben deze thema’s (“werken aan werk”,
“waarderen en belonen” en “flexibiliteit en wendbare
organisaties”) nader verkend en zwaarwegende adviezen
uitgebracht aan het Sectoroverleg Provinciale
Arbeidsvoorwaarden (SPA). Het SPA heeft deze
zwaarwegende adviezen ter harte genomen, de rode draad
hierin vastgesteld en op basis hiervan de strategische cao
agenda opgesteld met als stip op de horizon 2020.
Het proces van co-creatie heeft bijgedragen aan een
fundamentele gezamenlijke verkenning van de behoeftes van
de sector provincies, met een grote betrokkenheid van
medewerkers uit alle provincies. Dit levert meer draagvlak en
betrokkenheid op. Onze ambitie is deze werkwijze bij
volgende cao’s weer in te zetten.
Taxivervoer
Omvang: 17.822 wns.
Looptijd:
1-7-2017 tot

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Employability: Scholingsdag: huidige regeling wordt
geschrapt en aangepast. Indien de werkgever een werknemer
verplicht een scholing, opleiding, cursus etc. te volgen komen
de kosten van de opleiding en de benodigde tijd, exclusief de
reistijd voor rekening van de werkgever.

APC
Flexibele beloning:
Eenmalige uitkering:
3%
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1-7-2021 (48 mnd.)
Afgesloten: 9-5-2017

FLEXIBILITEIT:
-Meer productieve uren: Aantal vakantiedagen voor
nieuwkomers wordt vastgesteld op 23 dagen voor een
fulltimer. Onder nieuwkomers wordt iedereen verstaan die
niet in het kader van de opov-regeling bij een werkgever in
dienst treedt. Regeling geldt dus niet in het kader van de
opov-regeling.
-Meer flexibiliteit werkgever: toeslag bij feestdagen wordt
afgeschaft.
Betaald verlof (afwezigheid met behoud van loon): alle
regelingen worden geschrapt met uitzondering van de dagen
die verband houden met het overlijden:
van echtgeno(o)t(e) of een inwonend tot het gezin behorend
kind, pleegkind of stiefkind kind: te rekenen vanaf de dag van
overlijden 4 dagen; van één van zijn ouders of schoonouders
of niet-inwonende kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen,
schoonzoons of schoondochters: mits de plechtigheid wordt
bijgewoond 2 dagen; van een broer, zuster, zwager,
schoonzuster, één der wederzijdse grootouders of een
kleinkind van de werknemer: mits de uitvaart wordt
bijgewoond 1 dag.

Toelichting: Voor
loontrede 12 rijdend
personeel (en voor het
niet-rijdend personeel)
geldt: driemaal een
eenmalige jaarlijkse
uitkering van 1% vanaf
januari 2018 en per 1-12021 een structurele
loonsverhoging van 1%.

Dienstenvenster:
• Invoering van het systeem van het dienstenvenster
• Binnen het dienstenvenster is de werknemer verplicht de
opgedragen werkzaamheden van de werkgever op te volgen
• Het dienstenvenster is van toepassing op medewerkers met
contracturen (parttimer of fulltime) en niet voor
oproepkrachten (medewerkers zonder de verplichting aan een
oproep gehoor te geven)
• Voor het dienstenvenster geldt de 28-4 regel als vangnet
(28/4 is de standaard, de afwijking komt door afspraak met
OR/PVT): 28 dagen van te voren is bekend op welke dagen er
gewerkt wordt en 4 dagen van te voren de aanvangstijd
• In overleg met en bij goedkeuring van een OR of een PVT of
in de individuele arbeidsovereenkomst kan het 28- 4 dagen
criterium aangepast worden naar een kortere periode. Deze
afspraak wordt schriftelijk vastgelegd.
• Het dienstenvenster wordt minimaal 28 dagen van te voren
schriftelijk of digitaal (niet manipuleerbaar) aan de
werknemer ter beschikking gesteld
• Indien een werknemer buiten het dienstenvenster werkt,
wordt een toeslag van 10% betaald (…)
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda
Onderwerp

Datum

CAO-info

Sectoroverzicht 2017-seizoen: zorg en publieke sector
Bezorgdheid om baanbehoud onder werknemers neemt af

18 mei

10

30 grootste markt-cao’s
Aantal stakingen daalt in 2016

4 mei

9

UWV Arbeidsmarktanalyse

20 april

8

Nieuwe CPB-ramingen
Sectoroverzicht 2017-seizoen: metaal & techniek

6 april

7

Vragen over flexibel werk
Sectoroverzicht 2017 seizoen: voedingsindustrie

23 mrt.

6

Cao-agenda handelssector
FNV-ledenparlement

9 mrt.

5

Cao-agenda seizoen 2017: publieke sector
CBS: arbeidsmarktpositie verschillende soorten werkenden

23 feb.

4

Positieve arbeidsmarktontwikkelingen
Cao-agenda seizoen 2017: grootste bedrijfstakcao’s

9 feb.

3

SCP: ‘De toekomst tegemoet'
Cao-agenda seizoen 2017: Grootste ondernemingscao’s

26 jan.

2

Verschillende loonbegrippen
Vooruitkijken naar 2017

12 jan.

1

Agenda 2017





14 juni: CPB publiceert nieuwe ramingen voor 2017+2018.
15 juni: AWVN HR-congres.
28 juni: NVA-bijeenkomst tussenevaluatie cao-seizoen 2017 (FNV en AWVN).
7 juli t/m 4 september: Zomerreces Tweede Kamer.
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN
► Het cao-journaal met Laurens Harteveld
Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie, over het laatste nieuws rond cao- en
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
Deze week in het Cao-journaal:
Alle cao-journaals zijn te bekijken via de Ledensite (achter
inlog) of via het AWVN-kanaal op YouTube, afspeellijst
Cao-journaals.
► Ga hier naar het overzicht van alle publicaties, bijvoorbeeld: de arbeidsvoorwaardennota van AWVN,
VNO-NCW en MKB-Nederland, ‘Wendbaar en duurzaam’ of de Eindevaluatie cao-seizoen 2016, ‘Kalm door
meer koopkracht’.
► Klik op de link voor een overzicht van de cursussen, netwerken, congressen en
voorlichtingsbijeenkomsten die alleen toegankelijk zijn voor leden. Exclusief voor leden, dus achter
wachtwoord, op het ledenportaal.
► Ga hier naar het overzicht van alle netwerken.
► Ga hier naar het overzicht van alle bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor iedereen. We lichten de
bijeenkomsten hieronder ook toe.
Haal nog meer uit de Beloningsmonitor!
6-6-2017 | Cursus
Gratis workshop om u te helpen zo effectief mogelijk gebruik te maken van de AWVN-beloningsmonitor.
Lees meer
Praktijkdag Privacy en werk
13-6-2017 | Cursus
Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema's voor werkgevers in
2017 én in de toekomst. Er is allerlei wet- en regelgeving die hierbij een rol speelt.
Lees meer
De spagaat van werkgevers
15-6-2017 | Congres
Interactieve conferentie voor werkgevers. Hoe leg je de verbinding tussen de harde en de zachte aspecten
van HR?
Lees meer
Internationaal pensioen
15-6-2017 | Cursus
Vijfde en laatste workshop Internationale arbeidsmobiliteit (IAM), voorjaar 2017.
Lees meer
Programma Leiderschapontwikkeling
17-6-2017 | Cursus
Vergroot je impact als leider door EQ meesterschap.
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Lees meer
Landenspecial Duitsland 2017
22-6-2017 | Voorlichting
Op donderdagmiddag 22 juni a.s. organiseert AWVN samen met de heer Ingo Prang van KPP Kleve de
landenspecial Duitsland.
Lees meer
Dossiermanagement en gesprekstechnieken
22-6-2017 | Cursus
Masterclass. Moeite met het voeren van (kritische) voortgangsgesprekken of gesprekken over
bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid? De masterclass 'Dossiermanagement en gesprekstechnieken' biedt
soelaas.
Lees meer
België (landenspecial 2017)
27-6-2017 | Voorlichting
AWVN organiseert op 27 juni, samen met Acerta, de landenspecial België. Over veranderingen in het
Belgische sociaal-zekerheidsrecht, fiscaal recht en arbeidsrecht.
Lees meer
Van start-up naar scale-up? Wat nu? (1)
11-7-2017 | Voorlichting
Velen gingen je voor van start-up naar succesvolle scale-up. Wat is de beste weg om dynamische groei te
realiseren?
Lees meer
Leergang Strategisch HRM, 7de editie
5-9-2017 | Cursus
Start van de zevende editie van de succesvolle leergang Strategisch HRM van AWVN en Nyenrode Business
Universiteit. U kunt zich alleen voor de gehele leergang aanmelden; al meer dan 100 HR-professionals
volgden deze leergang.
Lees meer
Van start-up naar scale-up. Wat nu? (2)
5-9-2017 | Voorlichting
Velen gingen je voor van start-up naar succesvolle scale-up. Wat is de beste weg om dynamische groei te
realiseren?
Lees meer
Dossiermanagement en gesprekstechnieken (2)
21-9-2017 | Cursus
Tweede editie van deze masterclass. Moeite met het voeren van (kritische) voortgangsgesprekken of
gesprekken over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid? De masterclass 'Dossiermanagement en
gesprekstechnieken' biedt soelaas.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 1
26-9-2017 | Cursus
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Eerste module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
4-10-2017 | Cursus
Vergroot uw kansen op een succesvolle cao-onderhandeling, behoud de duurzame relatie met de
vakbond. Optimaliseer uw kennis van onderhandelingsmethoden en -technieken.
Lees meer
Haal nog meer uit de Beloningsmonitor!
5-10-2017 | Cursus
Gratis workshop om u te helpen zo effectief mogelijk gebruik te maken van de AWVN-beloningsmonitor.
Lees meer
AWVN-jaarcongres 2017
9-10-2017 | Congres
Het AWVN-jaarcongres biedt u verbeelding, inzicht en inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan. Ook dit
jaar doen we dat met een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, veelzijdige sessies en een
informele sfeer! Van harte welkom.
Lees meer
Masterclass Uitzenden personeel naar het buitenland
10-10-2017 | Voorlichting
Internationaal ondernemen gaat vaak gepaard met zakelijk reizen en werken in het buitenland, kortom
grensoverschrijdende arbeid.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 2
2-11-2017 | Cursus
Tweede module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Basiscursus medezeggenschapsrecht
9-11-2017 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 3
30-11-2017 | Cursus
Derde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 4
11-1-2018 | Cursus
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Vierde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 5
8-2-2018 | Cursus
Vijfde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, module 6
8-3-2018 | Cursus
Zesde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer
Strategisch HRM, 7de editie, slotbijeenkomst
5-4-2018 | Cursus
Slotbijeenkomst van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HRbusinesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven
per module is niet mogelijk.
Lees meer

AWVN heeft aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. AWVN aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in
deze uitgave. Ook kunnen aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
AWVN-werkgeverslijn, (070) 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.
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