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Het begint met beweging 
 
Moeten we veel van de toekomst verwachten, of juist niet? En hoe 
beïnvloeden we die? Werkgevers worstelen met hun zoektocht naar 
verandering en vernieuwing.  
 
Periodiek schrijft René ten Bos, spreker op het AWVN-jaarcongres, een 
column in het Financieele Dagblad. Maandag 29 mei hield hij daarin een 
pleidooi voor droefheid. De pessimist, zo stelt hij, kijkt onbevangen en vrij 
naar de toekomst omdat hij er geen vaste voorspellingen bij heeft. Dit geeft 
hem een vrijheid die de optimist niet heeft. Die laatste verlangt altijd iets 
beters van dat wat komen gaat.  
 
Het doet denken aan het geweldige boek van Erik Kessels, Meesterlijke Missers. De creatief directeur van 
communicatiebureau KesselsKramer schrijft daarin over de kunst van het mislukken als enige weg naar 
originaliteit en succes. ‘Durf te mislukken. Maak jezelf belachelijk. Maak fouten, elke dag weer’. “Durf een 
andere weg in te slaan en haal de woede van je baas op de hals. Verwarring en imperfectie zijn goede 
componenten voor het nieuwe”, stelt hij in het NRC.  
 
Ook de Amerikaanse activiste en essayiste Rebecca Solnit schrijft in haar werk Hope in the Dark dat 
onzekerheid de enige route naar verandering is. Een route die we moeten bewandelen met actie. In een 
later essay in The Guardian (15 juli 2016) schrijft ze: “Hoop is te vinden in de veronderstelling dat we niet 
weten wat er zal gebeuren en dat die onzekerheid ons de ruimte biedt om iets te doen. Als je het bestaan 
van onzekerheid erkent, dan erken je dat je in staat bent om de gevolgen ervan te beïnvloeden – jijzelf, of 
jij samen met een handvol of miljoenen anderen.” 
 
Is de tijd van grote blauwdrukken en plannen voorbij? Is de sleutel voor succesvol vernieuwen optimisme, 
pessimisme, hoop of iets heel anders? Op 9 oktober gaan we op het AWVN-jaarcongres met elkaar op 
zoek naar deze vragen. Uit alle verhalen blijkt in ieder geval: het begint met beweging! 
 
Aanmelden voor het jaarcongres kan onder andere via de webpagina.  
 
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten) 
 

 

https://fd.nl/opinie/1203069/droefheid-moet-je-niet-altijd-willen-temperen
https://fd.nl/opinie/1203069/droefheid-moet-je-niet-altijd-willen-temperen
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/02/durf-te-mislukken-1625190-a693581
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2017
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets juni 2017  

NU.nl 
12 juni 

Een groot deel van de Nederlandse zzp'ers hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. 
Dankzij een keur aan aftrekposten werden de eerste € 24.000 van hun verdiensten 
daarvan vrijgesteld. Het CBS keek met een analyse van de belastingaangiften van zzp'ers 
over 2014 voor het eerst naar het aandeel van de zelfstandigen dat niet bijdraagt aan de 
loon- en inkomstenbelasting, de oudedagvoorziening AOW, het nabestaandenpensioen 
(ANW) en langdurige zorg voor gehandicapten of bejaarden (WLZ).  

CBS 
9 juni 
 

In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een 
jaar eerder waren dat er nog 3,9. In Groningen staan tegenover elke vacature de meeste 
werklozen, in Utrecht en Zeeland de minste. Het aantal werklozen per vacature geeft 
een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. De spanning is groter naarmate er 
minder werklozen per openstaande vacature zijn. 

VCP 
9 juni 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP 
ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en 
de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. De VCP is in gesprek met deze 
organisaties en bekijkt de aanvragen met grote interesse. Het streven is om op 22 juni 
nadere mededelingen te doen over de besluitvorming. “Het is duidelijk dat alle drie de 
organisaties willen meepraten op het hoogste niveau van het sociaal overleg. Zij 
brengen bovendien waardevolle kennis mee”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

UWV  
8 juni 

Uit onderzoek van UWV blijkt dat na een daling in 2015 de WIA-instroom in 2016 met 
bijna 12% is gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. UWV heeft onderzocht bij 
welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze 
stijging zich precies voordoet. 

AWVN 
8 juni 

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling liep per 31 december 2016 ten einde. De regeling 
is opnieuw voor een periode van twee jaar aangegaan. Daarmee loopt deze regeling tot 
en met 31 december 2018. Omdat de contributie van de FNV voor dit jaar is verhoogd, 
is de hoogte van de bijdrage van € 20,06 per werknemer naar € 20,31 gestegen. 

CBS 
6 juni 

Consumenten betaalden in mei 1,1% meer voor goederen en diensten dan in mei 2016. 
In april was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,6%. 
Vooral door goedkopere vliegtickets en vakanties op bungalowparken stegen de 
consumentenprijzen in mei minder. De maand ervoor piekten de prijzen van deze 
diensten door de schoolvakanties die eind april begonnen. In mei nam de vraag naar 
vakanties weer af waardoor de prijzen zakten. Autobrandstoffen werden in mei 
goedkoper en ook dit had een drukkend effect op de inflatie van consumentenprijzen. 

SRA 
6 juni 

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2016 opnieuw versneld. 
Gemiddeld steeg de omzet met 7,4%, versus 5,1 een jaar eerder. Vooral de bouw en 
specialistische zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de 
industrie enigszins achterbleef. 
De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. Deze cijfers laten al voor het derde 
jaar op rij een stagnatie zien. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een 
stijging in de personele kosten. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 
2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. 

  

http://www.nu.nl/zzp/4761564/groot-deel-zzpers-betaalt-geen-inkomstenbelasting.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/23/arbeidsmarkt-het-minst-ruim-in-zeeland-en-utrecht
https://vcp.nl/actualiteiten/4736/%e2%80%8baanvragen-tot-aansluiting-bij-vcp-van-de-unie-uov-en-anbo/
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2017/voor-het-eerst-in-vijf-jaar-grote-stijging-wia-instroom.aspx
https://www.awvn.nl/actueel/nieuws/verlenging-awvn-werkgeversbijdrageregeling#.WTllkach8ic.twitter
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/23/consumentenprijzen-1-1-procent-hoger-dan-jaar-eerder
https://view.publitas.com/1191/308229/pdfs/35a3c1237888eba3a77d5374c8c23e6544fa52a4.pdf
https://view.publitas.com/1191/308229/pdfs/35a3c1237888eba3a77d5374c8c23e6544fa52a4.pdf
https://view.publitas.com/1191/308229/pdfs/35a3c1237888eba3a77d5374c8c23e6544fa52a4.pdf
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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 

 

Actueel 
CBS 

(reali-
satie) 

2017 
CPB 
(ra-

ming) 

2018 
CPB 
(ra-

ming) 

    

Inflatie 1,6% 1,6% 1,5% 

Inflatie afgeleid 1,5% 1, 6% 1,3% 

Contractloonstijging markt 1,6% 1,8% 2,1% 
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). 

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2 

 Juni 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 1,7 1,6 

12-mnds herwogen (%) 1,7 1,7 

Aantal cao’s 8 152 

Werknemers  160.000 1,6 mln. 
Noot: Loonstijging op twaalfmaandsbasis betreft de 
sommatie van alle structurele loonafspraken in het nieuwe 
akkoord die herrekend wordt naar een periode van twaalf 
maanden. Het herwogen cijfer betreft de gemiddelde 
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): 

 SVB (1,00%): Generatiepact. 

 Huisartsenzorg (1,75%): Versterking scholingsrecht werknemer. 

 Gehandicaptenzorg (1,73%): Eenmalige uitkering als tegemoetkoming mogelijk misgelopen ORT. 
  

http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
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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 149 (1,3 miljoen werknemers) van deze 434 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt 
neer op een nieuwe cao voor 34% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is bijna gelijk aan het gemiddelde 
van eerdere jaren (35%).  
 
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie 

 
 
Looptijd 
Tot nu toe zijn er in totaal 168 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 149 eerder 
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 19 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). 
  



CAO-info 
nummer 12 

15 juni 2017 
 

 5 

Figuur 4: Speerpunten 2017 (ten opzichte van 2016)  

 
 
Loonsverhoging 
Van 152 van alle 186 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 
1,58% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit 
op 1,66%. 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 34 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 32 akkoorden 
(waaronder 0,88 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde 
contractloonstijging bedraagt 1,67% 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 twaalfmaands- 
basis in cao-seizoen 2017 (naar maand van afsluiten)* 

 

Figuur 6: Verdeling loonsverhoging 
op twaalfmaandsbasis in cao-
seizoen 2017 

 

 

 

 
Figuur 7: Gemiddelde contract-
loonstijging 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 commerciële dienstverlening 
 
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)? 

3. Verwachte akkoorden (in 2017 expirerende cao’s) 
    Waar gaat cao-overleg plaatsvinden? 

2. Oudere akkoorden (vroege akkoorden) 
Welke akkoorden voor 2017 zijn al in 2016 
afgesproken?  

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 commerciële dienstverlening.  
 
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 elf akkoorden tot stand gekomen tot nu toe, beginnend met ABAB en eindigend met de Blue Sky 
Group. De contractloonstijging ligt tussen de 0% en 2%. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 
1,16%. 
In de drie niet-financiële akkoorden liggen zowel de contractloonstijging als de looptijd beduidend hoger 
dan in de overige akkoorden uit de financiële dienstverlening. In de financiële dienstverlening ligt de 
looptijd overal op een jaar, behalve bij het Verzekeringsbedrijf (1,5 jaar). Deze korte looptijd kan 
samenhangen met de grootschalige herstructureringsprocessen waarin de sector zich bevindt (waardoor 
toekomst ongewis is). Ook opvallend (en een indicatie van de dynamiek in deze sector) is het grote aantal 
naamswijzigingen. 
 
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 negen lopende cao’s is gemiddeld 0,92% op twaalfmaandsbasis, duidelijk lager dan de 
akkoorden uit 2017. De spreiding is vrij beperkt: van 0,5% voor Rabobank tot 1,25% voor ING Bank. 
 
(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 
commerciële dienstverlening is sprake van één cao met achterstallig onderhoud: Rabo Vastgoed.  
 
 

                                                      
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 commerciële dienstverlening 

Tot stand gekomen cao’s Niet tot stand gekomen 

Naam van akkoord 12- 
mnds. 

% 

 Afsluit-
datum 

Looptijd (in maanden), 
naar afsluitdatum 

Naam (in volgorde van 
expiratiedatum)  

Banken 
1. Nieuwe cao’s 

     
3. Expiratie in 2017 
MN Services (1-1-17)  
Atradius (1-1-17)  
APG (1-4-17)  

ABAB 0,75%  Onbekend 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

Volksbank (vh SNS) 1%  6-2-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

SecurCash (vh Brinks) 2%  21-2-17 1-4-17 / 1-4-18 (12) 

Schoonmaak 1,88%  24-2-17 1-1-17 / 1-1-19 (24) 

Reisbranche 1,5%  30-3-17  1-11-16 / 1-11-18 (24) 

Verzekeringsbedrijf 0,83%  4-4-17 1-7-16 / 1-1-18 (18) 

Arcadis 0,80%  14-4-17 1-4-17 / 1-4-18 (12) 

RTL 1%  11-5-17 1-1-17 / 1-1/18 (12) 

Architecten 1,75%*  15-5-17 1-3-17 / 1-3-19 (24) 

VIVAT (vh Reaal) 0%  22-5-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

Blue Sky Group 1,25%  26-5-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

     

2. Lopende cao’s     4. Expiratie voor 2017 
Rabo Vastgoed (1-1-16)  
 

Aegon 1,17%  25-6-15 1-7-15 / 1-7-18 (36) 

ING Bank 1,25%  10-10-15 1-1-15 / 1-1-18 (36) 

RBS 0,88%  11-11-15 1-1-16 / 1-1-18 (24) 

ABN AMRO 0,75%  17-12-15 1-1-16 / 1-1-18 (24) 

NN 1,17%  8-4-16 1-1-16 / 1-1-19 (36) 

Rabobank 0,5%  23-9-16 1-1-17 / 1-1-21 (48) 

Delta Lloyd 0,83%  6-10-16 1-1-17 / 1-1-20 (36) 

Banken 0,75%  12-12-16 1-1-17 / 1-1-19 (24) 

Achmea 1%  20-12-16 1-12-16 / 1-12-17 (12) 

     

*Berekend o.b.v. van eerste cao-jaar. Tweede cao-jaar wordt later ingevuld. 
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3. DNB: Hoogste economische groei in tien jaar 
 
Naar verwachting bereikt de economische groei in 2017 een piek van 2,5%; een groeicijfer dat sinds 2007 
niet meer is voorgekomen. Ook de komende twee jaar laten de ramingen een robuuste groei zien, van 
respectievelijk 2,1% en 1,9%. De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door alle 
bestedingscategorieën. Het begrotingsoverschot profiteert hiervan en loopt gedurende de ramingsjaren 
geleidelijk op van 0,4% bbp in 2016 tot 1,1% bbp in 2019. De werkloosheid neemt af tot 5,0% dit jaar en 
daalt geleidelijk verder naar 4,4% in 2019. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De 
Nederlandsche Bank (DNB).  
 
Groei blijft komende jaren hoog en zorgt voor aanhoudend begrotingsoverschot 
Dit jaar komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar 
hoger uit dan in het voorafgaande jaar. De sterke economische prestatie in 2017 is onder andere te 
danken aan de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen. De bbp-groei ligt 
in de hele voorspelperiode boven de potentiële groei.  
 
Het begrotingsoverschot van 0,4% bbp in 2016 loopt gedurende de ramingsjaren geleidelijk op, tot 1,1% 
bbp aan het einde van de ramingsperiode. Dit komt vooral door hogere inkomsten uit de 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. De sterke afname van de overheidsschuld bedraagt 
ruim 10 procentpunten van het bbp; van 62,3% bbp in 2016 naar 51,3% bbp in 2019, waarmee de schuld 
ruim onder de Europese schuldennorm van 60% komt. Deze positieve cijfers voor de begroting geven een 
nieuw kabinet de kans om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden. 
 
Grafiek 1: Bruto binnenlands product 
Volume; 2008 = 100 en procentuele mutaties jaar op jaar 

 
 
Verbetering van de arbeidsmarkt leidt nog niet tot loondruk 
De werkloosheid daalt naar gemiddeld 4,4% van de beroepsbevolking in 2019, ofwel krap 400 duizend 
personen. De daling van de werkloosheid gaat in de ramingsjaren minder snel dan in 2016, ondanks de 
sterke groei van de werkgelegenheid in 2017. Dat komt doordat de groei van het aantal mensen dat wil 
werken oploopt. Het gunstigere arbeidsmarktbeeld motiveert degenen die nog niet actief zijn om tot de 
arbeidsmarkt toe te treden. Tot nu toe is er nog geen algehele krapte op de arbeidsmarkt; aan de 
groeiende vraag naar arbeid kan worden voldaan door een ruimere groep personen dan alleen werklozen. 
Dit gaat vooral om werkenden met een deeltijdbaan die meer uren zouden willen werken. Mede hierdoor 
neemt de loondruk op dit moment niet toe. 
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Grafiek 2: Vraag en aanbod arbeidsmarkt 

Procentuele mutaties jaar op jaar en procenten beroepsbevolking 

 
 
  
 
Loonkosten bedrijven nemen toe en sterkste reële groei lonen in 40 jaar 
In 2016 stegen de contractlonen in bedrijven met 1,6%, het hoogste groeicijfer sinds de 
kredietcrisis. Door de aantrekkende arbeidsmarkt en de productiviteitsgroei gaan de 
contractlonen al enkele jaren in een sneller tempo omhoog dan in de recessieperiode. Bij een 
uitzonderlijk lage inflatie van 0,1%, behoorde 2016 zelfs tot de drie jaren met de sterkste reële 
groei van de contractlonen in de afgelopen veertig jaar. In de raming trekt de groei van de 
contractlonen wat verder aan, naar 1,8% dit jaar, oplopend naar ruim 2% in de komende jaren. 
De aantrekkende contractlonen in bedrijven betekenen dat ook de loonsom sneller toeneemt. 
Dit bestaat naast de contractlonen uit het incidentele loon en de sociale werkgeverslasten. 
Vooral door hogere sociale lasten voor werkgevers (in de vorm van pensioenpremies) neemt de 
loonsom per werknemer dit jaar toe met 2,6%, tegen 1,1% in 2016. 
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4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden 
 
Tabel 1: Recente afspraken in 2017-akkoorden/onderhandelingsresultaten 

Cao-akkoord Afspraken over DI en flexibiliteit Loonafspraken 

SVB 
Omvang: 3.000 wns. 
  
Looptijd:1-1-2017 tot 
1-1-2020 (36 mnd.) 
Afgesloten: 1-6-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Employability:  Het verhogen van het opleidingsbudget naar € 
3.000,-, waarbij de invulling hiervan flexibel zal geschieden, 
gericht op maatwerk.  
-Jongeren:  Het invoeren van het generatiepact voor 
medewerkers van 60 jaar en ouder en een uiterste inspanning 
om gedwongen ontslag te voorkomen gedurende de looptijd van 
de cao.  
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werknemer:  Het creëren van meer 
mogelijkheden om thuis en tijd- en plaatsonafhankelijk te 
werken.  
-Eenmalige uitkering:  € 1.350,- 

12-mnds=1% 
  
Initieel: 
1,5% per 1-4-2018 
+ 1,5% per 1-4-2019 
 

Huisartsenzorg 
Omvang: 20.000 wns. 
  
Looptijd:1-3-2017 tot 
1-3-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten: 29-5-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
Sociale partners zijn het er over eens dat duurzame 
inzetbaarheid van werknemers de komende jaren in belang 
toeneemt. Partijen hebben daarom een paritaire werkgroep 
duurzame inzetbaarheid ingesteld. 
De werkgroep duurzame inzetbaarheid doet het Cao-overleg op 
korte termijn een voorstel wat partijen onder duurzame 
inzetbaarheid verstaan, wat daarmee de reikwijdte van het werk 
van de werkgroep is en wat dat voor consequenties voor de 
werkwijze en het tijdpad heeft. Daarna kan de werkgroep vanuit 
een gemeenschappelijk kader verder aan de slag. 
 
-Employability:  Scholing 
Met het oog op de toename van kleinere contracten in de 
huisartsenzorg wordt het scholingsrecht aangepast en 
tegelijkertijd voor de werknemer versterkt (artikel 6.3). Het 
minimum aantal uren scholing per jaar van 20 uur 
geaccrediteerde of anderszins erkende scholing wordt bij een 
dienstverband gelijk of minder dan gemiddeld 8 uur per week 
teruggebracht tot 10 uur per jaar. Indien de werkgever geen of 
minder dan 10 uur scholing verplicht stelt in het kader van 
artikel 6.3, dan heeft de werknemer jaarlijks het recht om onder 
dezelfde voorwaarden van artikel 6.3 naar eigen keus 
geaccrediteerde scholing te volgen tot een maximum van 10 uur, 
dan wel 5 uur in het geval het dienstverband niet groter is dan 8 
uur per week. 
De regeling voor de terugbetalingsverplichting (Artikel 6.6 lid a) 
wordt vereenvoudigd. De werkgever kan van de werknemer, aan 
wie studiefaciliteiten zijn verleend en waarmee daartoe een 
schriftelijke overeenkomst is gesloten, terugbetaling verlangen 
indien de studiekosten meer dan € 1.000,- bedragen. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werkgever:  Werkoverleg buiten gebruikelijke 
werktijd 
Om werkoverleg met een compleet team te kunnen voeren 

 12-mnds=1,75% 
  
Initieel: 
2% per 1-9-2017 
+ 1,5% per 1-7-2018 
 
  
Mogelijke integratie 
Cao Huisartsenzorg en 
Cao 
Gezondheidscentra/AH
G. Cao-partijen willen 
bevorderen dat bij het 
inzetten van ZZP-ers 
zodanige tarieven 
overeen gekomen 
worden dat de ZZP-er 
in redelijke mate een 
pensioenvoorziening, 
een 
arbeidsongeschiktheid
svoorziening en andere 
sociale voorzieningen 
kan treffen. 
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moet een werknemer soms ook buiten de voor hem of haar 
gebruikelijke werktijd aan werkoverleg deelnemen. Daartoe 
wordt artikel 4.2 lid d gewijzigd: 
Werkoverleg wordt beschouwd als betaalde werktijd. De 
werkgever kan maximaal 2 uur per maand en maximaal 10 uur 
per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke 
werktijd verplicht stellen. De werknemer heeft aanspraak op 
vergoeding van extra reiskosten die hierdoor gemaakt worden. 
 
-Aanwijzen van verplichte verlofdagen 
Het aantal dagen dat een werkgever als collectief verplichte 
verlofdagen kan aanwijzen wordt van 2 naar 3 per jaar 
uitgebreid. Deze dag moet dan wel worden ingezet voor 
zogenaamde brugdagen, dagen tussen een erkende feestdag en 
het weekeinde. 
-Eenmalige uitkering:  1% 
 

Gehandicaptenzorg 
Omvang: 156.190 wns. 
  
Looptijd:1-1-2017 tot 
1-4-2019 (27 mnd.) 
Afgesloten: 9-6-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
Veranderingen op de arbeidsmarkt en in zorgorganisaties 
De ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg vragen om meer 
flexibiliteit van zorgorganisaties. Des temeer is de 
gehandicaptenzorg er trots op dat een groot deel van het 
personeel een vast dienstverband heeft (85,9%). Dit aandeel is 
hoger dan in veel andere branches. In 2014 en 2015 is de 
werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg gekrompen met 4,0%. 
In 2016 is een herstel te zien. De vraag naar medewerkers neemt 
snel toe. Voor sommige beroepen doet de schaarste zich al voor. 
De sector heeft al te maken met een tekort aan goed geschoolde 
medewerkers. Werknemers worden geconfronteerd met een 
steeds langer werkzaam leven. Dit vraag om anders te kijken 
naar loopbanen en duurzame inzetbaarheid. Passend bij het 
uitgangspunt van persoonsvolgende zorg zijn veel organisaties 
gaan werken op basis van zelforganisatie. Deze werkwijze vraagt 
om autonome, professionele werknemers die regie kunnen en 
mogen nemen in de uitoefening van hun functie. 

De effecten van al deze ontwikkelingen zijn voor werkgevers en 
werknemers in de gehandicaptenzorg merkbaar. Het vraagt van 
werkgevers een blijvende inspanning om werknemers voldoende 
te faciliteren in scholing en ontwikkeling en met de werknemer 
in gesprek te gaan over de nodige en gewenste groei. Van 
werknemers vraagt het eigen verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun inzetbaarheid en loopbaan en zich continu te blijven 
ontwikkelen. 
 
-Ontwikkeling:  Scholing 
Partijen ontwikkelen een handreiking voor werknemers voor het 
indienen van een scholingsverzoek. Aan de titel van artikel 10:7 
wordt scholing toegevoegd en lid 2 sub f van dit artikel wordt als 
volgt gewijzigd: ‘het plan van de werknemer voor scholing 
en persoonlijke ontwikkeling’. 
 
-Gezondheid:  Veiligheid & regel- en werkdruk 
Een veilige werkomgeving is van groot belang. De toegenomen 
agressie - door minder medicijngebruik bij cliënten en afname 

12-mnds=1,73% 
  
Initieel: 
1,3% per 1-10-2017 
+ 2,1% per 1-6-2018 
+ 0,5% per 1-1-2019 
 
  
Flexibele beloning:  
Eenmalig.  
Toelichting: Eenmalige 
uitkering als financiële 
tegemoetkoming van 
mogelijk ten onrechte 
niet uitgekeerde 
onregelmatigheidstoes
lag over vakantie-uren 
van 8,3% van de 
uitbetaalde 
onregelmatigheidstoes
lag (ORT) in de jaren 
2012 t/m 2015. 
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van vrijheidsbeperkende maatregelen - vraagt 
optimale aandacht. Sociale partners faciliteren de landelijke 
programma’s www.duidelijkoveragressie.nl en het StAG-project 
www.veiligplusaanpak.nl en zullen dat ook tijdens de looptijd 
van deze CAO blijven doen. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Eenmalige uitkering:  0,8% 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Persoonlijk budget: Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) 
De werkgever faciliteert de werknemer met PBL-uren om zijn 
duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Partijen constateren dat 
het doel van PBL, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, 
onvoldoende bekend is bij zowel werkgevers als werknemers. De 
StAG zal daarom hierover meer voorlichting geven. 
Om de zeggenschap, verantwoordelijkheid en regie van de inzet 
van PBL nadrukkelijker bij de werknemer te leggen, wordt in de 
CAO opgenomen dat de werknemer (jaarlijks) een plan voorlegt 
voor het gebruik van deze uren ter bevordering van zijn 
duurzame inzetbaarheid. Dit plan wordt met de werkgever 
besproken in het jaargesprek. 
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda 
 

Onderwerp Datum CAO-info 
 
Sectoroverzicht 2017-seizoen: de industriesector 
Nieuw: webapp Cao-kijker 

1 juni 11 

 
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. 

  

https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-11/sectoroverzicht-2017-seizoen-de-industriesector
https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-11/nieuw-cao-kijker
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/nvhrnerlg9/6hqacy0zn6/cqh38wl4t8/oaxulrp46f
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/nvhrnerlg9/jfpifaa71i/cqh38wl4t8/oaxulrp46f
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-9/sectoroverzicht-2017-seizoen-30-grootste-markt-cao’s
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-9/aantal-stakingsdagen-daalt-met-ruim-60
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/pmmc5iccyz/9vvvvlvgx0/acjmssubdc/k3lu9ft7d2
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/ragxnufoj5/agrgi6acmi/cqh38wl4t8/oaxulrp46f
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/ragxnufoj5/kzifbwyhqx/cqh38wl4t8/oaxulrp46f
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-6/vragen-over-flexibel-werk
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-6/sectoroverzicht-2017-seizoen-voedingsindustrie
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-5/cao-agenda-seizoen-2017-van-de-handelssector
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-5/fnv-ledenparlement
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/8mjuhoshja/dn7ytdmfxz/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/8mjuhoshja/lllw0fvc6c/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/cipnzkidzi/by0jwd8cav/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/cipnzkidzi/jp394pgpq0/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-2/scp-‘de-toekomst-tegemoet
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-2/cao-agenda-seizoen-2017
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-1/verschillende-loonbegrippen
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-1/vooruitkijken-naar-2017
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN 
 
► Het cao-journaal met Hendrik Noten 
Hendrik Noten, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het 
laatste nieuws rond cao- en 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.  
Deze week in het Cao-journaal:  
- Nieuwe zorgakkoorden: Gehandicaptenzorg en Huisartsenzorg. 
- Stand van zaken cao-seizoen. 
- Stand van zaken derde WW-jaar.  
 
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.  
 
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. 
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  
 

http://leden.awvn.nl/publicaties/journaals-en-webinars
http://www.youtube.com/user/AWVNwerkgevers
http://www.awvn.nl/actueel/publicaties
http://leden.awvn.nl/agenda
http://leden.awvn.nl/
http://www.awvn.nl/actueel/netwerken
http://leden.awvn.nl/agenda
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/de-spagaat-van-werkgevers
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/de-spagaat-van-werkgevers
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam5-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam5-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/programma-leiderschapsontwikkeling-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/programma-leiderschapsontwikkeling-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-dossiermanagement-juni
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-dossiermanagement-juni


CAO-info 
nummer 12 

15 juni 2017 
 

 16 

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? 
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 
Eerste module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HR-
businesspartner 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  

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/belgie-landenspecial
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/belgie-landenspecial
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/van-start-up-naar-scale-up
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/van-start-up-naar-scale-up
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-strategisch-hrm-7de-editie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-strategisch-hrm-7de-editie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/van-startup-naar-scaleup-september
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/van-startup-naar-scaleup-september
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-dossiermanagement-september
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-dossiermanagement-september
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-1
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-1
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-bunnik
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-bunnik
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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 HR-
businesspartner 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 4 
11-1-2018 | Cursus 
Vierde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HR-
businesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven 
per module is niet mogelijk.  
Lees meer  
 
trategisch 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 HR-
businesspartner 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 HR-
businesspartner 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 
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http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-personeel-uitzenden-naar-het-buitenland
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-personeel-uitzenden-naar-het-buitenland
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Slotbijeenkomst van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische HR-
businesspartner 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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