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Tijd voor de tweede helft
De Nederlandse taal zit vol met sportmetaforen, de ene beter dan de ander. Johan
Cruijff leverde daar zonder twijfel de grootste – en misschien wel meest waardevolle
– bijdrage aan. Voor de meesten onder ons zijn de filosofielessen van de eeuwige
nummer 14 onweerstaanbaar. Er valt dan ook bijna niet te kiezen uit de veelheid van
wijsheden die El Salvador over ons uitstortte. Maar wie toch door de oogharen naar de lange lijst kijkt valt
één ding in ieder geval op: het spelletje is pas voorbij na het laatste fluitsignaal.
In deze CAO-info staat de teller van hernieuwde cao’s in 2017 op 49%. Nog een enkel akkoord er bij - waar
sociale partners ergens in Nederland misschien op dít moment wel hun handtekening onderzetten - en we
zijn precies op de helft. Ondanks dat we daar geen prijzen voor uitreiken zoals aan de 1000e klant in een
supermarkt is het zonder meer een belangrijk moment. We beginnen aan de tweede helft en alles is nog
mogelijk.
De tweede 45 minuten van dit cao-seizoen brengt een geheel nieuwe context met zich mee.
Omstandigheden zoals we die al lange tijd niet meer hebben meegemaakt. Onbekend territorium. En dat
terrein moet opnieuw verkend worden. Ontdekkingsreizigers hebben altijd een beetje moed nodig gehad
en dat zal voor onderhandelende partijen nu ook gelden. De kans dat comfortabele routines en
standpunten op hun kop komen te staan is namelijk levensgroot.
Ten eerste is er de ongekende ontwikkeling van de economie. Voor veel werkgevers was het laaghouden
van loonkosten om te kunnen overleven tijdens de jaren van laagconjunctuur een van de grootste
prioriteiten. En plotseling, in een periode van krap een jaar, komen sectoren knel te zitten door
personeelstekorten en overstromende ordeportefeuilles.
Ten tweede is er de politiek. De lange formatie heeft er toe geleid dat we geen nieuwe wetgeving hoeven
te verwachten per 1 januari 2018. Zelfs als de formerende partijen morgen al juichend de trappen van het
Johan de Witthuis afdalen zullen nieuwe plannen pas later door het parlement geloodst worden. Maar, dit
brengt partijen in een knel. Hoe in te spelen op nieuwe wetgeving die een nieuw regeerakkoord wel
degelijk aankondigt? Is een korte of lange looptijd dan handig? Hoe behouden we flexibiliteit? De omslag
van geen nieuw beleid naar véél nieuw beleid zal het een en ander vragen van partijen.
De thee is op, de peptalks zijn gegeven. Het is tijd om terug het veld op te gaan. Tijd voor de tweede helft!
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten)
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1. Actuele ontwikkelingen
1.1. Sociaaleconomische tweets juni 2017
AWVN
Op 9 oktober vindt het AWVN-jaarcongres plaats in de Tabaksfabriek te Rotterdam. We
21 aug.
tellen inmiddels meer dan 600 aanmeldingen en de beschikbare plaatsen raken
beperkt. Hebben u en uw collega’s zich nog niet aangemeld? Doe dat dan snel.
Aanmelden kan hier.
NU.nl
Tekort aan personeel dreigt bij uitblijven loonsverhoging
18 aug.
In sommige sectoren dreigt er binnenkort een tekort aan personeel als werkgevers niet
bereid zijn de lonen te verhogen, waarschuwt demissionair minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem. "De loonontwikkeling gaat langzaam, want het hoeft niet. Maar
werkgevers moeten zich realiseren dat een loonsverhoging nu betekent dat je
werknemers naar je sector kunt trekken. De komende jaren ontstaat er meer
concurrentie op de arbeidsmarkt", zei Dijsselbloem vrijdag.
De Telegraaf Werknemers in ons land kunnen rekenen op meer salaris. Steeds meer bedrijven en
17 aug.
sectoren zijn bereid de lonen te verhogen nu de economie op volle toeren draait met
een knallende economische groei en een hoog consumentenvertrouwen. Dat stelt
werkgeversvereniging AWVN.
NOS
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verwachting van de economische groei voor dit
16 aug.
en volgend jaar fors naar boven bijgesteld. Dit jaar komt de groei uit op 3,3 procent,
denkt het CPB. Het zou de eerste keer zijn sinds de crisis in 2007 uitbrak dat de groei
boven de 3 procent uitkomt. In juni verwachtte het CPB nog bijna een procentpunt
minder groei voor 2017: 2,4 procent.
Telegraaf
Het onbenutte arbeidsaanbod daalt, maar een loonstijging blijft voorlopig uit.
15 aug.
Economen betwijfelen zelfs of die loongroei wél komt als de arbeidsmarkt nog verder
droogkookt. Vooralsnog is er op de arbeidsmarkt nog veel meer ruimte dan de officiële
werkloosheidscijfers suggereren. In totaal willen 1,3 miljoen Nederlanders (meer)
werken, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend naar
buiten brengt.
NOS
De uurtarieven van de zzp'ers in de bouw schieten omhoog. Er is weer zo veel werk, dat
11 aug.
de bouwsector handen tekortkomt. Dat biedt kansen voor de zelfstandige.
Het uurtarief is gemiddeld van 25 euro naar 45 euro gestegen sinds de financiële crisis.
"Tijdens de crisis waren er zelfs tarieven van 15 euro per uur. Daar kan niemand van
bestaan. Een uurtarief van 45 euro is echt op zijn plaats", zegt oud-SP-Kamerlid Sharon
Gesthuizen. Zij is tegenwoordig voorzitter van AFNL-NOA, de aannemersfederatie
Bouw & Infra en ondernemingsvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland.
FD
De voortdurende daling van de werkloosheid werkt nog niet door in een sterkere
11 aug.
stijging van de lonen. Uit de nieuwste cijfers in de database van het Centraal Bureau
voor de Statistiek blijkt dat de loonontwikkeling in Nederland volkomen vlak is. De caolonen inclusief bijzondere beloningen zijn in juli 1,4% hoger uitgevallen dan een jaar
eerder. Vanaf het begin van het jaar worden steeds percentages van 1,3 of 1,4
gemeten.
TNO
De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt ieder jaar toe (zie ook flexbarometer.nl).
9 aug.
Het aandeel vaste contracten neemt af en de flexibele schil van organisaties groeit. In
het eerste kwartaal van 2017 was de flexibele schil 36,3% (inclusief zzp’ers).
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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 (%)

Tabel 1: Achtergrondinformatie bij figuur 1

Actueel
CBS
(realisatie)
Inflatie 1,4%
Inflatie afgeleid 1,4%
Contractloonstijging markt 1,5%

2017 2018
CPB CPB
(ra(raming) ming)
1,4%
1,4%
1,6%

1,4%
1,3%
2,2%

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 Concept MEV d.d. 16-8-2017 (CPB).

Figuur 2: AWVN-loonstijging (%)

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2
Aug.
2017
Twaalfmaandscijfer (%)
1,8
1,6
12-mnds herwogen (%)
1,9
1,6
Aantal cao’s
2
219
Werknemers
1400
1,88 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):
 ING Bank (1,7%): O.a. uitgebreid vaderschapsverlof, nieuwe beoordelingscyclus.
 Mn Services (0,88%): RAB in de vorm van bijdrage pensioenopbouw.
 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (1,69%): nadere stappen duurzame inzetbaarheid.
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1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017
In cao-seizoen 2017 expireren 449 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben
cao-partijen voor 219 (2,7 miljoen werknemers) van deze 449 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt
neer op een nieuwe cao voor 49% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt iets onder het gemiddelde
van eerdere jaren (51%).
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie

Looptijd
Tot nu toe zijn er in totaal 243 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 219 eerder
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 24 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 decemberakkoorden 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 (76%) 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 (33%) 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 219 van alle 243 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is
1,64% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging
toevallig ook uit op 1,64%. Er is sprake van een hogere contractloonstijging in recente akkoorden (zie
staven in figuur 5). De gemiddelde contractloonstijging per afsluitmaand schommelt tussen de 1,08% en
1,85%.
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 46 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 44 akkoorden
(waaronder 0,98 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde
contractloonstijging bedraagt 1,64% op twaalfmaandsbasis, gelijk aan het gemiddelde van alle afgesloten
2016-akkoorden (inclusief ondernemingscao’s). Herwogen naar aantal werknemers komt de gemiddelde
contractloonstijging voor MKB-branches uit op 1,73% 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 cao-seizoen
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. Zeggenschap voor flexwerkers
De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt ieder jaar toe (flexbarometer.nl). Het aandeel vaste
contracten neemt af en de flexibele schil van organisaties groeit. In het eerste kwartaal van 2017 was het
aandeel flexwerkers 36,3% (inclusief zzp’ers). Nu een steeds groter aandeel van de werkenden flexwerkers
betreft, neemt het belang om hen te betrekken toe. Hoe kunnen diverse werkenden in de flexibele schil
invloed uitoefenen op hun arbeidssituatie in de organisaties waardoor zij worden ‘ingehuurd’? Deze en
andere vragen stellen de onderzoekers van TNO centraal in de publicatie ‘Zeggenschap voor flexwerkers,
voorbeelden uit de praktijk’.
Wanneer zij spreken over medezeggenschap hanteren de onderzoekers een brede definitie. Zij stellen dat
‘zeggenschap voor flexwerkers kan gaan over formele medezeggenschap in het kader van de Wet op de
Ondernemingsraden. Zeggenschap voor flexwerkers kan ook een informele vorm van zeggenschap
betreffen. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om het betrekken van flexwerkers bij het werkoverleg en
bijvoorbeeld in werkgroepen, verbeterteams of de mening vragen in het medewerkerstevredenheidonderzoek. Hierbij hoeft de OR niet per definitie een rol te spelen.’
In de publicatie worden vier vormen van medezeggenschap onderscheiden. Enerzijds betreffen die de
formele medezeggenschap:
1. Flexwerkers zijn lid van de OR
2. Flexwerkers worden betrokken als achterban via thema- en werkgroepen
3. Flexwerkers worden betrokken via vergaderingen en enquêtes
Anderzijds betreft het de informele medezeggenschap:
4. Flexwerkers worden op de werkvloer betrokken via werkoverleg

Bron: TNO-rapport ‘Zeggenschap voor flexwerkers’ (2017).

Uit het rapport blijkt dat onderzoekers veel moeite hebben ondervonden bij het vinden van de juiste
praktijkvoorbeelden bij deze vormen van medezeggenschap. Zij suggereren dan ook dat het onderwerp,
ondanks de toename van het aantal flexwerkers, niet sterk leeft.
AWVN gelooft dat een duurzame inzet van de flexibele schil uiteindelijk het meest toekomstbestendig is.
Dat betekent het betrekken van alle werkenden die in en rond de onderneming lopen. De
praktijkvoorbeelden die men wél in kaart heeft weten te brengen in dit rapport zijn dan ook zeer het lezen
waard voor werkgevend Nederland.
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3. Sectoroverzicht 2017: zorg en publieke sector
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 en arbeidsvoorwaardenregelingen in de zorg en in
de publieke sector.
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 Onderzoeksinstellingen en eindigend met
Gemeenten. In deze elf cao’s is sprake van een contractloonstijging van 1,5%. Zonder de nullijn in de HBOcao bedraagt het gemiddelde 1,6%.
Acht van de elf akkoorden expireren in 2019 (meest afgesproken expiratiedatum: 1-4-2019).
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 dertien lopende cao’s is gemiddeld 1,48% op twaalfmaandsbasis. De spreiding is groot: van
0,17% voor CIZ tot 2,17% voor de Politie.
(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. Vier cao’s zijn al meer dan een half jaar geleden
verlopen (waaronder Rijk en Defensie).
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
publieke sector is geen sprake van achterstallig onderhoud.

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 grootste cao’s in het cao-seizoen 2017 in de publieke sector
Niet tot stand gekomen
Wel tot stand gekomen
Naam van akkoord
12Afsluit- Looptijd (in maanden), Naam (in volgorde van
mnds.
datum naar afsluitdatum
expiratiedatum)
%
1. Nieuwe akkoorden
3. Expiratie in 2017
Onderzoekinstellingen
HBO
Universiteiten
Ziekenhuizen
Provincies
GGZ
Huisartsenzorg
Jeugdzorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Gemeenten

1,6%
0%
1,4%
1,8%
1,7%
1,6%
1,8%
1,6%
1,7%
1,6%
1,5%

13-1-17
23-3-17
28-3-17
16-5-17
22-5-17
24-5-17
29-5-17
30-5-17
9-6-17
21-6-17
4-7-17

1-1-17 / 1-1-18 (12)
1-4-17 / 1-4-18 (12)
2-7-16 / 1-7-17 (12)
1-1-17 / 1-4-19 (27)
1-1-17 / 1-1-19 (24)
1-3-17 / 1-6-19 (27)
1-3-17 / 1-3-19 (24)
1-1-17 / 1-4-19 (27)
1-1-17 / 1-4-19 (27)
1-4-17 / 1-7-19 (27)
1-5-17 / 1-1-19 (20)

2. Lopende cao’s
UMC
Ambulance
Politie
Kinderopvang
CIZ
Zorgverzekeraars
Gezondheidscentra
VVT
UWV
Museum
Kunsteducatie
Fokus
SBOH Huisartsen

Rijk (1-1-17)
Defensie (1-1-17)
Waterschappen (1-1-17)
Omroeppersoneel (1-1-17)
Rechterlijke macht (1-1-17)
Hidha (1-7-17)
Universiteiten (1-7-17)
PO (1-10-17)
VO (1-10-17)
BVE/MBO (1-10-17)

4. Expiratie voor 2017
1,09%
1,86%
2,17%
1,6%
0,17%
1,75%
1,5%
2,14%
1,03%
1,63%
1,5%
1,7%
1,13%

10-6-15
3-11-15
17-12-15
10-3-16
14-3-16
1-7-16
1-9-16
14-10-16
19-10-16
9-11-16
1-12-16
8-12-16
22-12-16

1-4-15 / 1-1-18 (33)
1-1-15 / 1-1-19 (48)
1-1-15 / 1-1-18 (36)
1-1-16 / 1-1-18 (24)
1-1-16 / 1-1-19 (36)
1-7-16 / 1-7-18 (24)
1-1-15 / 1-1-18 (36)
1-4-16 / 1-4-18 (24)
1-8-16 / 1-1-19 (29)

N.v.t.

1-10-16 / 1-10-18 (24)

1-1-17 / 1-1-19 (24)
1-1-17 / 1-1-18 (12)
1-1-16 / 1-1-18 (24)

9

CAO-info
nummer 14
24 augustus 2017

4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden
Tabel 1: Recente afspraken in 2017-akkoorden/onderhandelingsresultaten
Cao-akkoord
ING Bank
Omvang: 16.500 wns.
Looptijd:
1-1-2018 tot
1-1-2019 (12 mnd.)
Afgesloten: 17-7-2017

Afspraken over DI en flexibiliteit
DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: Perspectief op werk
Elke ING-medewerker heeft recht op perspectief op werk.
Binnen of buiten ING. Dit vraagt om een continue investering om
arbeidsmarkt fit te zijn. Mijn Koersplan is er voor iedereen en is
deel van je ontwikkelafspraken. Om het actief werken aan Mijn
Koersplan te stimuleren, is afgesproken dat een fasering wordt
aangebracht in het ontsluiten van de middelen in tijd en geld:
eerst Mijn Koerscheck, daarna Mijn Koersplan en daarna
toegang tot de middelen. Daarnaast is de ambitie uitgesproken
dat iedere medewerker een Mijn Koersplan heeft, maar dat op
1-1-19 tenminste 75% van de medewerkers een Mijn Koersplan
heeft. Door onder meer een activatiecampagne en het
faciliteren van coaching zal de dialoog tussen manager en
medewerker nog meer gestimuleerd worden. De effecten van
Mijn Koersplan zullen kwalitatief en kwantitatief gemonitord
worden door de Monitoringcommissie Duurzame Inzetbaarheid.
Er zal zo snel mogelijk in 2018 een individuele leerrekening voor
alle medewerkers gefaciliteerd worden waarin jaarlijks 375 euro
wordt gestort en additioneel eenmalig 375 euro als incentive
voor het hebben van een opgesteld Mijn Koersplan. De
leerrekening heeft tot doel dat medewerkers zelf de beschikking
hebben over een budget voor opleidingen, bijvoorbeeld in het
kader van hun plan C, waarbij het doel is de uitnutting fiscaal te
faciliteren en welk budget ook na uitdiensttreding bij ING
meegenomen kan worden.
ING zal onderzoeken of en op welke wijze door medewerkers
opgedane kennis en ervaring kan worden vertaald in formele
kwalificaties en in- of externe certificering. Dit ondersteunt de
arbeidsmarktfitheid van medewerkers en geeft hen meer inzicht
in hoe zij zich verhouden tot de behoeftes op de in- en externe
arbeidsmarkt.
-Gezondheid: Werkdruk
Afgesproken is dat het onderwerp werkdruk wordt gezien als
een risico dat continu aandacht vraagt. De werkdruk wordt
jaarlijks middels diverse instrumenten actief gemeten en is vast
onderwerp van gesprek tussen manager en medewerkers
(individu en team) en zal periodiek besproken worden tussen
ING en de vakorganisaties.
-Jongeren: Diversiteitsdag
De mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen in een
kalenderjaar op een voor jou belangrijke (religieuze) feestdag,
zoals nu al in de cao is opgenomen zal worden omgevormd tot
1,5 dag betaald verlof en 1,5 dag onbetaald verlof. Cao-partijen
willen hiermee onderstrepen dat zij diversiteit binnen de
organisatie waardevol vinden.

Loonafspraken
12-mnds=1,7%
Initieel:
1,7% per 1-9-2018

Flexibele beloning:
BAB.
Toelichting: Het
centrale thema van
deze cao, inclusief
sociaal plan en
pensioen, is jouw
perspectief. Dit
perspectief richt zich
op jouw werk
(vakmanschap, Step Up
Performance
Management,
financieel en niet
financieel waarderen,
het Sociaal Plan) en
jouw vitaliteit (werk en
privé, verlof en MVO).
Bij de 1,7% geldt een
minimum van €500 per
procentpunt per jaar
op basis van 36 uur. De
kersverse ouder die
geen gebruik kan
maken van
bevallingsverlof krijgt
recht op 1 maand
betaald verlof. Eerste
2018-akkoord.

- Partijen hebben afgesproken om te onderzoeken of er
eventuele beloningsverschillen bestaan tussen bepaalde
doelgroepen (bijvoorbeeld m/v), die niet te rechtvaardigen zijn
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op grond van gelijke performance, kennis en ervaring. Mochten
zulke verschillen worden aangetroffen dan zullen deze binnen de
mogelijkheden die de cao daarvoor biedt, op passende wijze
worden weggenomen.
- Cao-partijen vinden het onaanvaardbaar dat er onbedoeld
bepalingen in de cao staan die leiden tot ongelijke behandeling
van LGBTQ-medewerkers en zullen om die reden onderzoeken of
de (uitvoering van) het HR-beleid onbedoeld discriminatoir is.
Mochten zulke verschillen worden aangetroffen dan zullen deze
binnen de mogelijkheden die de cao daarvoor biedt, op
passende wijze worden weggenomen.
FLEXIBILITEIT:
-Mantelzorg: Mantelzorg
ING zal uiterlijk Q1 2018 een erkend mantelzorgbedrijf zijn. Een
nadere duiding over de inhoud van wet Arbeid en Zorg zal
expliciet in de cao worden opgenomen en de informatie en tools
met betrekking tot mantelzorg zullen duidelijk en op één plek
voor medewerkers ter beschikking gesteld worden.
-HNW: Plaats- en tijdonafhankelijk werken
De afspraken in de cao over plaats- en tijdonafhankelijk werken,
blijven ook binnen de kaders van de agile way of working
ongewijzigd.
-MVO/groen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Medewerkers van 60 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om
één dag per week hun kennis en kunde in te zetten bij
maatschappelijke organisaties of in het onderwijs in Nederland,
met behoud van alle arbeidsvoorwaarden.
-BAB: Step Up Performance Management
Per 1.1.18 zal Step Up Performance Management
geïmplementeerd worden binnen de kaders van het huidige
systeem en zal er in 2018 continue evaluatie door cao-partijen
plaatsvinden. Dat betekent dat de beoordelingsverhoging zoals
is opgenomen in de cao 2015-2017 ook in 2018 blijft gelden.
Nieuw is dat iedere medewerker afspraken maakt op drie
onderdelen: Job, Stretched Ambitions (uitdagende ambities) en
Orange Code en voor ieder van deze onderdelen drie
kwalificaties kan verkrijgen: Excellent, Well Done, Needs
Improvement.
ARBEIDSVERHOUDINGEN:
-Vorm: Het centrale thema van deze cao, inclusief sociaal plan
en pensioen, is jouw perspectief. Dit perspectief richt zich op:
jouw werk: vakmanschap, Step Up Performance Management,
financieel en niet-financieel waarderen, het Sociaal Plan
jouw vitaliteit: werk en privé, verlof en maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Dit perspectief kan gerealiseerd worden door binnen de kaders
van de nieuwe manier van samenwerken de goede dialoog te
stimuleren tussen de individuele medewerker, het team en de
manager. De afspraken die cao-partijen gemaakt hebben, sluiten
aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, binnen de sector
financiële dienstverlening, de organisatie van ING, de wensen
van vakorganisaties, de geldende wet- en regelgeving en de
wens tot verdere innovatie van de cao.
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Waarderen en belonen
Gedurende de looptijd van deze cao zal door cao-partijen in
dialoog met medewerkers onderzocht worden welke vormen
van financieel en niet-financieel waarderen ertoe bijdragen dat
de talenten van ieder individu herkend, erkend en verder
ontwikkeld worden en hoe medewerkers uitgedaagd worden
zich te blijven ontwikkelen. Daarbij zal een evenwichtige balans
worden gezocht tussen de belangen en performance van de
medewerker, die van het team en van de organisatie. Daarin zal
ook een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen belangen
van klanten, aandeelhouders, werknemers en de samenleving.
Als onderdeel van het onderzoeken van beloningsvormen zullen
zowel collectieve componenten (bijvoorbeeld een vorm van
winstdeling) als individuele componenten (bijvoorbeeld de
beloning van performance, keuzevrijheid tussen loon of vrije tijd)
worden betrokken.
Op basis van de voorstellen uit deze dialoogsessies die al in 2017
zullen starten, zullen er gedurende 2018 enkele
experimenten/proeftuinen plaatsvinden na goedkeuring door
cao-partijen.
De sociale partners zullen in 2018 op basis van de uitkomsten
van de dialoog met medewerkers afspraken maken op welke
manier waarderen voor de toekomst ingevuld zal worden.
Daarnaast is afgesproken dat het onderwerp teamwaardering
wordt opgenomen in het hoofdstuk over belonen, waarbij het
element samenwerken een belangrijke rol krijgt.
-Modernisering: - Cao-partijen willen samen met medewerkers
onderzoeken of en hoe HR-instrumenten beter bij de nieuwe
manier van samenwerken binnen ING kunnen aansluiten, en de
cao op onderdelen moderniseren. Experimenten gedurende de
looptijd van de cao zijn mogelijk na goedkeuring door caopartijen.
Mn Services
Omvang: 1.200 wns.
Looptijd:
1-1-2017 tot
1-1-2019 (24 mnd.)
Afgesloten: 12-6-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: 3. Ondersteuning bij duurzame
inzetbaarheid
De komende cao-termijn wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor alle medewerkers om eigen keuzes te
maken als het gaat om hun eigen duurzame inzetbaarheid en
arbeidsvoorwaarden. In deze “Benefit-pot” zal voor de
medewerkers tegoed worden opgebouwd waarover zij
vervolgens naar vrije keuze kunnen beschikken. Met de
middelen uit deze pot kunnen medewerkers eigen keuzes maken
die aansluiten bij hun eigen behoefte. Die behoefte kan
betrekking hebben op opleiding en ontwikkeling, op mantelzorg
of zorg voor kleine kinderen. De Benefit-pot zal worden
opgebouwd met componenten als: het kopen en verkopen van
verlof, het individueel opleidingsbudget ten behoeve van
duurzame inzetbaarheid, etc. Ook de aanpassing van de afspraak
met betrekking tot cao-ouderschapsverlof over 2018 en verder
(zie punt 14), zal betrokken worden bij dit onderzoek. Een
werkgroep bestaande uit een in overleg nader te bepalen
afvaardiging vanuit de OR, de Unie, FNV, ongebonden leden en
MN wordt hiervoor in het leven geroepen. MN initieert de eerste
afspraak.

12-mnds=0,88%
Initieel:
0,75% per 1-4-2017
+ 1% per 1-1-2018

Flexibele beloning:
RAB.
Toelichting:
Resultaatafhankelijke
uitkering in de vorm
van bijdrage aan
pensioenopbouw.
Sociaal plan wordt
verlengd met 1 jaar
t/m 31 december
2019.
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Om medewerkers in staat te stellen een groter budget voor het
IOB te benutten wordt de maximale opbouw verhoogd van €
1.200,- naar € 2.000,-.
-Gezondheid: 8. Werkdrukmeting/MTO
MN houdt in 2017 een medewerkersonderzoek. Hierin zijn
vragen opgenomen over werkdruk. Deze vragen brengen in kaart
of er sprake is van te hoge werkdruk. Daar waar dit het geval is,
zal in overleg met de vakorganisaties een verdiepende
vragenlijst worden ontwikkeld en uitgezet om de oorzaken van
de werkdruk gericht te kunnen onderzoeken.
-Participatiewet: 14. Participatiewet
Partijen vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt of medewerkers met een chronische aandoening,
meer kansen krijgen op die markt.
MN geeft aan dat zij rond de dertig mensen in dienst hebben
met of een beperking of een chronische aandoening en voert
daar al jaren een sociaal beleid voor uit, bijv. met aangepaste
werkplekken, parkeerplekken, flexibele werktijden, collegiale
opvang, etc. Dit beleid heeft geleid tot een uitreiking bij de SER
van de Fit for Work Award 2016.
Werkgever zal een inspanningsverplichting op zich nemen om
gedurende de looptijd van de cao het aantal medewerkers met
een afstand tot de arbeidsmarkt of chronische aandoening met
vijf te verhogen. Eind 2018 zullen partijen deze afspraak
evalueren.
FLEXIBILITEIT:
-Meer flexibiliteit werkgever:
Verschoven uren en onregelmatigheidstoeslag (art. 3.3, 3.4, 4.8
en 4.9) worden afgeschaft. Deze zijn al jaren niet meer
toegepast. De stand-by regeling en overwerk(vergoeding) blijven
bestaan.
15. Aanpassing artikel Overwerkvergoeding
Partijen hebben besloten om de overwerkvergoeding niet meer
toe te kennen aan managers.
-Meer flexibiliteit werknemer: 6. Uitruilen feestdagen
Het moet mogelijk zijn voor medewerkers om een erkende
Nederlandse feestdag te ruilen voor een erkende feestdag van
Islam, Jodendom, Hindoeïsme of Boeddhisme. Voorwaarde
hiervoor is dat het werk dit toelaat.
-Mantelzorg: 13. Ouderschapsverlof/mantelzorg*
Partijen zijn overeengekomen het extra cao-ouderschapsverlof
op een andere wijze in te zetten en te betrekken bij de afspraken
over mantelzorg. Voor 2017 wordt het extra ouderschapsverlof
gehandhaafd en in 2018 vervalt deze. Partijen is een aantal
afspraken rond mantelzorg overeengekomen. Deze worden in de
looptijd van de cao gerealiseerd. Het bedrag dat vrijvalt met het
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vervallen van het extra cao-ouderschapsverlof zal worden
betrokken bij de financiering van de duurzame inzetbaarheid als
bedoeld onder punt vier. Dit bedrag komt ten goede aan alle
medewerkers en niet aan een beperkte groep. De voorstellen
rond mantelzorg zijn:
• Aanstellen mantelzorgambassadeur met als taak
sparringpartner voor medewerker en manager inzake balans
werk-privé en zorg.
• Communicatie via MN Plaza:
o Calamiteitenverlof, kort- en langdurig zorgverlof
o Mantelzorg en tips hoe werk en zorg te combineren, waar kan
mantelzorger terecht?
o Tips voor manager, maak mantelzorg, balans werk-privé
onderdeel van periodiek gesprek
o Aanbod collectieve verzekering: 14 dagen vervangend
mantelzorg, instructie/training voor mantelzorg.
• Maatwerk afspraken tussen manager en medewerker:
o Mogelijkheid voor thuiswerken en flexibele inzet uren. Ook
voor afdelingen waar dit nu minder wordt toegepast door
maatwerk afspraken vast te leggen tussen medewerker en
manager.
o Mogelijkheid voor tijdelijke aanpassing contracturen.
o Richtlijnen: max 4 uur in de week, 20 uur in de maand.
o Tijdelijke parkeerplek om snel weg te kunnen.
o Gebruik maken van vervangende zorg via collectieve
zorgverzekering van MN (14 dagen).
o Mogelijkheid bieden voor sparen voor mantelzorg (dit zal
worden meegenomen bij het onderzoek naar de “Benefit-pot”).
* De officiële definitie voor mantelzorg, die door de overheid
wordt gehanteerd is: Mantelzorgers zorgen meer dan acht uur
per week en/of langer dan drie maanden en onbetaald voor een
chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner,
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
-RAB: 2. Resultaatafhankelijke uitkering
MN zal een resultaatafhankelijke uitkering doen in 2018 en 2019
in de vorm van een extra bijdrage aan de pensioenopbouw van
medewerkers indien het ‘resultaat voor belastingen’ tenminste 3
miljoen bedraagt. Bij een ‘resultaat voor belastingen’ van 6
miljoen en meer, bedraagt de bijdrage aan de pensioenopbouw
1,5 miljoen. Bij een ‘resultaat voor belastingen’ van 4,5 miljoen
wordt 1 miljoen extra bijgedragen en bij een ‘resultaat voor
belastingen’ van 3 miljoen wordt 0,5 miljoen extra bijgedragen.
Het ‘resultaat voor belastingen’ wordt vastgesteld na
accountantscontrole in april 2018 en 2019. De extra bijdrage
wordt gereserveerd en aangewend voor het verhogen van het
opbouwpercentage vanaf januari van het eerstvolgende jaar,
binnen de geldende wettelijke kaders. Deze verhoging geldt voor
medewerkers die op 1 juni van het daaraan voorafgaande jaar in
dienst zijn en vanaf die datum onafgebroken in dienst zijn
geweest.
Groenten- en
Fruitverwerkende
Industrie

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: duurzame inzetbaarheid: cao-partijen zullen
gezamenlijk vragen stellen aan de onderzoekers over het

12-mnds=1,69%
Initieel:
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Omvang: 2.360 wns.
Looptijd:
1-10-2016 tot
1-10-2018 (24 mnd.)
Afgesloten: 14-6-2017

betreffende onderzoeksrapport en zich zelfstandig nader
beraden.

1,5% per 1-1-2017
+ 1,875% per 1-4-2018
Toelichting: VIGEF:
Naast de aanpassing
van de schaalsalarissen
zullen o.a. de
bepalingen over
opeenvolgende
dienstverbanden, de
definitie van het
uurloon, de aparte
loonschaal voor
werknemers die onder
de Participatiewet
vallen of werken op
basis van een BBLovereenkomst in de
cao worden aangepast.
Voorts zullen
afspraken in de cao
over o.a. de WGApremie, de
werkkostenregeling en
de vergoeding
ziektekosten worden
voortgezet.
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda
Onderwerp

Datum

CAO-info

Laagste loonschalen
Pensioen

29 juni

13

Sectoroverzicht 2017-seizoen: de commerciële dienstverlening
DNB: Hoogste economische groei in tien jaar

15 juni

12

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
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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:
- CPB-ramingen
- Cao-seizoen stand van zaken; akkoorden van ING
Bank, Ikea en gemeenten
- Haagse polder stand van zaken
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.
Leergang Strategisch HRM, 7de editie geheel vernieuwd!
5-9-2017 | Cursus
Start van de zevende en vernieuwde editie van de succesvolle leergang Strategisch HRM van AWVN en
Nyenrode Business Universiteit; al meer dan 100 HR-professionals volgden deze leergang.
Lees meer
Van start-up naar scale-up. Wat nu?
5-9-2017 | Voorlichting
Bijeenkomst voor MKB-bedrijven die groeien.
Lees meer
Arbeidsmigratierecht (IAM 2017, 1)
5-9-2017 | Cursus
Eerste workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).
Lees meer
Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017)
5-9-2017 | Cursus
Start van de vijfdelige workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit. U kunt de workshops ook
afzonderlijk volgen. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Lees meer
17
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Blijven ontwikkelen in de nieuwe werkelijkheid
11-9-2017 | Congres
Interactieve werkconferentie over werken en ontwikkelen in de toekomst, voor werkgevers en voor
opleiders.
Lees meer
(Hoe) belonen in 2018 en verder
14-9-2017 | Voorlichting
Wat is de impact van de toegenomen arbeidsmarktkrapte, het nieuwe beoordelen, generieke
functiehuizen/rollen op belonen? De beloningsmarkt kent nieuwe uitdagingen door deze veranderingen
en nieuwe wet- en regelgeving.
Lees meer
Dossiermanagement en gesprekstechnieken (2)
21-9-2017 | Cursus
Deze masterclass zit vol!
Lees meer
Voorlichtingsbijeenkomsten over wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet
28-9-2017 | Voorlichting
Ondernemingsverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN,
arbobranchevereniging OVAL en de Inspectie SZW vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de
gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet.
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
Sociale verzekeringen (IAM 2017, 2)
5-10-2017 | Cursus
Tweede workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).
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
18
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Internationaal ondernemen gaat vaak gepaard met zakelijk reizen en werken in het buitenland, kortom
grensoverschrijdende arbeid.
Lees meer
Arbeidsrecht en -voorwaarden (IAM 2017, 3)
2-11-2017 | Cursus
Derde workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).
Lees meer
Dossiermanagement en gesprekstechnieken (3)
2-11-2017 | Cursus
Moeite met het voeren van (kritische) voortgangsgesprekken of gesprekken over bijvoorbeeld duurzame
inzetbaarheid? De masterclass 'Dossiermanagement en gesprekstechnieken' biedt soelaas.
Lees meer
Privacy en werk
7-11-2017 | Voorlichting
Praktijkdag privacy en werk. Eendaagse cursus.
Lees meer
Basiscursus medezeggenschapsrecht
9-11-2017 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?
Lees meer
Belastingrecht (IAM 2017, 4)
23-11-2017 | Cursus
Vierde workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).
Lees meer
Pensioen (IAM 2017, 5)
14-12-2017 | Cursus
Vijfde en laatste workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).
Lees meer
Leergang arbeidsvoorwaarden 'Nieuwe tijden, nieuwe cao, nieuwe kennis'
13-2-2018 | Cursus
Leergang arbeidsvoorwaarden, 'Nieuwe tijden, nieuwe cao, nieuwe kennis', bestaande uit 12 modules (zes
bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen voor de branche.
Lees meer
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
7-3-2018 | 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
Basiscursus medezeggenschapsrecht
5-4-2018 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?
19

CAO-info
nummer 14
24 augustus 2017

Lees meer
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
3-10-2018 | 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
Basiscursus medezeggenschapsrecht najaar 2018
15-11-2018 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?
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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