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Chapeau   
 
Afgelopen dinsdag, 19 september 2017, verzamelden alle hoedjes, 
camera’s en kanonnen zich in Den Haag. Er stond iets belangrijks te 
gebeuren. Gedurende de ochtend hing een dikke mist boven de 
hofstad die maakte dat de toppen van de ministeries verdwenen in een 
ondoorzichtige deken van minuscule waterdruppeltjes. Er trok een 
optocht door de straten met een koets als koploper. De militairen 
lieten hun geschut knallen terwijl de stoet door het centrum bewoog. 
Plukjes rook en kruitdampen stegen op uit de lange lopen van het 
militaire wapentuig en zweefden over het Malieveld. Langzaam brak de 
zon door en opende de blauwe lucht zich boven de stad.  
 
Toen de koning de Ridderzaal binnenkwam schalden de trompetten vanaf het balkon. Een golf van 
opwinding rolde door het publiek. De aanwezigen stonden op terwijl het koninklijk echtpaar zich via het 
middenpad naar de troon begaf. Op het ritme van hun tred deinden de hoedjes mee bovenop de zee van 
grijzende haren. Willem-Alexander sprak en de aanwezigen luisterden. De commissie van in- en 
uitgeleiden deed uitstekend werk bij het escorteren van de koninklijke hoogheden. Toch voelde men een 
moeilijk te duiden ongemak.  
 
Na de troonrede vertrok het glazen rijtuig weer richting paleis Noordeinde. Een aantal politici reageerden 
verontwaardigd voor de camera’s van de NOS terwijl anderen juist behoorlijk te spreken waren over de 
plannen van de zittende regering. Ondertussen verzamelden de menigtes zich voor het paleis in 
afwachting van de bekende balkonscène. Toen de dranghekken werden weggehaald stormden ze richting 
de poort, op jacht naar de beste plekken. De extra luchtweerstand van indrukwekkende hoofddeksels 
deerde daarbij niet. Er zijn weinig zekerheden in deze wereld, maar dat niemand zo mooi zwaait als het 
Nederlands staatshoofd, is er wel een. Met het sluiten van de balkondeuren ging de menigte ook uiteen.  
 
‘Waar ging het vandaag eigenlijk over?’, vraagt een jongedame aan haar vriend terwijl ze terugwandelen 
naar het station.  

Hij is even stil.  
‘Prinsjes’, antwoordt hij uiteindelijk.  
 
Toch maar mooi een hele dag mee gevuld, chapeau.  
 
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten) 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNi4DHoLHWAhXCZFAKHX4BBhQQjRwIBw&url=http://www.eventseye.com/fairs/f-chapeau-14009-1.html&psig=AFQjCNG4agLr1pX91UYdlbgpn43HJiKsUg&ust=1505910663387823
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets augustus/september 2017  

NOS 
19 sept. 

Van 18 procent van alle huishoudens blijft de koopkracht volgend jaar gelijk of gaat  
omlaag. Dat blijkt uit de prinsjesdagcijfers van het ministerie van Sociale Zaken.  

NOS 
19 sept. 

De koning zei in de Troonrede dat meer mensen moeten profiteren van de 
economische voorspoed. Volgens premier Rutte is dat niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de politiek. 

NU.nl 
16 sept. 

Rekenmeesters van het Centraal Planbureau (CPB) kunnen aan de slag met een reeks 
plannen van de vier partijen die onderhandelen over een nieuwe regering.  
Een groot deel van de afspraken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is naar het 
onderzoeksinstituut gestuurd. 

FD 
16 sept. 

De tijd dat werknemers bescheiden loonstijgingen slikten om de economie op de been 
te houden en de export te stutten, is voorbij. Aan bijna alle cao-tafels gaan de 
looneisen in 2018 fors omhoog, om de scheefgegroeide verdeling tussen arbeid en 
kapitaal weer recht te breien en een inhaalslag te maken met de koopkracht. Dat zegt 
Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV Vakmensen, in een interview met het FD. 

Telegraaf 
15 sept. 

Gemiddeld hebben Nederlanders volgend jaar 0,6 procent meer te besteden. De 
werkloosheid daalt naar 390.000. Dat blijkt uit cijfers in de begroting voor 2018, in 
handen van deze krant. 

FNV 
14 sept. 

FNV Luchtvaart is blij met de uitspraak van het Europese Hof dat bepaalt dat geschillen 
die medewerkers van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair hebben met hun 
werkgever, vallen onder het rechtssysteem van het land waarin de medewerkers 
wonen en werken. En dus niet onder het rechtssysteem van Ryanair’s thuisland Ierland, 
zoals de luchtvaartmaatschappij beweerde.  

NU.nl 
13 sept. 

Het kabinet ziet er niets in om leeftijdsdiscriminatie op zichzelf strafbaar te stellen. 
Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.  
50PLUS had gevraagd om de strafbaarstelling. Volgens fractieleider Henk Krol is 
leeftijdsdiscriminatie een hardnekkig probleem, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. 

StvdA 
13 sept. 

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao 
loonschalen bevat tussen 100 en 120% wml voor de doelgroep van de banenafspraak 
en zo niet om deze alsnog op te nemen. 

  

https://nos.nl/artikel/2193768-koopkracht-82-procent-gaat-erop-vooruit-bekijk-jouw-situatie.html
https://nos.nl/artikel/2193769-rutte-de-lonen-kunnen-omhoog.html
https://www.nu.nl/politiek/4925321/centraal-planbureau-bekijkt-plannen-formatie.html
https://fd.nl/economie-politiek/1218457/het-moet-afgelopen-zijn-met-de-loonmatiging
http://www.telegraaf.nl/binnenland/29264065/__Miljoenennota__Nederlanders_0_6_procent_meer_te_besteden__.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email&apw_campaign=f00b6eba7a75a407e19456a0226d0681
http://m.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2017/september/Uitspraak-Europees-Hof-versterkt-positie-medewerkers-Ryanair/
https://www.nu.nl/economie/4920863/kabinet-ziet-niets-in-strafbaarstelling-leeftijdsdiscriminatie.html
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2017/20170913-laagste-loonschalen.aspx
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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 juli 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 1,4% 1,4% 1,4% 

Inflatie afgeleid 1,4% 1,4% 1,3% 

Contractloonstijging markt 1,5% 1,6% 2,2% 
Noot: Cijfers onder ‘Actueel’ betreft het gemiddelde realisatiecijfer van de 
maanden januari t/m juli 2017 voor particuliere bedrijven (CBS). Ramingen 
voor 2017 en 2018 zijn afkomstig van de Concept MEV d.d. 16-8-2017 (CPB). 

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2 

 Sep. 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 1,8 1,7 

12-mnds herwogen (%) 1,6 1,6 

Aantal cao’s 7 234 

Werknemers (x1000)        20 1,9 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. 
Aug. = akkoorden uit augustus 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): 

 Apollo Vredestein (2%): Studie naar flexibiliteit en wendbaarheid. 

 ANWB (1,83%): Ombouw leeftijdsdagen. 

 Nestlé (2%): Start werkgroep ‘minder werken voor ouderen’. 
 
 
 
 
 

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 450 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben 
cao-partijen voor 237 (1,6 miljoen werknemers) van deze 450 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt 
neer op een nieuwe cao voor 52% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt iets onder het gemiddelde 
van eerdere jaren (54%).  
 
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie 

 
 
Looptijd 
Tot nu toe zijn er in totaal 262 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 237 eerder 
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 25 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 (18 
maanden), maar minder hoog dan de 21 maanden gemiddeld in 2016. Er is sprake van een toename van 
de gemiddelde looptijd: in de decemberakkoorden bedroeg die bijna 21 maanden, terwijl de gemiddelde 
looptijd in de 25 juli-akkoorden van afgelopen maanden ruim 22 maanden bedraagt. 
 
Duurzame inzetbaarheid  
In bijna acht op de tien 2017-akkoorden (78%) staat ten minste één afspraak over duurzame 
inzetbaarheid. In figuur 4 staat een nadere uitsplitsing van afspraken over AWVN-speerpunten voor 2017. 
Een derde van de akkoorden (34%) 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 234 van alle 262 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 
1,66% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging 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 2,00%.   
 
Figuur 7 illustreert dat het traditionele beeld van sectorale loondifferentiatie (industrie bovengemiddeld 
en diensten onder het gemiddelde) zich langzaam maar zeker ook in 2017 lijkt te herhalen: industrie-
akkoorden kennen een gemiddeld hogere contractloonstijging (voeding en papier), en akkoorden in de 
dienstensector (detailhandel, financiële en zakelijke diensten) en publieke sector (overheid en onderwijs) 
kennen een gemiddeld lagere contractloonstijging. 
 
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 duidelijk zichtbaar.  
 
MKB-branches 
Er zijn op dit moment 48 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 46 akkoorden 
(waaronder 0,99 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde 
contractloonstijging bedraagt 1,65% op twaalfmaandsbasis, iets onder 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 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. Macro Economische Verkenningen (MEV): Economie floreert; 
krappere arbeidsmarkt 
 
De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland 
tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de 
begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de 
arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om 
geschikt personeel te vinden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische 
Verkenning (MEV). De nieuwste economische vooruitzichten wijken nauwelijks af van de in augustus 
gepubliceerde voorlopige raming (cMEV).  
 

 
 
De groei van de Nederlandse economie kent een brede basis. De goedererenuitvoer presteert 
bovengemiddeld, de consumptie profiteert van de aantrekkende werkgelegenheid en om aan de hoge 
vraag te kunnen voldoen gaan bedrijven meer investeren. Door de zeer levendige huizenmarkt liggen de 
woninginvesteringen op een hoog niveau, al gaat dat de komende jaren – als gevolg van de vergevorderde 
inhaalslag op de huizenmarkt en de tekorten aan arbeidskrachten in delen van de bouw – wel afzwakken. 
 
Op de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen ronduit positief. De werkgelegenheid stijgt, net als het aantal 
gewerkte uren per werkzame persoon. Ook zijn er meer openstaande vacatures. Deze gunstige situatie 
houdt voorlopig aan, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Dit versterkt de positie van 
werkenden ten opzichte van werkgevers. Verbetering van arbeidsvoorwaarden in de vorm van hogere 
lonen, meer vaste naast flexibele contracten en hogere tarieven voor zzp’ers komt dan in zicht, aldus het 
CPB. 
 
Als gevolg van de aanhoudende economische groei en de daarmee samenhangende stijging van 
belastinginkomsten en daling van werkloosheiduitkeringen loopt het begrotingsoverschot in 2017 en 2018 
op. De geraamde overschotten zijn ruimer dan in de periode 2006-2008 en ook groter dan elders in het 
eurogebied. Qua koopkracht gaan alle groepen die het CPB onderscheidt er komend jaar in doorsnee op 
vooruit. Voor werkenden neemt de mediane koopkracht in 2018 het sterkst toe (+0,8%). Gepensioneerden 
zien hun inkomen met 0,6% stijgen en uitkeringsgerechtigden hebben volgend jaar 0,3% meer te 
besteden. 
 
Mondiaal groeit de economie in 2017 met 3,4% en met 3,6% in 2018. Voor de eurozone wordt een groei 
geraamd van 2,0% in 2017 en 1,8% in 2018. De aantrekkende economische groei gaat gepaard met een 
toenemende wereldhandel. Deze gunstige vooruitzichten zijn zowel mondiaal als binnen Europa omgeven 
met risico’s en onzekerheden. Het gaat dan onder andere om het monetaire beleid van de Europese 
Centrale Bank, noodlijdende Italiaanse banken, de brexit, het financiële beleid van de Verenigde Staten en 
de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea. Naast deze neerwaartse risico’s kan het echter ook zo zijn 
dat de conjuncturele opleving in Europa en de Verenigde Staten momenteel wordt onderschat. 
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In de MEV concludeert het CPB ook dat een revisie nodig is van het beeld dat het Nederlandse onderwijs 
vooral goed is in het bedienen van leerlingen die minder goed meekomen. Nederland blijkt een Europese 
middenmoter wat betreft scholieren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dit pleit voor 
aanvullend beleid gericht op het aanboren van onbenut potentieel onder mensen met minder talent. 
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3. Vakbondsinzet 2018 
 
FNV 
FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5 procent. Mensen die weinig verdienen 
kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal 1000 
euro erbij moet krijgen per jaar. 

FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha: ‘Het is tijd voor echte waardering, er moet nu 
echt meer geïnvesteerd worden in werkenden. Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid 
van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terecht komt bij de mensen. Wij willen 
daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren.’  

FNV: ‘De Nederlandse arbeidsmarkt is in een race naar beneden beland. De concurrentie op de prijs voor 
arbeid is enorm en werkenden betalen de rekening. De lonen blijven achter bij de economische groei, 
terwijl bedrijfswinsten stijgen. Dat komt onder andere doordat werkgevers massaal kiezen voor flexers en 
zelfstandigen die vaak flink goedkoper zijn dan vaste werknemers.’  

FNV: ‘Werk wordt opgeknipt in kleine (oproep)banen waar nauwelijks een fatsoenlijk bestaan mee kan 
worden opgebouwd. Steeds meer werkenden moeten fulltime beschikbaar zijn zonder te weten wanneer 
en hoelang ze moeten werken. Het aantal mensen dat werkt op het minimumloon is fors toegenomen. 
Jongeren komen lastig aan een echte baan, terwijl ouderen op hun knieën de eindstreep moeten halen die 
steeds verder weg komt te liggen.’  

FNV heeft drie speerpunten in haar arbeidsvoorwaardenbeleid van komend jaar: meer loon, meer echte 
banen en een eerlijke verdeling van werk.  

Loon en echte banen  

Met de looneis van 3,5 procent stelt FNV dat het belangrijk is dat iedereen meeprofiteert van de 
economische groei. De ‘bodem’ van 1000 euro zorgt ervoor dat werknemers op het minimumloon er zo’n 
5 procent op vooruitgaan.  

Zakaria Boufangacha: ‘We willen dat de arbeidskosten voor mensen met onzeker werk duurder worden. 
Alleen dán krijg je een goede afweging: vast voor structureel werk, flex voor piek en ziek, zzp voor zeer 
specifiek tijdelijk werk.’  

FNV: ‘Wij willen dat de cao de standaard is voor alle werknemers die in een organisatie werken en dat 
werkgevers investeren in mensen, ongeacht hun contractvorm. Het verdienmodel op arbeid moet 
stoppen. Als het werk structureel is moet een vaste baan volgen. Mensen hebben recht op zekerheid en 
een toekomstperspectief. Dat hoort in een menswaardige maatschappij en is goed voor de economie.’  

Generatiepact  
FNV: ‘Derde belangrijke punt voor FNV is het herverdelen van werk tussen generaties. Hiermee krijgen 
jongeren een echte baan, doordat ouderen minder kunnen werken. Afgelopen jaar zijn hierover goede 
afspraken gemaakt onder andere in de metaalsector, bij Tata Steel, in ziekenhuizen en bij gemeenten.  

Boufangacha: ‘Het generatiepact gaan we doorzetten, het is echt een win-winafspraak voor ouder en 
jonger. Het is een goede manier voor ouderen om gezond de eindstreep te halen, zeker nu iedereen 
langer moet werken. En voor jongeren maken we goede afspraken over fatsoenlijke banen.’  
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Het FNV-ledenparlement heeft vandaag het conceptarbeidsvoorwaardenbeleid goedgekeurd. In 
november wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid definitief goedgekeurd; het nieuwe cao-seizoen gaat op 1 
december 2017 van start.  

CNV 
Van het CNV is nog geen officieel bericht omtrent het arbeidsvoorwaardenbeleid gepubliceerd. Wel 
verscheen Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen, in het FD met de boodschap dat wat betreft de 
tweede vakbond van het land de tijd van loonmatiging voorbij is. Werkgevers moeten volgens de voorman 
niet gek opkijken bij looneisen van 3% of 4%. Ook zal op een aantal plekken 10% loonstijging over een 
periode van drie jaar gevraagd gaan worden. Fortuin voelt zich gesteund door de reeks instituten, politici 
en economen die het afgelopen jaar voor meer loon pleitten.  
 
Werknemers zullen dan ook meer ultimatums gaan stellen, voorspelt de voorzitter. 'De orderboeken zitten 
over het algemeen hartstikke vol vanwege de inhaalvraag. Veel bedrijven hebben de werkdruk al enorm 
op laten lopen, door het aannemen van nieuw personeel uit te stellen.' Hij benadrukt wel dat de bond per 
sector zal blijven kijken wat er mogelijk is, en dat hij een centrale loonpolitiek een stap te ver vindt. 'In de 
eierensector moet je genoegen nemen met 1% of 2%.' 
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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 

Apollo Vredestein 
Omvang: 1.100 wns. 
Looptijd:1-4-2017 tot 
1-4-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 5-9-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Employability:  Studieopdrachten 
· Studie: individueel opleidingsbudget 
De werkgroep individueel opleidingsbudget heeft een advies 
uitgebracht aan de cao-partijen. Om dit advies goed te kunnen 
beoordelen en juiste afwegingen te kunnen maken heeft AVBV 
aangegeven de resterende cao-periode daar de tijd voor te 
willen nemen. Dit betekent dat partijen voorafgaand aan de 
afloop van de cao met elkaar in overleg zullen treden over de 
conclusies van het advies en hoe hiermee verder te gaan. 
-Gezondheid:   
· Werkdruk onderzoek 
AVBV gaat een werkdruk onderzoek laten uitvoeren door een 
onafhankelijke partij. AVBV zal de Ondernemingsraad hierbij 
betrekken. Voorbereidingen hiervoor worden gepland eind 
2017. Zodat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2018 
uitgevoerd kan worden. In een periodiek overleg tussen cao- 
partijen worden de resultaten van het werkdruk onderzoek 
geagendeerd. 
 
Vervolg studie: toeslag bezwaarlijke arbeidsomstandigheden 
De werkgroep toeslag bezwaarlijke omstandigheden (TBW) 
wordt gevraagd de werkzaamheden te hervatten zodra hiervoor 
voldoende capaciteit bij de werkgever beschikbaar is. 
-Participatiewet:  Werkervaringsplaatsen 
AVBV is bereid opnieuw te investeren in tien 
werkervaringsplaatsen (WEP) en hiermee maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen. Bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden op deze ervaringsplaatsen staat de combinatie 
leren en werken centraal en is het opdoen van werkervaring van 
groot belang. Zo nodig is AVBV bereid ondersteuning te geven 
door opleidingen aan te bieden. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit:  · Vervolg studie: wendbaarheid en flexibiliteit 
Onderstaande tekst wordt toegevoegd aan de bestaande tekst 
van de cao 2015-2017 (artikel 27 lid 11). 
Met het vergroten van haar interne flexibiliteit doelt AVBV op 
het vergroten, lees verbreden, van de inzetbaarheid van haar 
medewerkers (kwalitatieve flexibiliteit) en op het snel kunnen 
uitbreiden of terugbrengen van haar productiecapaciteit 
(kwantitatieve flexibiliteit). 
De omvang van de noodzaak voor interne flexibiliteit wordt 
ingegeven door met name twee factoren: 
1. De groei van het aandeel OE in de totale productie evenals de 
eisen van OE-klanten. 
2. Fluctuaties van de vraag naar producten in de 
vervangingsmarkt. 
Cao-partijen hebben vastgesteld dat de werkgroep - en haar 
studieresultaten - niet op de juiste manier zijn afgerond en 

12-mnds=2% 
  
Initieel: 
2% per 1-4-2017 
Toelichting: De 
werkgever heeft 
bovenstaande optie 
aangeboden: "De 
cao/MiHo wordt 
afgesproken voor de 
duur van 24 maanden, 
van 1 april 2017 tot en 
met 31 maart 2019. 
Gedurende de looptijd 
van de cao worden de 
salarisschalen 
verhoogd: Per 1 april 
2017 met 2%en per 1 
april 2018 met 2,3%". 
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spraken af dit alsnog binnen de looptijd van de huidige cao te 
doen: 
- De huidige studieresultaten worden geactualiseerd, waar nodig 
verder uitgewerkt, voorzien van extra alternatieven en 
vervolgens teruggekoppeld aan de stuurgroep. 
- De terugkoppeling aan de stuurgroep bestaat uit twee tot drie 
concrete alternatieven die worden voorgesteld en zowel de 
kwalitatieve als kwantitatieve flexibiliteit vergroten. 
- Om tot de verschillende alternatieven te kunnen komen moet 
binnen de werkgroep aandacht zijn voor inbreng van 
medewerkers uit de productieorganisatie. 
- De samenstelling van de paritaire werkgroep kan worden 
aangepast op voorwaarde dat de continuïteit van het verrichte 
werk gewaarborgd blijft. 
- De eindrapportage aan de stuurgroep vindt voor 1 januari 2018 
plaats. 
- Tussen 1 januari 2018 en 1 maart 2018 worden de drie 
voorgestelde alternatieven aan de productieorganisatie 
voorgelegd teneinde draagvlak te vinden. De uiteindelijk 
gekozen oplossing geniet het meeste draagvlak in de organisatie. 
- Cao-partijen zullen, voor zover nodig, het gekozen alternatief – 
met het meeste draagvlak in de organisatie – bespreken tijdens 
de eerstvolgende cao-onderhandeling. 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Modernisering:  · Studiegroep MiHo en cao 
Gedurende de afgelopen jaren constateert AVBV een sterk 
veranderende behoefte bij nieuwe MiHo-medewerkers voor wat 
betreft wensen rondom arbeidsvoorwaarden. Deze zijn steeds 
moeilijker in te passen in de cao waarin afwijkingen op de 
gemaakte afspraken niet mogelijk zijn. Als gevolg hiervan 
kunnen aantrekkelijke kandidaten niet worden aangenomen en 
boet AVBV in als competitieve werkgever. 
Het doel van de werkgroep is om te onderzoeken: 
1. Welk type arbeidsvoorwaarden zouden moeten gelden voor 
deze groepen; 
2. Welke groepen hiervoor logischer wijze in de scope zouden 
moeten zijn denk hierbij aan locaties, MiHo-niveaus, functionele 
vakgebieden; 
3. Op welke wijze overleg over arbeidsvoorwaarden voor deze 
groepen zou kunnen worden ingericht. 
De werkgroep zal bestaan uit drie vertegenwoordigers van de 
werkgever, één OR-lid en twee afgevaardigden van de bonden 
(FNV en CNV). De werkgroep zal eerst een gemeenschappelijk 
gedeelde opdrachtformulering uitwerken en rapporteren aan 
een stuurgroep (cao-partijen). 
Rapportage vindt plaats voor het einde van het kalenderjaar 
2017. 
-Persoonlijk budget:  Studieopdrachten 
· Studie: individueel opleidingsbudget 
De werkgroep individueel opleidingsbudget heeft een advies 
uitgebracht aan de cao-partijen. Om dit advies goed te kunnen 
beoordelen en juiste afwegingen te kunnen maken heeft AVBV 
aangegeven de resterende cao-periode daar de tijd voor te 
willen nemen. Dit betekent dat partijen voorafgaand aan de 
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afloop van de cao met elkaar in overleg zullen treden over de 
conclusies van het advies en hoe hiermee verder te gaan. 

ANWB Embargo 
Omvang: 3.500 wns. 
Looptijd:1-4-2016 tot 
1-4-2019 (36 mnd.) 
Afgesloten: 7-9-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Ontziemaatregelen:  Leeftijdsdagen gaan in vanaf je 50e (in 
plaats vanaf je 45e nu) en de opbouw verandert ook. 

 

12-mnds=1,83% 
  
Initieel: 
1,75% per 1-2-2017 
+ 1,75% per 1-4-2018 
+ 2% per 1-2-2019 
Toelichting: Afspraken 
over duurzaam 
inzetbaarheidsbudget 
(waarmee je kunt 
werken aan je 
opleiding en 
ontwikkeling), 
werktijdverkorting en 
leeftijdsdagen. 
  
 

Nestlé 
Omvang: 600 wns. 
Looptijd:1-4-2017 tot 
1-4-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten: 12-9-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Ontziemaatregelen:  Duurzame Inzetbaarheid 
Start projectgroep die een voorstel maakt voor een regeling 
“minder werken voor ouderen”. 
-Participatiewet:  Participatie wet 
Er zullen twee medewerkers gedurende de looptijd van deze cao 
met een achterstand op de arbeidsmarkt worden aangenomen. 
Dit past volledig in ons maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Nestlé zal hier wederom een duidelijke 
inspanningsverplichting toepassen.  
 
FLEXIBILITEIT: 
-BAB:  Voor Cao HP wordt het bestaande pay for performance 
principe toegepast, hierbij gelden de reeds afgesproken 
principes over de matrix.  
-Eenmalige uitkering:  €140 
 

12-mnds=2% 
  
Initieel: 
1% per 1-4-2017 
+ 1% per 1-11-2017 
+ 1% per 1-4-2018 
+ 1% per 1-11-2018 
 
  
Flexibele beloning:  
Eenmalig. BAB.  
Toelichting: Start 
projectgroep die een 
voorstel maakt voor 
een regeling “minder 
werken voor ouderen”. 
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda 
 

Onderwerp Datum CAO-info 
Overleg sociaal akkoord beëindigd 
Over de inflatie 

7 sept. 15 

 
Zeggenschap voor flexwerkers 
Sectoroverzicht 2017: zorg en publieke sector 

24 aug. 14 

 
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 

 
  

https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-15/overleg-centraal-akkoord-beeindigd
https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-15/inflatie
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/elc7kshezd/xadpwjdl1g/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/elc7kshezd/lmzkmoiwms/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-13/laagste-loonschalen
https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-13/pensioen
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/pdp36dog49/bhbjny5xcs/cqh38wl4t8/wxgasnijx7
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/pdp36dog49/kgwlsrnund/cqh38wl4t8/wxgasnijx7
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:  
 
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.  
 

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  
 
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  
 
Sociale verzekeringen (IAM 2017, 2) 
5-10-2017 | Cursus 
Tweede workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).  
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/s-hrm-ed7-1
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-1
http://www.awvn.nl/bijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomsten-over-wijzigingen-arbeidsomstandighedenwet
http://www.awvn.nl/bijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomsten-over-wijzigingen-arbeidsomstandighedenwet
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/iam-2-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-2-najaar-2017
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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  
 
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  
 
Arbeidsrecht en -voorwaarden (IAM 2017, 3) 
2-11-2017 | Cursus 
Derde workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).  
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  
 
Privacy en werk  
7-11-2017 | Voorlichting 
De praktijkdag Privacy en werk zit vol.  
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  

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-bunnik
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-bunnik
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2017
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
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/dossiermanagement-en-gesprekstechnieken-drie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/dossiermanagement-en-gesprekstechnieken-drie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-3-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-3-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-training
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-training
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/medezeggenschap-voor-werkgevers-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/medezeggenschap-voor-werkgevers-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-4-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-4-najaar-2017


CAO-info 
nummer 16 

21 september 2017 
 

 17 

 
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 HR-
businesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven 
per module is niet mogelijk.  
Lees meer  
 
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties 
30-11-2017 | Cursus 
AWVN wijst u de weg tijdens een interessante praktijkochtend! 
Lees meer  
 
Privacy en werk 
12-12-2017 | Cursus 
Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema's voor werkgevers in 
2017 én in de toekomst.  
Lees meer  
 
Pensioen (IAM 2017, 5) 
14-12-2017 | Cursus 
Vijfde en laatste workshop van de cyclus Internationale arbeidsmobiliteit (najaar 2017).  
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  
 
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 HR-
businesspartner te worden. Het is alleen mogelijk om aan de gehele opleiding deel te nemen; inschrijven 
per module is niet mogelijk.  
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  
 

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-3
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-3
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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  
 
Basiscursus medezeggenschapsrecht 
5-4-2018 | Cursus 
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?  
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 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 
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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