
CAO-info 
 

21e jaargang, nummer 18 
19 oktober 2017 

Inhoud 
1. Actuele ontwikkelingen ................................................................................................................................ 2 
2. Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ .............................................................................................. 7 
3. Sectoroverzicht 2017: 30 grootste marktcao’s ............................................................................................ 8 
4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden ........................................................................................ 11 
5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda .......................................................................................... 16 
5. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN ......................................................... 18 
 

 

Vertrouwen… of toch controle? 

 
Vertrouwen in de toekomst, dat is de titel van het 
regeerakkoord dat vorige week verscheen. Een kort zinnetje 
dat vragen oproept, want mogen we van het kabinet nu al 
vertrouwen hebben in de toekomst, of komt dat vertrouwen 
pas later, als de toekomst eenmaal daar is?  
Misschien een wat filosofische vraag, maar ik was op die 
bewuste dinsdag nog vol van de denkwijze van Denker des 
Vaderlands René ten Bos. Hij was een van de sprekers bij het 
AWVN-jaarcongres dat de dag ervoor plaatsvond. Toevalligerwijs was vertrouwen ook daar een belangrijk 
thema. Ten Bos hield het pleidooi om het gezegde ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ overboord te 
gooien. Thuis én op het werk.  
Bij het zien van het regeerakkoord, 68 dichtbeschreven pagina’s dik – en daarmee stiekem langer dan het 
vorige regeerakkoord – drong de spreuk zich toch weer op. Want met een akkoord dat zo dichtgetimmerd 
is en dat hoogstpersoonlijk verdedigd zal worden door de onderhandelaars vanuit de Tweede Kamer, lijkt 
er meer sprake van controle dan vertrouwen.   
Hadden de onderhandaars een andere optie? Waarschijnlijk niet. Met een versplinterde Tweede Kamer en 
nauwelijks mogelijkheden om stevige coalities te vormen, zat er niets anders op dan te onderhandelen tot 
achter de komma. Alles om een kabinetscrisis te voorkomen nog voordat de nieuwe ploeg op stoom is. 
 
Een voordeel van een gedetailleerd akkoord is dat we weten wat het kabinet van plan is op 
sociaaleconomisch terrein. De onderhandelaars hebben een vrij gebalanceerd pakket samengesteld 
waarin oplossingen te herkennen zijn waarvoor werkgevers hebben gepleit. Loondoorbetaling bij ziekte, 
ontslag, flexibele arbeid; stuk voor stuk thema’s die in een nieuwe regeerperiode niet kunnen blijven 
liggen. 
Opvallend is dat het kabinet behalve zichzelf ook sociale partners huiswerk geeft. ‘Het zou goed zijn als 
werkgevers en werknemers ook afspraken maken over de modernisering van cao’s; ruimte voor 
maatwerk, keuzevrijheid (…) en meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid’, staat al in de derde 
alinea van de sociale paragraaf. Laten dat nu net onderwerpen zijn die hoog op het lijstje van werkgevers 
aan cao-tafels staan. Natuurlijk, intenties zijn geen afspraken, en de oproep is dan ook terecht, maar de 
inzet van werkgevers op deze onderwerpen is onverminderd. Daar kunnen Rutte c.s. op vertrouwen. 
 
Anne Wouters (twitter: @AnneW0uters) 
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets oktober 2017  

CBS 
16 okt. 

Analyse oktober: Hoogconjunctuur 
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober beter dan 
een maand eerder. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun 
langetermijntrend. 
 

CBS 
14 okt. 

Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn 
meer 55-plussers dan toen, en mensen in deze groep hebben vaker betaald werk. Dat 
meldt het CBS op grond van een analyse van cijfers over werkende 55-plussers.  
De ontwikkeling is voor een deel toe te schrijven aan de samenstelling van de 
bevolking. In 2003 waren er 3 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar, in 2016 waren 
dat er 4 miljoen. Daarnaast groeide het percentage mensen in deze leeftijdsgroep met 
betaald werk, oftewel de netto-arbeidsparticipatie. Tussen 2003 en 2016 nam die toe 
van 27,2 naar 39,7%. 
 

NU.nl 
12 okt. 

Economen van Rabobank verwachten dat de kosten van een zogeheten harde Brexit, 
waarbij het Verenigd Koninkrijk zonder verdrag uit de EU stapt, kan neerkomen op 
€4.000 per werkende Nederlander. Nederland loopt ongeveer 4,5% economische groei 
mis tot 2030 bij een harde Brexit, zo melden de Rabo-economen donderdag. In totaal 
zou de schade kunnen oplopen tot €35 miljard.  Als er wel een vrijhandelsverdrag 
wordt gesloten met het VK verwachten de economen een schade van in totaal 
ongeveer 3% bbp-groei. Nog steeds aanzienlijk, concluderen ze.  
 

VNO-NCW 
en AWVN  

Reactie op en samenvatting van regeerakkoord Rutte III 
Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland 
een goede basis. Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland 
daadwerkelijk in versnelling te brengen. 'De plannen voor het verbeteren van het 
ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land 
sterker en vormen de kern van ons NL Next Level programma.’ Meer lezen: 

 VNO-NCW-document 

 Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’:  

 CPB-doorrekening 
 

FD 
10 okt. 

De grootste vakbond van Duitsland, IG Metall, eist een loonstijging van 6% en een 
bijzondere arbeidstijdverkorting tot een werkweek van 28 uur. Dit heeft het bestuur 
van de vakbond dinsdag besloten. De werkgeversvereniging Gesamtmetall heeft de 
looneis dinsdag direct afgewezen. In de afgelopen vijf jaar zijn de lonen in de sector al 
met bijna 20% gestegen. ‘Het wordt elk jaar moeilijker om dit terug te verdienen’, zei 
voorzitter Rainer Dulger. Werkgevers betogen dat de Duitse metaal- en 
elektronicasector nu al de kortste werktijden in de wereld heeft en de hoogste 
uurlonen. Arbeidstijdverkorting zal het tekort aan vaklui alleen maar versterken. 
 

Telegraaf  
3 okt. 

Bedrijven die automatiseren en robotiseren moeten de efficiëntiewinsten delen met 
hun personeel. Anders zijn werknemers alleen maar de pineut terwijl de 
bedrijfswinsten blijven toenemen.  
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/conjunctuurklok
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/tweemaal-zoveel-55-plussers-op-de-werkvloer-als-in-2003
https://www.nu.nl/economie/4960910/rabobank-schat-economische-schade-brexit-fors-hoger-in.html
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/plannen-regeerakkoord-kunnen-nederland-versnelling-brengen
https://www.awvn.nl/actueel/regeerakkoord-2017
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/regeerakkoord_2017_2021v2.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/regeerakkoord_2017_2021v2.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/regeerakkoord_2017_2021v2.pdf
https://fd.nl/economie-politiek/1221977/duitse-metaalbond-eist-meer-loon-en-betaalde-vrije-tijd
https://www.telegraaf.nl/nieuws/446790/fnv-eist-robotwinst-op
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1.2. Kengetallen cao-seizoen 2017 
Wat zijn de kengetallen voor het cao-seizoen 2017 en 2018?  

 De looneis van FNV voor 2017 is 2,5% (en hoger waar dat kan). Voor 2018 is de FNV-looneis minimaal 
3,5% (met een minimum van €1.000). 

 CPB raamt voor 2018 een loonkostenstijging van 3,2%, bestaande uit een contractloonstijging van 
2,2% en een stijging van de incidentele lonen met 1,1%.  

 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 1,6% 1,6% 2,2% 
Noot: Cijfers onder ‘Actueel’ betreft het gemiddelde realisatiecijfer van de 
maanden januari t/m september 2017 voor particuliere bedrijven (CBS). 
Ramingen voor 2017 en 2018 zijn afkomstig van de MEV d.d. 19-9-2017 
(CPB). 

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2 

 Okt. 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 2,0 1,7 

12-mnds herwogen (%) 1,8 1,7 

Aantal cao’s 15 258 

Werknemers  240.000  2,15 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. 
Sept. = akkoorden uit september 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): 

 Brocacef (1,75%): Ontwikkelingsfonds, RAB  en 100% loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof 

 Beveiliging (4,49%): Meer ruimte aan ondernemerschap en voor werknemers ruimte en regie 

 ABU uitzendkrachten: Extra vakantiedag en meer eigen regie over eigen beschikbaarheid 

 Taxi (2%): Ontzien nachtdienst/zware arbeid niet meer o.b.v. verklaring van bedrijfsarts 

 Defensie (2,4%): Afspraken over toekomst (werving, carrière) en over dit moment (loon) 

 Rijk (1,4%): Tussen-cao 

 Nieuwsbladjournalisten (1%): Eerste cao sinds 2013. Vanaf maart 2018 aansluiten bij Uitgeverijen. 

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 456 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben 
cao-partijen voor 266 (1,8 miljoen werknemers) van deze 456 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt 
neer op een nieuwe cao voor 58% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt iets onder het gemiddelde 
van eerdere jaren (59%).  
 
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie 

 
 
Looptijd 
Tot nu toe zijn er in totaal 288 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 266 eerder 
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 22 cao’s die heel 2017 beslaan en een ingangsdatum kennen 
vóór 2017. De gemiddelde looptijd is in het 2017-seizoen twintig maanden, hoger dan gemiddeld (achttien 
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 september-akkoorden van afgelopen maanden ruim 23 maanden bedraagt. Aan deze 
stijgend trend lijkt in de oktober-akkoorden een einde te komen: de gemiddelde looptijd bedraagt dan 
achttien maanden. 
 
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. 
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 259 van alle 288 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 
1,69% 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 1,08% en 2,0%. 
 
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 ook in 2017 lijkt te herhalen: industrieakkoorden 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. Wel is sprake van minder extreme differentiatie tussen sectoren dit 
cao-seizoen. 
 
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 52 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 50 akkoorden 
(waaronder 1 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde contractloonstijging 
bedraagt 1,7% op twaalfmaandsbasis, vrijwel gelijk aan het gemiddelde van alle afgesloten 2017-
akkoorden (inclusief ondernemingscao’s). Herwogen naar aantal werknemers komt de gemiddelde 
contractloonstijging voor MKB-branches uit op 1,74% 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. Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 
 
Op de AWVN-website staat per thema weergegeven welke maatregelen voorgenomen zijn, en leggen de 
kenners – waar mogelijk – uit wat de maatregelen inhouden en geven een korte inhoudelijke reactie.  
 
Het kabinet heeft het akkoord onderverdeeld in 4 hoofdthema’s: 
o    Investeren in collectieve voorzieningen 
o    Zekerheid en kansen in een nieuwe economie 
o    Klimaatverandering en verduurzaming 
o    Nederland in een internationale context 
 
Voor AWVN is vooral het tweede thema, de sociaaleconomische agenda, van belang. Het kabinet heeft 
veel plannen op dit terrein. Zijn ambitie is om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen door 
enerzijds minder verantwoordelijkheden bij werkgevers te beleggen en anderzijds het perspectief op een 
vaste baan te vergroten.  
 
Het ene voorstel is meer uitgewerkt dan het andere en het is dan ook afwachten hoe de concrete 
voorstellen er uit gaan zien. Duidelijk is dat werkgevers en werknemers de komende jaren te maken zullen 
krijgen met veranderingen, ook al zullen de meeste maatregelen pas vanaf 2019 in werking treden. 
Daarnaast valt op dat bij verschillende onderdelen van het akkoord sociale partners worden gevraagd om 
mee te denken over vraagstukken of een bijdrage te leveren aan de uitwerking van maatregelen. 
 
Wat betekent dit regeerakkoord voor werkgevers? 
Bekijk de reactie van werkgeversvereniging AWVN op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie van 10 oktober 2017 door Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid en 
remuneratie. 
 
AWVN-journaal met Gerard Groten: 

 
 

Harry van de Kraats op BNR: 

 

 Thema's: 
1. Ontslag 
2. Flexibiliteit 
3. Zzp’ers 
4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
5. Inclusieve arbeidsmarkt  
6. Leren, zorgen, werken en ouder worden 
7. Pensioen 
8. Zorg 
9. Belastingstelsel, fiscaliteit en 
handhaving 

 
Het volledige regeerakkoord en de 
achterliggende analyse van het CPB zijn te 
vinden op www.kabinetsformatie2017.nl  

  

https://www.awvn.nl/actueel/regeerakkoord-2017
https://youtu.be/HTOV-YwNuvk
https://www.bnr.nl/player/audio/10069535/10331587
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Ontslag.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Flexibiliteit.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Zzp'ers.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Ziekte-en-arbeidsongeschiktheid.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Inclusieve-arbeidsmarkt.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Leren%2C-zorgen-en-ouder-worden.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Pensioen.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Zorg.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Belastingstelsel%2C-fiscaliteit-en-handhaving.aspx
http://www.awvn.nl/actueel-site/Paginas/Regeerakkoord%202017/Belastingstelsel%2C-fiscaliteit-en-handhaving.aspx
http://www.kabinetsformatie2017.nl/
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3. Sectoroverzicht 2017: 30 grootste marktcao’s 
 
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 ruim 30 grootste markt-cao’s.  
 
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 12 akkoorden tot stand gekomen tot nu toe, beginnend met de Technische groothandel en eindigend 
met ABU Uitzendkrachten. In zes akkoorden is sprake van een contractloonstijging van 2%. Deze zes 
sectoren bevinden zich in de industrie- en transportsector. De gemiddelde contractloonstijging komt uit 
op 1,8%. Er is geen duidelijk patroon in de afgesproken looptijden zichtbaar. 
 
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 1,17% op twaalfmaandsbasis. De spreiding is groot: van 0% 
voor KLM Vliegers tot 1,91% voor de Metalektro. 
 
(Nog) niet tot stand gekomen cao’s staan in de rechterhelft van tabel 2 vermeld met de expiratiedatum.  
In de bovenste rechterhelft staan de zes 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 
marktsector is bij drie grote cao’s 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 ruim 30 grootste cao’s in het cao-seizoen 2017 in de marktsector 

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)  

1. Nieuwe cao’s    3. Expiratie in 2017 
Woondiensten (1-1-17)  
Uitgeverijen (1-3-17)  
Supermarkten (1-4-17)  
Open Teelten (1-8-17)  
Postbezorgers (1-10-17)  
NS (1-10-17)  
 

Technische GH 1,28% 16-1-17 1-7-16 / 1-1-19 (30) 

Royal Philips 2% 27-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

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

Bouw 1,5% 27-2-17 1-2-17 / 1-4-18 (14) 

Beroepsgoederen 2% 8-3-17 1-1-17 / 1-1-20 (36) 

M&T/Kleinmetaal 2% 21-4-17 1-5-17 / 1-6-19 (25) 

Tata Steel 2% 26-4-17 1-4-17 / 1-4-19 (24) 

DSM 2% 11-5-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

Drogisterijen 1,25% 16-6-17 1-7-17 / 1-7-18 (12) 

IKEA 1,9% 29-6-17 1-10-16 / 1-10-18 (24) 

ABU Uitzendkracht  9-10-17 5-11-17 / 1-6-19 (19) 

Taxivervoer 2% 11-10-17 1-7-17 / 1-1-19 (18) 
    

2. Lopende cao’s    4. Expiratie voor 2017 
KLM Cabine (1-4-16)  
Kappers (1-7-16) 
Bakkers (1-10-16)  
 

KLM Vliegers 0% 9-7-15 1-1-15 / 1-1-18 (36) 

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

Grafimedia 1,66% 17-11-15 1-11-15 / 1-4-18 (29) 

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

Metalektro 1,91% 11-2-16 1-5-15 / 1-6-18 (37) 

KPN 1,75% 26-2-16 2-1-16 / 1-1-18 (24) 

Metalektro 1,91% 11-2-16 1-5-15 / 1-6-18 (37) 

Glastuinbouw 1,67% 16-6-16 2-7-15 / 1-7-18 (36) 

Motorvoertuigen 1,5% 20-6-16 1-11-14 / 1-11-18 (48) 

Fashion & Sport 1,02% 29-6-16 1-7-16 / 1-7-18 (24) 

HEMA 1% 7-7-16 1-4-16 / 1-4-19 (36) 

KLM Grond 0,67% 9-9-16 1-7-16 / 1-1-18 (18) 

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

ICK 1,55% 29-12-16 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

 
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 twaalfmaandsbasis2. 
In de bovenste linkerhelft staan recente akkoorden, afgesloten in 2017, in volgorde van afsluitdatum. De 
eerste cao in de voedingsindustrie die in 2017 tot stand is gekomen, is de Zoetwaren-cao met een 
contractloonstijging van 2%. De contractloonstijging in de elf 2017-akkoorden loopt uiteen van 1,6% tot 
2,25%. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,83% op twaalfmaandsbasis. 
 
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 recent tot stand gekomen cao’s ligt tussen de 1,33% en 2%. De gemiddelde contractloonstijging in 
deze zes akkoorden is 1,70% op twaalfmaandsbasis, iets lager dan de 2017-akkoorden (1,83%). Er is geen 

                                                      
2 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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duidelijk patroon in looptijden: vier akkoorden kennen een looptijd van een jaar en vier akkoorden van 
twee jaar.  
 
(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 
(achterstallig onderhoud). Op dit moment tellen we nog één bedrijfstakcao die vóór 2017 is verlopen, 
zonder dat overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.  
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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 

ABU Uitzendkrachten 
Omvang: 770.000 wns. 
Looptijd:5-11-2019  
tot 1-6-2019 (-5 mnd.) 
Afgesloten: 9-10-2017 

FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werknemer: Het aantal vakantiedagen wordt 
verhoogd van 24 dagen naar 25 dagen per jaar. In artikel 55 
wordt daartoe de aanspraak bij elke volledig gewerkte maand 
verhoogd van 16 naar 16,67 uren vakantie (of een evenredig 
deel daarvan indien niet een volledige maand is gewerkt). 
-Meer flexibiliteit werknemer:  Beschikbaarheid en exclusiviteit 
Uitzendkrachten zijn vrij om hun eigen beschikbaarheid te 
bepalen en te wijzigen, alsmede vrij om elders werkzaamheden 
te aanvaarden.  
 
PROCES: 
-Vereenvoudiging/verduidelijking inlenersbeloning: ABU gaat 
komende maanden partijen bij inleen-cao’s actief benaderen en 
gerichte uitvraag doen bij inleen-cao-partijen op 
inlenersbeloningselementen (t.b.v. eenduidig(er) te 
interpreteren cao-info). 

N.v.t. 

Taxi 
Omvang: 17.822 wns. 
Looptijd:1-7-2017  
tot 1-1-2019 (18 mnd.) 
Afgesloten: 11-10-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Ontziemaatregelen: Het artikel aangaande 57,5 jaar en geen 
nachtarbeid of zware arbeid wordt geschrapt. Wel blijft het zo 
dat als je om medische redenen (na bezoek bedrijfsarts) geen 
nachtarbeid of zware arbeid meer kan doen, je hier uiteraard 
van vrijgesteld wordt. 
 
PROCES: 
-Taxichauffeurs krijgen 3% meer loon na staking (voor het eerst 
in 25 jaar). 

12-mnds=2% 
  
Initieel: 
3% per 1-1-2018 
  

Akzo Nobel 
Omvang: 5.052 wns. 
Looptijd:1-7-2017 
tot 1-7-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 12-10-2017 

PROCES: 
-Context: Aangekondigde splitsing van het chemieconcern in 
paint & coatings en chemicals per 1 januari 2018. 

12-mnds=2,25% 
 
Initieel: 
1,75% per 1-7-2017 
+ 0,5% per 1-1-2018 

Defensie 
Omvang: 69.000 wns. 
Looptijd:1-1-2017  
tot 1-10-2018 (21 
mnd.) 
Afgesloten: 12-10-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Employability: Instroom, doorstroom en uitstroom 
De huidige ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vragen veel 
van de huidige medewerkers en zetten de inzetbaarheid van de 
organisatie onder druk. Daarnaast gaat talentontwikkeling 
iedereen binnen de organisatie direct aan en is voor alle 
leeftijden relevant. Om hier op korte termijn een impuls aan te 
geven wordt: 
• per januari 2018 een aanstellingsvorm, als overbrugging tussen 
school en instroom als aspirant militair, met een 
opwerkprogramma, geïntroduceerd; 
• om het behoud van fase 2 personeel te stimuleren wordt per 
januari 2017 een behoudpremie geïntroduceerd, te gebruiken 
als bonus voor het blijven van een overeengekomen periode ; 
• per 1 januari 2018 de bezoldiging voor militairen die uit de 
initiële opleiding op functie komen, minimaal gelijkgesteld aan 
het wettelijk minimumloon; 
• Het huidige FPS scholingsbudget, ten behoeve van de 

12-mnds=2,4% 
  
Initieel: 
2,5% per 1-1-2017 
+ 1,5% per 1-1-2018 
EJU van 0,2% 
 
Flexibele beloning:  
Eenmalige uitkering 
van 1,5% 
 
Toelichting: Afspraken 
die kijken naar de 
toekomst 
(wervingskracht, de 
mogelijkheden voor 
talentontwikkeling, het 
perspectief op 
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talentontwikkeling , wordt met 20% verhoogd en blijft 
beschikbaar tot 5 jaar voor LOM. 
 
Om het hier boven vermelde recht van scholing ten behoeve van 
talentontwikkeling en de ondersteuning naar werk buiten de 
defensieorganisatie voor burgers en militairen te garanderen 
wordt een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht. 
Deze organisatie heeft de middelen en expertise om, in nauwe 
samenwerking met de medewerker, de door- en uitstroom 
wensen en mogelijkheden te ondersteunen. De focus ligt hierbij 
op het uitbouwen van de talenten voor een loopbaan binnen of 
op termijn buiten Defensie.  
Defensie zoekt geen nieuwe baan, maar zorgt ervoor dat de 
medewerker zo is toegerust dat de kansen op een baan 
maximaal zijn. Met een mandaat, dat wordt ingevuld in nauwe 
samenwerking tussen lijnmanager, bevoegd gezag en 
employabilitybegeleider, maakt de employabilityorganisatie 
afspraken met de medewerker die rechtspositioneel verbindend 
zijn. 
De employabilityorganisatie kan ook werkervaringsplaatsen 
inzetten om de mobiliteit van medewerkers binnen en buiten 
Defensie te ondersteunen. Werkervaringsplaatsen bieden de 
gelegenheid ervaring op te doen op een andere werkplek. 
Medewerkers kunnen op basis van vrijwilligheid, een relatief 
korte periode zowel binnen als buiten Defensie, te werk gesteld 
worden met de zekerheid van het behoud van werk en terugkeer 
naar de eigen functie. Ook worden initiatieven ondernomen om 
in samenwerking met het civiele onderwijs (maatwerk) 
opleidingen aan te bieden. 
-Mobiliteit: Het Flexibel Personeelssysteem 
Een goed functionerend personeelssysteem moet zorgen voor 
enerzijds een evenwichtige personeelsopbouw en anderzijds een 
kwaliteitsinvestering in het personeel. Sociale partners zijn van 
mening dat deze doelstellingen met het huidige FPS niet langer 
gehaald worden. Doorontwikkeling van het FPS lijkt hiervoor niet 
voldoende. De wereld is veranderd, dat stelt andere eisen aan 
het defensiepersoneel en aan Defensie als werkgever. 
Binnen uiterlijk drie jaar zullen Defensie in samenspraak met de 
sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem.  
-LBPB/vitaliteit: Als modern werkgever wil Defensie voorkomen 
dat een militair die zich lang operationeel ingezet heeft op het 
eind van zijn loopbaan voor het arbeidsproces verloren gaat. Om 
dit in te vullen zullen regelingen die gerelateerd zijn aan deze 
duurzame inzetbaarheidsambitie worden aangepast. 
Militairen kunnen op dit moment, gebruik makend van hun 
verlofaanspraken, een meer geleidelijk overgang van werk naar 
leeftijdsontslag invullen. De regelingen hieromtrent zullen 
worden aangepast om dit beter te faciliteren. 
Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld om een juiste balans te 
realiseren tussen operationele inzet, het tot een hogere leeftijd 
doorwerken en de fysieke effecten die daarmee gepaard kunnen 
gaan. Ook voor het burgerpersoneel wordt hierbij, met speciale 
aandacht voor het geüniformeerde personeel, naar een juiste 
balans gezocht. Hiervoor wordt een technisch werkverband 
opgericht dat uiterlijk binnen 2 jaar met aanbevelingen komt aan 

carrièremogelijkheden, 
het langer doorwerken  
en de ontwikkeling van 
een nieuw militair 
pensioenstelsel 
mogelijk maken), maar 
ook de behoeftes van 
dit moment 
(loonontwikkeling) 
onderkennen.  
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de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit: De balans tussen werk en privé is belangrijk 
voor iedere defensiemedewerker en vereist respect voor werk- 
en rusttijden. Benadrukt wordt dat het niet is toegestaan 
personeel te belasten met bereikbaarheid en beschikbaarheid 
buiten de afgesproken roosters van werkzaamheden en 
diensten. Het gehele stelsel met betrekking tot inzet, 
beschikbaarheid en bereikbaarheid sluit echter niet meer 
volledig aan bij de eisen die worden gesteld aan de inzet de 
Krijgsmacht. De relevante regelingen zullen worden aangepast 
zodat deze weer aansluiten bij eisen die worden gesteld aan de 
inzet van een moderne Krijgsmacht. 
Wanneer defensiepersoneel in de rangen van kapitein-luitenant-
ter zee of luitenant-kolonel, dan wel burgermedewerkers in de 
schalen 11 en 12 te maken krijgt met overwerk, wordt dit 
vastgelegd in PeopleSoft en gecompenseerd in tijd. 
 

Rijk 
Omvang: 120.000 wns. 
Looptijd:1-1-2017  
tot 1-1-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 10-10-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Mobiliteit: In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke 
afspraken gemaakt over het Van Werk Naar Werk Beleid en het 
WW-dossier.  

12-mnds=1,4% 
 
Initieel: 
1,4% per 1-1-2017 
 
Toelichting: Tussen-
cao. Partijen willen 
voorkomen dat de 
medewerkers van de 
sector Rijk er in 2017 in 
koopkracht op 
achteruit gaan. 

Nieuwsbladjournalisten 
Omvang: 750 wns. 
Looptijd:1-4-2017  
tot 1-4-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 10-10-2017 

PROCES:  
-Eerste cao sinds 2013. Vanaf maart 2018 aansluiten bij 
Uitgeverijbedrijf. 

12-mnds=1% 
 
Initieel: 
1% per 1-2-2017 
 
Flexibele beloning:  
Eenmalige uitkering:  
van €750 

Brocacef 
Omvang: 1.000 wns. 
Looptijd:1-5-2017  
tot 1-5-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten: 13-9-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Ontwikkeling: Ontwikkelingsfonds 
Partijen hebben afgesproken om door te gaan met het 
Ontwikkelingsfonds dat sinds enkele jaren bij Brocacef 
functioneert met prachtige succesvoorbeelden. Het 
Ontwikkelingsfonds is bedoeld om mensen te stimuleren weer te 
gaan leren en te investeren in hun toekomst. Medewerkers 
kunnen een beroep doen op dit fonds, indien zij zich 
Mensgericht, Vooruitstrevend, Verantwoordelijk en HRM-gericht 
willen ontwikkelen door o.a. een opleiding, training, cursus of 
loopbaanworkshop te volgen met een zakelijk karakter, die 
ontwikkeling en employability vergroten. Het ontwikkelingsfonds 
zal met ingang van deze cao structureel worden  
opgenomen in de cao, waarbij het beschikbare budget weliswaar 
per cao-periode bepaald zal worden. Voor deze tweejarige Cao-
periode hebben partijen de afspraak gemaakt dat er €100.000 

12-mnds=1,75% 
 
Initieel: 
1,75% per 1-7-2017 
+ 1,75% per 1-7-2018 
 
Flexibele beloning: RAB 
en eenmalige uitkering 
van €250 
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per cao-jaar beschikbaar zal zijn. De bedragen cumuleren  
voor deze 2 jaar. Ook de medewerkers voor wie de cao Mediq 
op dit moment nog van toepassing is kunnen een beroep doen 
op het Ontwikkelingsfonds. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Mantelzorg:  Kortdurend zorgverlof 
Zowel de medewerkers van Mediq als de medewerkers van 
Brocacef komen in aanmerking voor een loondoorbetaling van 
100% bij kortdurend zorgverlof. Dit zal worden opgenomen in de 
cao Brocacef. 
-RAB: Overeengekomen is dat de Resultaatafhankelijke beloning 
regeling een vaste plaats in de Cao Brocacef zal krijgen.  
Omdat de RAB mee beweegt met de resultaten van het bedrijf 
zullen de doelstellingen en de percentages jaarlijks worden 
bepaald. Voor het boekjaar 2017/2018 en 2018/2019 is het 
uitkeringspercentage als volgt vastgesteld: 
Winst na belasting boekjaar 2017/2018 en boekjaar 2018/2019 
(Uitkeringspercentage) 

 Gelijk aan of hoger dan budget (0,25%) 
 Gelijk aan of hoger dan € 3 miljoen boven budget (0,5%) 
 Gelijk aan of hoger dan € 4 miljoen boven budget (0,75%) 
 Gelijk aan of hoger dan € 5 miljoen boven budget (1%) 

Beveiliging 
Omvang: 2.000 wns. 
Looptijd:1-10-2017  
tot 1-10-2018 (12 
mnd.) 
Afgesloten: 12-10-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Employability: De opleiding/studieafspraken uit deel-B worden 
ook voor werknemers uit deel-A van toepassing. 
-Jongeren: De inzet van (ESO)stagiaires wordt in tijdsduur met 
een half jaar teruggebracht naar max 6 maanden. Vanaf de 7e 
maand is het salaris conform cao van toepassing. Stagiaires in 
deel-B ontvangen met ingang vanaf deze cao ook een 
vergoeding, gelijk aan deel-A. De inzet van begeleiding wordt 
afgestemd op de gangbare praktijk. Een model 
stageovereenkomst wordt door partijen beschikbaar gesteld. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit: De arbeidstijden worden vereenvoudigd en 
zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden. 
-Meer flexibiliteit werknemer: Het bijzonder verlof wordt 
gebaseerd op deel-A voor alle werknemers en daarmee 
uitgebreid. Tevens komt er een regeling doorbetaald 
mantelzorgverlof voor zorg aan familie en sterk bevriende 
relaties. De dubbeling met de Wet Arbeid en Zorg wordt 
geschrapt. 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Proces: Partijen hebben in het totaal naar evenwicht gezocht 
waardoor per saldo iedereen een flinke stap vooruit maakt. Om 
meer voeling te houden met de wensen van alle werknemers en 
juist de toekomstige uitdagingen van gezamenlijke antwoorden 
te voorzien, zal vanaf 2018 Digi-C worden geïntroduceerd. Digi-C 
is een onderzoeksmethode, door vakbond De Unie 
geïntroduceerd, waardoor alle werknemers middels deelname 
aan panels en een digitaal platform invloed hebben op de 
toekomstige arbeidsvoorwaarden. Partijen hebben afgesproken 
de onderzoeksresultaten voortaan te gebruiken bij de cao-

12-mnds=4,49% 
 
Initieel: 
1% per 1-1-2018 
+ 2% per 1-7-2018 
+ 1% per 1-10-2018 
EJU van 0,49% 
 
Toelichting: VBe NL: 
“De cao biedt aan de 
ene kant meer ruimte 
aan ondernemerschap 
zonder overregulering 
en biedt werknemers 
ruimte en regie voor 
het uitoefenen van het 
beveiligingsvak en 
overleg op 
bedrijfsniveau.” 
Zonder CNV. 
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onderhandelingen. Partijen stappen hiermee bewust af van het 
klassieke onderhandelen en willen werknemers en werkgevers 
zoveel mogelijk inhoudelijk betrekken om de 
arbeidsvoorwaarden meer passend te maken bij de dagelijkse 
praktijk. 
Partijen besluiten om tijdens de eerste Digi-C ronde het 
voorgenomen besluit rondom de automatische jaarlijkse 
loonontwikkeling als input te gebruiken in het onderzoek. 
Partijen wensen voor de toekomst de jaarlijkse periodieke 
loonsverhoging vanaf periodiek 6 te koppelen aan een 
eenvoudige beoordeling. Het beoordelingssysteem wordt door 
SFCB opgesteld.  
-Inhoud: De contractwisseling wordt toegankelijker gemaakt, 
discriminatie uitgesloten en gekoppeld aan de Code 
Verantwoord Marktgedrag. De grens voor verplichte overname 
van werknemers wordt gesteld op 30.000 uur. 
-Modernisering:  De nieuwe cao is een geheel vernieuwde 
geharmoniseerde en gemoderniseerde collectieve 
arbeidsvoorwaarden set waarbij partijen willen benadrukken dat 
de verschillen tussen werknemers 
en werkgevers in de diverse onderdelen van crowd management 
en beveiliging steeds kleiner worden 
en arbeidsvoorwaarden nu en in de nabije toekomst meer 
samengaan. De nieuwe cao kent daarom 
een nieuw omvangrijk Algemeen-deel dat van toepassing is voor 
alle werknemers en twee 
aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor 
respectievelijk crowd management 
en evenementen/horecabeveiliging, waaronder de 
verkeersregelaars die hiermee ook een unieke 
plaats hebben in deze cao, dan wel de reguliere 
beveiligingswerkzaamheden. 

* In veel gevallen moet het onderhandelingsresultaat eerst nog door de werkgevers- en of vakbondsachterban in stemming 
worden gebracht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda 
 
Onderwerpen in CAO-info 2017 
 

Onderwerp Datum CAO-info 

 
Logica achter de looneis FNV? 
Sectoroverzicht 2017: Overige dienstverlening 

5 okt. 17 

 

Macro Economische Verkenningen (MEV) 
Vakbondsinzet 2018 

21 sept. 16 

 
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 

https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/fgyvuaalaw/nj0yfafxgn/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/fgyvuaalaw/sf5o0m0ris/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/7pehagdxav/1z7wgma5ey/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/7pehagdxav/zqjjfuhaef/cqh38wl4t8/avtksb7xji
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
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Onderwerp Datum CAO-info 

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

26 jan. 2 

    
Verschillende loonbegrippen 
Vooruitkijken naar 2017 

12 jan. 1 

 
 
 
Agenda najaar 2017 
 

 13 oktober t/m maandag 23 oktober: Herfstreces Tweede Kamer 

 26 oktober: Bordes-scene nieuw kabinet 

 14+15 november: Plenaire behandeling Belastingplan 2018 in Tweede Kamer 

 29+30 (?) november: Plenaire behandeling SZW-begroting 2018 in Tweede Kamer 

 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018: Kerstreces Tweede Kamer 

 21 maart 2018: Gemeenteraadsverkiezingen 

 
  

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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5. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN 
 
► Het cao-journaal met Laurens Harteveld 
Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaarden-
informatie, 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.  
 
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) 

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/iam-3-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-3-najaar-2017
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/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
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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?  
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. 

 
 

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-4-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-5-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam-5-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-arbeidsvoorwaarden-nieuwe-tijden-nieuwe-cao-nieuwe-kennis
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-arbeidsvoorwaarden-nieuwe-tijden-nieuwe-cao-nieuwe-kennis
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-voorjaar-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-voorjaar-2018
http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/basiscursus-medezeggenschapsrecht
http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/basiscursus-medezeggenschapsrecht
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/basiscursus-medezeggenschapsrecht-15-november-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/basiscursus-medezeggenschapsrecht-15-november-2018
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl

