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Wie is de baas?  
 
NRC Handelsblad kopte 30 oktober met een interessante vraag op 
de voorpagina: ‘Wie is er op dit moment de baas in Catalonië?’  
 
De formele en informele wereld botsen hier onder de paraplu van 
thema’s als macht, autoriteit en draagvlak. De Spaanse premier Rajoy heeft namelijk, gebruikmakend van 
de grondwet, besloten het bestuur van de regio over te nemen. Dit na een periode van onduidelijkheid 
over de betekenis van het Catalaanse referendum en de voorgenomen acties die daar uit voort zouden 
vloeien. De politiechef is inmiddels vervangen en de Catalaanse regionale regering ontbonden. Voormalig 
premier Puigdemont bevindt zich momenteel zelfs in België, ongetwijfeld uit angst voor vervolging en 
mogelijk om een nieuwe fase van verzet in te zetten.  
 
Formeel gezien is Madrid nu de baas. Dat is hun constitutionele recht.  
 
Informeel gezien is dat maar de vraag. Een samenleving is iets kunstmatigs, bijna niet tastbaar. Het bestaat 
voor een groot deel bij de gratie van de deelnemers. Het hebben en kunnen gebruiken van macht kan 
vooral zolang de meerderheid van de groep dat accepteert. Zoals bij een dans degene die leidt ook 
afhankelijk is van de ander die volgt. Wanneer de acceptatie van de macht breed genoeg is, blijft het 
mogelijk haar uit te oefenen. Wanneer die wegvalt rest alleen nog repressie.  
 
In een democratie zou het antwoord dan ook kunnen zijn: het volk is de baas. 
 
Die complexiteit zorgt voor een balans die we over het algemeen als wenselijk zien. De ene partij heeft de 
macht terwijl de ander hem of haar dat voorlopig gunt. Op deze manier slaat het niet (te) snel door in 
uitspattingen. Tegelijkertijd kan een te sterke balans leiden tot impasses, soms even onwenselijk.   
 
Een samenleving heeft veel overeenkomsten met een organisatie. Een biotoop op zich, met cultuur, 
regels, normen en waarden. Toch zijn weinig ondernemingen als democratie ingericht. Wie is in uw bedrijf 
‘de baas’?  
 
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten) 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8MbUq5vXAhVNYVAKHXrbC3AQjRwIBw&url=http://www.itsroundanditswhite.co.uk/2017/10/03/when-in-doubt-act-canadian-la-liga-barcelona/rajoy-puigdemont/&psig=AOvVaw1WnII01hVMIoqe6-_kQMrl&ust=1509555763189456
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets oktober 2017  

RTLZ 
30 okt. 

AkzoNobel voert fusiegesprekken met Axalta, een Amerikaanse verfproducent. Akzo 
spreekt niet van een overname, maar van een 'fusie van gelijken'. 
 

SZW 
27 okt. 

Toelichting Koopkrachteffecten Regeerakkoord. 

VNC 
27 okt. 

Deze week hebben de Transavia leden gestemd over het cao-
onderhandelingsresultaat. 60% van de leden heeft een stem uitgebracht, waarvan een 
ruime meerderheid  (ruim 67%) voor stemde. Dit betekent dat het cabinepersoneel van 
Transavia een nieuwe cao krijgt. Looptijd van deze cao: 1 januari 2017 t/m 31 
december 2018. 
 

CBS 
26 okt. 

Het aantal mensen dat is aangesloten bij een vakbond blijft teruglopen. De daling gaat 
de laatste jaren wel minder snel. Onder vrouwen neemt het aantal vakbondsleden toe.  
Eind maart 2017 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 15 duizend 
minder dan in 2016. Het ledental daalt al enige tijd, de laatste toename was in 2011. 
De laatste jaren gaat de afname wel minder snel. In 2016 nam het ledental af met 17 
duizend, in 2015 was dat nog 28 duizend. 
Een meerderheid van alle werknemers (60 procent) vindt het bestaan van vakbonden 
belangrijk of heel belangrijk. Hoeveel waarde ze hieraan hechten, verschilt niet alleen 
naar geslacht, leeftijd en opleiding, maar ook naar beroepsniveau en beroepsgroep. 
Daarbij geldt: hoe hoger het beroepsniveau, hoe minder belangrijk de vakbonden 
worden gevonden. 

FD 
24 okt. 

Werkgevers doen steeds minder moeite om oudere werknemers te laten doorwerken 
We moeten sinds 2013 langer doorwerken tot we met pensioen kunnen, maar 
werkgevers spannen zich steeds minder in om dat mogelijk te maken. Dat concludeert 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek dat dinsdag verschijnt. 
Werkgevers gebruikten tussen 2003 en 2015 minder vaak taakverlichting, vrijstelling 
van overwerk of aangepaste werktijden. Demotie kwam wel vaker voor, maar op zeer 
beperkte schaal. 
 

NU.nl 
23 okt. 

Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen dezelfde beloning voor hetzelfde 
werk als hun collega’s in het gastland. Op deze manier moet voorkomen worden dat er 
in een land concurrentie op beloning plaatsvindt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/akzonobel-wil-fuseren-met-amerikaanse-concurrent-axalta
https://awvncrm.sharepoint.com/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/10/27/kamerbrief-met-toelichting-op-koopkrachteffecten-regeerakkoord/kamerbrief-met-toelichting-op-koopkrachteffecten-regeerakkoord.pdf
http://vnconline.nl/actueel/meerderheid-transavia-leden-stemt-voor-cao-onderhandelingsresultaat-1
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/43/aantal-vakbondsleden-daalt-maar-minder-snel
https://fd.nl/economie-politiek/1223882/werkgevers-willen-wel-oudere-werknemers-maar-doen-er-steeds-minder-voor
https://www.nu.nl/geldzaken/4976111/werknemer-moet-in-hele-eu-zelfde-salaris-krijgen-als-collega.html?redirect=1
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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 3,6%, bestaande uit een contractloonstijging van 
2,5% 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% 2,5% 
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 (%) 1,95 1,7 

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

Aantal cao’s 29 274 

Werknemers  580.000  2,47 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): 

• Bakkers (1,5%): gedifferentieerde stijging onder achterban, akkoord zonder FNV. 

• Grolsch (1,5%): studie aanpassing roosters t.b.v. duurzame inzetbaarheid.  

• Facilitaire Contactcenters (1,3%): akkoord met Qlix, poging brede betrokkenheid werkenden.  
 
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 287 (2,2 miljoen werknemers) van deze 456 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt 

http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
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neer op een nieuwe cao voor 62% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is vergelijkbaar met het 
gemiddelde van eerdere jaren (61%).  
 
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie 

 
 
Looptijd 
Tot nu toe zijn er in totaal 305 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 287 eerder 
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 18 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 september-akkoorden van afgelopen maanden ruim 23 maanden bedraagt. Aan deze 
stijgende trend lijkt in de oktober-akkoorden een einde te komen: de gemiddelde looptijd bedraagt dan 18 
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). 
  



CAO-info 
nummer 19 

2 november 2017 
 

 5 

Figuur 4: Speerpunten 2017 (ten opzichte van 2016)  

 
 
Loonsverhoging 
Van 274 van alle 305 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 
1,70% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit 
op 1,67%. Er is sprake van een hogere contractloonstijging in recente akkoorden (zie staven in figuur 5). 
De gemiddelde contractloonstijging per afsluitmaand schommelt tussen de 1,0% 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 in 2017 nauwelijks nog lijkt te herhalen: industrie-akkoorden 
kennen een gemiddeld weinig hogere contractloonstijging (voeding en papier) dan akkoorden in de 
dienstensector (detailhandel, financiële en zakelijke diensten) en publieke sector (overheid en onderwijs). 
Uitzondering hierin zijn de twee uitschieters aan de onderkant.  
 
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 54 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 51 akkoorden 
(waaronder 1,04 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde 
contractloonstijging bedraagt 1,69% 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 1,74% 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. Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid 
 
Op 24 oktober ’17 bracht het Sociaal Cultureel Planbureau het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 
2017’ uit. Een veelzijdig onderzoek naar opvattingen van werkgevers over een breed scala aan 
onderwerpen. De digitale publicatie is te vinden op de website van het SCP. Volgens de onderzoekers 
springen een aantal resultaten in het oog.  

• Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst 
nemen. 

• 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te 
faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd. 

• 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 
2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk. 

• Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. 

• Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd 
maatregelen. 

Helft organisaties wil geen extra mensen met een beperking in dienst 

Tweederde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met 
gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) 
mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit 
niet. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn (41%), geen nieuwe medewerkers nodig zijn 
(27%), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%). Veel werkgevers zijn niet 
bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte 
(respectievelijk 29% en 49% kent deze regelingen niet). 

Balans arbeid en zorg belangrijk, maar niet altijd maatregelen 

79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te 
faciliteren, maar concrete maatregelen zijn er niet altijd. In 19% van de organisaties kunnen werknemers 
zelf begin- en eindtijden bepalen en 58% van de werkgevers is voorstander van deeltijdwerk op alle 
functieniveaus. In 2016 had 45% van de organisaties een of meer telewerkers. Dit is een verdubbeling ten 
opzichte van 10 jaar geleden. 

Veel werkgevers positief over functioneren oudere werknemers 

60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 
was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk. Driekwart (77%) vindt dat 
ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Toch vindt 
een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten 
rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere 
werkweken komen steeds minder vaak voor. 

Scholing blijft constant 

Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. Het lag in de 
periode 1995-2015 steeds tussen de 70% en 80%. In sommige sectoren, zoals de industrie, zetten minder 
organisaties scholing in, maar gebruiken vaker baan- en taakroulatie om de kennis en vaardigheden van 
personeel te vergroten. 24% van alle werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en 
cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen. 

http://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/
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Werkgevers voelen verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen 

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van 
duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met het overheidsbeleid. Zo 
vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk dat werknemers na hun 60e doorwerken en neemt het 
aandeel organisaties met telewerkers toe. Toch laten de cijfers knelpunten zien die niet vanzelf oplossen 
nu de economie weer aantrekt. Er is dus niet zozeer sprake van een verschil tussen opvattingen van 
werkgevers en het overheidsstreven, eerder lijkt het of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen 
ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven. Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werk 
activiteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met 
gezondheidsbeperkingen. Werkgevers onderschrijven het belang van onder andere scholing en de 
arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen, maar dit vertaalt zich lang niet altijd naar het 
gedrag van de werkgever 
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3. Verder stijgende lonen?  
 
N.a.v. het regeerakkoord heeft het Centraal Planbureau haar eerdere ramingen bijgesteld. Meest 
opvallende feit daarin is de snellere daling van de werkloosheid en mede daardoor sneller stijgende lonen 
en loonkosten. De werkgelegenheid groeit gemiddeld met 1,0% per jaar, het arbeidsaanbod blijft 
gemiddeld over de periode hierbij achter. De werkloosheid neemt ten opzichte van 2017 af naar een 
niveau van 4,1% van de beroepsbevolking in 2021. Ten opzichte van de recente vier jaren van lage inflatie 
(gemiddeld 0,5% in de periode 2014-2017) trekt de inflatie aan naar gemiddeld 2,1%. Belangrijke factoren 
hierbij zijn hogere arbeidskosten en hogere invoerprijzen. De contractlonen nemen met 3,1% per jaar toe, 
mede door de krappere arbeidsmarkt. In nominale termen loopt de lange rente op naar 1,8% in 2021; in 
reële termen blijft de lange rente negatief. 
 
De raming van de economische ontwikkeling, zowel voor de korte als voor de middellange termijn, is met 
onzekerheden omgeven. Internationale politieke onzekerheden en ontwikkelingen in de financiële 
sectoren vormen negatieve risico’s voor de Nederlandse economie. Ook kan de conjunctuur zich anders 
ontwikkelen dan in het conjunctuur neutrale pad is aangenomen. Zo kan de economie zich nog 
rooskleuriger ontwikkelen als de groei doorzet, niet alleen in Nederland maar ook internationaal, maar 
ook is een tegenvallende conjunctuur in de ramingsperiode niet ondenkbaar. 
 

Mutaties in %,  2018 2019 2020 2021 

Lonen en productiviteit     

Contractlonen (marktsector) 2,5 3,6 3,4 3,1 

Incidenteel 1,1 0,8 0,8 0,8 

Brutoloon 3,6 4,4 4,2 3,9 

Sociale lasten werkgevers 0,0 -0,1 0,2 -0,3 

Loonkosten (marktsector) 3,6 4,3 4,4 3,6 

Arbeidsproductiviteit markt 1,2 1,0 1,0 1,3 

Prijs toegevoegde waarde 1,7 2,1 2,4 2,3 

AIQ (marktsector) 73,0 73,8 74,1 74,0 

Conjunctuur     

Relevante wereldhandel 4,0 4,4 4,5 4,9 

BBP 3,1 1,9 1,5 1,5 

Uitvoer van goederen 4,5 3,9 4,0 3,9 

Consumentenprijsindex CPI 1,6 2,8 2,3 2,3 

CPI (afgeleid, laag t/m ’02) 1,4 1,9 2,1 2,2 

Geharmoniseerde CPI (HICP) 1,6 2,8 2,1 2,1 

Koopkracht mediaan  0,6 1,4 1,2 1,2 

Koopkracht werknemers 0,8 1,7 1,5 1,6 

Arbeidsmarkt (internationale 
definitie) 

    

Werkgelegenheid (in uren) 2,0 1,1 0,6 0,2 

Beroepsbevolking (15-74 jaar) 1,0 1,0 0,6 0,4 

Werkloze beroepsbevolking (x1.000) 355 345 355 385 

Werkloze beroepsbevolking (%) 3,9 3,7 3,8 4,1 
Bron: CPB, zie ook https://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2018-2021-verwerking-
regeerakkoord 

 
  

http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-27okt2017-Actualisatie-middellangetermijnverkenning-2018-2021-verwerking-regeerakkoord_0.pdf
http://www.cpb.nl/
https://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2018-2021-verwerking-regeerakkoord
https://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-middellangetermijnverkenning-2018-2021-verwerking-regeerakkoord
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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 

Bakkers 
Omvang: 24.696 wns. 
Looptijd:1-10-2016 tot 
1-4-2019 (30 mnd.) 
Afgesloten: 23-10-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Ontwikkeling:  Iedereen krijgt gelegenheid tot eigen scholing. Er 
komt een persoonlijk ontwikkelingspotje in de vorm van 
tegoedbonnen. 200 euro per jaar op basis van een 
fulltimecontract. Pilot tot 1-1-2019.  
-Participatiewet:  Er gaan afspraken gemaakt worden over de 
Participatiewet en WML.  
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werkgever:  Toeslagen: 
Toeslagen Koningsdag vervalt voor personeel in commercie. 
Extra toeslag “avond voor feestdagen” (art 2.9) worden 
afgeschaft met uitzondering van de avond voorafgaand aan 
Kerst, Nieuwjaar en Pasen. 
- Tijd voor tijd regeling: bedrijven mogen een tijd voor tijd 
regeling in het leven roepen als er daarover een akkoord is met 
de ondernemingsraad of PVT van het bedrijf of de locatie.  
Randvoorwaarden voor de tijd voor tijd regeling zijn: 
1. Er geldt een proefperiode voor de tijd voor tijd regeling tot 30-
03-2019; 
2. Evaluatie tijd voor tijd regeling op 1-12-2018 d.m.v. een brede 
enquête onder werkgevers en werknemers. Op basis van de 
evaluatie kan worden besloten dat de tijd voor tijd regeling 
wordt voortgezet, aangepast of afgeschaft; 
3. E.e.a. in overeenstemming is met de 
Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit; 
4. De regels m.b.t. toeslagenmatrix 100% in overeenstemming 
zijn met de bepalingen uit de CAO Bakkersbedrijf; 
5. Overwerktoeslag volgens art. 2.8 en 2.12 van de cao 
(keuzevrijheid opname: uitbetalen in overleg); 
6. Afrekenmomenten worden per bedrijf c.q. locatie bepaald 
doch minimaal twee per jaar; 
7. Mantelzorg of andere vormen van onbetaald verlof vallen niet 
onder de tijd voor tijd regeling; 
8. Brancheorganisaties zullen een zwaarwegend advies 
uitbrengen om 3 afrekenmomenten per jaar met max/min 35 
uur te hanteren; 
9. Eventuele minuren worden op het afrekenmoment 
kwijtgescholden; 
10. Opnemen van de uren uit de tijd voor tijd regeling geschiedt 
in onderling overleg; 
11. Niet meer dan 25% uitzendkrachten per locatie. 
-Mantelzorg: Onbetaald mantelzorgverlof wordt mogelijk mits 
het in overeenstemming is met wettelijke regelingen.  
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Persoonlijk budget: Iedereen krijgt gelegenheid tot eigen 
scholing. Er komt een persoonlijk ontwikkelingspotje in de vorm 
van tegoedbonnen. 200 euro per jaar op basis van een 
fulltimecontract. Pilot tot 1-1-2019. 

12-mnds=1,5% 
 
Initieel: 
2% per 1-6-2017 
+ 1,75% per 1-6-2018 

Toelichting: De 
toekenning van 
verhogingen verschilt 
qua tijd voor de 
industriële en 
ambachtelijk bakkers. 
Zonder FNV. 



CAO-info 
nummer 19 

2 november 2017 
 

 11 

 

Grolsch 
(Principeakkoord)  
Omvang: 600 wns. 
Looptijd:1-5-2017 tot 
1-5-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 25-10-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI:  Duurzame inzetbaarheid (DI) 
Grolsch zal een studie gaan doen naar aanpassing van 
ploegendienstroosters t.b.v. duurzame inzetbaarheid (o.a. 
faciliteren 55+ regeling) en bevordering in- en doorstroming 
(vaste) nieuwe medewerkers. 
Verbetering aanvraagprocedure voor 55+ regeling voor 4-daagse 
werkweek en uit de ploeg, binnen termijn van 8 weken na 
ontvangst schriftelijk verzoek zal werkgever schriftelijk en 
gemotiveerd antwoord op het verzoek verstrekken naar 
werknemer. 
De paritaire werkgroep duurzame inzetbaarheid werkt verder op 
overige initiatieven en presenteert voorstellen DI aan cao-
partijen. 
Het verzuimbeleid wordt herschreven in de relatie tot 
doelstellingen duurzaam inzetbaarheidsbeleid, in samenwerking 
met cao partijen en Ondernemingsraad. Beleid blijft onderdeel 
van de cao. 
Leeftijdsdagen voor de categorie 40 tot 50 jaar komen te 
vervallen. Medewerkers die op dit moment in deze 
leeftijdscategorie vallen, behouden het reeds toegekende verlof. 
Nieuwe leeftijdsdagen zullen volgens de nieuwe afspraak 
worden toegekend. 
-Ontziemaatregelen:  Duurzame inzetbaarheid (DI) 
Grolsch zal een studie gaan doen naar aanpassing van 
ploegendienstroosters t.b.v. duurzame inzetbaarheid (o.a. 
faciliteren 55+ regeling) en bevordering in- en doorstroming 
(vaste) nieuwe medewerkers. 
Verbetering aanvraagprocedure voor 55+ regeling voor 4-daagse 
werkweek en uit de ploeg, binnen termijn van 8 weken na 
ontvangst schriftelijk verzoek zal werkgever schriftelijk en 
gemotiveerd antwoord op het verzoek verstrekken naar 
werknemer. 
De paritaire werkgroep duurzame inzetbaarheid werkt verder op 
overige initiatieven en presenteert voorstellen DI aan cao-
partijen. 
Het verzuimbeleid wordt herschreven in de relatie tot 
doelstellingen duurzaam inzetbaarheidsbeleid, in samenwerking 
met cao partijen en Ondernemingsraad. Beleid blijft onderdeel 
van de cao. 
Leeftijdsdagen voor de categorie 40 tot 50 jaar komen te 
vervallen. Medewerkers die op dit moment in deze 
leeftijdscategorie vallen, behouden het reeds toegekende verlof. 
Nieuwe leeftijdsdagen zullen volgens de nieuwe afspraak 
worden toegekend. 
-Jongeren:  Werkgelegenheid 
BBL'ers met een leer-werkovereenkomst komen bij behalen van 
diploma in aanmerking voor een vast dienstverband mits de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 
-Participatiewet:  Werkgelegenheid 
Grolsch zal 5 garantiebanen beschikbaar stellen voor 
arbeidsbeperkte werkzoekenden en zal tevens mogelijkheden 
benutten voor het vervullen van een ambassadeursrol voor deze 
doelgroep in de regio. Waar passend zal de vakbond 

12-mnds=1,5% 
  
Initieel: 
1,5% per 1-5-2017 
Toelichting: Studie 
gaan doen naar 
aanpassing van 
ploegendienstroosters 
t.b.v. duurzame 
inzetbaarheid (o.a. 
faciliteren 55+ 
regeling) en 
bevordering in- en 
doorstroming (vaste) 
nieuwe medewerkers. 
Leeftijdsdagen voor de 
categorie 40 tot 50 jaar 
komen te vervallen. 
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ondersteunen bij werving en begeleiding van de kandidaten. 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Modernisering: Modernisering cao 
Overeenstemming toepassing houdbaarheid wettelijke 
vakantiedagen per 1 januari 2018, conform de wet. 
Medewerkers krijgen inzicht in het wettelijke en bovenwettelijke 
recht en de bijbehorende verval- en verjaringstermijnen en 
volgorde van opname. 
Opzegtermijnen in artikel 5.4 worden aangepast aan de 
wettelijke termijnen. 
Pensioenvoorbereiding wordt 5 jaar opgeschoven van 55 naar 60 
jaar. 

Facilitaire 
Contactcenters 
(Principeakkoord)  
Omvang: 11.792 wns. 
Looptijd:1-11-2017 tot 
1-11-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten: 2-10-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Employability:  4. Opleidingsmogelijkheden 
1. De Werkgever zal zich inspannen om werknemers voor de 
organisatie te behouden door een zo goed mogelijk evenwicht te 
vinden tussen zijn eisen en de persoonlijke wensen en 
mogelijkheden van de werknemers ten aanzien van hun 
(toekomstige) taken en functies. 
De werkgever zal de werknemer zoveel mogelijk stimuleren tot 
ontwikkeling. Van de werknemer mag worden verwacht dat 
hij/zij een open oog heeft voor de noodzaak mee te gaan in 
nieuwe ontwikkelingen en bereid is om aan zijn/haar eigen 
ontwikkeling te werken. 
2. De werkgever is verplicht om een training aan de werknemer 
aan te bieden welke werknemer in staat stelt zijn 
werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Een algemene 
vaardigheids- en producttraining maken hier onderdeel van uit. 
De werknemer is verplicht tot deelname aan de opleiding en de 
daarbij behorende (eind)toetsen. 
3. De werkgever beschikt over een 
studiefaciliteiten/opleidingsregeling die met medezeggenschap 
is afgestemd; waarmee medewerkers onder voorwaarden 
gelegenheid wordt gegeven om zich naast de basisopleidingen 
verder te ontwikkelen en daarmee om bredere employability te 
creëren. 
 
-Participatiewet:   
Werkgever spant zich in om werkzoekenden met afstand tot de 
arbeidsmarkt zoals bedoeld in de Participatiewet in te zetten 
voor werkzaamheden. WFC confirmeert zich daarbij aan de door 
vakorganisatie gevraagde inspannings- & rapportageverplichting 
om gedurende de looptijd van de cao per WFC lid minimaal 4 
arbeidsplaatsen te realiseren in het kader van de 
participatiewet. 
 
7. Lage-inkomensvoordeel (LIV) 
Per 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen Loondomeinen 
in gegaan. Een onderdeel van deze Wet is het Lage-
inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een jaarlijkse 
tegemoetkoming voor een werkgever in de loonkosten voor 
werknemers met een laag inkomen. De werkgever heeft recht 
op het lage-inkomensvoordeel voor elke werknemer als het 

12-mnds=1,3% 
  
Initieel: 
1,30399348003261% 
per 1-11-2017 
+ 1,28787878787879% 
per 1-7-2018 
 
  
Flexibele beloning:  
BAB.  
Toelichting: Akkoord 
met vakbond Qlix 
(zonder FNV). Bij de 
totstandkoming van dit 
akkoord heeft Qlix, 
onafhankelijk van 
lidmaatschap, zoveel 
mogelijk werknemers 
binnen de sector 
betrokken voor het 
organiseren van 
draagvlak. Eerste cao 
sinds 2012. 
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volgende geldt (dit is de stand van zaken met betrekking tot LIV 
wetgeving op het moment van ondertekening van dit akkoord): 
• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 
100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor 
werknemers van 23 en ouder. 
• De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 
• De werkgever betaalt de werknemer minimaal 1.248 
verloonde uren per jaar. 
 
Partijen hebben afgesproken dat een deel van de te ontvangen 
LIV, in de vorm van een ‘blijfbonus’ terugvloeit naar de 
werknemers. Uitgangspunt daarbij is jaarlijks een eenmalige 
uitkering van 60% van het toegekende bedrag aan de totale 
populatie contractanten, waarbij partijen zich realiseren dat het 
bedrag kan afwijken per organisatie. Het LIV zal voor de eerste 
keer aan de werkgever worden uitbetaald in 2018 (met als 
refertejaar 2017). Als algemene regel houden we aan dat de 
blijfbonus uiterlijk wordt uitgekeerd in de maand nadat de 
werkgever volgens de belastingdienst uiterlijk het LIV zal 
ontvangen. Voor het refertejaar 2017 heeft de belastingdienst 
aangegeven dat werkgever uiterlijk 12 september 2018 het LIV 
bedrag ontvangt. Medewerkers ontvangen dan de blijfbonus 
uiterlijk 31 oktober 2018. Voor het eerst wordt de blijfbonus dus 
uitgekeerd in 2018 (refertejaar 2017). 
 
De werknemer moet aan de volgende twee voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te komen voor de blijfbonus: 
1.De werknemer is in dienst bij het bedrijf op de 1e van de 
maand waarin de blijfbonus wordt uitbetaald. 
2.De werknemer is minimaal 6 kalendermaanden in het 
refertejaar in dienst geweest. 
De berekening van de hoogte van het bedrag is afhankelijk van 
de volgende twee factoren en vindt pro rato plaats: 
-Het aanval volle kalendermaanden die de medewerker in het 
refertejaar heeft gewerkt (minimaal 6); 
-Het aantal uren die aan de medewerker in het refertejaar zijn 
verloond. 
 
Jaarlijks maakt het bedrijf aan de Medezeggenschap inzichtelijk 
dat aan bovenstaande uitgangspunten met betrekking tot de 
verdeling (60%) van de LIV en de wijze van uitkeren is voldaan. 
 
Op het moment dat: 
• Als gevolg van maatregelen van de overheid het LIV wegvalt 
voor de werkgever, of 
• Het bedrag aan LIV bij bedrijf materieel zodanig is dat de 
uitvoeringskosten van bedrijf niet meer in verhouding staan tot 
de baten 
dan gaan Qlix en/of werkgever/bedrijf in gesprek over de 
afspraken in dit hoofdstuk. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit:  Binnen het loongebouw wordt niet meer 
uitgegaan van zogenaamde ‘tredes’ maar van een minimum / 
maximum bandbreedte. 
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3. Roosters/beschikbaarheden 
3.1. Roosters 
Roosters worden minimaal twee weken voor aanvang van een 
ingeplande dienst aan de medewerker beschikbaar gesteld. 
Uitzondering op het later beschikbaar mogen stellen van 
roosters, kan onderbouwd verkregen worden in overleg met de 
OR. 
 
3.2. Beschikbaarheden 
Voor zover nog niet van toepassing binnen de afzonderlijke 
bedrijven, geeft Qlix aan dat er per project een 
beschikbaarheidsregeling moet worden opgesteld. Deze 
beschikbaarheidsregeling dient afgestemd te worden met de OR 
conform de WOR; dit om medewerkers meer duidelijkheid te 
geven over de afbakening van hun beschikbaarheden. 
 
WFC heeft aangegeven dat dit bespreekbaar is, echter dat – 
evenals bij de roosters – de implementatie van deze project 
specifieke beschikbaarheidsregeling de nodige organisatorische 
aanpassingen vergt en dientengevolge de implementatie nader 
afgestemd zal moeten worden, WFC streeft ernaar om de 
implementatie hiervan 31 december 2017 gereed te hebben. 
 
3.3. After call work 
Op het moment dat een medewerker langer dan 5 minuten 
doorwerkt ter afhandeling van een klantcontact, worden de 
minuten na deze 5 minuten doorbetaald. 
 
-BAB: 2.5. Beoordelingsverhoging 
Minimaal 1 keer per jaar vindt er een beoordeling van het 
functioneren van de medewerker plaats. Als een medewerker 
minimaal 75% van de bij de werkgever van toepassing zijnde 
maximale beoordelingsscore behaalt, ontvangt hij/zij in ieder 
geval een beoordelingsverhoging van 1,75% dit onder de 
voorwaarde dat het maximum van de schaal nog niet is bereikt. 
 
De beoordelingssystematiek wordt vastgelegd in overleg met de 
medezeggenschap. 
 
Ieder WFC lid zal – op verzoek van medewerker – toelichting 
geven op de uitwerking van dit artikel in de 
beoordelingssystematiek zoals deze binnen de afzonderlijke 
werkgevers van toepassing is. 
 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Proces:  Bij de totstandkoming van dit akkoord heeft Qlix, 
onafhankelijk van lidmaatschap, zoveel mogelijk werknemers 
binnen de sector betrokken voor het organiseren van draagvlak. 
Qlix heeft daartoe gebruik gemaakt van reeds georganiseerde 
vormen van inspraak binnen de WFC zoals de 
ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Zo is 
er door Qlix een cao-panel opgericht van medewerkers 
werkzaam bij WFC aangesloten contactcenters. Dit cao-panel 
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heeft Qlix bijgestaan bij de totstandkoming van dit akkoord. 
Qlix heeft de inzet en de tussentijdse onderhandelingsresultaten 
gedeeld met dit cao-panel. Met het eindresultaat heeft het cao-
panel positief ingestemd. 

* 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 

 
Regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ 
Dertig grootste marktcao’s  

19 okt. 18 

 
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 

https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-18/regeerakkoord-‘vertrouwen-in-de-toekomst’
https://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-18/sectoroverzicht-2017
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
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Onderwerp Datum CAO-info 

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

9 feb. 3 

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

26 jan. 2 

    
Verschillende loonbegrippen 
Vooruitkijken naar 2017 

12 jan. 1 

 
 
 
Agenda najaar 2017 
 

• 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 

 
  

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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5. 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:  
- groot aantal nieuwe akkoorden 
- de gemiddelde contractloonstijging 
- de herziene raming van het CPB. 
 
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.  
 
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  
 
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  
 
Naar een moderne cao in 2018 
3-11-2017 | Overig 
Drie werkgevers, twee manieren om uw cao te moderniseren  
Lees meer  
 
Privacy en werk  
7-11-2017 | Voorlichting 
De praktijkdag Privacy en werk zit vol. Op 12 december zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar.  
Lees meer  

https://youtu.be/CEpsMV9lu3o
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/dossiermanagement-en-gesprekstechnieken-drie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/dossiermanagement-en-gesprekstechnieken-drie
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/naar-een-moderne-cao-in-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/naar-een-moderne-cao-in-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-training
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-training
https://youtu.be/CEpsMV9lu3o
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Seminar ‘Werken met ‘vreemd’ personeel’ (inleen, aanneem, zzp): kansen en risico’s’ 
16-11-2017 | Cursus 
Werken met personeel uit het buitenland biedt extra kansen, maar ook risico’s.  
Lees meer  
 
Basiscursus medezeggenschapsrecht 
17-11-2017 | Cursus 
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?  
Lees meer  
 
Maak werk van de cao-afspraak 
22-11-2017 | Voorlichting 
In 2016 heeft de sector overheid de doelstelling voor de banenafspraak niet gehaald. Daarom wordt de 
quotumregeling geactiveerd.  
Lees meer  
 
Strategisch HRM, 7de editie, module 3 
30-11-2017 | Cursus 
Derde module van de zevende editie van de leergang van Nyenrode en AWVN om dé strategische 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  
 
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: 'De cao als strategisch wapen' 

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/seminar-‘werken-met-‘vreemd’-personeel’-(inleen-aanneem-zzp)-kansen-en-risico’s’
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/seminar-‘werken-met-‘vreemd’-personeel’-(inleen-aanneem-zzp)-kansen-en-risico’s’
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/maak-werk-van-de-cao-afspraak
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/maak-werk-van-de-cao-afspraak
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-3
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-3
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsrechtelijke-aspecten-van-reorganisaties
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsrechtelijke-aspecten-van-reorganisaties
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-december
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/privacy-en-werk-december
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-4
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-4
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-5
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-5
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-arbeidsvoorwaarden-nieuwe-tijden-nieuwe-cao-nieuwe-kennis
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13-2-2018 | Cursus 
In 12 strategische kennissessies, tijdens zes namiddagen/avonden, bereidt u zich optimaal voor 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  
 
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  
 
Leergang Strategisch HRM, 7de editie geheel vernieuwd! 
 | Cursus 
Start van de zevende en vernieuwde editie van de succesvolle leergang Strategisch HRM van AWVN en 
Nyenrode Business Universiteit; al meer dan 100 HR-professionals volgden deze leergang.  
Lees meer 
 
 

 
 

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/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/s-hrm-ed7-slot
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-slot
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
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-strategisch-hrm-7de-editie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-strategisch-hrm-7de-editie
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl

