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Tango
Het was een schitterend gezicht; de persconferentie met
vertegenwoordigers van de Argentijnse regering en afgevaardigden uit
de Nederlandse polder, gezeten achter een lange statige tafel omringd
door afbeeldingen van het Argentijnse nationale wapen. Vorige week
was een delegatie van de oer-Hollandse overlegeconomie op
handelsmissie in Argentinië om te praten over het belang en de kracht
van de sociale dialoog. En dat mocht de wereld weten.
In Nederland zelf werd de boodschap met enige hoon ontvangen.
Veertien maanden onderhandelen in de Sociaal Economische Raad
leverde namelijk niets op. Smeekbedes van de formerende partijen in het Johan de Witthuis mochten niet
baten. En ondanks het feit dat de nieuwe regering wel zin lijkt te hebben in een nieuw rondje – het
regeerakkoord roept sociale partners acht keer expliciet op mee te denken – resoneert dat enthousiasme
nog niet bij de vakbonden. Die lieten na een gezamenlijk overleg weten voorlopig geen reden te zien om
weer aan tafel te komen. FNV-voorzitter Han Busker kondigde eerder in de Telegraaf zelfs een offensief
aan.
In de ogen van de vakbeweging biedt het regeerakkoord veel meer aan werkgevers, ondanks dat de
ondertekenende politieke partijen blijven praten over een gebalanceerd pakket. Voor hen zijn eerst
fundamentele aanpassingen nodig voordat ze weer aan tafel komen. Aan een ‘rituele dans’ doen ze niet
meer mee. Die ruimte heeft minister Koolmees op zijn beurt waarschijnlijk niet. Zo blijft iedereen bluffen
en groeit de sociaaleconomische inzet die op tafel ligt – pensioen, de arbeidsmarkt, langer doorwerken –
rustig door.
Het is een penibele situatie die om een oplossing schreeuwt. Maar juist daarom is de hoon voor de
zendelingen onterecht. Ik beticht de delegatie van een tactisch vernuft dat we niet vaak meer zien en dat
het gehele keurcorps van Nederlandse opiniemakers in hun blogs en columns heeft gemist. We waren de
afgelopen week getuige van handel van het hoogste niveau.
Onze kennis tegen Argentijnse heupen. Weg met de rituele dans: it takes two to tango.
Waar kan je dat beter leren dan in Argentinië?
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten)
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1. Actuele ontwikkelingen
1.1. Sociaaleconomische tweets oktober 2017
RTL Z
De vaste baan raakt weer in de mode, maar niet voor laagopgeleiden.
14 nov.
RTL
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is de komende jaren niet van plan de
11 nov.
AOW-leeftijd te verlagen. Wel wil hij met werkgevers en de vakbonden 'graag in
gesprek' over de vraag hoe werknemers goed en gezond hun AOW-leeftijd kunnen
bereiken. Koolmees noemt dat de 'gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers,
bonden en het kabinet'.
FNV
11 nov.

De voortdurend doorgaande verhoging van de AOW-leeftijd moet stoppen. Die oproep
doet de FNV in een brandbrief aan de nieuwe minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. De FNV merkt dat de onvrede en de onrust op de
werkvloer over de AOW-leeftijd steeds verder oplopen. Dit leidt tot acties in sectoren
en bij de politie is het onderdeel van een cao-conflict.

NRC
11 nov.

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer was deze week in Argentinië om uit te leggen hoe
het Nederlandse poldermodel werkt. Punt is alleen: het werkt al maanden niet meer.
Het overleg over ontslag, vast en flexibel werk en loon bij ziekte is aan het eind van de
zomer mislukt. Het ziet er ook niet naar uit dat het de komende tijd wél lukt. De
vakbonden noemen het regeerakkoord van Rutte III een ‘werkgeversakkoord’. Als er
niks verandert, zeggen ze nu, willen ze niet verder praten.

SZW
10 nov.

Het aantal werknemers dat is aangesloten bij een werknemersorganisatie speelt in
beginsel geen rol voor de beoordeling van een verzoek tot algemeen
verbindendverklaring (avv). In dit geval is overigens sprake van een ondernemings-cao
die (in tegenstelling tot sectorale cao’s) niet in aanmerking komt voor avv.

FD
4 nov.

De lasten voor burgers en bedrijven gaan in de zojuist begonnen kabinetsperiode niet
omlaag maar per saldo nog steeds met €3,4 miljard omhoog. Dat blijkt uit de financiële
uitwerking van het regeerakkoord die minister van Financiën Wopke Hoekstra vrijdag
naar de Tweede Kamer stuurde.

Trouw
3 nov.

Als onderwijsminister Arie Slob niet binnen vier weken met €1,4 miljard extra over de
brug komt, leggen meesters en juffen op dinsdag 12 december voor de tweede keer in
korte tijd het werk neer. Dat laat ‘PO-front’ weten, de gelegenheidscoalitie van
docenten, schoolbestuurders, vakbonden en docentenactiegroep PO in Actie. Ook zijn
er al acties in januari gepland.

2

CAO-info
nummer 20
16 november 2017

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

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2
Nov.
2017
Actueel 2017 2018
Twaalfmaandscijfer
(%)
2,11
1,7
CBS
CPB CPB
12-mnds herwogen (%)
2,32
1,7
(reali- (ra(raAantal
cao’s
3
285
satie) ming) ming)
20.000
2,51 mln.
Inflatie 1,4% 1,4% 1,6% Werknemers
Noot: Loonstijging op twaalfmaandsbasis betreft de
Inflatie afgeleid 1,4% 1,4% 1,4% sommatie van alle structurele loonafspraken in het nieuwe
die herrekend wordt naar een periode van twaalf
Contractloonstijging markt 1,6% 1,6% 2,5% akkoord
maanden. Het herwogen cijfer betreft de gemiddelde

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 MLT d.d. 27-10-2017
(CPB).

loonsverhoging herwogen naar aantal werknemers.
Sept. = akkoorden uit september 2017; 2017 = alle 2017akkoorden (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):
 Nederlandse Spoorwegen (2,32%): uitgebreide afspraken DI en sociale innovatie.
 Open Teelten (2,06%): nieuwe seniorenregeling met 80-90-90 afspraak.
 McCain Foods Holland (2,0%): continuering duurzame inzetbaarheid met aandacht voor maatwerk.
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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 304 (2,35 miljoen werknemers) van deze 456 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt
neer op een nieuwe cao voor 65% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is vergelijkbaar met het
gemiddelde van eerdere jaren (64%).
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie

Looptijd
Tot nu toe zijn er in totaal 320 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 304 eerder
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 16 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
stijgend 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).
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Figuur 4: Speerpunten 2017 (ten opzichte van 2016)

Loonsverhoging
Van 285 van alle 320 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is
1,74% op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit
op 1,68%. 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: industrieakkoorden
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 55 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 52 akkoorden
(waaronder 1,05 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 1,73% op twaalfmaandsbasis.
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Figuur 5: Ontwikkeling loonsverhoging op twaalfmaandsbasis in cao-seizoen 2017 (naar maand van afsluiten)*

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

Figuur 7: Gemiddelde contractloonstijging naar sector**

**

Achter de gemiddelden bevinden zich
uiteenlopende contractloonstijgingen.

Figuur 8: Gemiddelde
contractloonstijging naar
achtergrondkenmerken 1b

*Om contractloonafspraken in cao’s met
een verschillende looptijd goed met
elkaar te kunnen vergelijken, wordt de
som van alle schaalloonverhogingen en
van een eventuele verhoging van de
structurele eindejaarsuitkering
teruggerekend naar een contract voor
twaalf maanden. Een contractloonstijging
van 1,5% in een contract voor vijftien
maanden is voor twaalf maanden 1,2%.
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2. CBS: kwartaalbericht arbeidsmarkt
In het derde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 51 duizend toegenomen. Op jaarbasis is de
banengroei de grootste sinds 2008. Ook het aantal vacatures nam in het derde kwartaal verder toe. En
opnieuw waren er minder mensen werkloos. Hierdoor neemt de spanning op de arbeidsmarkt verder toe.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Vooral meer banen voor werknemers
De groei in het derde kwartaal betrof vrijwel alleen banen van werknemers. Daarvan kwamen er 49
duizend bij, waarmee het totaal op 8,14 miljoen kwam. Dat is de hoogste stand ooit. Het aantal banen van
zelfstandigen nam met 2 duizend toe tot 2,9 miljoen.
Uitzendbranche blijft koploper
De helft van alle banen die er de afgelopen jaren per saldo zijn bijgekomen, kwam voor rekening van de
uitzendbureaus. Daar deed zich in het derde kwartaal opnieuw de grootste groei voor (+22 duizend). Ook
in de bedrijfstakhandel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid het afgelopen kwartaal aan (+15
duizend), net als in de zorg (+6 duizend). Het laatste jaar kwamen er in de zorg 25 duizend banen bij,
terwijl er in de daaraan voorafgaande jaren 70 duizend banen verloren gingen.
De aantrekkende economie leidt tot een toename van het aantal banen in de meeste bedrijfstakken.
Alleen in de financiële dienstverlening verdwenen in het afgelopen kwartaal 2 duizend banen. In deze
bedrijfstak gingen in tien jaar tijd al 66 duizend banen verloren (-22 procent).
Meer werknemers met (uitzicht op) een vast dienstverband
Het aantal werkenden is sinds het derde kwartaal van 2016 met 177 duizend toegenomen. Er waren
vooral meer werknemers met uitzicht op een vaste baan (+77 duizend). Maar ook het aantal werknemers
met een vast dienstverband nam toe. Hun aantal steeg in het afgelopen jaar met 57 duizend, de grootste
7
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stijging sinds begin 2009. De toename van het aantal werknemers met (uitzicht op) een vast
dienstverband betrof merendeels voltijders.
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, waartoe ook werknemers met uitzicht op een
vaste baan worden gerekend, groeide in het afgelopen jaar met 98 duizend. Het aantal zzp’ers nam toe
met 27 duizend.
Meer gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal in totaal 3,3 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden, 0,5 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 25 uur per
week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur
per week aan het werk, na aftrek van vakantie en ziekte.
Sinds het derde kwartaal van 2012 is het aantal gewerkte uren met 5,1 procent opgelopen. Tegelijkertijd
steeg het aantal banen met 3,3 procent, zodat nu per baan bijna een half uur per week meer wordt
gewerkt dan vijf jaar geleden.
Aantal vacatures stijgt verder
Het aantal openstaande vacatures steeg in het derde kwartaal 2017 met 9 duizend. Hierdoor waren er
eind september 213 duizend openstaande vacatures. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de
voorgaande twee kwartalen, toen het aantal vacatures toenam met respectievelijk 13 duizend en 20
duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Er zijn nu ruim twee keer zoveel vacatures
als medio 2013, toen de laagste stand bereikt werd (91 duizend vacatures per eind juni 2013). Alleen in
2006-2008 waren er duidelijk meer vacatures dan nu. Het aantal vacatures liep toen op tot 249 duizend. In
2000 waren er net iets meer vacatures dan nu.
Meeste vacatures erbij in de zakelijke dienstverlening
In de meeste bedrijfstakken nam het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal toe, het meest in de
zakelijke dienstverlening (+2 duizend). Ook in de bouw, de zorg, de industrie en de handel kwamen er
meer dan duizend vacatures bij. De handel is de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het
totaal.
Voor de horeca, het openbaar bestuur, de handel en de zorg geldt inmiddels dat er nu meer vacatures zijn
dan eind 2007, toen het totaal aantal vacatures zijn hoogste stand bereikte. Voor de handel geldt zelfs dat
het aantal vacatures nog nooit zo hoog was als nu. Daarentegen bedraagt het aantal vacatures in de
landbouw en visserij en financiële instellingen nog maar de helft van wat het toen was.
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3. Sectoroverzicht 2017: MKB
Om een goed beeld van het cao-seizoen te krijgen, is de volgende informatie nodig (zie ook tabel 1):
1) Welke akkoorden zijn onlangs tot stand gekomen?
2) Welke contractloonafspraken waren al bekend voor het cao-seizoen 2017?
3) Welke cao’s zijn onlangs geëxpireerd of gaan nog expireren?
4) Welke cao’s zijn al lang geleden geëxpireerd zonder overeenstemming over een nieuwe cao?
Tabel 1: Informatie over cao-seizoen 2017
1. Nieuwste akkoorden
Welke akkoorden zijn recent afgesloten (in
2017)?
2. Oudere akkoorden (vroege akkoorden)
Welke akkoorden voor 2017 zijn al in 2016
afgesproken?

3. Verwachte akkoorden (in 2017 expirerende cao’s)
Waar gaat cao-overleg plaatsvinden?
4. Uitblijvende akkoorden (voor 2017 geëxpireerde
cao’s)
Waar is achterstallig onderhoud?

In de komende maanden zal AWVN voor enkele sectoren bovenstaand beeld schetsen.
Deze keer schetsen we het beeld voor de cao’s in het MKB (met tenminste 10.000 medewerkers).
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. De
eerste cao in het MKB die in 2017 tot stand is gekomen, is de cao Technische Groothandel met een
contractloonstijging van 1,28%.De contractloonstijging in de 16 2017-akkoorden loopt uiteen van 1,28%
tot 2,00%. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,62% op twaalfmaandsbasis. De meest gemaakte
afspraak is 2,00% (3x).
De meest voorkomende looptijd is twee jaar of langer. Er is geen duidelijk patroon in looptijden.
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 1,02% en 2,17%. De gemiddelde contractloonstijging
in deze zes akkoorden is 1,55% op twaalfmaandsbasis, iets lager dan de 2017-akkoorden (1,62%).
(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 één cao die vóór 2017 is verlopen, zonder dat
overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.

1

Om contractloonafspraken in cao’s met een verschillende looptijd goed met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de som van alle
schaalloonverhogingen en van een eventuele verhoging van de structurele eindejaarsuitkering teruggerekend naar een contract
voor twaalf maanden. Een contractloonstijging van 1,5% in een contract voor vijftien maanden is voor twaalf maanden 1,2%.
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Tabel 2: Overzicht van de grootste cao’s (10.000+) in het MKB in het cao-seizoen 2017
Naam van akkoord
12AfsluitLooptijd (in
Naam (in volgorde van
mnds.
datum
maanden), naar
expiratiedatum)
%
afsluitdatum
1. Nieuwe cao’s
Technische GH
Schoonmaak
Bouw & Infra
Reisbranche
Boekhandel
Metaal en Techniek
Beroepsgoederenvervoer
Recreatie
Huisartsenzorg
Jeugdzorg
Drogisterijen
Welzijn
GH Groenten & Fruit
Taxi
Uitgeverijbedrijf
Bakkers

1,28%
1,88%
1,50%
1,50%
1,00%
2,00%
2,00%
1,83%
1,75%
1,62%
1,25%
1,62%
1,88%
2,00%
1,33%
1,50%

16-1-17
24-2-17
27-2-17
30-3-17
1-4-17
21-4-17
22-4-17
9-5-17
29-5-17
30-5-17
16-6-17
21-6-17
28-8-17
11-10-17
17-10-17
23-10-17

1-7-16 / 1-1-19 (30)
1-1-17 / 1-1-19 (24)
1-2-17 / 1-4-18 (14)
1-11-16 / 1-11-18 (24)
1-4-17 / 1-4-18 (12)
1-5-17 / 1-6-19 (25)
1-1-17 / 1-1-20 (36)
1-7-17 / 1-1-19 (18)
1-3-17 / 1-3-19 (24)
1-1-17 / 1-4-19 (27)
1-7-17 / 1-7-18 (12)
1-4-17 / 1-7-19 (27)
1-1-17 / 1-1-19 (24)
1-7-17 / 1-1-19 (18)
1-3-17 / 1-6-19 (27)
1-10-16 / 1-4-19 (30)

1,38%
1,60%
1,67%
1,50%
1,02%
1,58%
2,17%
1,50%
1,55%

7-3-16
10-3-16
25-5-16
20-6-16
29-6-16
24-8-16
30-11-16
14-12-16
29-12-16

1-11-15 / 1-1-18 (26)
1-1-16 / 1-1-18 (24)
1-7-16 / 1-1-18 (18)
1-11-14 / 1-11-18 (48)
1-7-16 / 1-7-18 (24)
1-10-16 / 1-10-19 (36)
1-1-17 / 1-7-18 (18)
1-1-17 / 1-1-18 (12)
1-1-17 / 1-1-18 (12)

2. Lopende cao’s
Tankstations
Kinderopvang
Contractcatering
Motorvoertuigen (MvT)
Inretail
Schilders
Wonen
Meubelindustrie
ICK

3. Expiratie in 2017
Woondiensten (1-1-17)
Doe-Het-Zelfbranche (1-5-17)
Apotheken (1-5-17)
Particuliere Beveiliging (1-10-17)
Slagersbedrijf (1-10-17)

4. Expiratie voor 2017
Kappers (1-7-16)
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4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden
Tabel 1: Recente afspraken in 2017-akkoorden/onderhandelingsresultaten*
Cao-akkoord
NS
(Onderhandelingsresult
aat)
Omvang: 15.800 wns.
Looptijd: 1-10-2017 tot
1-4-2020 (30 mnd.)
Afgesloten: 3-11-2017

Afspraken over DI en flexibiliteit
DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: Gezond en gemotiveerd werken bij NS – nu
en straks
Iedere medewerker heeft te maken met een gewijzigd
perspectief als gevolg van het opschuiven van de AOW- en
pensioenleeftijd. Daarnaast verandert de wereld binnen en
buiten NS snel. In de vorige cao hebben partijen een lange
termijnagenda afgesproken voor gezond en gemotiveerd werken
bij NS. NS biedt al geruime tijd een uitgebreid pakket van
faciliteiten en instrumenten aan op het gebied van Duurzame
Inzetbaarheid: zoals FitWijzer, Alles Best Test etc. Dit uitgebreide
pakket van faciliteiten en instrumenten wordt door NS
gecontinueerd. De uitdaging wordt ervoor te zorgen dat deze
instrumenten en faciliteiten echt worden benut door
medewerkers en dat deze effectief gaan bijdragen aan gezond
en gemotiveerd werken.

Loonafspraken
12-mnds=2,32%
Initieel:
2,3% per 1-10-2017
+ 2,3% per 1-10-2018
+ 1,2% per 1-10-2019
Toelichting: Individueel
Budget (IB) van €750
voor 3 jaar (eenmalig)

Om dit voor elkaar te krijgen hebben partijen onder andere
afgesproken dat:
- Alle medewerkers gedurende 3 jaar een Individueel Budget
krijgen;
- De interne mobiliteit wordt gestimuleerd voor zowel
roostergebonden als niet-roostergebonden medewerkers;
- De Deeltijdregeling voor Pensioen wordt geïntroduceerd;
- Partijen gezamenlijk een leerging Sociale Innovatie gaan
ontwikkelen specifiek voor NS.
2.1 Individueel Budget (IB)
NS stelt de komende drie jaar aan alle medewerkers een
Individueel Budget (IB) beschikbaar van in totaal € 750,00. Het is
een bruto budget, tenzij het een besteding betreft die volgens
de fiscus onbelast mag worden vergoed of verstrekt. Het
Individueel Budget wordt in drie jaar (2018-2020) in drie gelijke
delen opgebouwd. Het is een eenmalige regeling en het budget
vervalt als het na drie jaar niet gebruikt is en/of de medewerker
uit dienst treedt. Het is eventueel mogelijk om in het eerste jaar
het volledige IB van € 750,00 te besteden. Dit kan alleen als het
gaat om een opleiding die volgens de fiscus onbelast mag
worden vergoed of verstrekt (en daarmee niet onder de WKR
valt).
Het IB ondersteunt medewerkers om gezond en gemotiveerd bij
NS te werken en zich verder te ontwikkelen. Het IB biedt
keuzemogelijkheden voor faciliteiten en instrumenten die goed
aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften op het gebied
van gezond en vitaal, ontwikkeling, loopbaan of financieel
advies. Het IB is niet bestemd voor functie- of vakinhoudelijke
opleidingen (bijvoorbeeld herinstructie van machinisten of halen
van PE-punten door juristen). Instrumenten en faciliteiten die nu
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al kosteloos beschikbaar zijn voor de medewerker, blijven dit
ook straks bij de toepassing van het IB. Medewerkers kunnen
vanaf 2019 hun jaarbudget ook aanwenden voor deelname aan
een oriëntatiedag (zie verder onder 2.2.2).
Partijen evalueren tijdens de looptijd van de cao NS het gebruik
van het IB om eventueel bij de kunnen sturen waar en indien
nodig. Aan het eind van de periode van drie jaar vindt definitieve
evaluatie van het IB plaats.
2.2 Stimuleren Mobiliteit
2.2.1. Pilot Ontwikkelplekken voor roostergebonden
medewerkers
NS vindt het belangrijk dat medewerkers gezond en gemotiveerd
kunnen werken bij NS. Roostergebonden medewerkers die een
(loopbaan)stap willen maken binnen NS krijgen de mogelijkheid
zich (verder) te ontwikkelen en ervaring op te doen met andere
werkzaamheden op een andere plek binnen het bedrijf.
Er wordt een pilot gestart met twaalf ontwikkelplekken van drie
maanden voor roostergebonden medewerkers. Mogelijke
afdelingen waar ontwikkelplekken kunnen worden aangeboden
zijn:
Bedrijfsbureau S&O, project management ondersteuning,
Klantbegeleiding, secretaresse pool of Prestatieregie &
Innovatie.
Het matchen van kandidaat en ontwikkelplek is individueel
maatwerk. Vakbonden en NS zullen gezamenlijk tot concrete
invulling van deze pilot komen. Aan het einde van de looptijd
van de cao NS zal een definitieve evaluatie plaatsvinden.
2.2.2. Oriëntiedagen
Vanaf 2019 zullen er verspreid over het jaar oriëntatiedagen met
verschillende thema’s, bijvoorbeeld Techniek of Service, worden
georganiseerd. Tijdens een oriëntatiedag kunnen medewerkers
kennis maken met het werk van collega’s in een ander werkveld.
De intentie is dat ook andere bedrijven binnen de spoor-/
vervoersector deelnemen aan de oriëntatiedagen, zoals ProRail,
(spoor)aannemers en andere vervoerbedrijven, waardoor
medewerkers ook kunnen kennismaken met het werk van
collega’s buiten NS. Ook wordt tijdens de oriëntatiedagen meer
duidelijk over kansen op de arbeidsmarkt en over
opleidingseisen en opleidingsmogelijkheden.
De medewerker kan ervoor kiezen het IB aan te wenden voor
deelname aan één (of meer) oriëntatiedag(en) die tijdens
werktijd worden gehouden. Voor deelname aan één
oriëntatiedag wordt 1/3 van het IB (€ 250,00) ingezet.
2.2.3. Flexpools voor niet-roostergebonden medewerkers
Werken in een flexpool is een goede mogelijkheid om tijdelijke
werkzaamheden te doen zonder dat NS en de medewerkers
juridische belemmeringen ervaren. Binnen NS zijn al
verschillende flexpools waarin dat mogelijk is en waarin dat ook
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al plaatsvindt, onder andere bij: IT projectenpool, IT Competence
Centers, Commercie, Techniek, Projectmanagers bij
Bedrijfsbureau S&O, Teammanagers Flexpool en Business
change (Finance).
NS is daarnaast van plan om een aanvullend onderzoek te doen
naar het bevorderen van mobiliteit in flexpools over de
bedrijfsonderdelen heen. Hierbij zal ook aandacht worden
besteed aan het wegnemen van eventuele (juridische)
belemmeringen.
Het hebben en opzetten van flexpools is een operationele keuze
en vormt onderdeel van het HR-beleid. In het reguliere
vakbondsoverleg informeert NS de vakbonden over de stand van
zaken rond dit onderwerp.
2.2.4. Loopbaanpaden
Cao-partijen doen gezamenlijk onderzoek naar het creëren van
nieuwe loopbaanpaden voor het verbeteren van de duurzame
inzetbaarheid. Dit gezamenlijke onderzoek wordt belegd bij het
Baan Stimuleringsfonds (BSF) / de Stichting scholing en baan
stimulering. Hierbij zal de rol van de medezeggenschap met
betrekking tot loopbaanpaden in acht worden genomen. Dit
onderzoek wordt afgerond in 2018.
2.3 Deeltijdregeling voor Pensioen
Regeling
Vanaf 1 januari 2020 hebben alle medewerkers (rooster en nietroostergebonden) de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Deeltijdregeling voor Pensioen. De regeling stelt oudere
medewerkers in staat om met gedeeltelijk behoud van salaris en
volledige pensioenopbouw in stapjes naar hun pensioen toe te
groeien. Hierdoor worden oudere medewerkers in staat gesteld
gezond en gemotiveerd de pensioenleeftijd te halen en ontstaat
ruimte voor een grotere groep jongeren om een baan te krijgen
bij NS. De regeling is aanvullend op de huidige RO regeling 50+,
55+, 61+ en 63+.
Deelname
Deelname aan de regeling vindt plaats op vrijwillige basis.
Deelname aan de regeling is mogelijk vanaf vijf jaar voor de
AOW-gerechtigde leeftijd van de medewerker. Peildatum voor
de ingangsleeftijd is 1 januari van het keuzejaar waarin de
medewerker aan de regeling wil deelnemen. De regeling eindigt
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of bij
uitdiensttreding.
Werktijd – inkomen – pensioen
Bij deelname aan de regeling kiest de medewerker ervoor om
minder uren te gaan werken: 28 uur (78%). Het bruto inkomen
van de medewerker wordt aangepast naar 89% en de
pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van de
oorspronkelijke contracturen volgens de normale
premieverdeling. De medewerker behoudt zijn oorspronkelijke
contractduur. Het verlof wordt berekend op basis van de
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oorspronkelijke arbeidsduur.
De medewerker kan er eventueel voor kiezen om het inkomen
aan te vullen met deeltijdpensioen.
Financiering
De medewerker zet een deel van zijn verlofuren in: 72 vrije uren
en 93,6 OW uren. NS draagt financieel bij door het inkomen aan
te vullen tot 89%. Deze aanvulling stijgt mee met de
salarisverhogingen.
2.4. Leergang Sociale Innovatie
NS gaat samen met de vakbonden een leergang Sociale
Innovatie ontwikkelen specifiek gericht op NS. De leergang heeft
tot doel de kennis van medewerkers (kaderleden, middenkader,
medezeggenschap en geïnteresseerden) over het onderwerp
‘Sociale Innovatie’ te vergroten en om tot concrete voorstellen
voor sociale innovatie binnen NS te komen. NS en de vakbonden
doen dit gezamenlijk om zo de meerwaarde en het effect van de
leergang binnen de organisatie te versterken. Een gezamenlijke
leergang Sociale Innovatie is een mooie aanvulling om focus aan
te brengen in de uitvoering van het Duurzame
Inzetbaarheidsbeleid.
-Participatiewet: 6.1 Participatie – Banenafspraak
De huidige maatschappij vraagt van bedrijven om meer
verantwoordelijkheid te nemen op de thema’s participatie en
diversiteit. Partijen herkennen deze ontwikkeling en willen dat
NS als een aantrekkelijke werkgever in de markt staat. Een
werkgever die een afspiegeling van zijn klantenpopulatie vormt.
Deze afspiegeling ontstaat niet vanzelf. Samen met haar sociale
partners wil NS een beweging op gang brengen. Dit betekent dat
NS in blijft zetten op het bieden van kansen aan mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Ook in deze cao periode blijft NS invulling geven aan haar
ambitie om 200 duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking. Verder stelt NS minimaal vijf
werkervaringsplekken beschikbaar voor statushouders
(vluchtelingen met verblijfsvergunning).
FLEXIBILITEIT:
-Meer flexibiliteit werknemer: 4. Arbeids- en rusttijden en verlof
4.1. Uitbreiden doelgroep PEW (Pilots)
De doelgroep voor Plan je Eigen Werk (PEW) is nu beperkt. Er
zijn van tijd tot tijd meer plekken binnen NS waar men gebruik
wil maken van dit model. Dit is nu niet mogelijk vanwege de
definitie van PEW. Het wijzigen van de definitie van de
doelgroep in de cao is dan ook een oplossing.
Partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de cao
PEW uit te breiden door middel van pilots. De pilotlocaties
worden: T&S Amsterdam Sloterdijk, Coördinatoren Wal
Amsterdam regio, Transportbesturing LBC en Servicebedrijf
Randstad Zuid. Per pilot zal de invulling van de randvoorwaarden
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worden besproken met de medewerkers en de vakbonden.
Indien de pilots naar tevredenheid van medewerkers en
management verlopen, kunnen de afspraken over PEW in de
volgende cao hierop worden aangepast.
4.4. Aanvullende regels bij nachtdienst (artikel 101 lid 10)
Aan de uitzondering zoals deze is opgenomen onder artikel 101
lid 10 wordt een uitzondering toegevoegd voor T&S, SP en V&S.
Medewerkers van 60 jaar en ouder uit de groepen T&S, SP en
V&S kunnen op verzoek worden vrijgesteld van diensten die de
periode 02.00 – 04.00 uur geheel of gedeeltelijk omvatten.
4.5. Kraamverlof voor partners (Vaderschapsverlof)
Vooruitlopend op de wettelijke uitbreiding van het betaalde
kraamverlof, wordt het betaalde kraamverlof al met ingang van
1 januari 2018 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Kraamverlof
is van toepassing op alle partners. Uitbreiding van het
kraamverlof helpt de medewerker en zijn/haar partner om beter
te wennen aan de nieuwe situatie en alle zorgtaken die daarbij
komen.
Open Teelten
(Onderhandelingsresult
aat)
Omvang: 18.371 wns.
Looptijd:1-4-2017 tot
1-3-2020 (35 mnd.)
Afgesloten: 31-10-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Employability: Tevens zijn er afspraken gemaakt over
scholingsvouchers.
-Ontziemaatregelen: Er wordt een seniorenregeling ingevoerd
voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80 procent
werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. Het
betreft een premievrije regeling voor werknemers. De
werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% loonkosten
volgens een nog op te stellen regeling.
FLEXIBILITEIT:
-Meer flexibiliteit werkgever: In de nieuwe cao wordt een
vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een
standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in
de plaats van de vier huidige regelingen die de cao kent.

McCain Foods Holland
(Onderhandelingsresult
aat)
Omvang: 460 wns.
Looptijd:1-7-2017 tot
1-7-2018 (12 mnd.)
Afgesloten: 7-11-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: Duurzame inzetbaarheid
• McCain wenst de ingeslagen weg voort te zetten m.b.t.
Duurzame Inzetbaarheid. D.w.z. continueren van de focus op 1.
Gezondheid & Vitaliteit; 2. Flexibiliteit; 3. Cultuur & Leiderschap
en 4. Mobiliteit.
• Bij individuele problematiek is er vaak niet één standaard
oplossing voor handen en zal McCain dan ook ‘maatwerk’ blijven
toepassen. McCain zal meer aandacht geven in de organisatie
aan de mogelijkheden die in de praktijk worden toegepast.
• Gedurende de looptijd van de nieuwe cao zal een nieuwe
werkgroep worden ingesteld door McCain. Hierin zullen
vakbonden en deskundigen deelnemen, waarbij o.a. roosters en
zeggenschap over werktijden bestudeerd worden.

12-mnds=2,06%
Initieel:
3% per 1-1-2018
+ 3% per 1-1-2019
Toelichting:
Vernieuwde
arbeidstijdenregeling
opgenomen met
daarin een standaard
regeling en een
jaarurenmodel.

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

-Participatiewet: Voor de looptijd van de nieuwe cao zal McCain
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streven om op iedere productielocatie minimaal twee
Wajongeren te plaatsen. Tevens wenst McCain meer draagvlak
onder het personeel te creëren m.b.t. de inzet van Wajongeren.
McCain zal per locatie een we De groei in het derde kwartaal

betrof vrijwel alleen banen van werknemers. Daarvan
kwamen er 49 duizend bij, waarmee het totaal op 8 142
duizend kwam. Dat is de hoogste stand ooit. Het aantal
banen van zelfstandigen nam met 2 duizend toe tot 2 088
duizend.
rkgroep oprichten die zich gaat verdiepen in de mogelijke inzet
van Wajongeren
* 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

Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid
Verder stijgende lonen?

2 nov.

19

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.
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Onderwerp

Datum

CAO-info

Cao-agenda seizoen 2017: publieke sector
CBS: arbeidsmarktpositie verschillende soorten werkenden

23 feb.

4

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

9 feb.

3

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

26 jan.

2

Verschillende loonbegrippen
Vooruitkijken naar 2017

12 jan.

1

Agenda 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
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5. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN
► Het cao-journaal met Hendrik Noten
Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het
laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
Deze week in het Cao-journaal:
 Nieuwe cao bij NS
 Vakbonden willen niet onderhandelen over nieuw sociaal
akkoord
 FNV heeft minister puntenplan over AOW gestuurd
 Stakingen bij politie
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.
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
Startbijeenkomst 'Ingeschakeld' Zwolle
22-11-2017 | Voorlichting
Uitnodiging voor werkgevers op zoek naar schoolverlaters uit speciaal en praktijkonderwijs.
Lees meer
Startbijeenkomst 'Ingeschakeld' Veghel
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23-11-2017 | Voorlichting
Uitnodiging voor werkgevers op zoek naar schoolverlaters uit speciaal en praktijkonderwijs.
Lees meer
Startbijeenkomst 'Ingeschakeld' Utrecht
29-11-2017 | Voorlichting
Uitnodiging voor werkgevers op zoek naar schoolverlaters uit speciaal en praktijkonderwijs.
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 HRbusinesspartner 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 HRbusinesspartner 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 HRbusinesspartner 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'
13-2-2018 | Cursus
In 12 strategische kennissessies, tijdens zes namiddagen/avonden, bereidt u zich optimaal voor op de caoonderhandelingen voor de branche.
Lees meer
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
7-3-2018 | Cursus
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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
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.
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