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Tussen Klaas en Kerst
In de laatste donkere
novemberdagen
voltrekt zich
geruisloos een
transitie. De
werkweek begon nog
in november, maar
eindigt in december.
In het straatbeeld
zien we nog overal
sinterklazen en
pieten in de weer,
maar tegelijkertijd
verschijnt in steeds meer winkelstraten en woonhuizen de kerstdecoratie.
En in de polder loopt het 2017-seizoen bijna ten einde, terwijl het 2018-seizoen ongemerkt al van start is
gegaan. De vraag of een cao-akkoord tot het 2017- of tot het 2018-seizoen behoort, is overigens een
lastige. Voornaamste selectiecriteria zijn ingangsdatum en afsluitdatum. Er zijn enkele hoofdregels:
• Een akkoord dat is afgesloten vóór Prinsjesdag 2017 kan niet tot het 2018-seizoen behoren, want
toen was de concept-inzet van vakcentrales nog niet bekend voor 2018.
• Een nieuwe cao die ingaat per 1-1-2018, behoort tot het 2018-seizoen.
Maar de weerbarstige cao-praktijk laat zich moeilijk vangen in eenduidige regels. Neem bijvoorbeeld de
nieuwe cao voor ING Bank en voor Randstad. Ingangsdatum is in beide gevallen 1-1-2018, maar de
afsluitdatum ligt vóór Prinsjesdag. Wat voor de loonparagraaf geldt, geldt ook voor het cao-seizoen: het
gaat altijd om maatwerk, waarbij de decentrale context leidend is.
Omdat ook de polder zich ook tussen Klaas en Kerst bevindt, vermelden we in deze CAO-info niet alleen
informatie over het 2017-seizoen, maar ook over het 2018-seizoen.
Als zowel de vakbonden als werkgevers het voorbeeld van Sinterklaas en de pieten zou volgen, dan krijgen
we in 2018 hele mooie cao-afspraken waarin een balans is gevonden tussen flexibele werktijden en
productief werken tot op hoge leeftijd enerzijds en veel lekkers in de loonparagraaf (liefst afhankelijk van
prestaties) anderzijds. Geniet van het heerlijk avondje!
Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)
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1. Actuele ontwikkelingen
1.1. Sociaaleconomische tweets november 2017
FD
Chipmachinemaker ASML gooit zijn beroemde flexmodel op de schop en gaat in
27 nov.
Nederland veel meer vaste contracten uitdelen om werknemers beter aan zich te
kunnen binden. De flexschil is dit jaar al gedaald van 30% naar 25%, en zal verder
krimpen tot onder de 20%. Dat is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden in
de 'oorlog om talent' die steeds heviger woedt. (…) Marc Konings, manager
arbeidsrelaties, voegt eraan toe dat een gezonde flexbuffer altijd onderdeel zal blijven
van het bedrijf. 'Echt afscheid nemen van flex zal nooit gebeuren.'
Telegraaf
24 nov.

Werkgevers zijn niet in staat om de lonen de komende twee jaar gemiddeld met 3% te
verhogen. Te veel bedrijven en sectoren kunnen daardoor in de problemen komen
vanwege de hoge loonkosten. (…) Pieter Gautier, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, constateert dat de lonen nog altijd niet stijgen terwijl veel
sectoren staan te springen om extra personeel “De krapte op de arbeidsmarkt neemt
toe, maar ik zie nog geen flinke loonstijgingen. Bovendien zijn er nog genoeg sectoren
en bedrijven waarmee het slecht gaat. Zij kunnen de lonen niet fors verhogen”.

NVJ
22 nov.

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen waardoor het
mogelijk wordt dat in de creatieve sector collectief kan worden onderhandeld. Met het
aannemen van de motie, erkennen politici dat zzp'ers in de creatieve sector, zoals
(foto)journalisten, geen onderhandelingspositie hebben. Minister van OCW, Ingrid van
Engelshoven, heeft nu politiek mandaat om collectief onderhandelen voor deze sector
(wettelijk) mogelijk te maken. NVJ: ‘Opdrachtgevers kunnen niet meer zo makkelijk
roepen dat het Mededingingsrecht collectieve afspraken onmogelijk maakt. Dat is niet
het geval. Kijk maar naar andere Europese landen waar wel collectieve afspraken zijn
gemaakt voor journalisten.’ De minister van OCW is nu aan zet. Zij kan aan de
Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen om de Mededingingswet ruimer te
interpreteren naar voorbeeld van andere Europese landen.

FD
17 nov.

Er tekent zich een scherpe tweedeling af binnen het midden- en kleinbedrijf tussen een
kleine kopgroep van snelle groeiers en een veel grotere groep die niet of nauwelijks
vooruitgang boekt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Staat van het mkb, een uitgave van het
Comité voor Ondernemerschap en Financiering en het CBS. De gezamenlijke bedrijven
boekten afgelopen jaar €30 mrd meer omzet (een stijging van 3,4%) en creëerden
92.000 banen (+2,9%), maar die groei wordt gedragen door slechts één op de tien
ondernemingen. De overige 90% maakte pas op de plaats. Intussen dreigen krapte op
de arbeidsmarkt en achterblijvende financiering een rem op de groei te zetten.

CBS
14 nov.

Het aantal werkenden is sinds het derde kwartaal van 2016 met 177.000 toegenomen.
Er waren vooral meer werknemers met uitzicht op een vaste baan (+77.000). Maar ook
het aantal werknemers met een vast dienstverband nam toe, en wel met 57.000. Dat is
de grootste stijging sinds begin 2009. Bij de toename van het aantal werknemers met
(uitzicht op) een vast dienstverband ging het voor het grootste deel om 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 98.000.
Het aantal zzp’ers nam toe met 27.000.
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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

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2
Nov.
2017
Actueel 2017 2018
Twaalfmaandscijfer
(%)
2,1
1,7
CBS
CPB CPB
12-mnds herwogen (%)
2,1
1,7
(reali- (ra(raAantal
cao’s
7
289
satie) ming) ming)
50.000 2,56 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 oktober 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.
Nov. = akkoorden uit november 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):
• Horeca (2,45%): Eerste cao sinds 1-1-2014, alleen met CNV. Maatwerk bij seizoenwerk en invalwerk en
sociale agenda.
• KPN: Tussen-cao.
• Tankstations (2,04%): Betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar en een opleidingsvoucher.
• Hibin (1,75%): Nieuwe arbeidstijdenregeling, nieuw loon- en functiegebouw en gelijke beloning
payrollers.
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1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017
In cao-seizoen 2017 expireren 466 cao’s voor 2,9 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben
cao-partijen voor 309 (2,4 miljoen werknemers) van deze 466 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt
neer op een nieuwe cao voor 66% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is vergelijkbaar met het
gemiddelde van eerdere jaren (67%).
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie

Looptijd
Tot nu toe zijn er in totaal 326 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 309 eerder
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 17 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 januari-akkoorden bedroeg die bijna 18 maanden, terwijl de gemiddelde
looptijd in de novmber-akkoorden bijna 24 maanden bedraagt.
Duurzame inzetbaarheid
In bijna acht op de tien 2017-akkoorden (78%) staat ten minste één afspraak over duurzame
inzetbaarheid. In figuur 4 staat een nadere uitsplitsing van afspraken over AWVN-speerpunten voor 2017.
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 289 van alle 326 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 1,68%. 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%.
Normaal gesproken kennen industrieakkoorden een gemiddeld hogere contractloonstijging en akkoorden
in de dienstensector en publieke sector een gemiddeld lagere contractloonstijging. Dit patroon van
sectorale differentiatie in contractloonstijging doet zich ook in 2017 voor, maar veel minder uitgesproken
dan eerdere jaren (figuur 7).
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 57 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 54 akkoorden
(waaronder 1,08 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde
contractloonstijging bedraagt 1,69% op twaalfmaandsbasis, iets onder het gemiddelde van alle afgesloten
2017-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. Cao-seizoen 2018
Op dit moment zijn er 345 cao’s bekend voor ruim 1,8 miljoen werknemers die in de loop van 2018
expireren. De meeste cao’s expireren, zoals gebruikelijk, per 1 januari 2018. Het gaat om 157 cao’s voor
700.000 werknemers. Voorbeelden van cao’s die per 1 januari expireren zijn onder andere de cao Rijk,
Kinderopvang, UMC, Politie, ICK, Gasunie, KLM (2x: Vliegers en Grond), Heineken, Philips (2x), Avebe,
DSM, ABN Amro, Gezondheidscentra en de Zoetwarenindustrie.
Voor acht van de 345 in 2018 expirerende cao’s hebben cao-partijen inmiddels overeenstemming bereikt
over een nieuwe cao. Het eerste 2018-akkoord was de cao ING Bank. In tabel 1 staan meer details over de
grootste 2018-akkoorden.
Voor zes van deze acht 2018-akkoorden ligt de contractloonstijging vast (zie figuur 1). De
contractloonstijgingen liggen tussen de CPB-raming voor de inflatie afgeleid (1,4%) en de FNV-looneis van
3,5%. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 2,18% op twaalfmaandsbasis en geldt voor ruim
377.000 werknemers.
Figuur 1: Ontwikkeling twaalfmaandsgemiddelde cao-seizoen 2018 (omvang o.b.v. aantal werknemers)

Het CPB raamt voor 2018 een contractloonstijging van 2,5% op jaarbasis in de marktsector. Het CPB-cijfer
heeft betrekking op de marktsector en is berekend op kalenderjaarbasis, terwijl AWVN-cijfers betrekking
hebben op contractjaarbasis. Als we rekenen zoals het CPB doet, dan nemen we alle cao’s in de
gemiddelde contractloonstijging mee die expireren na 2018 (want voor deze cao’s ligt de loonstijging voor
het kalenderjaar ‘vast’). Dan komen we uit op een contractloonstijging van 1,91% op jaarbasis, gebaseerd
op 164 cao’s voor 1,6 miljoen werknemers.
Circa 400 cao’s (voor bijna twee miljoen werknemers) expireren in de loop van 2018 of zijn al geëxpireerd.
Stel dat in deze 400 cao’s de contractloonstijging 2,2% op jaarbasis bedraagt (zoals het geval is in de acht
2018-akkoorden die tot nu toe bekend zijn). Dan komt de contractloonstijging over 2018 uit op 2,06%, fors
minder dan de CPB-raming van 2,5%.
Om eind 2018 op de 2,5% van het CPB uit te komen, zou in de 400 nog af te sluiten cao’s gemiddeld een
contractloonstijging moeten worden afgesproken van 3,0%.
7
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Tabel 1: De eerste 2018-akkoorden
ING Bank
12-mnds=1,7%: 1,7% per 1-9-18.
1-1-2018 tot 1-1• Bij de 1,7% geldt een minimum van €500 per procentpunt per jaar op basis van
2019 (12 mnd.) d.d. 36 uur.
17-7-2017
• Algemeen: Het centrale thema van deze cao, inclusief sociaal plan en pensioen,
is jouw perspectief. Dit perspectief richt zich op jouw werk (vakmanschap, Step
Up Performance Management, financieel en niet financieel waarderen, het
Sociaal Plan) en jouw vitaliteit (werk en privé, verlof en MVO). De kersverse
ouder die geen gebruik kan maken van bevallingsverlof krijgt recht op één maand
betaald verlof.
• Eerste 2018-akkoord.
• Innovatieve afspraken (leestip)
Randstad
12-mnds=1,9%: 1,9% per 1-4-18 + 1,9% per 1-4-19.
1-1-2018 tot 1-1• Algemeen: OR onderhandelt mee. De mens is en blijft de spil van het werk en
2020 (24 mnd.) d.d. succes van RGN. Afspraken over o.a. variabele beloning en
15-9-2017
performancemanagement en DI (o.a. mobiliteitsbudget, kraamverlof,
flexibiliteitsverlof, demotie).
• Innovatieve afspraken (leestip)
Dierenartsassistenten
1-1-2018 tot 1-12020 (24 mnd.) d.d.
17-10-2017
Parketvloerenondernemingen
1-1-2018 tot 1-12020 (24 mnd.) d.d.
7-7-2017
Tankstations en
Wasbedrijven
1-12-2017 tot 1-12020 (25 mnd.) d.d.
23-11-2017
Horeca
1-1-2018 tot 1-12020 (24 mnd.) d.d.
13-11-2017

KPN
1-1-2018 tot 1-72018 (6 mnd.) d.d.
16-11-2017

12-mnds=2%: 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19.
• Algemeen: Per 1 januari 2019 bedraagt de verhoging van de loonschalen
minimaal 2% (of meer als het gemiddelde AWVN-looncijfer hoger uitvalt).

12-mnds=3%: 3% per 1-4-18 + 1,5% per 1-1-19 + 1,5% per 1-9-19.
• Algemeen: Gezonder naar pensioen (80-90-100)

12-mnds=2,04%: 2,25% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19.
• Algemeen: Elke medewerker ontvangt een hele betaalde opleidingsdag (8 uur)
per jaar en een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training
in de regio gedurende de looptijd van de cao.
12-mnds=2,45%: 1,3% per 1-1-18 + 1% per 1-7-18 + 1,6% per 1-1-19 + 1% per 1-719. Loonafspraken: 2x1% +2x inflatiecorrectie. AWVN veronderstelt dat inflatie
(hicp) in 2018 1,6% bedraagt (conform CPB-raming).
• Algemeen: Eerste cao sinds 1-1-2014. Zonder FNV Horeca, met CNV
Vakmensen. De nieuwe cao volgt de indeling en bepalingen van het KHN-model
arbeidsvoorwaardenreglement (AVR). Nieuw is maatwerk bij seizoenwerk en
invalwerk. CNV Vakmensen en KHN hebben afgesproken dat zij een sociale
agenda initiëren en uitwerken om inhoud te geven aan goed werkgeverschap.
12-mnds= n.v.t.; 1,5% per 1-1-18.
• Algemeen: Betreft tussen-cao van zes maanden waarmee cao en sociaal plan
tot 1-7-2018 worden verlengd. In de tussentijd gaan partijen in gesprek over
strategische onderwerpen zoals sociaal plan, duurzame inzetbaarheid, beloning,
en vervoersbeleid.
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3. Sectoroverzicht 2017: voedingsindustrie
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 de voedingsindustrie.
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 2017-cao in de voeding, de Zoetwaren-cao, kent een contractloonstijging van 2%. In volgende
akkoorden ligt de contractloonstijging iets lager, totdat de 2% (of meer) weer terugkomt in de in de meest
recente akkoorden. Twee cao’s kennen een langere looptijd omdat de ingangsdatum ver in het verleden
ligt: de Bakkers en de Groente- en Fruitverwerkende industrie. De gemiddelde contractloonstijging van de
13 2017-akkoorden in de voeding bedraagt 1,80%. Deze contractloonstijging ligt boven het gemiddelde
van alle 2017-akkoorden (1,70%).
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. Deze contractloonstijging ligt boven het gemiddelde
van alle 2016-akkoorden (1,50%).
(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 deze cao’s zullen
linksboven verschijnen in tabel 1.
In de onderste rechterhelft staan cao’s geëxpireerd vóór 2017 in volgorde van expiratiedatum. Op dit
moment is er geen sprake van ‘achterstallig onderhoud’.

1

Om contractloonafspraken in cao’s met een verschillende looptijd goed met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de som van alle
schaalloonverhogingen en van een eventuele verhoging van de structurele eindejaarsuitkering teruggerekend naar een contract
voor twaalf maanden. Een contractloonstijging van 1,5% in een contract voor vijftien maanden is voor twaalf maanden 1,2%.
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Tabel 2: Overzicht van de grootste cao’s in de voedingsindustrie in het cao-seizoen 2017
Naam van akkoord 12-mnds.
AfsluitLooptijd (in maanden),
Naam (in volgorde van
%
datum
naar afsluitdatum
expiratiedatum)
1. Nieuwe cao’s
3. Expiratie in 2017
Unilever (1-5-17)
Zoetwarenindustrie
2%
12-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Vleeswaren (1-8-17)
Coca Cola
1,85%
25-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Slagers (1-10-17)
Gemaksvoeding
1,83%
15-2-17 1-1-17 / 1-7-18 (18)
Vleessector (1-11-17)
Gemaksvoeding
1,83%
15-2-17 1-1-17 / 1-7-18 (18)
VIGEF
1,69%
14-6-17 1-10-16 / 1-10-18 (24)
Graan
1,71%
16-6-17 1-4-17 / 1-6-18 (14)
Margarine
1,73%
4-7-17 1-5-17 / 1-5-19 (24)
Farm Frites
1,56%
5-7-17 1-10-17 / 1-1-20 (27)
Grolsch
1,5%
4-10-17 1-5-17 / 1-5-18 (12)
Bavaria
2,00%
12-10-17 1-1-17 / 1-1-18 (12)
Bakkers
1,50%
23-10-17 1-10-16 / 1-4-19 (30)
Nestlé
2,25%
26-10-17 1-4-17 / 1-4-19 (24)
McCain
2,00%
7-11-17 1-7-17 / 1-7-18 (12)
2. Lopende cao’s
Drankindustrie
Heineken
Zuivelindustrie
Coffee & Tea
Avebe
Pluimvee

4. Expiratie voor 2017
1,9%
1,33%
1,5%
2%
1,63%
1,82%

1-12-15
10-12-15
8-6-16
11-8-16
24-10-16
1-12-16

1-1-16 / 1-1-18 (24)
1-10-15 / 1-1-18 (27)
1-4-16 / 1-4-18 (24)
1-1-17 / 1-7-18 (18)
1-1-16 / 1-1-18(24)
1-1-17 / 1-5-19 (28)

* Groente en Fruitverwerkende industrie
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4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden
Tabel 1: Recente afspraken in 2017-akkoorden/onderhandelingsresultaten*
Cao-akkoord
Horeca
(Onderhandelaarsakkoord)
Omvang: 344.264 wns.
Looptijd:1-1-2018 tot
1-1-2020 (24 mnd.)
Afgesloten: 13-11-2017

Afspraken over DI en flexibiliteit
Toelichting: Eerste cao sinds 1-1-2014. Zonder FNV Horeca, met
CNV Vakmensen.
Loonafspraken: 2x1% +2x inflatiecorrectie. AWVN veronderstelt
dat inflatie (hicp) in 2018 1,6% bedraagt (conform CPB-raming).
De nieuwe cao volgt de indeling en bepalingen van het KHNmodel arbeidsvoorwaardenreglement (AVR). Nieuw is maatwerk
bij seizoenwerk en invalwerk. CNV Vakmensen en KHN hebben
afgesproken dat zij een sociale agenda initiëren en uitwerken om
inhoud te geven aan goed werkgeverschap.

Loonafspraken
12-mnds=2,45%

KPN (Principeakkoord)
Omvang: 13.000 wns.
Looptijd:1-1-2018 tot
1-7-2018 (6 mnd.)
Afgesloten: 16-11-2017
Tankstations en
Wasbedrijven
(Principeakkoord)
Omvang: 11.082 wns.
Looptijd:1-12-2017 tot
1-1-2020 (25 mnd.)
Afgesloten: 23-11-2017

Betreft tussen-cao van zes maanden waarmee cao en sociaal
plan tot 1-7-2018 worden verlengd. In de tussentijd gaan
partijen in gesprek over strategische onderwerpen zoals sociaal
plan, duurzame inzetbaarheid, beloning en vervoersbeleid.

N.v.t.

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Employability: Opleiding en ontwikkeling De tankstationmarkt
verandert op dit moment in sneltreinvaart, en dan met name het
aanbod in de shops. Het draait daarbij steeds meer om
begrippen als klantbeleving en gastvrijheid. De rol van de
medewerker is van groot belang om deze transitie te kunnen
maken. Cao-partijen werken al jaren op een succesvolle manier
samen in het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en
Wasbedrijven (OOTW). Van het trainingsaanbod van OOTW
wordt door de branche goed gebruik gemaakt. Cao-partijen
zetten de afspraken en samenwerking binnen het OOTW daarom
graag voort. Ontwikkelingen omtrent het thema duurzame
inzetbaarheid zullen daarbij meegenomen worden. Daarbij
wordt specifiek gekeken of cao-partijen oplossingen kunnen
realiseren om de problemen die kunnen ontstaan door langer
doorwerken te dempen of zelfs op te lossen. De volgende
afspraken worden in ieder geval voortgezet, verdere invulling
laten cao-partijen aan het bestuur van OOTW:
- een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.
- elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht
geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de
looptijd van de cao.
- de OOTW-premie bedraagt 0,3%.
-Gezondheid: Veiligheid
Een bemand tankstation moet een prettige en veilige plek zijn
om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve
maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door
intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de
overvallen in onze branche al jaren in aantal af. Echter,
tankstations hebben nog steeds te maken met overvallen.
Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het
gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa
omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s
ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd
aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die

12-mnds=2,04%

Initieel:
1,3% per 1-1-2018
+ 1% per 1-7-2018
+ 1,6% per 1-1-2019
+ 1% per 1-7-2019

Initieel:
2,25% per 1-1-2018
+ 2% per 1-1-2019
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wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De
volgende afspraak wordt daarover gemaakt:
Partijen spreken af dat de huidige regeling van kracht blijft.
Echter, gedurende de looptijd van deze cao gaan we een
onderzoek doen naar het gebruik van de OBRI. Hoe wordt de
OBRI op dit moment gebruikt? Kan de veiligheid van
medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd
worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe?
De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen
tijde het uitgangspunt zijn.
Bouwmaterialenhandel
(Onderhandelingsresultaat)
Omvang: 7.030 wns.
Looptijd:1-1-2017 tot
1-1-2019 (24 mnd.)
Afgesloten: 10-11-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: Duurzame inzetbaarheid medewerkers in de
groothandel in bouwmaterialen
Partijen gaan zich er gezamenlijk voor inzetten werknemers die
werken in de bouwmaterialengroothandel te helpen vitaal,
competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven. Dit is
belangrijk omdat iedereen het steeds drukker krijgt,
veranderingen sneller gaan, er steeds vaker van baan wordt
gewisseld en er ook langer moet worden doorgewerkt. Dit vraagt
aanpassingsvermogen en veranderingsbereidheid van
werknemers maar ook om investeren: zorgen dat kennis en
vaardigheden “up to date” zijn, het werk leuk en uitdagend blijft
en medewerkers gezond en vitaal zijn. Dat gaat niet van zelf.
Partijen gaan daarbij helpen met een modernere cao met
afspraken die daarbij ondersteunen. Zij gaan daarvoor duurzame
inzetbaarheid een terug kerend thema maken bij de
onderhandelingen.
Er is medio 2017 een advies uitgebracht door een caowerkgroep Duurzame Inzetbaarheid. Partijen zullen ook in 2018
gezamenlijk werken aan de verdere uitwerking van dit advies.
Werkgevers en medewerkers in de bouwmaterialenhandel
zullen daarbij op de hoogte worden gehouden middels de
informatie campagne “Werk in Uitvoering”. De kosten van deze
campagne worden betaald vanuit het Fonds Collectieve
Belangen Handel in Bouwmaterialen (FCB).
Er zullen in het jaar 2018 100 zgn. “scans” worden aangeboden
aan even zoveel werknemers in de sector. Elk “scan” bestaat uit
meerdere ontwikkelgesprekken met een onafhankelijke
loopbaancoach. De “scans” helpen werknemers bij een
oriëntatie op hun huidige werksituatie en een perspectief op
hun verdere mogelijkheden. Van de 100 “scans” worden er in
beginsel 50 rechtstreeks aan de medewerkers aangeboden en 50
via de werkgever in 2 á 3 bedrijfstrajecten. Werknemers en
bedrijven die hiervan gebruik maken ontvangen een advies op
maat. De kosten worden betaald door het Fonds Collectieve
Belangen (FCB). Werkgevers die deelnemen aan een
bedrijfstraject ontvangen een analyse en rapportage op bedrijfsen sectorniveau. De uitkomsten van en de ervaringen met de
trajecten moeten leiden tot een bewezen effectieve methode
met ondersteunende instrumenten ten behoeve van een
sectorale aanpak.
Partijen zullen bij hun gesprekken in 2018 over ondersteunende
maatregelen o.a. onderzoeken of bestaande cao-afspraken ten
aanzien van oudere werknemers beter kunnen waardoor deze

12-mnds=1,75%
Initieel:
1,5% per 1-12-2017
+ 2% per 1-1-2018
Flexibele beloning:
Eenmalige uitkering:
€500
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groep medewerkers waar nodig worden geholpen vitaal,
competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven en
daardoor van toegevoegde waarde blijven voor henzelf en de
organisaties waar zij werken.
-Participatiewet: Partijen zullen in gezamenlijkheid onderzoeken
op welke wijze en rekening houdend met de sector specifieke
omstandigheden invulling kan worden gegeven aan de
verplichtingen vanuit de Participatiewet. Partijen hebben de
intentie om gedurende de looptijd van de cao in het kader van
de Participatiewet tot afspraken te komen over hoe de branche
het voor haar berekende gedeelte van de te realiseren
arbeidsplaatsen voor zijn rekening neemt alsmede over de
monitoring daarvan.
FLEXIBILITEIT:
-Meer flexibiliteit: Pilot nieuwe werktijdenregeling
Partijen starten per 1/3/2018 een pilot voor een nieuwe
werktijdenregeling. Daarmee wordt beoogt door slimmer
roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van
werknemers en het voorkomen en verminderen van overwerk
en het gebruik van flexkrachten. De pilot moet tevens leiden tot
goede en praktische (werk)afspraken rondom verruiming van de
normale arbeidstijden uit artikel 3.1 cao. De pilot eindigt op
31/12/2018. De resultaten worden in het laatste kwartaal van
2018 geëvalueerd. De evaluatie geldt als inbreng bij de
besprekingen voor de daaropvolgende cao. Voor de nadere
afspraken over deze pilot en nieuwe werktijdenregeling zie de
bijlage.
-BAB: Binnen de sector is er bij organisaties behoefte aan het
toepassen van een beoordelingsafhankelijke beloningsregeling1.
Onderstaand zijn de afspraken die hierover in de cao zijn
gemaakt uiteen gezet.
Het doel van de beoordelingsafhankelijke beloningsregeling is
het geven van een oordeel over het functioneren van de
medewerker in zijn huidige functie. Het oordeel bepaalt de groei
in beloning van de medewerker binnen de salarisschaal. Een
tweede, bijkomend doel van deze regeling is het verkennen en
vastleggen van de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker
in zijn huidige functie of een eventuele andere functie in de
toekomst bij de huidige of een andere werkgever (…)
* 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

CBS: kwartaalbericht arbeidsmarkt
Sectoroverzicht 2017: MKB

16 nov.

20

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
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Onderwerp

Datum

CAO-info

Cao-agenda handelssector
FNV-ledenparlement

9 mrt.

5

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

23 feb.

4

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

9 feb.

3

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

26 jan.

2

Verschillende loonbegrippen
Vooruitkijken naar 2017

12 jan.

1

Agenda najaar 2017
• 12 december: Stakingsdag primair onderwijs
• Week van 18 december: Plenaire behandeling SZW-begroting 2018 in Tweede Kamer
• 20 december: CPB publiceert nieuwe ramingen voor 2018 (“December-ramingen”)
• 22 december 2017 t/m 15 januari 2018: Kerstreces Tweede Kamer
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN
► Het cao-journaal met Laurens Harteveld
Adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie Laurens Harteveld van
werkgeversvereniging AWVN met het laatst nieuws rond cao's en caoonderhandelingen. Onderwerpen:
• Chipmaker ASML kiest voor minder flex
• Nieuw licht op omzetgroei MKB
• Terugblik op lopend cao-seizoen 2017
• Vooruitblik op cao-seizoen 2018.
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.
HR in de Zorg
7-12-2017 | Congres
Er dreigt krapte op de aantrekkende arbeidsmarkt in de zorg. Daarnaast heeft HR te maken met een grote
transitie in het hele zorg- en welzijnsveld, waarbij de nadruk weer ligt op mensgerichte zorg.
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
16
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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
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
Leergang 'Visie op werk & HR'
Verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties.
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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