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Hink-stap-sprong    
 
Voor u ligt de tweeëntwintigste en laatste uitgave van de AWVN cao-
info dit jaar. Richting oud en nieuw krijgt alles iets nostalgisch. We 
maken de balans op en proberen grootse patronen te ontdekken in de 
gebeurtenissen die de afgelopen 365 dagen plaatsvonden. Over enkele 
weken ontvangt u dan ook de officiële eindevaluatie. Desalniettemin 
kunnen we het niet laten alvast een mini-voorschot daarop te nemen.  
 
Want toegegeven, er is de laatste maanden van alles aan de hand. In de wereld van arbeidsverhoudingen 
zien we de puzzelstukken langzaam verschuiven. Economisch gezien staan alle seinen op groen. En, zoals 
uit het ROA rapport verderop in deze Cao-info blijkt, heeft dat nogal wat gevolgen voor de arbeidsmarkt. 
Personeel wordt moeilijker te vinden terwijl de aard van veel werk verandert: hoe zorgen we dat onze 
organisaties klaar zijn voor de toekomst?  
 
Een nieuw kabinet liet lang op zich wachten, met in de schaduw van de formatie onderhandelingen in de 
SER over een nieuw sociaal akkoord. Dat laatste kwam er uiteindelijk niet. Het regeerakkoord zag wel het 
licht. De sociale paragraaf straalt weliswaar veel ambitie uit maar laat ook nog een hoop vragen 
onbeantwoord. Hoe dat uit gaat pakken zal de komende weken en maanden moeten blijken.  
 
De vakbeweging laat zich ondertussen niet onbetuigd. Maatschappelijk zwelt de roep om hogere lonen 
aan, wat door de bonden dankbaar wordt aangegrepen als stok om mee te slaan. Aan een aantal cao-
tafels blijkt het lastig om tot vernieuwing te komen doordat de loonparagraaf een groot deel van de 
aandacht in beslag neemt. Tegelijkertijd maakt men zich hard voor het bevriezen van de verhoging van de 
aow-leeftijd. Gezond ouder worden is een belangrijk en ingewikkeld onderwerp, zowel binnen bedrijven 
als daar buiten. Toch is het zeer de vraag of dit de gewenste oplossing is.  
 
Tijdens het AWVN-jaarcongres probeerden we een aantal van deze vragen door te vertalen naar de 
organisatiecontext: wat staat werkgevers daar te doen? Welke handelingsperspectieven zijn er? Hoe 
krijgen ze de organisatie daarin mee? In januari en februari organiseren we een drietal 
netwerkbijeenkomsten voor leden om met deze vragen aan de slag te gaan.  
 
Op deze manier bereiden we ons, en u, voor op een betekenisvol nieuw jaar.  
 
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten) 
  

https://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie
https://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0wYSE5oHYAhVlCcAKHVl0BAkQjRwIBw&url=https://nieuws.nl/sport/20160816/amerikaan-taylor-pakt-goud-met-hinkstapsprong/&psig=AOvVaw0lV7vO2TF5W1ebuBnaAOzx&ust=1513076120584349
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets november 2017  

AD.nl 
9 dec.  

Minister Arie Slob van Basisonderwijs heeft vanmiddag een dringend beroep gedaan op 
vakbonden en basisscholen om snel te gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Pas 
als die er is, komt er geld vrij voor hogere lonen voor juffen en meesters, benadrukt 
hij.  

CBS 
8 dec. 

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op. Aan het 
begin van het vierde kwartaal van dit jaar meldde bijna 16 procent van de industrie 
bedrijven dat personeelstekort de productie belemmert. Sinds de start van de 
conjunctuurmeting in 1985 lag dat aantal niet zo hoog. In de industrie werken bijna 9 
procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst.  
 

Trouw 
7 dec. 

Wordt december de maand van harde acties voor een hoger loon? 
Vakbonden willen een inhaalslag maken nu het economisch goed gaat en bedrijven 
flinke winsten boeken. December wordt een roerige maand voor veel werkgevers en 
werknemers. Stakingen liggen op de loer. De vakbond wil een inhaalslag. 
 

AWVN 
7 dec.  

Het grondpersoneel van KLM is volop bezig met persoonlijke duurzame inzetbaarheid. 
Zesduizend van hen hebben de afgelopen drie weken gebruik gemaakt van een nieuw 
door KLM beschikbaar gesteld digitaal instrument en het bijbehorende 
ontwikkelingsbudget. Van deze medewerkers is meer dan de helft daadwerkelijk 
overgegaan op het uitvoeren van een online beroeps- of gezondheidstest en de 
aankoop van een cursus of opleiding. Daarbij investeerden zij in drie weken ruim 2 
miljoen euro in zichzelf. 

Telegraaf 
7 dec. 

De FNV eist dat werkgevers tijdens de komende cao-onderhandelingen instemmen met 
een forse loonsverhoging. De vakbond constateert dat er genoeg ruimte is bij bedrijven 
en sectoren om de hand van de knip te halen. 
 

Volkskrant 
6 dec. 

“Onrealistisch ambitieus” zo kwalificeert FNV-onderhandelaar en pensioenbestuurder 
Tuur Elzinga het voornemen van minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Die wil begin volgend jaar een akkoord op hoofdlijnen ontvangen 
van de sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER). De tijd van 'plakband en 
pleisters plakken' is wat betreft de D66-minister voorbij. De FNV wil dat er eerst iets 
wordt gedaan aan de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ad.nl/politiek/slob-roept-bonden-en-basisscholen-op-onderhandel-over-nieuwe-cao~a3b683e0/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/49/oplopend-personeelstekort-in-vergrijzende-industrie
https://www.trouw.nl/home/wordt-december-de-maand-van-harde-acties-voor-een-hoger-loon-~a9a951b7/
https://www.awvn.nl/actueel/nieuws/klm-personeel-investeert-in-3-weken-ruim-2-miljoen-euro-in-zichzelf
http://www.telegraaf.nl/financieel/1401428/knokken-aan-de-cao-tafel
https://www.volkskrant.nl/binnenland/pensioenplan-op-losse-schroeven-door-fnv-akkoord-niet-haalbaar-zolang-aow-leeftijd-stijgt~a4543516/?hash=30aa631b308ad8ae3584d33baed2d9387a5c08f0
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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% 1,6% 

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

Contractloonstijging markt 1,6% 1,6% 2,5% 
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). 

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2 

 Nov. 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 2,0 1,7 

12-mnds herwogen (%) 2,0 1,7 

Aantal cao’s 17 304 

Werknemers  70.000 2,57 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. 
Nov. = akkoorden uit november 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): 

• Maersk Ship Management (1,67%): harmonisatie overwerkregelingen. 

• Bos en Natuur (1,5%): intentieverklaring modernisering cao.  

• Hema hoger personeel (1,5%): afspraken over individueel budget.  
 
 
 

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Nov. 2017

doc-id 1536692

http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
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1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017 
In cao-seizoen 2017 expireren 466 cao’s voor 2,9 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben 
cao-partijen voor 321 (2,4 miljoen werknemers) van deze 466 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt 
neer op een nieuwe cao voor 69% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit is vergelijkbaar met het 
gemiddelde van eerdere jaren (70%).  
 
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie 

 
 
Looptijd 
Tot nu toe zijn er in totaal 342 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 321 eerder 
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om 21 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 november-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 304 van alle 342 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 
1,71% 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 58 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 55 akkoorden 
(waaronder 1,09 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde 
contractloonstijging bedraagt 1,7% 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. ROA: Grote knelpunten verwacht voor werkgevers in techniek, zorg 
en onderwijs  

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een 
werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste 
arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de 
arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Werkgevers zullen ook de 
komende jaren voornamelijk moeite hebben om vacatures in te vullen voor technisch en ICT personeel. De 
grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg, groothandel, specialistische zakelijke 
dienstverlening, en de bouwnijverheid. De economische groei, vooral in de bouw, voedt de vraag naar 
technisch geschoold personeel. Dat stelt het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ 
van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. 

Knelpunten blijven voor werkgevers in de techniek, ICT, zorg en onderwijs 
Werkgevers moeten de komende 6 jaar rekening houden met grote knelpunten in de 
personeelsvoorziening van technische, ICT en pedagogische beroepen. Voor 87% van de vraag naar 
ICT’ers, voornamelijk op hogere niveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote 
knelpunten verwacht. Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs, waarvoor de behoefte aan 
vervanging van vertrekkend personeel groot is, wordt moeilijk. Binnen de technische beroepen zal het 
moeilijker worden om vacatures in te vullen voor bijvoorbeeld elektriciens en elektromonteurs, 
(elektrotechnisch) ingenieurs, architecten, en technici bouwkunde en natuur. Ondanks de groeiende 
toestroom van gediplomeerden uit de richtingen techniek en informatica, blijven de knelpunten groot. 
“Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de 
techniek”, verklaart onderzoeksleider prof. dr. Didier Fouarge. 

Mede door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemen verwacht in de 
personeelsvoorziening voor functies op zowel hoog als middelbaar niveau in de zorgsector: artsen, 
fysiotherapeuten, medisch praktijkassistenten, laboranten, en verpleegkundigen (mbo). 

Perspectieven beter voor hoger opgeleiden 
De arbeidsmarktperspectieven voor jongeren zijn de komende jaren gemiddeld genomen goed, maar er 
zijn grote verschillen naar opleidingsniveau en -richting. Over het algemeen hebben jongeren met een 
hoger opleidingsniveau betere arbeidsmarktperspectieven dan jongeren met een lager opleidingsniveau. 
Op wo-niveau heeft 50% van de gediplomeerden goede tot zeer goede perspectieven op een baan. Dit 
geldt vooral voor gediplomeerden met een wo-achtergrond in techniek, onderwijs, medicijnen, gedrag en 
maatschappij. Op hbo-niveau heeft 43% van de gediplomeerden (zeer) goede arbeidsmarktperspectieven, 
voornamelijk de afgestudeerden met een hbo-diploma in de richtingen onderwijs, techniek, landbouw, of 
gezondheidszorg. “Ook op mbo-niveau zijn er richtingen die goede perspectieven op werk hebben,” zegt 
Fouarge. “Mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek bieden de beste kansen op werk. Het is 
beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aan vakmensen.” 

Vervangingsvraag bepalend voor aantal baanopeningen tot 2022 
Als gevolg van wisselingen van beroep en, al dan niet tijdelijk, uittreden van de arbeidsmarkt moeten tot 
2022 ruim 1,5 miljoen arbeidskrachten vervangen worden. Dit resulteert in een jaarlijkse gemiddelde 
vervangingsvraag van 2,9%, die daarmee bijna driekwart van het aantal te verwachten baanopeningen 
bepaalt. Het overige kwart komt door groei van de werkgelegenheid als gevolg van de economische groei. 

De verwachte vervangingsvraag is relatief het hoogst voor de transport- en logistiekberoepen en de 
agrarische beroepen. “Maar", legt Fouarge uit, “in die beroepen zijn ook veel scholieren met een bijbaan 
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werkzaam, en die wisselen vaak van beroep. Het verwachte grote aantal baanopeningen in die beroepen 
gaat dus gepaard met een relatief groot aanbod van jonge scholieren met een bijbaan. Daardoor krijgen 
werkgevers niet per se te maken met knelpunten in de personeelsvoorziening.” 

Loonontwikkeling van laag- en middelbaar opgeleiden blijft achter bij hoogopgeleiden 
De lage economische groei en de terugval in arbeidsvraag tijdens de crisis hebben zich vertaald in een 
lagere arbeidsparticipatie en een lager uurloon voor de laag- en middelbaar opgeleiden. Bij het aantrekken 
van de economie vanaf 2014 is de participatie van de laagopgeleiden weer toegenomen, terwijl hun loon 
verder afneemt. Voor de middelbaar opgeleiden nemen de arbeidsparticipatie en de lonen weer 
voorzichtig toe. De hoogopgeleiden zijn daarentegen tijdens de crisis in staat geweest om hun banen te 
behouden door een lager loon of een baan beneden het niveau te accepteren. De 
arbeidsmarktparticipatie van hoogopgeleiden is tijdens de crisis dus amper afgenomen. Nu de markt weer 
aantrekt, stijgen de lonen van de hoogopgeleiden ook weer, hoewel deze nog niet op het niveau van 2011 
liggen. 
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3. Cao-seizoen 2018  
 
Op dit moment zijn er 355 cao’s bekend voor circa 2,2 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 15 van de 355 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 staat voor een selectie van 
de 2018-akkoorden meer details. 
De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,92% op twaalfmaandsbasis. (zie figuur 1). In zes akkoorden 
ligt de contractloonstijging boven de 2,00%. De cao met de hoogste contractloonstijging tot nu toe is de 
cao voor Parketvloerondernemingen.  
 
Figuur 1: Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis in het cao-seizoen 2018 (omvang o.b.v. aantal 
werknemers) 

 
 
De contractloonstijging op twaalfmaandsbasis is een loonbegrip dat goed inzicht geeft in de actuele trend. 
Hierbij worden de structurele contractloonafspraken in de nieuwe cao bij elkaar opgeteld en herrekend 
naar een periode van 12 maanden (t.b.v. een zinvolle onderlinge vergelijking). 
 
De contractloonstijging op niveaubasis is een andere manier om naar contractloonstijging te kijken. Hierbij 
kijken we naar alle structurele contractloonafspraken in de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. 
In tabel 1 staat zowel de contractloonstijging op twaalfmaandsbasis als op kalenderjaarbasis 
weergegeven. Uit de laatste kolom van 2018 blijkt dat hier en daar de 3% opduikt als contractloonstijging 
in het jaar 2018.  
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Tabel 1: De eerste 2018-akkoorden (selectie) 

Cao-akkoord Afspraken en samenvatting Contractloon-
stijging op 12-
maandsbasis 

Niveau-
basis 
2018 

Bibliotheken 
Omvang: 6.500 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2019 d.d. 
14-11-2017 

1,75% in 12 maanden: 1% per 1-1-18 EJU van 0,75% 
Toelichting: Cao past in de context van het Sociaal 
contract 2015-2019: gedeelde visie op de toekomst van 
de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche. De 
eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2018 
verhoogd met 0,75% van 2,25% naar 3%. 

1,75% 1,75% 

Cargill Amsterdam 
Omvang: 568 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-8-2020 d.d. 8-
12-2017 

6,5% in 31 maanden: 3% per 1-1-18 + 3,5% per 1-4-19 
Toelichting: Cargill: "Goed pakket waarmee we samen 
concrete stappen zetten naar toekomstbestendig werk 
voor onze medewerkers". Persoonlijk budget van € 500 
per jaar voor de vergroting van de duurzame 
inzetbaarheid tijdens de looptijd van de cao. I.c.m. 
Cargill Cocoa bedraagt contractloonstijging 2,5%. 

2,52% 3,00% 

Cargill Cocoa 
Omvang: 390 wns. 
Looptijd: 1-12-2017 
tot 1-8-2020 d.d. 8-
12-2017 

6,5% in 32 maanden: 3% per 1-1-18 + 3,5% per 1-4-19 
Toelichting: Cargill: "Goed pakket waarmee we samen 
concrete stappen zetten naar toekomstbestendig werk 
voor onze medewerkers". Persoonlijk budget van € 500 
per jaar voor de vergroting van de duurzame 
inzetbaarheid tijdens de looptijd van de cao. I.c.m. 
Cargill A'dam bedraagt contractloonstijging 2,5%. 

2,44% 3,00% 

Dierenarts-
assistenten 
Omvang: 1.000 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2020 d.d. 
17-10-2017 

4% in 24 maanden: 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19 
Toelichting: Per 1 januari 2019 bedraagt de verhoging 
van de loonschalen minimaal 2% (of meer als het 
gemiddelde AWVN-looncijfer hoger uitvalt). 

2,00% 2,00% 

Dierhouderij 
Omvang: 2.880 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2021 d.d. 4-
12-2017 

6,75% in 36 maanden: 2,25% per 1-1-18 + 2,25% per 1-
1-19 + 2,25% per 1-1-20 

2,25% 2,25% 

Horeca 
Omvang: 344.264 
wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2020 d.d. 
13-11-2017 

4,9% in 24 maanden: 1,3% per 1-1-18 + 1% per 1-7-18 + 
1,6% per 1-1-19 + 1% per 1-7-19 
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 
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. 

2,45% 2,30% 

ING Bank 
Omvang: 16.500 
wns. 

1,7% in 12 maanden: 1,7% per 1-9-18 
Toelichting: Het centrale thema van deze cao, inclusief 
sociaal plan en pensioen, is jouw perspectief. Dit 

1,70% 1,70% 
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Cao-akkoord Afspraken en samenvatting Contractloon-
stijging op 12-
maandsbasis 

Niveau-
basis 
2018 

Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2019 d.d. 
17-7-2017 

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). Bij de 1,7% 
geldt een minimum van €500 per procentpunt per jaar 
op basis van 36 uur. De kersverse ouder die geen 
gebruik kan maken van bevallingsverlof krijgt recht op 
1 maand betaald verlof. Eerste 2018-akkoord. 

Parketvloeren-
ondernemingen 
Omvang: 401 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2020 d.d. 8-
11-2017 

6% in 24 maanden: 3% per 1-4-18 + 1,5% per 1-1-19 + 
1,5% per 1-9-19 
Toelichting: Gezonder naar pensioen (80-90-100) 

3,00% 3,00% 

Randstad 
Omvang: 4.300 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2020 d.d. 
15-9-2017 

3,8% in 24 maanden: 1,9% per 1-4-18 + 1,9% per 1-4-
19 
Toelichting: OR onderhandelt mee. De mens is en blijft 
de spil van het werk en succes van RGN. Afspraken 
over o.a. variabele beloning en 
performancemanagement en DI (o.a. 
mobiliteitsbudget, kraamverlof, flexibiliteitsverlof, 
demotie). 

1,90% 1,90% 

Tankstations 
Omvang: 11.082 
wns. 
Looptijd: 1-12-2017 
tot 1-1-2020 d.d. 
23-11-2017 

4,25% in 25 maanden: 2,25% per 1-1-18 + 2% per 1-1-
19 
Toelichting: 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. 

2,04% 2,25% 

Trawlvisserij 
Omvang: 421 wns. 
Looptijd: 1-1-2018 
tot 1-1-2020 d.d. 
10-11-2017 

1,5% in 24 maanden: 1,5% per 1-1-18 
Toelichting: Partijen hebben afgesproken dat bij cao 
afgeweken mag worden van enkele onderdelen in de 
cao. 

0,75% 1,50% 
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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 

Maersk Ship 
Management 
(Onderhandelingsres
ultaat)  
Omvang: 120 wns. 
Looptijd:1-4-2017 tot 
1-4-2020 (36 mnd.) 
Afgesloten: 13-11-
2017 
 

FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit: 3. Vaste overwerkvergoeding voor de 
scheepsmechanicus 
Met het oog op verdere stroomlijning, willen cao-partijen 
het vast overwerk voor alle gezellen gelijk 
krijgen. Gemiddeld rapporteert de scheepsmechanicus 2 
overuren per werkdag, met een maximum van 
2,33 uren en een minimum van 1,54 uren. Voor de hovo’s 
zijn er echter reeds 3 overwerkuren per 
werkdag vastgelegd. Deze 3 vaste overuren per gewerkte 
dag aan boord zullen op dezelfde manier 
geïmplementeerd worden voor de scheepmechanicus. Dit 
zal van af 1 Januari 2018 worden ingevoerd. 
-Meer flexibiliteit werknemer: 5. Verloffactor voor junior 
officieren 
De huidige verlofregeling is onnodige gecompliceerd met 
betrekking tot rang en senioriteit. We stellen 
daarom voor de verloffactor voor alle junioren gelijk 
trekken tot het huidige maximale aantal, nl. 271 
kalender dagen per 365 vaardagen. Invoering zal per 1 
januari 2018 plaatsvinden. 

12-mnds=1,67% 
  
Initieel: 
1,5% per 1-4-2018 
+ 2,5% per 1-4-2019 
EJU van 1% 
Toelichting: Om in 
lijn te komen met de 
rest van de vloot, zal 
structureel 1 % extra 
vakantiegeld worden 
vastgelegd in de cao 
(per 1-4-19). 
  
 

Bos en Natuur 
(Onderhandelingsres
ultaat)  
Omvang: 1.917 wns. 
Looptijd:1-7-2017 tot 
1-7-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten: 30-10-
2011 
 

DUURZAME INZETBAARHEID 
-Ouderen:  Deelname aan de seniorenregeling kan vanaf 7 
jaar voor de op dat moment bekende AOW-datum. Als de 
AOW-datum in de tussenliggende 2 jaar verandert, 
behoudt de deelnemer zijn rechten. 
-Jongeren:  Mede ontwikkelen van het project Beroeps 
Begeleidend Leren 1&2 in combinatie met 
laaggeletterdheid. 
-Participatiewet:  Werkgevers vullen minimaal 2% van hun 
werk in met mensen die een beperking tot de 
arbeidsmarkt hebben, op basis van aantal fte’s; Dit is om 
mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben 
aan het werk te helpen. 
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Modernisering: Mede ontwikkelen van het project 
Beroeps Begeleidend Leren 1&2 in combinatie met 
laaggeletterdheid. 

12-mnds=1,5% 
  
Initieel: 
0,5% per 1-7-2017 
+ 1% per 1-1-2018 
Toelichting: 
Intentieverklaring 
overeengekomen 
m.b.t. modernisering 
van de cao en de 
wijze van 
flexibilisering, 
waarbij het 
uitgangspunt is dat 
de waarden van de 
arbeidsvoorwaarden 
hetzelfde is maar dat 
de werknemer zelf 
kan kiezen 
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HEMA hp 
(Onderhandelingsres
ultaat)  
Omvang: 327 wns. 
Looptijd:1-10-2017 
tot 1-10-2019 (24 
mnd.) 
Afgesloten: 24-11-
2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI:  Duurzame inzetbaarheid (individueel 
budget) 
Hema vindt het belangrijk dat medewerkers met plezier 
naar het werk gaan en zich gezond en vitaal voelen, elke 
dag weer! Hema streeft hierbij naar een betrokken en 
diverse medewerkers populatie, omdat zij gelooft in de 
kracht van het verschil. Daarnaast stimuleert Hema de 
groei en ontwikkeling van haar medewerkers, zodat zij 
duurzaam inzetbaar zijn. Om die reden hebben HEMA en 
De Unie een individueel budget met elkaar afgesproken 
met de volgende spelregels: 
• er wordt een individueel budget beschikbaar gesteld van 
€ 200,- per persoon, per jaar  
• het budget kan maximaal drie jaar worden opgespaard 
• HEMA wil het beheer van het individuele 
opleidingsbudget zo eenvoudig en transparant mogelijk 
maken via een tool.  Deze online tool biedt de 
mogelijkheid aan de medewerker om zelf zijn eigen budget 
te beheren en het aanbod te bekijken 
• door het creëren van een werkgroep houden we toezicht 
op de implementatie van dit budget. De werkgroep 
bestaat uit een samenwerking tussen HEMA & De Unie 
 
-Participatiewet:  Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 
Partijen vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt, meer kansen krijgen op die markt. 
Bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring en, waar 
mogelijk, structurele arbeidsplaatsen in te vullen. 
Medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt 
krijgen net als alle andere medewerkers die in dienst 
komen eerst twee keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
waarna wordt bezien of zij in vaste dienst kunnen treden. 
 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werkgever:  Jubileumuitkering 
Vanaf 1 oktober 2017 zal de tekst van het jubileum-artikel 
gelijk getrokken worden met de HEMA CAO. Hiermee 
vervalt de uitkering bij een 50-jarig dienstverband. 
 
-RAB:  Variabele beloning 
Omdat partijen vinden dat (zie artikel 5.6.3 van de cao) de 
individuele beïnvloedbaarheid van het behalen van de 
doelstellingen door de medewerker te wensen overlaat 
hebben we met elkaar nieuwe afspraken gemaakt. In het 
kader van we winnen samen willen we het proces 
simplificeren, we zijn 1 HEMA, dus willen we zoveel 
mogelijk uniformiteit creëren. 

12-mnds=1,5% 
  
Initieel: 
1,5% per 1-10-2017 
+ 1,5% per 1-10-
2018 
 
  
Flexibele beloning:  
RAB. BAB.  
Toelichting: 
Individueel budget 
van €200 per 
persoon per jaar 
(maximaal drie jaar 
sparen). 
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Om die reden is het volgende afgesproken: 
 
• Voor FY 2017 geldt voor de individuele kpi’s dat er een 
vloer van 4% respectievelijk 2% in de uitkering geldt 
afhankelijk van het wel of niet behalen van de Adjusted 
Ebitda.  
• Met ingang van FY 2018 geldt dat de individuele kpi’s 
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een vaste jaarlijkse 
uitkering van 5% en bij het niet behalen van Ebitda een 
vaste jaarlijkse uitkering van 2,5%. De ebitda-percentages 
blijven wel van toepassing. 
 
-BAB:  Variabele beloning 
Omdat partijen vinden dat (zie artikel 5.6.3 van de cao) de 
individuele beïnvloedbaarheid van het behalen van de 
doelstellingen door de medewerker te wensen overlaat 
hebben we met elkaar nieuwe afspraken gemaakt. In het 
kader van we winnen samen willen we het proces 
simplificeren, we zijn 1 HEMA, dus willen we zoveel 
mogelijk uniformiteit creëren. 
 
Om die reden is het volgende afgesproken: 
 
• Voor FY 2017 geldt voor de individuele kpi’s dat er een 
vloer van 4% respectievelijk 2% in de uitkering geldt 
afhankelijk van het wel of niet behalen van de Adjusted 
Ebitda.  
• Met ingang van FY 2018 geldt dat de individuele kpi’s 
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een vaste jaarlijkse 
uitkering van 5% en bij het niet behalen van Ebitda een 
vaste jaarlijkse uitkering van 2,5%. De ebitda-percentages 
blijven wel van toepassing. 

* 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 

23 mrt. 6 

https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/x4uwd64cbt/r0v41gjrhw/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/x4uwd64cbt/5wxy48dw9l/cqh38wl4t8/avtksb7xji
https://leden.awvn.nl/publicaties-site/Paginas/CAO-INFO-2017-19-1-NOVEMBER/Werkgevers%20niet%20altijd%20actief%20op%20duurzame%20inzetbaarheid.aspx
https://leden.awvn.nl/publicaties-site/Paginas/CAO-INFO-2017-19-1-NOVEMBER/Verder%20stijgende%20lonen.aspx
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
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Onderwerp Datum CAO-info 

Sectoroverzicht 2017 seizoen: voedingsindustrie 

 
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 

 
  

http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-6/sectoroverzicht-2017-seizoen-voedingsindustrie
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-5/cao-agenda-seizoen-2017-van-de-handelssector
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-5/fnv-ledenparlement
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/8mjuhoshja/dn7ytdmfxz/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/8mjuhoshja/lllw0fvc6c/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/cipnzkidzi/by0jwd8cav/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
https://awvn.email-provider.nl/link/5mdhhs2hpt/cipnzkidzi/jp394pgpq0/cqh38wl4t8/ycjjh60xgh
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-2/scp-‘de-toekomst-tegemoet
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-2/cao-agenda-seizoen-2017
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-1/verschillende-loonbegrippen
http://leden.awvn.nl/publicaties/cao-info/cao-info-2017-1/vooruitkijken-naar-2017
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN 
 
► Het cao-journaal met Hendrik Noten  
Adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie Hendrik Noten van 
werkgeversvereniging AWVN met het laatste nieuws rond 
cao's en cao-onderhandelingen. Onderwerpen:  

• Acties afgelopen tijd rondom onderhandelingen cao 

• Cao's vleesbranche, Post NL en onderwijs 

• Lerarenstaking 

• Vooruitblik eindevaluatie 2017 
 
Alle cao-journaals zijn te bekijken via de Ledensite (achter inlog) of via het AWVN-kanaal op YouTube, 
afspeellijst Cao-journaals. 
 
► Ga hier naar het overzicht van alle publicaties, bijvoorbeeld: de arbeidsvoorwaardennota van AWVN, 
VNO-NCW en MKB-Nederland, ‘Wendbaar en duurzaam’ of de Eindevaluatie cao-seizoen 2016, ‘Kalm door 
meer koopkracht’.  
 
► Klik op de link voor een overzicht van de cursussen, netwerken, congressen en 
voorlichtingsbijeenkomsten die alleen toegankelijk zijn voor leden. Exclusief voor leden, dus achter 
wachtwoord, op het ledenportaal.  
 
► Ga hier naar het overzicht van alle netwerken. 
 
► Ga hier naar het overzicht van alle bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor iedereen. We lichten de 
bijeenkomsten hieronder ook toe.  
 
Strategisch HRM, 7de editie, module 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  
 
Werken aan een lerende organisatie 
19-1-2018 | Cursus 
Met een hink-stap-sprong het nieuwe jaar beginnen – vanaf half januari 2018: drie vrijdagochtenden – 
werken aan een lerende organisatie.  
Lees meer  
 
Werken aan een lerende organisatie - sessie 2 
2-2-2018 | Cursus 
Met een hink-stap-sprong het nieuwe jaar beginnen – vanaf half januari 2018: drie vrijdagochtenden – 
werken aan een lerende organisatie.  
Lees meer  
 
Arbeidsmigratierecht 
8-2-2018 | Cursus 

https://youtu.be/uLf5qSJLhZs
http://leden.awvn.nl/publicaties/journaals-en-webinars
http://www.youtube.com/user/AWVNwerkgevers
http://www.awvn.nl/actueel/publicaties
http://leden.awvn.nl/agenda
http://leden.awvn.nl/
http://www.awvn.nl/actueel/netwerken
http://leden.awvn.nl/agenda
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-4
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/s-hrm-ed7-4
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie-sessie-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie-sessie-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsmigratierecht-2018
https://youtu.be/uLf5qSJLhZs
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De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
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' 
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  
 
Werken aan een lerende organisatie - sessie 3 
16-2-2018 | Cursus 
Met een hink-stap-sprong het nieuwe jaar beginnen – vanaf half januari 2018: drie vrijdagochtenden – 
werken aan een lerende organisatie.  
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  
 
Internationale sociale verzekeringen 
8-3-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
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' 
12-4-2018 | Cursus 
Verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties.  
Lees meer  
 
Internationaal arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden 
12-4-2018 | Cursus 

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsmigratierecht-2018
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
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-arbeidsvoorwaarden-nieuwe-tijden-nieuwe-cao-nieuwe-kennis
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie-sessie-3
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werken-aan-een-lerende-organisatie-sessie-3
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/cursussen-en-bijeenkomsten/internationale-sociale-verzekeringen-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationale-sociale-verzekeringen-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/leergang-visie-op-werk-en-hr-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-visie-op-werk-en-hr-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-arbeidsrecht-arbeidsvoorwaarden
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De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
 
Internationaal belastingrecht 
17-5-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
Internationaal pensioen en allesomvattende casus 
7-6-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
Arbeidsmigratierecht 
6-9-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
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  
 
Internationale sociale verzekeringen 
4-10-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
Internationaal arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden 
1-11-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
Basiscursus medezeggenschapsrecht najaar 2018 
15-11-2018 | Cursus 
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?  

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-arbeidsrecht-arbeidsvoorwaarden
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-belastingrecht-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-belastingrecht-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-pensioen-en-allesomvattende-casus-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-pensioen-en-allesomvattende-casus-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsmigratierecht-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/arbeidsmigratierecht-2018-nummer-2
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/internationale-sociale-verzekeringen-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationale-sociale-verzekeringen-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-arbeidsrecht-arbeidsvoorwaarden-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-arbeidsrecht-arbeidsvoorwaarden-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/basiscursus-medezeggenschapsrecht-15-november-2018


CAO-info 
nummer 22 

14 december 2017 
 

 20 

Lees meer  
 
Internationaal belastingrecht 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
Lees meer  
 
Internationaal pensioen en allesomvattende casus 
13-12-2018 | Cursus 
De procedures rond internationale arbeids-mobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Voor werkgevers die 
werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren, is de workshopcyclus Internationale 
arbeidsmobiliteit ontwikkeld.  
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/basiscursus-medezeggenschapsrecht-15-november-2018
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-belastingrecht-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-belastingrecht-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-pensioen-en-allesomvattende-casus-2018-nummer-2
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/internationaal-pensioen-en-allesomvattende-casus-2018-nummer-2
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

