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Waarde van winst of winst van waarde?
In 2015 stelde AWVN op haar jaarcongres de vraag: kennen we naast
de waarde van winst ook de winst van waarde? Met andere woorden:
vraagt een veranderende wereld ook een veranderende rol van het
bedrijfsleven? Geïnspireerd door oprichter en voorman van het World
Economic Forum Klaus Schwab stelden we vast dat bedrijven die
werken aan hun license to operate de toekomst hebben: ondernemers
die naast financiële, ook maatschappelijke waarde weten te genereren.
Unilever was, zeker onder leiding van Paul Polman, een van de grote
voorbeelden die in het traject naar dit congres toe werd aangehaald.
Wat ons betreft ging, en gaat, dit bedrijf als een van de koplopers om met een nieuwe dimensie van
duurzaam ondernemen. Stap voor stap zette de Brits-Nederlandse multinational zich in voor een
duurzame wereld, in de brede zin van het woord. Een sleutelterm hierbij is ‘lange termijn waardecreatie’.
Dit concept werd recentelijk ook opgenomen in de nieuwe corporate governance code waarin de
gedragsregels voor beursgenoteerde bedrijven staan opgeschreven. Een bevestiging dat het thema
inmiddels breder gedragen wordt dan slechts door goed bedoelende duurzaamheid clubs.
De overnamepoging die het levensmiddelenconcern een kleine week geleden wist af te slaan, was een
duidelijke wake-up call. De Braziliaans-Amerikaanse armada met een stevig gevulde oorlogskas heeft de
positie van Polman en zijn bestuur flink onder druk gezet. Langzaam klinkt de roep van de eigen
aandeelhouders om meer aandacht te schenken aan het financieel rendement en minder bezig te zijn met
de rest van de wereld.
Hiermee ontstaat de eerste echte testcase voor de nieuwe wens van lange termijn waardecreatie. De
grootaandeelhouders van Unilever zouden er namelijk ook voor kunnen kiezen juist die strategie te blijven
ondersteunen. Meer focus op rendement leidt onder andere tot de roep om kostenbesparing. Gedeeltelijk
zet dit druk op de arbeidsverhoudingen omdat die opdracht ook aan de cao-tafel terecht komt. Het blijft
daarmee een terugkerende vraag: hoe kunnen een internationale competitieve economie, constructieve
arbeidsverhoudingen en lange termijn waarde-creatie elkaar versterken in plaats van verzwakken? Het is
een puzzel die nog niet gelegd is.
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten)
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1. Actuele ontwikkelingen
1.1. Sociaaleconomische tweets februari 2017
CBS
Consumenten zijn opnieuw iets positiever. Het consumentenvertrouwen stijgt 1 punt en
20 feb.
komt in februari uit op 14. Dat is het hoogste niveau in 9,5 jaar. De lichte stijging van het
consumentenvertrouwen is te danken aan een iets positiever oordeel over de
economie, en een iets hogere koopbereidheid.
Met 14 ligt het consumentenvertrouwen in februari ruim boven het gemiddelde over de
afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit
(27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).
NU.nl
19 feb.

Ondernemersorganisatie voor de technische installatiebranche UNETO-VNI luidt de
alarmbel over het tekort aan vakmensen in de sector.
"Als we de groei van de branche niet bijbenen, hebben we een probleem", zegt
voorzitter Doekle Terpstra in gesprek met NU.nl. "Dan hebben we in de komende vier
jaar een tekort van vijftienduizend vakmensen in onze sector."

MKB NL
15 feb.

MKB-Nederland is verheugd dat het kabinet het belang van wet- en regelgeving op maat
van het mkb onderschrijft en een zogenoemde MKB-toets wil invoeren. Minister Kamp
van Economische Zaken schetst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de
mogelijkheden voor zo’n toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt.
Wie nu al moeite heeft met het vinden van personeel moet zijn borst natmaken. De
krapte op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter, verwacht
uitkeringsinstantie UWV.
Het aantal sectoren waarin de groei geremd wordt door personeelstekorten neemt snel
toe. Van de techniek en de ICT was al bekend dat gekwalificeerd personeel schaars is.
Volgens het UWV beginnen ook knelpunten te ontstaan in de zorg, de bouw, het
onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk
beroepsniveau.

FD
14 feb.

CBS
14 feb.

Analyse februari: Conjunctuurbeeld verbetert verder
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in februari 2017 beter dan
een maand eerder. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun
langjarige trend.

Volkskrant
11 feb.

Frank Kalshoven (Argumentenfabriek):
Hoe sta ik ervoor op de arbeidsmarkt? Zou er buiten mijn huidige baan bij werkgevers
vraag zijn naar wat ik kan? Wat voor soort banen zijn dat dan? En niet om het een of
ander: maar wat zou dat dan zo'n beetje verdienen?
Als u zich dit soort vragen nooit heeft gesteld, dan moet ik u helaas verplichten dit
stukje te lezen. Als u dat wel heeft gedaan, dan weet u dat het best lastig is antwoorden
te vinden. Je kunt eens naar vacatures kijken, een salariswijzer of -kompas invullen, en
erover praten. Maar er is hoop.

AWVN
8 feb.

2016 was een opmerkelijk kalm en geleidelijk verlopend cao-jaar. Dat constateert
werkgeversvereniging AWVN in haar evaluatie van het verloop van onderhandelingen
over arbeidsvoorwaarden in het afgelopen jaar.
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1.2. Kengetallen cao-seizoen 2017
Wat zijn de kengetallen voor het cao-seizoen 2017?
 De minimale looneis van FNV voor 2017 is 2,5%.
 De donkerste staven uit figuur 1 geven de meest recente realisatiecijfers van het CBS weer
(gemiddelde voor de maand januari 2017) voor inflatie en contractloonstijging. De middelste staven
geven de meest recente CPB-ramingen voor het kalenderjaar 2016 weer (eind maart verschijnen de
eerste 2018-ramingen). De laatste staaf geeft de CPB-raming voor 2017 weer.
Figuur 1: Kengetallen cao-seizoen 2016 o.b.v. CPB-/CBS-cijfers (%)

Tabel 1: Achtergrondinformatie bij figuur 1

Actueel
CBS
(realisatie)
Inflatie 1,7%
Inflatie afgeleid 1,6%
Contractloonstijging markt 1,6%

2016 2017
CPB CPB
(ra(raming) ming)
0,3%
0,2%
1,7%

1,0%
0,9%
1,7%

Noot: Cijfers onder ‘Actueel’ betreft het gemiddelde realisatiecijfer van de
maand januari 2017 voor particuliere bedrijven (CBS). Ramingen voor 2016
en 2017 zijn afkomstig van de Decemberramingen d.d. 13 december 2016
(CPB).

Figuur 2: AWVN-loonstijging (%)

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2
Feb.
2017
Twaalfmaandscijfer (%)
1,3
1,5
12-mnds herwogen (%)
0,9
1,5
Aantal cao’s
6
66
Werknemers(x 1000)
10
280
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.
Jan. = akkoorden uit januari 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):
 Grootwinkelbedrijf in Textiel (anders): aansluiting bij cao Inretail.
 Volksbank (1,0%): overgangsregeling in geval van demotie.
 Coca Cola (1,85%): .
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1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017
In cao-seizoen 2017 expireren ruim 400 cao’s voor 2,75 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels
hebben cao-partijen voor 51 (220.000 werknemers) van deze 403 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit
komt neer op een nieuwe cao voor 10% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt dicht bij het
gemiddelde van eerdere jaren (9%), met de kanttekening dat toen meer cao’s verliepen (433 in 2016, 444
in 2015, 491 in 2014 en 519 in 2013).
Figuur 3: Aantallen 2017-cao’s naar maand van expiratie

Looptijd
Tot nu toe zijn er in totaal 66 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 51 eerder
genoemde cao’s die in 2017 expireren, om cao’s die heel 2017 beslaan en een ingangsdatum kennen vóór
2017. De gemiddelde looptijd is in het 2017-seizoen, net als vorig jaar, met 20 maanden hoger dan
gemiddeld.
Duurzame inzetbaarheid
In iets minder dan zeven op de tien 2017-akkoorden (67%) staat ten minste één afspraak over duurzame
inzetbaarheid. In figuur 4 staat een nadere uitsplitsing van afspraken over AWVN-speerpunten voor 2017.
Twee op de tien akkoorden (32%) 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 61 van alle 66 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 1,52%
op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit op
1,51%.
In figuur 6 (een uitvergroting van het laatste bolletje uit figuur 5) staat de verdeling van alle
loonsverhogingen. Ruim de helft van alle akkoorden kent een loonsverhoging tot maximaal 1,5%.
Figuur 7 illustreert dat het traditionele beeld van sectorale loondifferentiatie (industrie bovengemiddeld
en diensten onder het gemiddelde) zich in 2017 niet lijkt te herhalen. Industriële sectoren en
dienstensectoren zien we zowel terug boven het gemiddelde als onder het gemiddelde. Dit heeft alles te
maken met het herstel van de binnenlandse markt (waardoor de groei in op het binnenland gerichte
sectoren toeneemt en er grosso modo meer ruimte lijkt voor loonsverhoging dan in het verleden).
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 zichtbaar.
Contractloonstijging MKB-branches
Er zijn op dit moment 19 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 19 akkoorden
(waaronder 180 duizend werknemers vallen) de contractloonstijging vast.
De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,72% op twaalfmaandsbasis, iets boven het gemiddelde van
alle afgesloten 2016-akkoorden (inclusief ondernemingscao’s).
Herwogen naar aantal werknemers komt de gemiddelde contractloonstijging voor MKB-branches uit op
1,82% 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 caoseizoen 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-agenda seizoen 2017: publieke sector
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 publieke sector. De grootste cao’s zijn in tabel 2 geel
gearceerd.
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.
In de onderste linkerhelft van tabel 1 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 1,00% en 2,15%. De gemiddelde contractloonstijging
in de publieke sector is 1,1 % op twaalfmaandsbasis. Deze contractloonstijging ligt onder het gemiddelde
van alle 2016-akkoorden (1,5%).
(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. In veel gevallen gaat het om een bedrijfstak-cao in de
industrie.
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 acht grotere bedrijfstakcao’s die vóór 2017 zijn
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%.

7

CAO-info
nummer 4
23 februari 2017

Tabel 2: Overzicht van de grootste cao’s in de publieke sector in Nederland in het seizoen 2017
Tot stand gekomen cao’s
Naam van akkoord 12- Wns. Afsluit- Looptijd (in
mnds. x
datum maanden), naar
% 1.000
afsluitdatum
1. Nieuwe akkoorden
Onderzoekinst.

1,6%

3

13-1-17

1-1-17 / 1-1-18 (12)

Niet tot stand gekomen
Naam (in volgorde van expiratiedatum)

3. Expiratie in 2017
Ziekenhuizen (1-1-17) 199
Gehandicaptenzorg (1-1-17) 150
Rijk** (1-1-17) 110
Defensie** (1-1-17) 69
Jeugdzorg (1-1-17) 28
Provincies (1-1-17) 12
Waterschappen1 (1-1-17) 10

Omroeppersoneel (1-1-17) 6

Recht** (1-1-17) 3
Sanquin (1-1-17) 3
SVB (1-1-17) 3
Fokus (1-1-17) 2,5
Arbo Unie (1-1-17) 1
CBR (1-1-17) 1
GGZ (1-3-17) 76
Huisartsenzorg (1-3-17) 19

HBO (1-4-17) 42
Welzijn (1-4-17) 35
DLO (1-4-17) 3
Gemeenten (1-5-17) 177
Hidha (1-7-17) 1
PO (1-10-17) 121
VO (1-10-17) 107
BVE/MBO (1-10-17) 53
2. Lopende cao’s
Kadaster
0%
UMC
1,09%
Ambulance
1,86%
Politie
2,17%
SWV
#N/B
Kinderopvang
1,6%
CIZ
0,17%
Kabel&Telecom
2%
RDW
1,4%
Zorgverzekeraars 1,75%
Gezondheidscentra 1,5%
VVT
2,14%
UWV
1,03%
Museum
1,63%
Kunsteducatie
1,5%
Fokus
1,7%
SBOH
1,13%

2
66
3
60
104
78
2
4
2
10
5
375
19
3
8
2,5
2

27-6-13
10-6-15
3-11-15
17-12-15
22-12-15
10-3-16
14-3-16
31-3-16
6-6-16
1-7-16
1-9-16
14-10-16
19-10-16
9-11-16
1-12-16
8-12-16
22-12-16

4. Expiratie voor 2017
1-1-13 / 1-1-18 (60)
1-4-15 / 1-1-18 (33) Universiteiten (1-7-16) 47
1-1-15 / 1-1-19 (48)
1-1-15 / 1-1-18 (36)
1-1-15 / 1-1-19 (48)
1-1-16 / 1-1-18 (24)
1-1-16 / 1-1-19 (36)
1-4-16 / 1-1-18 (21)
1-7-15 / 1-1-18 (30)
1-7-16 / 1-7-18 (24)
1-1-15 / 1-1-18 (36)
1-4-16 / 1-4-18 (24)
1-8-16 / 1-1-19 (29)
1-10-16 / 1-10-18 (24)

1-1-17 / 1-1-19 (24)
1-1-17 / 1-1-18 (12)
1-1-16 / 1-1-18 (24)
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3. CBS: arbeidsmarktpositie verschillende soorten werkenden
Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Vooral flexwerkers worden
minder vaak werkloos dan in voorgaande jaren. Van degenen die in 2015 flexwerk hadden, was krap 5
procent een jaar later werkloos. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de crisis, meldt het CBS.
In 2016 nam het aantal werklozen af met 76 duizend. Van de 538 duizend werklozen in 2016 hadden 164
duizend personen een jaar eerder nog betaald werk. In 2015 ging het nog om 200 duizend mensen die hun
werk verloren. Het aantal mensen dat in twee achtereenvolgende jaren werkloos was, daalde ook: van
227 duizend in 2015 naar 201 duizend in 2016.

Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde het aantal mensen dat werkloos werd het sterkst.
In 2016 werden 93 duizend mensen (4,6 procent) werkloos na een flexibele arbeidsrelatie. Een jaar eerder
was dat nog 6,1 procent. Het aantal flexwerkers neemt wel nog steeds toe omdat de instroom in flexibele
banen groter is dan de uitstroom. Ook bij mensen met een vast dienstverband nam het percentage
baanverliezers af, van 1,5 procent naar 1,3 procent, ofwel 63 duizend personen. Bij zelfstandigen nam het
percentage dat een jaar later geen werk meer had en op zoek was naar een baan niet verder af. Met 0,6
procent is dat wel het laagste percentage van alle werkenden.
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Het percentage werkenden dat een jaar later werkloos is, daalt in vrijwel alle beroepsklassen. De grootste
daling over de laatste twee jaren zat bij de technische beroepen. Daarnaast was de daling naar verhouding
sterk bij commerciële en dienstverlenende beroepen. Dit zijn twee beroepsklassen met een hoog
percentage flexwerkers. Dat draagt bij aan het hoge aandeel baanverliezers. Dat aandeel blijft hoog,
ondanks de sterke daling van werkloosheid vanuit deze beroepsgroepen. In transport- en logistieke
beroepen is het percentage baanverliezers gemiddeld over 2015 en 2016 het grootst.
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4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden
Tabel 1: Recente afspraken in 2016-akkoorden/onderhandelingsresultaten
Cao-akkoord
VGT
Omvang:
10.000 wns.
Looptijd:
1-4-2017 tot
1-7-2018
(15 mnd.)
Afgesloten:
3-2-2017

Afspraken over DI en flexibiliteit
FLEXIBILITEIT:
-Meer flexibiliteit werkgever: verlaging toeslagen
• Compensatie verlaging toeslagen
• Toeslagen voor het werken op de zondag en de zaterdagavond
worden verlaagd naar 50% voor medewerkers in dienst getreden
sinds 1 september 2013.
• Medewerkers die nu een zondag- en of zaterdagavondtoeslag
ontvangen, worden gecompenseerd in de vorm van een toeslag bij de
verlaging van de toeslag.
• Compensatie voor het verlagen van de zondagstoeslag
Als medewerkers in de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016
op zondag hebben gewerkt, bereid blijven dit te doen en een toeslag
van 100% hebben ontvangen over de gewerkte uren op zondag,
wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een
persoonlijke toeslag of in vrije tijd.
• Compensatie voor het verlagen van de zaterdagavondtoeslag
Als medewerkers in het jaar 1 januari 2016 t/m 31 december 2016
meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, bereid blijven
dit te doen en toeslag hebben ontvangen, wordt de verlaging van de
toeslag gecompenseerd in een persoonlijke toeslag of in vrije tijd.
8. Ontziebepaling medewerkers 55 jaar en ouder
Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot
overwerk en het verrichten
van arbeid op avonden en zon- en feestdagen.
9. Arbeidsduurverkorting
Fulltime medewerkers krijgen een eenmalige keuzen tussen de
regeling uit de VGT-cao 2008 regeling of de nieuwe VGT-cao 20172018 voor wat betreft de bepalingen rond arbeidsduurverkorting.
Medewerkers die nu gebruik maken van de regeling uit de VGT-cao
2008, maken hun keuze kenbaar aan de werkgever voor 1 april 2018.
Regeling VGT-cao 2008 Fulltime werknemers die 63 jaar en ouder
zijn, hebben recht op een verkorting van de dagelijkse arbeidstijd met
behoud van loon. Deze verkorting bedraagt:
o bij 63 jaar: 1 uur per week tot een minimum arbeidsduur van 34
uur per week en
o bij 64 jaar: 3 uur per week tot een minimum van 32 uur per week
Op basis van medische of gerontologische gronden en/of bijzondere
omstandigheden kan de werkgever toestaan dat een werknemer
bovengenoemde arbeidstijdverkorting niet per dag, maar per week
opneemt. De spreiding van de uren over de week vindt plaats in
overleg tussen werkgever en werknemer.
Regeling nieuwe VGT-cao 2017-2018
Werkgevers passen op verzoek van werknemers met een leeftijd van
60 jaar en ouder de arbeidsduur aan. Heeft de werknemer een
fulltime dienstverband, en heeft men de wens 7,6 uur minder te gaan
werken, dan compenseert de werkgever als volgt het verlies aan
inkomsten:
o De werknemer werkt 80% van de initiële contracturen;

Loonafspraken
12-mnds= anders
Initieel:
1% per 1-1-2018
Toelichting: FNV tekent
niet mee. VGT, CNV
Vakmensen en RMU
Werknemers spreken het
streven uit om één cao
voor de gehele
modedetailhandel af te
sluiten die zal starten op
1 juli 2018. De inhoud
van de cao wordt zoveel
mogelijk gelijk aan de
inhoud van Fashion,
Sport & Lifestyle 20162018.
Medewerkers in dienst
getreden sinds 1
september 2013
ontvangen geen 1% per
1-1-2018, maar op 1-42017 2,77% (aanpassing
aan loonschalen Inretail).
Nullijn sinds 2011.
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o De werkgever betaalt 85% van het fulltime salaris; alle andere
bepalingen van de cao gelden naar rato, dus voor het 80%
dienstverband.
De werkgever houdt op het salaris 100% werknemerspremie in en
draagt 100% werknemers en werkgeverspremie aan het
Bedrijfspensioenfonds af. De werknemer levert de extra
vakantiedagen vanwege leeftijd en lengte van het dienstverband
in om voor deze regeling in aanmerking te komen.
10. Loon bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid
1. De werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op
doorbetaling van 100% van zijn nettoloon gedurende de tijd van 52
weken, met uitzondering van de eerste wachtdag.
In deze doorbetaling is inbegrepen een eventuele uitkering op grond
van de Ziektewet.
In de daaropvolgende maximaal 52 weken van arbeidsongeschiktheid
heeft de werknemer recht op een aanvulling op zijn loondoorbetaling
tot 80% van zijn nettoloon indien de werknemer zich heeft gehouden
en houdt aan de verplichtingen van de Wet verbetering
poortwachter.
2. De werknemer heeft ook recht op doorbetaling van 100% van zijn
nettoloon wanneer UWV, op grond van onvoldoende inspanningen
door de werkgever tot re-integratie van de werknemer, besluit tot
uitstel van de WIA-keuring en de werkgever verplicht het
loon door te betalen. De periode van loondoorbetaling zal bij
verlenging niet langer duren dan 156 weken.
3. De werknemer heeft ook recht op doorbetaling van 100% van zijn
nettoloon wanneer werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten
de WIA-keuring uit te stellen omdat reintegratie binnen redelijke
termijn mogelijk wordt geacht. De periode van loondoorbetaling zal
bij verlenging niet langer duren dan 156 weken.
4. Voor de werknemer die duurzaam (geen of geringe kans op
herstel) en volledig (van 80% tot 100%) arbeidsongeschikt is (de
zogenaamde IVA-categorie uit de Wet WIA) is in het tweede jaar van
de arbeidsongeschiktheid een loondoorbetaling van 100% van
het nettoloon van toepassing. Deze tekst geldt met ingang van 1
januari 2005.
5. De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van het loon:
a. Als de arbeidsongeschiktheid door zijn opzet is veroorzaakt;
b. Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek,
waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse
informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de
functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist kon
worden uitgevoerd;
c. Voor de tijd dat door zijn toedoen de werknemer zijn genezing
belemmert of vertraagt;
d. Voor de tijd dat hij, hoewel daartoe in staat, zonder deugdelijke
reden passende arbeid niet verricht.
Het recht op aanvulling van het wettelijke recht op doorbetaling van
70% van het loon vervalt als op grond van het gedrag van de
werknemer geen recht bestaat op de doorbetaling van het loon op
grond van art. 7:629 BW of op een uitkering op grond van de
Ziektewet of WIA.
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Volksbank
(vh SNS)
Omvang:
3.507 wns.
Looptijd:
1-1-2017 tot
1-1-2018
(12 mnd.)
Afgesloten:
6-2-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Ontziemaatregelen: Leeftijdsgebonden regelingen 58+-regeling
Met ingang van 2019 kunnen medewerkers gebruik maken van de
regeling vanaf vijf jaar vóór de pensioenrichtleeftijd. Dit betekent dat
medewerkers die dit jaar of in 2018 58 jaar worden nog van de
huidige regeling gebruik kunnen maken. Omdat de
pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68
jaar verschuift de ingangsdatum per 1 januari 2019 van 58 naar 63
jaar.

12-mnds=1%
Initieel:
1% per 1-5-2017

Leeftijdsgrens bij meerwerk
De bepaling dat medewerkers van 50 jaar en ouder niet verplicht
kunnen worden tot het verrichten van meerwerk komt te vervallen.
Bij het aanwijzen van medewerkers voor het verrichten van
meerwerk houden leidinggevende en medewerker rekening met de
persoonlijke situatie van de medewerker.
Leeftijdsgrens bereikbaarheidsregeling
Cao-partijen bevelen aan om de leeftijdsgrens voor de
bereikbaarheidsdiensten te laten vervallen.
Dit is nu vastgelegd in de Personeelsgids en zal dus met de
ondernemingsraad worden besproken en ter instemming worden
voorgelegd aan de ondernemingsraad.
Demotie
Demotie kan een normale stap zijn in het kader van
levensfasebewust personeelsbeleid.
De gevolgen van het vervullen van een lagere functie staan los van of
het op verzoek van werkgever of medewerker is. Als het
functiesalaris meer bedraagt dan het maximum van de nieuwe
functieschaal, wordt het salarisverschil afgebouwd in 4 jaar (80% 60% - 40% - 20%). Deze regeling is onafhankelijk van leeftijd en duur
van de functievervulling. Een eventuele persoonlijke toeslag blijft
buiten beschouwing. Aan de medewerker wordt schriftelijk
gecommuniceerd wat de reden van demotie is en van wie het
initiatief tot demotie is uitgegaan. Deze regeling gaat in per 1 juli
2017.
-Participatiewet: Participatie van mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt
De werkgever stelt zich tot doel om in 2017 en de jaren daarna meer
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plek te bieden
in de organisatie.
Voor 2017 zijn dit de doelstellingen:
- 10 werkervaringsplekken (van minimaal een half jaar)
- 6 nieuwe medewerkers uit de doelgroep aanstellen op reguliere
werkplekken
- 4 extra werkplekken op minimumloonniveau (intern of bij derden,
bijvoorbeeld een leverancier)
Cao-partijen ondersteunen het streven van sociale partners om de
doelgroep van de banenafspraak te verbreden. Niet alleen mensen
met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen, maar ook andere mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt (bijv. mensen met een beperking,
langdurig werklozen).
Voor het verwezenlijken van deze doelstelling wordt binnen HR 0,5
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FTE ingezet.
-Persoonlijk budget: Studieafspraak keuzes in arbeidsvoorwaarden
Gedurende de looptijd van de nieuwe cao zal door werkgever en
vakbonden onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om meer
keuze te bieden in arbeidsvoorwaarden. Bij dit onderzoek worden in
elk geval betrokken: vakantiedagen, vitaliteitsverlof, buitengewoon
verlof en prepensioneringsverlof. Daar waar het arbeidsvoorwaarden
betreft die in de Personeelsgids zijn opgenomen, zal de
ondernemingsraad bij het overleg worden betrokken.
Coca Cola
Omvang:
486 wns.
Looptijd:
1-1-2017 tot
1-1-2018
(12 mnd.)
Afgesloten:
25-1-2017

DUURZAME INZETBAARHEID:
-Brede afspraak DI: Werkgroep wendbaarheid, individuele
zeggenschap en gezondheid. Partijen zijn overeengekomen om voor
de duur van deze cao een werkgroep te vormen waarin de
onderwerpen wendbaarheid, individuele zeggenschap en
gezondheid/vitaliteit worden besproken. Afgesproken is dat de
werkgever bij aanvang inzicht zal geven in de factoren die invloed
hebben op de productieomvang en -volumes voor de fabriek in
Dongen. De werkgever ziet de wendbaarheid van de fabriek in
Dongen van belang voor de continuïteit van de fabriek. Vervolgens
zullen in de werkgroep verschillende onderwerpen worden
besproken. Hierbij wordt onder meer gedacht aan: • de mogelijkheid
om een aantal jaar vooraf aan de AOW/pensioengerechtigde leeftijd
in deeltijd te werken met behoud van pensioenopbouw. Voor de
financiering hiervan wordt de inzet van de verschillende
leeftijdsafhankelijke cao bepalingen bekeken; • overwerk; • de inzet
van uitzendkrachten; • gezond roosteren; • inzicht in de hieraan
gerelateerde kosten. Het rapport van de werkgroep ‘Roosters’ van
november 2014 wordt meegenomen in de discussie in deze
werkgroep. De werkgroep wordt door cao partijen samengesteld.
Gelet op het belang van deze werkgroep nemen de bestuurders van
vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen betrokken bij de cao CCEP
met een aantal kaderleden deel aan deze werkgroep. Vanuit de
werkgevers onderhandelingsdelegatie wordt een vertegenwoordiging
vanuit CCEP samengesteld waaronder HR die aan de werkgroep zal
deelnemen. Onderhandelingsresultaat cao CCEP 30 januari 2017 2
Indien partijen het noodzakelijk vinden, wordt de ondernemingsraad
betrokken bij het overleg van de werkgroep.

12-mnds=1,85%
Initieel:
1,85% per 1-1-2017

Flexibele beloning: RAB.

-Employability: 11. Cao Bonus. Partijen zijn overeengekomen de
mogelijkheid te bieden om de cao bonus in te zetten voor het volgen
van een aanvullende opleiding. De hoofdregel is dat de cao bonus
wordt uitbetaald tenzij de betreffende werknemer aangeeft dat niet
te willen en het bruto bedrag wenst aan te wenden voor het volgen
van een opleiding. Werknemer kan op deze wijze genieten van het
fiscale voordeel. Verplichte opleidingen en opleidingen in de CCE--‐
Academy worden niet uit de bonus betaald, omdat deze opleidingen
betaald worden door CCEP. Werkgever zal in overleg met de
inspecteur van belastingen treden over de voorwaarden waaronder
deze regeling kan worden ingevoerd en een lijst samenstellen van
cursussen en opleidingen die in aanmerking komen voor zo’n fiscaal
voordeel. Indien de werknemer een aanvraag voor een cursus of
opleiding doet die niet voorkomt op het samengestelde overzicht zal
de HRBP van CCEP toetsen of het fiscale voordeel voor het volgen van
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die opleiding aanwezig is. Indien de werkgever de beslissing heeft
genomen dat het fiscale voordeel aanwezig is en achteraf blijkt dat
dit onjuist is, dan ligt het financieel risico hiervoor bij werkgever.
-RAB: Cao Bonus
Partijen zijn overeengekomen de mogelijkheid te bieden om de cao
bonus in te zetten voor het volgen van een aanvullende opleiding. De
hoofdregel is dat de cao bonus wordt uitbetaald tenzij de betreffende
werknemer aangeeft dat niet te willen en het bruto bedrag wenst
aan te wenden voor het volgen van een opleiding. Werknemer kan
op deze wijze genieten van het fiscale voordeel. Verplichte
opleidingen en opleidingen in de CCE-Academy worden niet uit de
bonus betaald, omdat deze opleidingen betaald worden door CCEP.
Werkgever zal in overleg met de inspecteur van belastingen treden
over de voorwaarden waaronder deze regeling kan worden
ingevoerd en een lijst samenstellen van cursussen en opleidingen die
in aanmerking komen voor zo’n fiscaal voordeel. Indien de
werknemer een aanvraag voor een cursus of opleiding doet die niet
voorkomt op het samengestelde overzicht zal de HRBP van CCEP
toetsen of het fiscale voordeel voor het volgen van die opleiding
aanwezig is. Indien de werkgever de beslissing heeft genomen dat
het fiscale voordeel aanwezig is en achteraf blijkt dat dit onjuist is,
dan ligt het financieel risico hiervoor bij werkgever.

15

CAO-info
nummer 4
23 februari 2017

5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda
Onderwerp

Datum

CAO-info

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

26 jan.

2

Verschillende loonbegrippen
Vooruitkijken naar 2017

12 jan.

1

Agenda 2017














16 februari 2017: CPB Persconferentie analyse verkiezingsprogramma's (Keuzes in Kaart 2018-2021)
20 februari 2017: Uitslag verkiezingen FNV-ledenparlement 2017 – 2021.
24 februari t/m 20 maart 2017: Krokusreces Tweede Kamer (tevens verkiezingsreces).
10 maart: Bekendmaking uitslag raadgevend referendum kandidaten FNV-voorzitter.
15 maart 2017: Verkiezingen Tweede Kamer.
Eind maart: CPB publiceert voorlopige ramingen 2017+2018 (Kerngegevens).
17 april: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding
van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken (34 617).
21 april t/m 8 mei 2017: Meireces Tweede Kamer.
10 en 11 mei 2017: Vierjaarlijkse FNV-congres, tijdens dit congres wordt de koers van de FNV voor de
komende jaren besproken (2017 - 2021).
1 mei: FNV-campagne Echte banen.
11 mei: Verkiezingen AB / DB van FNV.
22 juni: NVA-bijeenkomst tussenevaluatie cao-seizoen 2017 (FNV en AWVN).
7 juli t/m 4 september: Zomerreces Tweede Kamer.
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN
► Het cao-journaal met Hendrik Noten
Hendrik Noten, adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie,
over het laatste nieuws rond cao- en
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
Komen onderhandelaars op dit moment snel tot
overeenkomst of gaat het juist moeizaam? Wat is de impact
van de CPB-ramingen over de contractloonstijging, inflatie,
werkloosheid en cijfers over economische groei op de
loonontwikkeling? Wat is de huidige stand van zaken wat betreft aantal afgesloten akkoorden, loonstijging
en kwalitatieve afspraken? Verder dit journaal: twee recente voorbeelden van akkoorden,
Grootwinkelbedrijf in de textiel en de Volksbank – een cao waarin afspraken over demotie zijn gemaakt.
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 er
hieronder enkele voor u uit.

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
8-3-2017 | Cursus
Vergroot uw kansen op een succesvolle cao-onderhandeling, behoud de duurzame relatie met de
vakbond. Optimaliseer uw kennis van onderhandelingsmethoden en -technieken.
Internationale sociale verzekeringen
9-3-2017 | Cursus
Tweede van de in totaal vijf workshops Internationale arbeidsmobiliteit (IAM), voorjaar 2017.
Masterclass flexibel organiseren met arbeidstijden
16-3-2017 | Cursus
Op 16 maart organiseert AWVN de masterclass ‘flexibel organiseren met arbeidstijden’. Verbeter de
efficiency en flexibiliteit van uw organisatie met arbeidstijden, roosters, ploegendiensten en toeslagen.
Leergang Strategisch HRM, 7de editie
20-3-2017 | Cursus
Start van de zevende editie van leergang Strategisch HRM van AWVN en Nyenrode Business Universiteit. U
kunt zich alleen voor de gehele leergang aanmelden.
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Dutch Labour Relations
23-3-2017 | Cursus
This course offers foreign managers (temporarily) working in the Netherlands or responsible for the
business in the Netherlands knowledge on Dutch labour relations.
Visie op werk en HR
28-3-2017 | Cursus
Verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties: leergang, bestaande uit zes
modules voor HR-professionals.
Medezeggenschap voor werkgevers
6-4-2017 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?
Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
13-4-2017 | Cursus
Derde van de in totaal vijf workshops Internationale arbeidsmobiliteit, voorjaar 2017.
Internationaal belastingrecht
18-5-2017 | Cursus
Vierde van de in totaal vijf workshops Internationale arbeidsmobiliteit, voorjaar 2017.
Internationaal pensioen
15-6-2017 | Cursus
Vijfde en laatste workshop Internationale arbeidsmobiliteit (IAM), voorjaar 2017.
Programma Leiderschapsontwikkeling
17-6-2017 | Training
Vergroot je impact als leider door EQ meesterschap.
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
4-10-2017 | Cursus
Vergroot uw kansen op een succesvolle cao-onderhandeling, behoud de duurzame relatie met de
vakbond. Optimaliseer uw kennis van onderhandelingsmethoden en -technieken.
Medezeggenschap voor werkgevers
9-11-2017 | Cursus
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?

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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