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Kiespijn  
Het feest der democratie levert me, met al die 
onderbuikgevoelens in de media, eerlijk gezegd 
vooral buikpijn op. Of in dit geval: kiespijn. 
De afgelopen vier jaar, de eerste keer sinds 1998 
dat een kabinet haar regeertermijn netjes uitzit 
en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan 
de stabiliteit in Nederland, is de rationele kiezer 
verworden tot een boze en bange kiezer. Aan dit 
proces ligt een mix ten grondslag van 
onvoldoende betaalbare huurwoningen, minder 
vaste banen (naweeën van de crisis), versobering 
door de stelselwijzigingen van Rutte 2 (en 
eerdere kabinetten), de grenzeloze en inhumane vluchtelingenstroom, populisten en de (vooral nieuws 
benadrukkende) media. 
 
Wat me kiespijn bezorgt is het grote aantal verkiezingsprogramma’s en de defensieve toon in veel 
verkiezingsprogramma’s. Ook in recente verkiezingsdebatten lijkt het vooral over vroeger te gaan en niet 
over de toekomst. In het Carrédebat van 5 maart ging het bij drie van de vier stellingen over ‘houden wat 
je hebt’ of ‘terugpakken wat is verdwenen’. Het gaat over het Nederland van tien jaar geleden, maar ik wil 
het juist hebben over het Nederland over tien jaar. Waar willen we naar toe? Hoe verdienen we ons brood 
en hoe verdelen we de lusten en lasten van globalisering en robotisering? En wat gaan we doen om het 
(sociale én fysische) klimaat te verbeteren? 
 
Ik ben er van overtuigd dat de antwoorden op deze vragen voor alle kiezers interessant zijn. En 
doorslaggevend voor de toekomst van Nederland. Daarbij is het de kunst om het gesprek niet te starten 
vanuit de verschillen tussen Nederlanders, maar juist vanuit wat ons nu en de komende jaren bindt.  
En ook als cao-partijen, en in elk geval als werkgevers, kunnen en moeten we werken aan de toekomst van 
Nederland. De werkgeversplannen ‘Nederland Next Level’ passen hier goed bij, net als het maken van 
passende cao-afspraken om de onvrede, waar mogelijk, weg te nemen bij de boze kiezer. Het gaat hier 
bijvoorbeeld over werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, over een goede balans 
van flexibiliteit en zekerheid en over investeren in de inzetbaarheid van werkenden tot aan de 
pensioenleeftijd.  
Laat je niet afleiden door peilingen en one liners, maar stem op één van de partijen die kiest voor de 
toekomst en voor verbinding! 
 
Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)  

http://www.nl-nextlevel.nl/
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets februari/maart 2017  

NU.nl 
7 maart 

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft vorig jaar 2.784 octrooien aan Nederlandse 
bedrijven verleend, 39,8%meer dan in 2015. Het betreft de sterkste groei in tien jaar 
tijd, zo maakt het EOB dinsdag bekend. Wereldwijd staat Nederland op de zevende 
plaats wat betreft het aantal ingediende octrooiaanvragen bij het EOB. Binnen Europa 
staat Nederland op de vierde plek. Philips is wereldwijd net als in 2015 de grootste 
aanvrager van octrooien bij het EOB. Andere Nederlandse topaanvragers zijn Airbus en 
NXP. 

FD 
26 feb. 
 

Werkgevers en vakbonden mogen in cao’s geen minimumtarief afspreken voor 
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) bepaald. Zzp’ers zijn volgens de ACM-ondernemers die zelf bepalen tegen welk 
tarief ze werk aannemen. Minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers verhinderen dat. 
Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen cao-
partijen geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp’ers, zo meldt de ACM. 
In januari van dit jaar pleitte FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk voor een minimumtarief 
voor zzp'ers in sommige sectoren. Volgens van Dijk kunnen zelfstandigen in veel 
gevallen geen goed tarief vragen. Sommigen verdienen daardoor niet genoeg voor een 
verzekering. In sectoren waar de uurlonen laag zijn door concurrentie, zouden 
zelfstandigen daarom een minimumtarief moeten krijgen. 
Zzp’ers zijn belangrijk voor een flexibele arbeidsmarkt, erkent de ACM. 'Er zijn ook 
zorgen over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp’ers. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het gebrek aan sociale bescherming, zoals een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid en pensioen', aldus de ACM. 
Het vastleggen van minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers mag meestal echter niet. 
Prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod, aldus de ACM. 
Er geldt wel een uitzondering. Het kartelverbod geldt niet voor zzp’ers die in dezelfde 
werksituatie zitten als werknemers, de zogenaamde ‘schijnzelfstandigen. Die hebben 
volgens ACM minder vrijheid dan zzp’ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun 
werk doen. 

EC 
24 feb. 

Nederland doet het goed, maar onze economie kent een aantal zwakke punten die 
verdere groei kunnen belemmeren. De Europese Commissie is tevreden over de 
aanhoudende groei van de Nederlandse economie en het verwachte begrotings-
overschot in 2017. Zeker omdat Nederland een paar jaar terug nog onder verscherpt 
toezicht omdat het begrotingstekort boven de drie procent uit dreigde te komen. 
De Nederlandse overheid investeert relatief weinig en blijft vooral achter op het terrein 
van innovatie, het onderwijs en duurzame energie. Op de huizenmarkt dreigt 
oververhitting en de hoge huizenprijzen leiden tot hoge schulden bij huishoudens. Die 
hoge schuldenlast is al jaren een doorn in het oog van de Commissie omdat het ook 
problemen kan creëren voor de Nederlandse pensioenen. Nederland heeft ook niet 
genoeg werk gemaakt van de aanbevelingen om de lasten op arbeid te verlagen en 
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken. 
Nederland moet in april de plannen voor economische ontwikkeling op de middellange 
termijn inleveren. De Commissie realiseert zich tegelijkertijd dat een aantal maatregelen 
pas genomen zal kunnen worden als Nederland een nieuwe regering heeft.  
Lees hier het volledige rapport. 

 
  

http://www.nu.nl/ondernemen/4519860/bijna-40-procent-meer-octrooien-verleend-nederlandse-bedrijven.html
https://fd.nl/economie-politiek/1189621/acm-verbiedt-minimumtarief-voor-zzp-ers-in-cao
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvj9idsj04xr6/vkc0l4lxsfvn?ctx=vh6ukzb3nnt0
https://ec.europa.eu/info/file/96702/download_en?token=bVQEEDxS
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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 2017 o.b.v. CPB-/CBS-cijfers (%) 

 

Figuur 2: AWVN-loonstijging (%) 

 
Tabel 1: Achtergrondinformatie bij figuur 1 

 

Actueel 
CBS 

(reali-
satie) 

2016 
CPB 
(ra-

ming) 

2017 
CPB 
(ra-

ming) 

Inflatie 1,7% 0,3% 1,0% 

Inflatie afgeleid 1,6% 0,2% 0,9% 

Contractloonstijging markt 1,6% 1,7% 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). 

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2 

 Feb. 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 1,5 1,5 

12-mnds herwogen (%) 1,6 1,6 

Aantal cao’s 15 71 

Werknemers(x 1000)       170  438  
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 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): 

 Zelfstandige Klinieken (1,13%): Evaluatie DI-afspraken en pilot beloningsdifferentiatie. 

 Schoonmaak (1,88%): Drie projecten worden uitgewerkt: duurzame inzetbaarheid (bredere en grotere 
contracten), pilot Regelruimte en pilot robotisering in de schoonmaaksector in 2025. 

 Bouw (1,5%): Onderhandelingsresultaat geeft ruimte om in het tweede kwartaal 2017 te starten met 
sociale innovatie/toekomstbestendig maken van de cao (o.a. nieuw functie- en loongebouw, 
loopbaanontwikkeling, scholing en het .verder stimuleren van volwassen arbeidsverhoudingen). 

 Bloemen en Planten GH (1,8%): Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd en continueren Wajong-
afspraken. 

http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2011
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 414 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben 
cao-partijen voor 64 (385.000 werknemers) van deze 414 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer 
op een nieuwe cao voor 15% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt iets boven bij het gemiddelde van 
eerdere jaren (13%), 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 80 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 64 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 (69%) 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 (30%) 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 73 van alle 80 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 
1,58%.  
 
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. Recente akkoorden (afgesloten in het kalenderjaar 
2017 of december 2016) kennen een iets hogere contractloonstijging van gemiddeld 1,7% op 
twaalfmaandsbasis. 
 
Contractloonstijging MKB-branches 
Er zijn op dit moment 23 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 23 akkoorden 
(waaronder 330.000 werknemers vallen) de contractloonstijging vast.  
De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,72% op twaalfmaandsbasis, iets boven het gemiddelde van 
alle afgesloten 2017-akkoorden (inclusief ondernemingscao’s). 
Herwogen naar aantal werknemers komt de gemiddelde contractloonstijging voor MKB-branches uit op 
1,77% 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. Cao-agenda seizoen 2017 van de handelssector 
 
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)? 

3. Verwachte akkoorden (in 2017 expirerende cao’s) 
    Waar gaat cao-overleg plaatsvinden? 

2. Oudere akkoorden (vroege akkoorden) 
Welke akkoorden voor 2017 zijn al in 2016 
afgesproken?  

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 handelssector.  
 
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. Tot 
nu toe gaat het om twee akkoorden: de Technische Groothandel en de cao Grootwinkelbedrijven in 
Textiel (VGT).  
 
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 0,75% en 1,5%. De gemiddelde contractloonstijging in 
de handelssector 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.  
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 drie handelscao’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%. 
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Tabel 2: Overzicht van de grootste cao’s in de handelssector in Nederland in het seizoen 2017 

Tot stand gekomen Niet tot stand gekomen 

Naam van akkoord 12- 
mnds. 

% 

Afsluit-
datum 

Looptijd (in maanden), naar 
afsluitdatum 

Naam (in volgorde van 
expiratiedatum)  

1. Nieuwe cao’s    3. Expiratie in 2017 
Elektrotechn. DH (1-1-17) 
GH G&F (1-1-17)  
Hibin (1-1-17) 
Supermarkten (1-4-17)  
Boekhandel (1-4-17) 
Doe-Het-Zelf (1-5-17)  
Apotheken (1-5-17)  
FloraHolland (1-7-17)  
Foodservice & GIL (1-7-17) 
Textielgoederen (1-7-17) 
Slagers (1-10-17)  
Vleessector (1-11-17) 
 

Technische GH 1,28% 16-1-17 1-7-16 / 1-1-19 (30) 

Grootwinkel textiel* 0,8% 3-2-17 1-4-17 / 1-7-18 (15) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Lopende cao’s    4. Expiratie voor 2017 
Homeshopping (1-1-15)  
Drogisterijen (1-2-16)  
IKEA (1-10-16)  

Bloem & plant (spec.) 0,94% 23-4-15 1-5-15 / 1-1-18 (32) 

Action 0,75% 11-11-15 1-1-16 / 1-1-18 (24) 

Tankstations 1,38% 29-2-16 1-11-15 / 1-1-18 (26) 

Motorvoertuigen 1,5% 20-6-16 1-11-14 / 1-11-18 (48) 

Fashion & Sport* 1,02% 29-6-16 1-7-16 / 1-7-18 (24) 

HEMA 1% 7-7-16 1-4-16 / 1-4-19 (36) 

Tuincentra* 0,98% 13-7-16 1-9-16 / 1-7-18 (22) 

    
Noot: GH=groothandel 
* FNV ondertekent nieuwe cao niet. Tuincentra en Grootwinkel in Textiel gaan op in de cao Fashion & Sport (Inretail). 
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3. FNV-ledenparlement  
Wat doet het ledenparlement?  
• Het ledenparlement bepaalt de lange-termijnkoers. 
• Het ledenparlement beslist over voorstellen van het dagelijks bestuur. 
• Het ledenparlement controleert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.  
De FNV bestaat uit 26 sectoren. Het aantal leden in de sector bepaalt het aantal plaatsen in het 
ledenparlement Van de 105 plaatsen in het ledenparlement zijn er 83 voor direct aangesloten FNV-
sectoren en 22 voor aangesloten FNV-bonden (zie onderstaande figuur). Het huidige ledenparlement is 
afgelopen februari gekozen en heeft een zittingsduur van vier jaar. 
 
Meer lezen: https://www.fnv.nl/over-fnv/organisatie/ledenparlement /  

 

  

https://www.fnv.nl/over-fnv/organisatie/ledenparlement
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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 

Zelfstandige 
Klinieken 
Omvang:  
2.500 wns. 
  
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-1-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten:  
20-2-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI:  De tijdens het cao-traject 2015 gemaakte cao-
afspraken over duurzame inzetbaarheid, de HR-cyclus en het 
jaargesprek worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao ZKN door 
AVV en ZKN geëvalueerd.  
-Ontwikkeling:  De tijdens het cao-traject 2015 gemaakte cao-
afspraken over duurzame inzetbaarheid, de HR-cyclus en het 
jaargesprek worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao ZKN door 
AVV en ZKN geëvalueerd.  
 
FLEXIBILITEIT: 
-RAB:  ZKN en AVV houden tijdens de looptijd van de nieuwe cao 
ZKN samen met drie klinieken een pilot over 
beloningsdifferentiatie. 
-BAB:  ZKN en AVV houden tijdens de looptijd van de nieuwe cao 
ZKN samen met drie klinieken een pilot over 
beloningsdifferentiatie. 

12-mnds=1,13% 
  
Initieel: 
1% per 1-5-2017 
+ 1,25% per 1-5-2018 
 
  
Flexibele beloning:  
RAB. BAB.  
  

Onderhandelings-
akkoord 
Schoonmaak 
Omvang:  
81.229 wns. 
 
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-1-2019 (24 mnd.) 
Afgesloten:  
24-2-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI: CAO-partijen onderschrijven het belang van 
duurzame inzetbaarheid van werknemers. Gedurende de looptijd 
van de CAO worden er drie projecten/ pilots uitgewerkt. Het 
betreft: 
• Duurzame inzetbaarheid, bredere en grotere contracten; 
• Pilot Regelruimte; 
• Pilot robotisering in de schoonmaaksector in 2025. 
Brede inzetbaarheid: CAO-partijen stellen in 2017 een bedrag van € 
100.000 en in 2018 een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor 
brede inzetbaarheid van werknemers. Dit om werknemers in de 
gelegenheid te stellen om opleidingen te volgen voor andere 
functies dan binnen de schoonmaak beschikbaar zijn. 
-Gezondheid: Er is door CAO-partijen een branchevisie op verzuim 
ontwikkeld. Dit om de inloop van werknemers in het tweede 
ziektejaar te verminderen. Er is rekening gehouden met de 
wettelijke bepalingen. De kern van het gezondheidsbeleid is dat 
van werkgevers, op basis van goed werkgeverschap, verwacht mag 
worden dat enerzijds gestreefd wordt naar duurzame inzetbaarheid 
en inkomensbehoud van de werknemer en anderzijds naar reductie 
van de schadelast als gevolg van verzuim en de instroom in WIA. De 
werknemer heeft de verplichting om alles te doen dat redelijkerwijs 
van hem verwacht mag worden om weer aan het werk te kunnen 
en mee te werken aan de afspraken die daarover worden gemaakt. 
Indien een werknemer naar verwachting niet gere-integreerd kan 
worden bij de eigen werkgever, zal in een zo vroeg mogelijk 
stadium een interventie 2e spoor worden ingezet middels een 
gecertificeerd re-integratie bedrijf. Werkgevers zullen zich hiertoe 
maximaal inspannen. 
Het gezondheidsbeleid kent drie pijlers: preventiebeleid, 
verzuimbeleid en re-integratiebeleid. Het gezondheidsbeleid is 
uitgewerkt in bijlage 2 van de Arbo CAO. 

12-mnds=1,88% 
 
Initieel: 
2% per 1-7-2017 
+ 0,75% per 1-1-2018 
+ 1% per 1-7-2018 
 
 
Flexibele 
beloning:  RAB.  

Toelichting: 
Werknemers die op 1-
12-2017 8 of meer 
dienstjaren hebben, 
ontvangen eenmalige 
verhoging van de 
eindejaarsuitkering met 
0,2% naar 2,4%. 
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Er is een voorbeeld verzuimprotocol opgesteld dat is opgenomen 
als bijlage 3 bij de Arbo CAO. Het verzuimprotocol is richtinggevend 
en kan op bedrijfsniveau specifiek worden gemaakt. Afwijkingen op 
het protocol zijn, vanuit rationele redenen, toegestaan. In de 
komende jaren worden hiermee ervaringen opgedaan. Deze 
worden verwerkt in een definitieve procedure die in 2017 wordt 
vastgesteld. 
Zoals overeengekomen in de vorige CAO hebben CAO-partijen ten 
aanzien van de loondoorbetaling in het 2e jaar 
arbeidsongeschiktheid met elkaar vastgesteld dat 2017 een 
“leerjaar” is en dat aan het einde van 2017 (oktober 2017) de 
resultaten zullen worden geëvalueerd, waarbij er ruimte is voor 
afspraken voor de toekomst. Tegelijkertijd spreken CAO-partijen af 
dat gedurende het leerjaar 1000 leidinggevenden worden opgeleid 
in aanpak ziekteverzuim (opleiding leidinggevenden inclusief 
module ziekteverzuim). Dit in het streven naar een verbeterd 
niveau van leidinggeven. De overeengekomen uitgangspunten voor 
het ziekteverzuimbeleid staan verwoord in de notitie 
“Gezondheidsbeleid. Branchekaders voor een ondernemings-
gerichte aanpak”. Zie de afspraken daarover in de Arbo CAO. 
Er is door CAO-partijen, in aanvulling op de bestaande 
werkdrukmeter, een verkorte werkdrukmeter ontwikkeld. Deze is 
makkelijk toegankelijk en wordt ingezet in situaties waarin geen 
meningsverschil is tussen werkgever en werknemers over het feit 
dat er werkdruk is, en waar men een beeld wil krijgen over de 
werkdruk en de belastende factoren. De resultaten van de 
werkdrukmeting worden met de werknemers besproken. De 
verkorte werkdrukmeter wordt toegevoegd aan artikel 14 en 
bijlage 10 van de Arbo CAO. 
Tijdens de onderhandelingen hebben we gesproken over werkdruk. 
Veel –niet alle - ziekteverzuim is gerelateerd aan een hoge 
werkdruk, een te hoge (fysieke) belasting en een verstoorde balans 
tussen werk en privé. 
-Ouderen: De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is op 1 
januari 2016 ingevoerd. De wet maakt het AOW-ers makkelijker om 
door te werken. De CAO volgt de wet betreffende de verruimde 
ketenbepaling (6x4-regel), de verkorting van de opzegtermijn en de 
verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij 
arbeidsongeschiktheid. De tekst wordt: “Besluiten partijen daarna 
opnieuw met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan dan 
geldt voor die arbeidsovereenkomst de Wet werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd in plaats van de artikelen 9, 10 en 31 van deze 
CAO.” 
-Overig: De afspraken over het volgen van Nederlandse les tijdens 
werktijd worden voortgezet. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-RAB:  De bijdrage van werkgevers aan de RAS bedraagt gedurende 
de looptijd van de CAO 0,75% van de loonsom. De RAS-premie 
wordt in de periode van 1 maart 2017 tot en met 31 december 
2018 tijdelijk met 0,1% verlaagd. De wijze waarop dit met 
werkgevers wordt verrekend zal door de branchetafel worden 
bepaald. 
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Onderhandelings-
resultaat 
Bouw & Infra 
Omvang:  
65.055 wns. 
 
Looptijd: 
1-2-2017 tot  
1-4-2018 (14 mnd.) 
Afgesloten:  
27-2-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI: Partijen beogen dat beter geborgd wordt dat 
het duurzame inzetbaarheidsbudget wordt besteed aan opleiding & 
ontwikkeling van de werknemer en het ondersteunen van zijn 
duurzame inzetbaarheid. Cao wordt daarom als volgt 
aangepast:Het individueel budget is voor werknemers als volgt 
besteedbaar. 
- Het deel bestemd voor duurzame inzetbaarheid: de werknemer 
wendt dit deel van zijn budget aan voor de betaling van zaken die 
er aan bijdragen dat hij gemotiveerd en gezond kan blijven 
deelnemen aan het arbeidsproces. Daartoe worden gerekend: a) de 
investeringen die voortvloeien uit het advies  
b) (verdere) opleiding en scholing  
c) het kopen van extra verlofdagen.  
De leerling-werknemer betaalt uit dit deel van het budget in ieder 
geval de zogenaamde Samengestelde Praktijk Toets-dagen, 
aangezien er voor de werkgever voor deze dagen geen 
loondoorbetalingsplicht geldt. 
-Het deel dagen en vakantietoeslag: de vakantietoeslag wordt 
uitbetaald conform artikel 46a en 46b en ook de waarde van 
bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije 
dagen en kortverzuimdagen maken deel uit van het individueel 
budget. Op het moment dat de werknemer die dagen opneemt, 
moet hij deze dus - als hij zijn inkomen op peil wil houden - uit zijn 
individueel budget financieren. 
-Ouderen:  Vakbonden hebben aangegeven dat werknemers in de 
bouw- en infrasector zich grote zorgen maken over hun toekomst 
als het gaat om het gezond bereiken van de AOW c.q. 
pensioengerechtigde leeftijd. Het automatisch opschuiven van de 
AOW-gerechtigde leeftijd stuit op bezwaren en ongenoegen omdat 
grote groepen werknemers het gezond bereiken van die leeftijd 
niet realistisch achten. Bonden zijn ook in afwachting van de 
resultaten van een aangekondigd onderzoek van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake zware beroepen. 
Vakbonden merken op dat het sociaal akkoord wel als doelstelling 
had voor deze categorie werknemers tot passende oplossingen te 
komen. 
Indien er de komende periode nadere politieke duidelijkheid 
ontstaat over de gevolgen van het automatisch opschuiven van de 
AOW-gerechtigde leeftijd, zullen bonden FNV Bouw en CNV 
Vakmensen met werkgeversorganisaties in de bouw- en infrasector 
in gesprek gaan. 
-Jongeren: Voor leerlingen zonder bbl 2 diploma die vanaf 1 
februari 2017 starten met een driejarige bblopleiding niveau 3, 
wordt onderstaande nieuwe loontabel in de cao geïntroduceerd, 
waarbij het loon het eerste jaar gelijk is aan het loon van een 
leerling-werknemer in de bbl-2. Garantieloon instroom leerlingen 
bbl-3 zonder bbl 2 diploma. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werkgever:  De werkgever stelt het rooster ten 
minste 14 dagen (in plaats van de huidige 28 dagen) voor het begin 
van het rooster beschikbaar aan de werknemer. 
De notificatieperiode die geldt voor de werkgever voor het inzetten 

12-mnds=1,5% 
 
Initieel: 
1% per 1-7-2017 
+ 0,75% per 1-1-2018 

Toelichting: 
Werkgeversbijdrage 
ziektekostenverzekering 
in 2 stappen van €12,50 
per maand naar €17,50 
per maand. 
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van spaaruren wordt verkort van de huidige 14 dagen naar 7 dagen. 
De werkgever hoeft geen toeslag meer te betalen van 15%. 
Vanaf 1 februari 2017 wordt de opzegtermijn die door werkgevers 
in acht moet worden genomen bij beëindiging van het 
dienstverband met 4 weken verlaagd, waarbij als minimale termijn 
de wettelijke termijn geldt. 
Vanaf 1 januari 2019 gelden de wettelijke opzegtermijnen die door 
de werkgever en de bouwplaatswerknemer in acht moeten worden 
genomen bij beëindiging van het dienstverband. 

Bloemen en 
Planten 
Groothandel 
Omvang: 5.000 
wns. 
 
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-7-2019 (30 mnd.) 
Afgesloten:  
15-2-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Participatiewet: De protocolafspraken Wajong worden 
gecontinueerd. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit: Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd 
Indien de werkgever en werknemer overeenkomen dat de 
werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd in dezelfde functie 
doorwerkt, wordt het salaris naar rato van het dienstverband 
gecontinueerd. Indien de AOW-gerechtigde een andere functie gaat 
vervullen, zal het salaris conform de cao-schalen worden 
vastgesteld. In afwijking van de cao gelden voor de AOW- 
gerechtigde de volgende bijzondere bepalingen. 
o De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de 
werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot 6 
weken. 
o De opzegtermijn voor het opzeggen van een 
arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt 
beperkt tot 1 maand. 
o Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontstaat eerst 
na  6 contracten of na 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd.  
 
ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
-Persoonlijk budget: Tijdens de looptijd van de cao zullen cao 
partijen de mogelijkheid bespreken van een cao a la carte systeem. 
 

12-mnds=1,8% 
 
Initieel: 
1,5% per 1-3-2017 
+ 1,5% per 1-1-2018 
+ 1,5% per 1-1-2019 

Sportverenigingen 
Omvang:  
4.000 wns. 
  
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-1-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten:  
1-1-2017 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede DI: Van de beschikbare loonruimte in 2017 van 2% wordt 
0,2% gereserveerd ten behoeve van een op te richten 
arbeidsmarktfonds.  
 
OVERIG:  
Verruiming ketenbepaling Wet Werk en Zekerheid. 

12-mnds=1,8% 
  
Initieel: 
1,8% per 1-9-2017 
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda 
 

Onderwerp Datum CAO-info 

   

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

23 feb. 4 

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

9 feb. 3 

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

26 jan. 2 

    
Verschillende loonbegrippen 
   Vooruitkijken naar 2017 
 

12 jan. 1 

 

 
Agenda 2017 
 24 februari t/m 20 maart: Krokusreces Tweede Kamer (tevens verkiezingsreces). 

 10 maart: Bekendmaking uitslag raadgevend referendum kandidaten FNV-voorzitter. 

 15 maart: “Werkconferentie Sectorplannen: Een schat aan ideeën” (Stichting van de Arbeid). 

 15 maart: Verkiezingen Tweede Kamer. 

 21 maart: Bekendmaking officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing. 

 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: Meireces Tweede Kamer. 

 10 en 11 mei: 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. 

 15 juni: AWVN HR-congres. 

 28 juni: NVA-bijeenkomst tussenevaluatie cao-seizoen 2017 (FNV en AWVN). 

 7 juli t/m 4 september: Zomerreces Tweede Kamer. 

  

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
https://www.fnv.nl/over-fnv/koersfnv/verkiezingen-congres-2017/verkiezingen-voorzitter/planning-voorzitterverkiezingen/
http://www.stvda.nl/~/media/files/stvda/thema/actieteam-crisisbestrijding/20170315-werkconferentie-sectorplannen/20170315-werkconferentie-sectorplannen.ashx
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/02/23/21-maart-bekendmaking-officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/details?date=17-04-2017#2017A00404
http://subscriber.mailing.fnv.nl/online.php?db=1085V217&mailing=34V177346996&user=220V1811181324&utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-echte-banen-nieuwsbrief-27-01-2016
https://www.fnv.nl/over-fnv/koersfnv/verkiezingen-congres-2017/verkiezingen-algemeen-en-dagelijks-bestuur/planning-verkiezingen-ab-db/
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6. Cao-journaal, publicaties, cursussen en bijeenkomsten van AWVN 
 
► Het cao-journaal met Laurens Harteveld 
Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaarden-
informatie, over het laatste nieuws rond cao- en 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.  
Deze  week in het Cao-journaal:  
Cao-akkoorden o.a. bij Bouw en Schoonmaak; aantal 
afgesloten akkoorden en gemiddelde contractloonstijging; 
vooruitblik op een aantal aanstaande en lopende 
onderhandelingen. 
 
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.  
 
Zin in werk 
13-3-2017 | Overig 
Middagsymposium, met boekpresentatie. Onderwerp is zingeving in het werk, een actueel thema dat 
sterk aan belang gewonnen heeft de afgelopen jaren.  
 
Masterclass: de zieke werknemer onder de Wwz 
14-3-2017 | Cursus 
De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de nodige gevolgen voor de zieke werknemer, maar zeker ook 
voor zijn werkgever. Deze masterclass levert u praktisch inzicht op over hoe u wel en hoe niet moet 
omgaan met een zieke werknemer onder de Wwz. 
 
Werkconferentie sectorplannen 
15-3-2017 | Overig 
De Stichting van de Arbeid organiseert de werkconferentie 'Sectorplannen - een schat aan ideeën'.  
 
Masterclass Flexibel organiseren met arbeidstijden 
16-3-2017 | Cursus 
Deze masterclass zit vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. Op donderdag 6 april organiseert AWVN een 
tweede.  
 
 
  

http://youtu.be/lYZayznKuR0
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/zin-in-werk
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-zieke-werknemer-onder-wwz-14-maart
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/werkconferentie-sectorplannen
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-arbeidstijden
http://youtu.be/lYZayznKuR0
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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.  
 
Masterclass: de zieke werknemer onder de Wwz 
23-3-2017 | Cursus 
De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de nodige gevolgen voor de zieke werknemer, maar zeker ook 
voor zijn werkgever. Deze masterclass levert u praktisch inzicht op over hoe u wel en hoe niet moet 
omgaan met een zieke werknemer onder de Wwz. 
 
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.  
 
Masterclass Flexibel organiseren met arbeidstijden 
6-4-2017 | Cursus 
Verbeter de efficiency en flexibiliteit van uw organisatie met arbeidstijden, roosters, ploegendiensten en 
toeslagen.  
 
Medezeggenschap voor werkgevers 
6-4-2017 | Cursus 
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?  
 
Haal nog meer uit de Beloningsmonitor! 
13-4-2017 | Cursus 
Gratis workshop om u te helpen zo effectief mogelijk gebruik te maken van de AWVN-beloningsmonitor.  
 
Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden 
13-4-2017 | Cursus 
Derde van de in totaal vijf workshops Internationale arbeidsmobiliteit, voorjaar 2017.  
 
Workshop arbeidsflexibiliteit 
18-4-2017 | Cursus 
Flexibiliteit is hot. Werkgevers willen flexibeler kunnen inspelen op veranderingen. Arbeidsflexibiliteit is 
een van de manieren om flexibiliteit te stimuleren. 
 
Anders kijken, gewoon doen 
9-5-2017 | Cursus 
Leergang inclusief werkgeven, bestaande uit vier interactieve masterclasses in de periode 9 mei - 10 
oktober.  
 
Praktijkochtend dossiermanagement Wwz 
11-5-2017 | Cursus 
Géén ontslag meer mogelijk zonder goed dossier. AWVN wijst u de weg tijdens een interessante 
praktijkochtend! 
 
 
  

http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/dutch-labour-relations-march-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-de-zieke-werknemer-onder-de-wwz-23-maart
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/visie-op-werk-en-hr-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/masterclass-flexibel-organiseren-arbeidstijden
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/medezeggenschap-voor-werkgevers-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-eindhoven
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam3-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/introductieworkshop-arbeidsflexibiliteit
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/anders-kijken-gewoon-doen
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/praktijkochtend-dossiermanagement-wwz-mei-2017
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Internationaal belastingrecht 
18-5-2017 | Cursus 
Vierde van de in totaal vijf workshops Internationale arbeidsmobiliteit, voorjaar 2017.  
 
Haal nog meer uit de Beloningsmonitor! 
6-6-2017 | Cursus 
Gratis workshop om u te helpen zo effectief mogelijk gebruik te maken van de AWVN-beloningsmonitor. 
 
De spagaat van werkgevers 
15-6-2017 | Congres 
Interactief congres voor werkgevers. Hoe leg je de verbinding tussen de harde en de zachte aspecten van 
HR?  
 
Internationaal pensioen 
15-6-2017 | Cursus 
Vijfde en laatste workshop Internationale arbeidsmobiliteit (IAM), voorjaar 2017.  
 
Programma Leiderschapontwikkeling 
17-6-2017 | Cursus 
Vergroot je impact als leider door EQ meesterschap. 
 
Leergang Strategisch HRM, 7de editie 
5-9-2017 | 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.  
 
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.  
 
Haal nog meer uit de Beloningsmonitor! 
5-10-2017 | Cursus 
Gratis workshop om u te helpen zo effectief mogelijk gebruik te maken van de AWVN-beloningsmonitor. 
  
Medezeggenschap voor werkgevers 
9-11-2017 | Cursus 
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?  
 
Landenspecial België 
 | Voorlichting 
AWVN organiseert samen met Acerta de landenspecial België. Over veranderingen in het Belgische 
sociaal-zekerheidsrecht, fiscaal recht en arbeidsrecht.  

 
 

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/iam4-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-meppel
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/de-spagaat-van-werkgevers
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/iam5-voorjaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/programma-leiderschapsontwikkeling-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/leergang-strategisch-hrm-7de-editie
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/onderhandelen-over-arbeidsvoorwaarden-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/workshop-beloningsmonitor-bunnik
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/medezeggenschap-voor-werkgevers-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/landenspecial-belgië-najaar-2016
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl

