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 Groen of grijs?  

 
Het is zover: de Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. Voor alle politieke 
junkies in het land begint de tijd van het Grote Formatieschaakspel. Voor de 
normale burger is het prettig een nieuwsrubriek te bekijken zonder overspoeld te 
worden door voorgekookte soundbites, beloftes of reclamespotjes die de tenen 
zo ver doen krommen dat een versteviging van de schoenzolen gewenst is. Voor werkgevers breekt een 
spannende tijd aan, zij moeten er nú voor zorgen dat een nieuw kabinet hun problemen helpt aanpakken.  
 
Met al het nodige voorbehoud kunnen we op dit moment stellen dat twee coalities - die Mathijs Bouman 
typeerde als ‘groen-rechts’ en ‘grijs-rechts’ - het meest levensvatbaar lijken te zijn. In beide gevallen wordt 
de kern gevormd door VVD, CDA, en D66, aangevuld met respectievelijk GroenLinks of de Christenunie. 
Vooral die eerste combinatie lijkt op het oog ingewikkeld, maar verschillen zouden wel eens makkelijker te 
overbruggen zijn dan de campagne deed vermoeden. Uit een eerdere analyse van AWVN blijkt 
bijvoorbeeld dat alle partijen de lasten op arbeid wensen te verlichten en loondoorbetaling bij ziekte 
scherp in het vizier hebben. Politiek commentator Raoul du Pré nam alvast een voorschot en voorspelt de 
volgende kern van een nieuw regeerakkoord:  

1. Nederland voorop in milieuambitie; jonge innovatieve ondernemers staan te trappelen.   
2. Het deltaplan integratie; de discussie om identiteit laat geen andere mogelijkheid.  
3. Het onderwijs als emancipatie- en kennismotor; Nederland raakt achterop.  
4. Red de ouderenzorg, om te beginnen met veel meer personeel voor de verpleeghuizen.  
5. Als Trump het niet meer doet, moeten we onszelf beschermen. Een instabiele wereld vraagt om 
defensie-investeringen. Combineer die met intensievere ontwikkelingssamenwerking - de krijgsmacht 
vraagt er zelf om - en ook GroenLinks doet mee. 
6. Hervorm eindelijk het vermolmde, gedateerde en te complexe belastingstelsel, nu er geld is om te 
zorgen dat niemand daardoor onevenredig hard wordt getroffen. 

Opvallend aan dit lijstje is de afwezigheid van de arbeidsmarkt als op zichzelf staand onderwerp. In 
toenemende mate wordt deze discussie in de fiscaliteit getrokken, mede door de vakbondsroep om een 
gelijk speelveld. Hierdoor komt het kostenperspectief centraal te staan en verdwijnt het 
flexibiliteitsperspectief uit beeld. Is dat erg? Een eerste reactie zou zijn van wel. Tegelijkertijd hoorde ik 
afgelopen week van een bedrijf: laat die flex maar even zitten, het is al moeilijk genoeg mensen aan te 
trekken. Tijden veranderen snel...  
 
Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten) 

 

https://fd.nl/economie-politiek/1192463/groen-rechts-of-grijs-rechts-welke-coalitie-pakt-de-modernisering-van-nederland-op
https://fd.nl/economie-politiek/1192463/groen-rechts-of-grijs-rechts-welke-coalitie-pakt-de-modernisering-van-nederland-op
http://www.awvn.nl/actueel-site/Documents/WG-2016-4/WERKGEVEN-2016-4-VERKIEZINGEN.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2Y_bk-XSAhVDAcAKHeWFAd0QjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-fotografie-de-kunstenaars-kleuren-palet-image3446332&psig=AFQjCNGSrlcTuyudIZtz2_wD4Wd8bAWz6w&ust=1490101727741562
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1. Actuele ontwikkelingen 
 
1.1. Sociaaleconomische tweets maart 2017  

NOS 
20 maart 

PVV-leider Wilders vindt het "ondemocratisch en onverkoopbaar" als de PVV niet mee 
mag onderhandelen. "Je kan 1,3 miljoen kiezers niet bij voorbaat negeren", zei hij na 
afloop van zijn gesprek met verkenner Schippers. 

Telegraaf 
20 maart 

De economische plannen van VVD, D66 en CDA vertonen grote overeenkomsten. Zij 
moeten erin kunnen slagen om met een goede aanpak van de arbeidsmarkt te komen. 
Dat zegt Bas ter Weel, algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek en voormalig 
onderdirecteur van het Centraal Planbureau. 

CBS 
20 maart 

De stemming onder consumenten is in maart opnieuw iets positiever, meldt het CBS. 
Het consumentenvertrouwen stijgt 2 punten en komt uit op 16. Dat is de hoogste 
waarde sinds juli 2007. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de 
koopbereidheid verbeterde. Het CBS publiceert rond elke vijftiende werkdag van de 
maand over het consumentenvertrouwen. 

Telegraaf 
18 maart 

Het nieuwe kabinet moet fors investeren in de overgang van de economie naar 
schonere energie, slimmere logistiek en digitalisering.  
Die accenten legde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer namens aangesloten werkgevers 
zaterdag in radioprogramma Tros Kamerbreed.   
,,We moeten vooruit kijken. Niet in termen van doeleinden, maar hoe gaan we dat 
doen, in overleg met bedrijven", stelde hij. 
,,Niet alleen over lullen, maar zorgen dat er ziel en bezieling in zit", zei De Boer.  
Voor de uitvoering ziet hij het meest in een kabinet met VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie.   

FNVZZP 
15 maart 

Vandaag verscheen in het Financieele Dagblad een interview met de nieuwe FNV-
voorzitter Han Busker, waarin de woorden van Han over de zelfstandigenaftrek ernstig 
zijn verdraaid. Het FD meldt dat de FNV het mes wil zetten in de zelfstandigenaftrek. 
Dat doet geen recht aan het standpunt van de FNV. 

FD 
15 maart 

De nieuwe FNV-voorzitter Han Busker wil het mes zetten in de fiscale voordelen voor 
zzp'ers, omdat die ertoe leiden dat zij zich tegen te lage tarieven aanbieden en zo de 
'race naar de bodem' aanjagen. Flexwerk is te goedkoop geworden door de 
zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, en de belastingvoordelen van de zzp'er 
verdwijnen te vaak in de zakken van de opdrachtgevers, zo bepleit Busker in het eerste 
interview sinds zijn benoeming afgelopen vrijdag. 

NU.nl 
15 maart 

Bestuurders van ABN Amro die voortijdig de laan uit worden gestuurd, krijgen voortaan 
drie maandsalarissen mee. Voorheen was dat een jaarsalaris.  
Dat staat in het jaarverslag dat de bank woensdag heeft gepubliceerd. 
In het contract dat topman Kees van Dijkhuizen heeft gekregen toen hij op 1 januari het 
stokje overnam van Gerrit Zalm, is al zo'n versoberde vertrekregeling opgenomen. De 
raad van commissarissen wil dat beleid uiteindelijk doorvoeren voor alle toekomstige 
leden van de raad van bestuur. 

Trouw 
14 maart 

De lonen groeien minder hard dan voor de crisis. Vakbonden moeten invloed 
terugwinnen, stellen Europese koepels. 

 
 
 
 
 

http://nos.nl/artikel/2164130-wilders-pvv-buiten-formatie-houden-is-ondemocratisch.html
https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170320/282011852177075
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/12/vertrouwen-consument-op-hoogste-punt-in-bijna-10-jaar
http://www.telegraaf.nl/dft/27832818/__Werkgeversbaas__snel_nieuwe_economie___.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=3afe8f41173f8edc737dd2100daeb900
https://fnvzzp.nl/nieuws/2017/03/gelijk-speelveld-voor-werknemers-zzp-ers-en-uitzendkrachten
https://fd.nl/economie-politiek/1192255/nieuwe-fnv-voorman-wil-het-mes-in-zelfstandigenaftrek-zetten
http://www.nu.nl/beurs/4543110/abn-amro-verlaagt-vertrekpremie-bestuurders.html
https://www.trouw.nl/home/matige-loongroei-is-ook-te-wijten-aan-zwakke-vakbonden~a02b9b53/
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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 

 Mrt. 2017 

Twaalfmaandscijfer (%) 2,0 1,5 

12-mnds herwogen (%) 2,0 1,6 

Aantal cao’s 6 83 

Werknemers(x 1000)       90  532  
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): 

 Timmerindustrie (1,75%): onderzoek naar gevolgen geldproblematiek. 

 ABAB Groep (0,75%): ondersteunen van thuiswerken. 

 Philips Lightning (2,0%): projectgroep carrièrewending. 
 
 
 
 
 

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 72 (440.000 werknemers) van deze 414 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer 
op een nieuwe cao voor 17% van alle in 2017 expirerende cao’s. Dit ligt iets boven bij het gemiddelde van 
eerdere jaren (15%), 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 91 2017-akkoorden tot stand gekomen. Het gaat hier, naast de 72 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). 
 
  



CAO-info 
nummer 6 

23 maart 2017 
 

 5 

Figuur 4: Speerpunten 2017 (ten opzichte van 2016)  

 
 
Loonsverhoging 
Van 83 van alle 91 2017-akkoorden is de contractloonstijging bekend. De gemiddelde loonstijging is 1,54% 
op twaalfmaandsbasis (zie laatste bolletjes in figuur 5). Herwogen komt de contractloonstijging uit op 
1,64%.  
 
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 van meer dan 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. 
 

MKB-branches 
Er zijn op dit moment 25 2017-akkoorden voor MKB-branches bekend. Hiervan ligt voor 25 akkoorden 
(waaronder 0,41 mln. werknemers vallen) de contractloonstijging vast. De gemiddelde 
contractloonstijging bedraagt 1,73% 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 1,81% 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. Vragen over flexibel werk  
 
Met financiële ondersteuning van instituut GAK hebben Paul de Beer en Evert Verhulp vanuit het 
Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) onderzoek gedaan naar verschillende vragen omtrent de 
kloof tussen vaste en flexibele arbeid. Dit heeft geresulteerd in een publicatie met de weinig-cryptische 
titel ‘Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk’. Met de publicatie willen de onderzoekers meer 
inzicht verschaffen in de achtergrond van het grote aandeel flexibel werk op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. We citeren hier gedeeltelijk de beantwoording van één van hun vragen.  
 

“Hoe sterk groeit de flexibele schil?” 

 
Door de sterke groei van de flexibele schil van de arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren ook de 
maatschappelijke belangstelling voor en discussie over flexibel werk sterk toegenomen. Maar hoe sterk is 
die groei van de flexibele schil eigenlijk? Uitgaande van de beroepsbevolking met een flexibele 
arbeidsrelatie en de nu geldende definitie van de beroepsbevolking (d.w.z. alle personen van 15 tot 75 
jaar die minimaal één uur per week werken) kunnen we de ontwikkeling sinds 2003 schetsen. 
 

 
 
Totale groei 
De totale flexibele schil is tussen 2003 en 2015 met de helft gegroeid van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen. 
Daarbij valt op dat het kortdurige flexibele werk (tijdelijke contracten van minder dan een jaar en 
uitzendwerk) betrekkelijk stabiel is en vooral fluctueert met de conjunctuur. Deze banen omvatten niet 
meer dan een achtste van de totale flexibele schil. Het langdurige tijdelijke werk (tijdelijke contracten met 
uitzicht op vast en tijdelijke contracten van langer dan een jaar) is wel substantieel gegroeid, vooral de 
tijdelijke contracten van langer dan een jaar. Hierbij gaat het in 2015 om bijna een vijfde van de flexibele 
schil. Het aantal banen met een flexibele arbeidsduur (oproep- en invalkrachten, min-max-contracten) is 
het sterkst gegroeid. Tussen 2003 en 2015 is hun aantal verdubbeld, waardoor zij nu meer dan een kwart 
van de flexibele schil uitmaken. Tot slot is ook de groep zelfstandigen gegroeid, zij het alleen de 

http://uva-aias.net/nl/research-projects/flexibel-werk
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zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Tussen 2003 en 2015 is die laatste groep ruim anderhalf keer zo 
groot geworden. De zelfstandigen maakten in 2015 41% van de flexibele schil uit. 
 
Voorkeur voor flex? 
Overzien we deze trends, dan valt op dat de groeiende flexibilisering niet zozeer zit in contracten die op 
korte termijn kunnen worden beëindigd (uitzendwerk en kortdurige tijdelijk contracten), maar in relaties 
waarvan werkgevers de omvang gemakkelijk kunnen variëren (oproepwerk, min-max-contracten), en 
langduriger arbeidsrelaties die niet de verplichtingen met zich meebrengen van een vast contract 
(langdurige tijdelijke contracten en een deel van de zzp’ers). 
 
Historisch patroon 
Opmerkelijk is dat de groei van flexibele dienstverbanden niet van recente datum is, maar al in de jaren 
zeventig inzette. Tussen 1998 en 2002 nam het aandeel flexibele banen tijdelijk af, maar vanaf 2004 
neemt het aandeel weer in hoog tempo toe. Hoewel de economische crisis die in 2009 begon, tot een 
lichte afname van flexibele contracten leidde, zette in 2010 de groei weer in om in de jaren daarna te 
accelereren. Helaas kunnen we voor deze langere periode geen onderscheid maken tussen verschillende 
soorten flexibel dienstverband, zodat we niet kunnen zeggen welke vorm van flexibel werk de grootste 
bijdrage heeft geleverd aan de groei in deze halve eeuw. 
  
Van het aandeel zelfstandigen in de totale werkgelegenheid kunnen we de ontwikkeling over een nog 
langere periode schetsen, namelijk vanaf 1950. Dit aandeel laat een geheel andere ontwikkeling zien dan 
het aandeel flexibele dienstverbanden. Tot begin deze eeuw vertoonde het aandeel zelfstandigen een 
dalende trend. In 1950 was meer dan een op de vier werkenden een zelfstandige (inclusief meewerkende 
gezinsleden), rond 1995 was dit bijna gehalveerd tot een op de zeven à acht werkenden. Vanaf 2002 of 
2003 stijgt het aandeel zelfstandigen echter weer. Zoals we hiervoor hebben gezien, is dit volledig te 
danken aan de sterke toename van het aandeel zelfstandigen zonder personeel. Het aandeel zelfstandigen 
met personeel neemt namelijk nog steeds licht af. Uit het feit dat het aandeel banen van zelfstandigen 
aanzienlijk groter is dan het aandeel 
zelfstandigen in de werkzame 
beroepsbevolking, blijkt dat er veel 
‘kleine’ zelfstandigen zijn, voor wie 
het zelfstandig ondernemerschap 
niet de belangrijkste bron van 
inkomen is. Door de groei van het 
aantal zelfstandigen in de afgelopen 
twaalf jaar, is het aandeel in de 
werkzame beroepsbevolking nu 
weer terug op het niveau van rond 
1970, maar nog altijd beduidend 
lager dan in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw. 
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3. Sector-overzicht 2017-seizoen: voedingsindustrie  
 
Om een goed beeld van het cao-seizoen te krijgen, is de volgende informatie nodig (zie ook tabel 1): 

1) Welke akkoorden zijn onlangs tot stand gekomen? 
2) Welke contractloonafspraken waren al bekend voor het cao-seizoen 2017? 
3) Welke cao’s zijn onlangs geëxpireerd of gaan nog expireren? 
4) Welke cao’s zijn al lang geleden geëxpireerd zonder overeenstemming over een nieuwe cao? 

 
Tabel 1: Informatie over cao-seizoen 2017 

1. Nieuwste akkoorden 
Welke akkoorden zijn recent afgesloten (in 
2017)? 

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 voedingsindustrie.  
 
Tot stand gekomen akkoorden voor cao’s die na 2017 verlopen staan in de linkerhelft van tabel 2 vermeld 
met de looptijd en de loonstijging op twaalfmaandsbasis1. 
In de bovenste linkerhelft staan recente akkoorden, afgesloten in 2017, in volgorde van afsluitdatum. De 
Zoetwaren-cao kent een contractloonstijging van 2%, iets hoger dan de contractloonstijging afgesproken 
bij Coca Cola en Gemaksvoeding (afgerond 1,85%). In alle drie gevallen gaat de nieuwe cao in per 1 januari 
2017. Twee cao’s kennen een looptijd van een jaar (Coca Cola en Zoetwarenindustrie) en de meest 
recente cao in de voedingsindustrie, de cao Gemaksvoeding, kent een looptijd van anderhalf jaar. De 
gemiddelde contractloonstijging van de drie 2017-akkoorden bedraagt 1,89% in de voeding. 
 
In de onderste linkerhelft van tabel 2 staan cao’s die voor 2017 (dus in het vorige cao-seizoen) tot stand 
zijn gekomen (en die over heel 2017 doorlopen) in volgorde van afsluitdatum. De contractloonstijging 
onder recent tot stand gekomen cao’s ligt tussen de 1,33% en 2%. De gemiddelde contractloonstijging in 
deze zes akkoorden is 1,70% op twaalfmaandsbasis. Deze contractloonstijging ligt boven het gemiddelde 
van alle 2016-akkoorden (1,5%).  
 
(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 twee bedrijfstakcao’s die vóór 2017 zijn verlopen, 
zonder dat overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. In beide gevallen is het cao-overleg 
vastgelopen, bij de Bakkers gaat het onder andere over de urenbank en bij VIGEF gaat het onder andere 
om een (in de ogen van vakbonden) te laag loonbod.  
 
Tabel 2: Overzicht van de grootste cao’s in de voedingsindustrie in het cao-seizoen 2017 

                                                      
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%. 

http://www.nedverbak.nl/userfiles/bestanden/R0VFTlNMRVVURUw=/3f5763b6050466f63dccd9f1cc96f48acba17b03103616c9d73bcb8f2ad24662862e1bbda536d236a7ec1cbc463fabae9de888add958a9496dfbe7930dab16a7/column_wim_kannegieter_bakkerswereld_nieuwe_cao_flexibiliteit_voor_beide_partijen_maart_2017.pdf
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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 
Bavaria (1-1-17)  
Graan (1-4-17)  
Unilever (1-5-17)  
Margarine (1-5-17)  
Grolsch (1-5-17)  
McCain (1-7-17)  
Vleeswaren (1-8-17)  
Slagers (1-10-17)  
Vleessector (1-11-17)  

Zoetwarenindustrie 2% 12-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

Coca Cola 1,85% 25-1-17 1-1-17 / 1-1-18 (12) 

Gemaksvoeding 1,83% 15-2-17 1-1-17 / 1-7-18 (18) 

    

    

    

    

    

    

2. Lopende cao’s    4. Expiratie voor 2017 
Bakkers (1-10-16)  
Groente en Fruitverwerkende 
industrie (1-10-16)  

Drankindustrie 1,9% 1-12-15 1-1-16 / 1-1-18 (24) 

Heineken 1,33% 10-12-15 1-10-15 / 1-1-18 (27) 

Zuivelindustrie 1,5% 8-6-16 1-4-16 / 1-4-18 (24) 

Coffee & Tea 2% 11-8-16 1-1-17 / 1-7-18 (18) 

Avebe 1,63% 24-10-16 1-1-16 / 1-1-18(24) 

Pluimvee 1,82% 1-12-16 1-1-17 / 1-5-19 (28) 
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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 

Timmerindustrie 
Omvang:  
4.780 wns. 
  
Looptijd: 
1-4-2017 tot  
1-4-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten:  
6-3-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-LBPB/vitaliteit:  Onderzoek oorzaken geldzorgproblematiek 
De mogelijke invloed van geldzorgen op het ziekteverzuim en 
veiligheid op de werkvloer binnen de Timmerindustrie worden 
onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, 
wensen cao-partijen daarna verder met elkaar in contact te 
treden over een mogelijk vervolgproject. 
-Ouderen:  Automatische stijging van de AOW leeftijd en flexibele 
AOW 
Cao-partijen in de Timmerindustrie zullen -daar waar het kan- zich 
actief laten horen in de politiek tégen een automatische stijging 
van de AOW-leeftijd voor de mensen in zware beroepen en/of 
degenen die werken in ploegendiensten; en zich actief laten 
horen in de 
politiek vóór een flexibelere AOW-ingangsdatum voor deze groep 
(zonder eventuele kortingen op de AOW) 
 

12-mnds=1,75% 
  
Initieel: 
0,75% per 1-5-2017 
+ 1% per 1-10-2017 
  
 
  

ABAB Groep 
Omvang:  
700 wns. 
  
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-1-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten:  
1-1-2017 
 

FLEXIBILITEIT: 
-Meer flexibiliteit werknemer: Thuiswerken 
Werkgever en de Unie onderkennen de dat thuiswerken steeds 
vaker voorkomt in de maatschappij. Werkgever zal ook in 2017, 
indien gewenst, op individueel niveau initiatieven van 
werknemers op het gebied van thuiswerken ondersteunen. 

 

12-mnds=0,75% 
  
Initieel: 
0,75% per 1-1-2017 
  
 

Philips Lighting 
Omvang:  
4.000 wns. 
  
Looptijd: 
1-1-2017 tot  
1-1-2018 (12 mnd.) 
Afgesloten:  
13-3-2017 
 

DUURZAME INZETBAARHEID: 
-Brede afspraak DI:  Duurzame inzetbaarheid: 
Voor 2017 wordt een nieuwe e-miles portfolio geïntroduceerd, 
inclusief opleidingsexperiment. Gedurende de looptijd van de cao 
wordt nagedacht over een andere invulling per 2018. 
De onderneming zal zorgdragen dat medewerkers ondersteuning 
krijgen bij de ontwikkeling van hun competenties. 
-Mobiliteit: Afspraken (op te nemen in bijlage E): 
Carrièrewending: er zal een tripartite projectgroep (onderneming, 
vakorganisaties en Centrale Ondernemingsraad) worden gevormd 
om het onderwerp carrièrewending in al zijn facetten verder uit 
te werken. 
 
FLEXIBILITEIT: 
-Mantelzorg:  Afspraken (op te nemen in bijlage E): Mantelzorg: 
een paritair samengestelde werkgroep zal tijdens de looptijd van 
de cao een onderzoek doen onder de medewerkers. 
-RAB: Variabel salaris: 
Er komt een nieuwe variabel salarisregeling. De regeling wordt 
voor 40% gebaseerd op het Philips Lighting groepsresultaat en 
voor 60% is hij afhankelijk van beoordeling en financiële resultaat 
van de eigen groep. 

12-mnds=2% 
  
Initieel: 
0,75% per 1-5-2017 
+ 1,25% per 1-9-2017 
 
  
Flexibele beloning:  RAB. 
BAB.  
Toelichting: Eerste eigen 
cao voor Philips Lighting 
in Nederland. Er geldt een 
vloer van €300 per % bij 
de 
contractloonsverhogingen 
van 0,75% en 1,25% 
(alleen te verwerken in de 
individuele salarissen). 
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Onder de beoordelingstabel zal een noot worden toegevoegd dat 
de naamgeving een Philips Lighting naamgeving betreft. 
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5. Onderwerpen in CAO-info 2017 en de agenda 
 

Onderwerp Datum CAO-info 

 
Cao-agenda handelssector 
FNV-ledenparlement  
 

9 mrt. 5 

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

23 feb. 4 

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

9 feb. 3 

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

26 jan. 2 

    
Verschillende loonbegrippen 
   Vooruitkijken naar 2017 
 

12 jan. 1 

 

 
Agenda 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. 

  

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
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.  
 
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.  

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/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://youtu.be/lYZayznKuR0
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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! 
 
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. 

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
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
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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/medezeggenschap-voor-werkgevers-najaar-2017
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/landenspecial-belgië-najaar-2016
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl

