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Iemand legde mij ooit uit dat ons gevoel van tijd wordt bepaald door het aantal krachtige herin-
neringen in een periode. Hoe meer herinneringen, hoe langer de periode voor ons gevoel heeft 
geduurd. Met minder krachtige herinneringen denken we dat de tijd voorbij is gevlogen. Hoe 
zullen we gezamenlijk over een aantal jaar terugkijken op 2016? Op welke manier hebben de 
afgelopen twaalf maanden dan een plek gekregen in onze geschiedenisboeken? Ik vermoed dat 
2016 zal worden herinnerd als een jaar dat lang duurde. 

Gerard Groten, 
directeur arbeidsvoorwaardenbeleid 
en remuneratie AWVN

Voorwoord

Politiek was – en is – er nogal wat aan de hand. 
In het voorjaar zagen we hoe het referendum over 
het associatieverdrag met de Oekraïne met een 
nee-stem werd beantwoord. Aan het begin van de 
zomer stemden de Britten voor een vertrek uit de 
Europese Unie. Een half jaar later bestaat er nog 
maar weinig politieke duidelijkheid over de afwikke-
ling van dit proces. Daarmee houdt de onzekerheid 
voorlopig nog aan. De climax was voorbehouden 
aan de Verenigde Staten met de onverwachte 
verkiezing van Donald Trump als de volgende 
president van Amerika. Hoe zijn periode aan de 
macht gaat uitpakken voor de VS en de rest van 
de wereld, dat weten we uiteraard nog niet. Het lijkt 
echter uitgesloten dat hij er genoegen mee zal ne-
men om als voetnoot de geschiedenis in te gaan.
 
Economisch was 2016 het jaar van het herstel. 
Natuurlijk valt daar nog allerlei voorbehoud bij te 
plaatsen. Maar we mogen toch wel constateren 
dat de economie stevig op stoom begint te raken. 
We zien dit duidelijk in de aantrekkende woning-
markt en de werkloosheid die tegen het einde van 
afgelopen jaar veel sneller daalde dan eerder was 
voorzien. Uit een aantal hoeken horen we zelfs ge-
luiden over arbeidsmarktkrapte ontstaan. Dat had-
den we ons een jaar geleden nog niet voor kunnen 
stellen. Zonder grote onverwachte gebeurtenissen 
zet deze lijn ook het komend jaar nog door. 
 
Aan de cao-tafels heeft dit economisch herstel, 
gemiddeld gezien, blijkbaar ruimte gemaakt voor 
kort en bondig overleg. Dit jaar werden bijna 

400 akkoorden afgesloten. Het cao-seizoen kan 
worden omschreven als rustig. Dit ondanks dat de 
FNV dit najaar een winteroffensief heeft aange-
kondigd en op een aantal plekken partijen er nog 
niet goed uitkomen. Men koos vaker voor kleinere 
akkoorden met een lange looptijd die voornamelijk 
gericht zijn op de loonparagraaf. Dit is begrijpelijk 
na een jarenlange periode van soms moeizame 
aanpassingen om het hoofd boven water te kunnen 
houden. Tegelijkertijd blijft helaas een aantal uit-
dagingen dat op werkgevers afkomt daardoor nog 
een jaartje liggen. 
 
We staan aan het begin van 2017. We mogen een 
nieuw kabinet verwachten met nieuwe beleids-
voornemens. Dit zal ongetwijfeld effect hebben 
op het arbeidsvoorwaardenoverleg in bedrijven en 
branches. Hopelijk bieden de gunstige economi-
sche vooruitzichten ons daarnaast de ruimte om 
een volgende stap te zetten in toekomstbestendige 
arbeidsverhoudingen en -voorwaarden, gericht op 
wendbare bedrijven en weerbare werkenden.



Figuur 1 / Scores in 2016-seizoen
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Proces
Na een snelle start van het 2016-seizoen in  
december 2015 en januari 2016 zien we in 2016 
een duidelijke afname in het aantal afgesloten  
cao-akkoorden. Enerzijds ligt het aantal cao’s  
dat in 2016 verloopt lager dan voorgaande jaren,  
anderzijds lijken cao-partijen ‘poldermoe’ te wor-
den. Eind 2016 blijft de teller steken op 374 nieuwe 
cao’s voor 2,67 miljoen werknemers.

Eigen regie
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen werk-
gever en werknemer bij arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken komt beter in balans. In 2016 zien we 
hier en daar afspraken die het arbeidsvoorwaar-
denpakket zo vorm geven dat een verandering 
bewerkstelligd wordt waarbij werknemers meer 
verantwoordelijkheid en regie over hun eigen loop-
baan krijgen en vooral nemen, daarbij gefaciliteerd 
en gestimuleerd door werkgevers. Cao’s in de 
financiële dienstverlening vervullen op dit terrein 
een voortrekkersrol.

Generatieproof
In de praktijk is het heel lastig om bestaande cao’s 
generatieproof te maken. Toch zien we in enkele 
nieuwe cao’s aanpassingen om arbeidsvoorwaar-
den meer op basis van inzetbaarheid, productiviteit 
en ontwikkelpotentieel vorm te geven dan op basis 
van anciënniteit.

Loonstijgingen 
De verhoging van de lonen blijft in 2016 onvermin-
derd op 1,5%. De sectorale differentiatie valt wat 
anders uit. We zien dat dit jaar ook binnenlands-
georiënteerde sectoren een sterkere stijging laten 
zien. Ook doen de overheidscao’s een serieuze 
duit in het zakje. Verschil ten opzichte van vorig 
jaar is de zeer lage rente. Aan het begin van het 
2016-seizoen werd uitgegaan van een inflatie van 
1,2%, maar in de loop van 2016 werd de raming 
herhaaldelijk neerwaarts bijgesteld tot uiteindelijk 
0,3%. Dit betekent een forse koopkrachtstijging 
voor werkenden van gemiddeld 3,9%. 

Wendbaarheid en productiviteit
We zien in 2016 iets minder afspraken over wend-
baarheid en productiviteit, al blijft het een belang-
rijk thema. Er werden iets meer afspraken gemaakt 
over flexibiliteit dan productiviteit. Verschillende 
vormen van flexibiliteit voor werknemers speelden 
een belangrijke rol. 

Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid blijft net als vorig jaar een 
belangrijk onderwerp op de arbeidsvoorwaarden- 
agenda van vele branches en ondernemingen. In 
ongeveer drie op de vier 2016-akkoorden vinden 
we hier een afspraak over terug. Inhoudelijk kun-
nen die sterk uiteenlopen. Vaak gaat het om het 
inrichten van employability-arrangementen en 
soms over mobiliteit. Ook zien we vaker dan vorig 
jaar afspraken omtrent werkdruk- en gezondheids-
beleid. 

Samenvatting
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Economisch herstel 2016
In maart 2016 schrijft het CPB: ‘De Nederlandse 
economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbun-
dig, van de Grote Recessie en de eurocrisis’. En 
in juni: ‘De economische groei houdt aan, met een 
belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen’. 
Met het aantrekken van de economische groei 
neemt de werkgelegenheidsgroei sneller toe dan 
(eerder) verwacht en daalt de werkloosheid in 
2016: eind 2016 zijn niet 635.000, maar 540.000 
mensen werkloos (zie tabel 1). Iedere werkloze is 
er één teveel, maar het gaat de goede kant op met 
de Nederlandse werkgelegenheid. In specifieke ar-
beidsmarktsectoren begint zelfs krapte te ontstaan. 
Het CPB stelt de raming van de contractloonstij-
ging opwaarts bij en verwacht uiteindelijk een 
contractloonstijging van 1,7% op jaarbasis in de 
marktsector. Tegelijkertijd valt de inflatie ongekend 
laag uit (0,3%). 
De lastenverlichting van € 5 miljard die het kabinet 
voor 2016 doorvoert, leidt tot een flinke koop-
krachtstijging voor werkenden van 2,5%, bere-
kende het CPB op Prinsjesdag 2015. Maar dankzij 
de lagere inflatie gaan werkenden er gemiddeld 
nóg meer op vooruit: de ene helft van de werkende 
huishoudens meer dan 3,9%, en de andere helft 
minder dan 3,9%. 

Vakcentrales
FNV: voorzittersvacuüm \ Op 15 januari 2016 heeft 
Ton Heerts in het ledenparlement van de FNV 
bekend gemaakt per 30 juni zijn functie als voorzit-
ter van de grootste vakbond van Nederland neer 
te leggen. Zijn voorzitterstermijn liep nog tot mei 
2017. Per 1 september 2016 wordt hij voorzitter van 

de MBO-raad. Zijn taken zijn tot de nieuwe  
voorzittersverkiezingen in 2017 verdeeld over 
drie vice-voorzitters: Gijs van Dijk, Ruud Kuin 
en Catelene Passchier. Op 31 oktober draagt 
het algemeen bestuur de oud-voorzitter van de 
Nederlandse Politiebond (NPB), Han Busker voor 
als kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV. 
Busker is op dat moment lid van het FNV-bestuur 
en verantwoordelijk voor onder meer zorg en  
pensioenen. 
CNV: fusie en nieuwe start \ Eind 2015 fuseer-
den CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond om 
gezamenlijk verder te gaan onder de gelijknamige 
vlag CNV Vakmensen. De nieuwe bond heeft ruim 
160.000 leden en sluit bijna 500 cao’s af in onder 
meer de zakelijke dienstverlening, bouw, detail- 
handel en industrie. 
Onder leiding van de kersverse voorzitter Piet 
Fortuin schoot men met vernieuwingsdrang uit 
de startblokken. In De Telegraaf kondigde hij 
eind 2015 aan dat het tijd was om te zoeken naar 
modernisering en vernieuwing van cao’s.1 Daar-
naast zou de nieuwe bond vanaf dat moment álle 
werkenden in de sector gaan vertegenwoordigen, 
in plaats van slechts de eigen achterban. Inmiddels 
hebben we via de lancering van de community-
site ‘JeAchterban’ daar de eerste resultaten van 
gezien.2

Politiek: laatste regeringsjaar
Het jaar 2016 is het laatste regeringsjaar van kabi-
net Rutte-II. Veel aandacht gaat naar implementa-
tie en uitvoering van eerder gemaakte afspraken 
en naar het wegpoetsen van koopkrachtdaling voor 
gepensioneerden. 

Tabel 1 \ Diverse CPB-ramingen voor 2015 en 2016 op verschillende momenten 

    2015    2016 
Mutaties in %, 2016   mrt jun sep dec mrt jun sep dec

Contractlonen (marktsector)  1,4 1,6 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7
Relevante wereldhandel  4,9 5,2 5,4 4,3 3,8 3,9 3,4 2,7
BBP    1,8 2,1 2,4 2,1 1,8 1,8 1,7 2,1
Consumentenprijsindex CPI  1,2 1,4 1,2 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3
CPI (afgeleid, laag t/m ’02)  1,1 1,3 1,1 0,9 0,5 0,3 0,1 0,2
Geharmoniseerde CPI (HICP) 0,9 1,2 1,1 0,9 0,3 0,1 0,0 0,1
Koopkracht mediaan   0,0 -0,3 1,4 1,8 2,3 2,6 2,8 2,7
Koopkracht werknemers  0,3 n.b. 2,5 n.b. 3,4 n.b. 3,9 n.b.
Werkgelegenheid (in uren)  1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 1,9
Werkloze beroepsbevolking (x1.000) 635 600 605 600 580 575 555 540

Onderhandelingscontext
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Toch kwam minister Asscher van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid op 21 april nog relatief on-
verwacht met een aantal aanpassingen in onder 
andere de nieuwe Wet werk en zekerheid. Onder 
druk van acties door onder andere de FNV-jonge-
renbeweging Young and United besloot de minister 
ook aanpassingen in het wettelijk minimum jeugd-
loon voor te stellen. 
In het kader van de Wwz stelt de minister een 
aantal maatregelen voor:
1.  mogelijkheid tot aanpassing van de tussenpoos 

van 6 naar 3 maanden bij cao voor seizoens- 
gebonden functies;

2.  mogelijkheid om in geval van ontslag om 
bedrijfseconomische redenen bij cao van de 
transitievergoeding af te wijken;

3.  transitievergoeding bij ontslag na langdurige 
arbeidsongeschiktheid wordt door UWV  
uitgekeerd.

Naarmate 2016 vordert neemt de VVD steeds 
openlijker afstand van de Wwz.  
 

Op 14 september 2016 vond in de Tweede  
Kamer de hoorzitting ‘Loonontwikkeling en  
AIQ3’ plaats4. Werkgevers stelden dat over het  
algemeen de cao-lonen (en vooral de loonkosten) 
de afgelopen jaren zijn meegestegen met de  
arbeidsproductiviteit.  
Echter, uit onderzoek blijkt dat de toename van  
het aantal zzp’ers en werkenden aan de onder- 
kant van de arbeidsmarkt heeft geleid tot rela-
tief lagere beloningen. De oorzaken hiervan zijn 
grotendeels institutioneel – belastingwetgeving, 
arbeidsrecht etc. – en oplossingen vragen dan  
ook een fundamentele heroverweging van deze 
systemen. Algemeen directeur van AWVN,  
Harry van de Kraats, nodigde partijen uit actief 
mee te denken over nieuwe oplossingen, maar 
waarschuwde dat ‘pleisters plakken’ averechts 
zou kunnen werken. Ook stelde hij dat hernieuwde 
economische groei, zoals bepleit in NL Next  
Level5, altijd de grootste motor voor hogere  
lonen is.

1 http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/24834672/__Andere_keuzes_in_de_polder__.html 
2 https://www.jeachterban.nl/ 
3  De arbeidsinkomenquote (AIQ) geeft de verdeling weer van dat wat in de economie verdiend wordt tussen 

arbeid (in de vorm van lonen en omzet van zelfstandigen) en kapitaal (in de vorm van bedrijfswinsten)
4 http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/rondetafelgesprek-loonontwikkeling 
5 http://www.nl-nextlevel.nl/ 

Figuur 2: Vakbondsinzet 2016

‘Brede cao biedt zekerheid aan alle werkenden’
Inzet: 3% looneis, in centen en procenten. 

‘Werken in een veranderende wereld’
Inzet: geen centrale looneis.

‘Verbinding, inspiratie en perspectief!’
Inzet: verantwoorde loonstijging (1,5%-4%).
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Binnen deze context voltrekt zich het huidige 
cao-seizoen. Voordat we op inhoudelijke aspecten 
daarvan ingaan zullen we proberen de proces- 
matige stand van zaken te schetsen. 

Voorspoedige start
In de laatste maand van 2015 kwam een record 
aantal cao’s tot stand: 44 2016-akkoorden, terwijl 
dat er normaal 21 zijn. Ook de maand januari 
verliep nog voorspoedig (zie figuur 3). Maar daarna 
kwam de klad in de voortgang van het seizoen. 
Er is een duidelijke reden voor de achterblijvende 
aantallen akkoorden in latere maanden: er worden 
minder akkoorden afgesloten omdat er minder 
cao’s in 2016 expireren (zie tabel 2). Dit heeft alles 
te maken met het grote aantal cao’s met een loop-
tijd van tenminste twee jaar dat in 2015 tot stand is 
gekomen: 2016 wordt ‘overgeslagen’. 

Geen achterstand
Toch is er eind 2016 geen sprake van een achter- 
stand aan de cao-tafel. Op 30 december 2016  
tellen we 631 lopende cao’s die vanaf 1 januari 
2017 expireren. Hieronder vallen 4,5 miljoen werk-
nemers, vergelijkbaar met vorig jaar, toen sprake 
was van 623 lopende akkoorden voor 4,1 miljoen 
werknemers).
Kijkend naar de 443 cao’s die in 2016 zijn verlo-
pen, dan blijkt dat cao-partijen hiervan 318 cao’s 
(72%) inmiddels hebben vernieuwd (figuur 4).  
Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Als we bij de 318 nieuwe cao’s ook de cao- 
akkoorden optellen voor cao’s die al voor  
2016 waren verlopen, tellen we eind december 
2016 in totaal 374 nieuwe 2016-akkoorden  
voor 2,7 miljoen werknemers.

Cao’s met maar enkele bonden
Opvallend is dat in het 2016-seizoen wederom 
enkele akkoorden bereikt zijn met het CNV,  
maar zonder de FNV. Het gaat om de volgende 
akkoorden:
• Supermarkten 
• Onderzoeksinstellingen 
•  Rabobank (afgesloten met CNV Vakmensen  

en de Unie)
•  Tuincentra (afgesloten met CNV Vakmensen, 

AVV en de Unie)
•  VVT (afgesloten met CNV en NU’91).
In enkele gevallen tekende de FNV later alsnog. 

Andersom tekenen FNV en De Unie wel voor de 
cao ICK, maar steunt het CNV het akkoord niet. 

Twee cao-akkoorden zijn zonder FNV en/of  
CNV afgesloten:
•  Fashion, Sport & Lifestyle (afgesloten met  

AVV en De Unie)
• Schilders (afgesloten met LBV).

Eén cao is ondertekend door FNV, CNV, CMHF  
én AVV: Provincies.

Figuur 3 \ Hernieuwde cao’s naar expiratiemaand 
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Figuur 4 \ Relatieve voortgang van in 2016 expirerende cao’s ten opzichte van eerdere jaren
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Seizoen Expirerende cao’s Aantal werknemer onder die cao’s

 2011 550 2,9 mln.
 2012 510 2,9 mln.
 2013 538 2,9 mln.
 2014 525 2,9 mln.
 2015 477 2,5 mln.
 2016 443 2,1 mln.

aandeel afgesloten 
akkoorden in het totaal 
aantal expirerende 
cao’s1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Tabel 2 \ Expirerende cao’s en afgesloten akkoorden in 2016 en voorafgaande cao-seizoenen 
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Eigen regie werknemer
Met eigen regie bedoelen we dat de werknemer 
zich zelf verantwoordelijk voelt voor zijn/haar 
arbeidsmarktwaarde en werkplezier en (pro)actief 
stappen zet om beide te maximaliseren, in plaats 
van af te wachten wat de leidinggevende of HR 
aanbiedt. 
Randvoorwaarde daarbij is een vitale ruggengraat6 
in de onderneming: goede arbeidsverhoudingen, 
vertrouwen en een gezonde relatie tussen leiding-
gevende en werknemer. Bovendien vereist ‘eigen 
regie’ voldoende zeggenschap voor de werknemer 
over arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm 
van een persoonlijk keuzebudget (PKB) en maat-
werk in werktijden (binnen de randvoorwaarde dat 
de bedrijfsvoering niet in gevaar komt).

In het 2016-seizoen tellen we 16 cao-akkoorden 
met een expliciete afspraak over eigen regie voor 
de werknemer (of zelfregie, eigenaarschap, eigen 
verantwoordelijkheid). Hieronder vallen 268.000 
werknemers. Als we ook afspraken meetellen over 
arbeidstijden (inclusief zelfroostering en sabba-
tical), gaat het om 31 cao-akkoorden voor ruim 
725.000 werknemers.
In de meeste gevallen gaat het om een studie- 
afspraak of een pilot. Een veelvoorkomend  
instrument bij afspraken over eigen regie is een 
vorm van een persoonlijk keuzebudget. 
Afspraken over eigen regie vallen in drie soorten 
uiteen:
1.  eigen regie over duurzame inzetbaarheid:  

o.a. bij Recreatie, UWV, ABN AMRO, Achmea, 
NN, PLb, Albemarle, Afval & Milieu, Provincies; 

2.  eigen regie over arbeidstijden/verlof:  
Gemeenten, Zorgverzekeraars;

3.  eigen regie over salaris (zie ook beloning):  
o.a. bij Uitvaartbranche.

In de Uitvaartbranche komt een studieafspraak 
voor die onder alle drie de genoemde soorten valt: 
‘Aan de werkgroep duurzame inzetbaarheid wordt 
gevraagd een concreet voorstel uit te werken met 
betrekking tot het creëren van een persoonlijk 
budget voor werknemers in de branche, waarbij 
werknemers meer eigen regie krijgen over de 
besteding van tijd en geld: meer of minder verlof, 
extra scholing, wel of niet vakantietoeslag of einde-
jaarsuitkering etc.’

Naast afspraken over eigen regie van de medewer-
ker om de loopbaan te vergroten, kent de UWV-
cao ook afspraken over een eigen visie:  
‘De medewerker heeft zelf een visie op zijn func-
tioneren en zijn ontwikkeling nu en in de (nabije) 
toekomst. Deze kan worden ondersteund door 
feedback van klanten en collega’s. De medewerker 
is bereid om de eigen regie te nemen en te werken 
aan verbeterpunten of gevraagde veranderingen. 
De manager ondersteunt, faciliteert en stimuleert 
de medewerker hier actief in. De medewerker 
ervaart de ruimte om individuele keuzes te maken. 
Er is hierbij aandacht voor lichamelijke en mentale 
fit- en gezondheid’.

Sociale partners betrokken bij de cao Productie-  
en Leveringsbedrijven (PLb) willen afspraken 
maken om te komen tot een situatie waarin 
werknemers eigenaarschap voelen en verantwoor-
delijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en 
loopbaan, daarbij gefaciliteerd door werkgevers. In 
het akkoord voor de cao PLb wordt ook aandacht 
besteed aan de waarom-vraag: ‘De transitie naar 
een duurzame energievoorziening, de concurrentie 
op de energiemarkt en de technologische ontwik-
kelingen hebben aanmerkelijke gevolgen voor de 
werkgelegenheid in de sector en de eisen die aan 
werknemers worden gesteld. Deze ontwikkelingen 
vragen om flexibiliteit en mobiliteit van werkne-
mers. Het is de verantwoordelijkheid van zowel 
werknemers als werkgevers om te investeren in 
de continue inzetbaarheid en ontwikkeling van 
werknemers.’

PKB
In totaal tellen we 45 afspraken (12%) over een 
vorm van persoonlijk keuzebudget (PKB) voor 
667.000 werknemers. De benaming van een 
dergelijk budget loopt sterk uiteen, maar in veruit 
de meeste gevallen gaat het om een persoonlijk 
keuzebudget in het kader van duurzame inzetbaar-
heid of loopbaanbeleid. We tellen er in 2016 35 
(voor 642.000 werknemers). 
Bij CITO en KPN staan afspraken die het gebruik 
van het PKB stimuleren. De KPN-medewerker die 
minimaal € 900 van het Inzetbaarheidsbudget van 
het vorige jaar heeft gebruikt voor een met de  
manager overeengekomen opleiding, ontvangt in 
het volgende kalenderjaar € 500 extra in het Inzet-
baarheidsbudget.

Eigen regie

6 Meer informatie: http://www.awvn.nl/themas/arbeidsverhoudingen/informatie/ruggengraatmodel 
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Wanneer een CITO-medewerker 80% of meer van 
het gehele Individuele Werknemers Budget (IWB) 
van 136 uur inzet voor een training of een oplei-
ding, wordt er extra studieverlof van max. 40 uur 
per jaar beschikbaar gesteld. Ook interessant is 
de afspraak dat de medewerker met een meer dan 
voldoende beoordeling die aan het einde van de 
salarisschaal zit, € 500 ontvangt voor een oplei-
dings- of trainingsdoel. 
Bedragen lopen uiteen van € 300 tot € 2.000 per 
jaar (meestal rond de € 500), waarbij in veel geval-
len het jaarlijkse budget kan worden gespaard 
(vaak drie jaar) en daarna vervalt indien er geen 
gebruik van is gemaakt. 

In 2016 wordt het mogelijk gemaakt dat PGGM-
medewerkers fiscaal vriendelijk een meeneembaar 
opleidingsbudget kunnen opbouwen, dat gefi-
nancierd kan worden uit (senior) p-budget en/of 
transitievergoedingen. Als de medewerker hier- 
voor kiest, zullen deze budgetten worden  

ondergebracht bij een door PGGM aan te  
wijzen en door de fiscus hiervoor goedgekeurde 
organisatie.

Als we de afspraken over PKB en eigen regie  
meetellen, kent 15% van alle akkoorden een 
afspraak over eigen regie werknemer. Hieronder 
vallen 870.000 werknemers.

 



Bij het generatieproof maken van arbeidsvoor-
waarden denken we aan ombouw van ontziemaat-
regelen, aanpassing vrijstelling van inconveniënte 
diensten, demotie en aanpassing van jeugd-WML. 
Omdat verschillen binnen generaties vaak groter 
zijn dan tussen generaties, stappen we van gene-
ratieproof over op het begrip ‘leeftijdsonafhankelijk 
maken van arbeidsvoorwaarden’7. 
De toegang tot de genoemde regelingen is  
gebaseerd op leeftijd. Redenen om deze leeftijds-
afhankelijke regelingen om te bouwen zijn:
•  De regeling wordt in de toekomst (als meer werk-

nemers in aanmerking komen door vergrijzing) te 
duur:

  ►  Oudere werknemers prijzen zichzelf uit de 
markt (werken in andere organisatie komt 
meestal neer op afstand doen van de verwor-
ven extra rechten), met als gevolg: werkloos-
heid of blijven zitten in de huidige functie (niet 
vanwege werkplezier, maar vanwege behoud 
van de extra verlofrechten op basis van leef-
tijd).

   ►  Een onevenredig groot (en in de toekomst 
groeiend) deel van de totale loonkosten gaat 
naar één groep werknemers (ouderen). Toen 
de regeling werd geïntroduceerd (meestal in de 
vorige eeuw), was sprake van een hele andere 
context. In de tijd van introductie kwam slechts 
een klein deel van de bedrijfspopulatie voor een 
ontzieregeling in aanmerking. Ter illustratie: 
in 1980 was 26% van het personeelsbestand 
45-plusser, in 2013 gaat het inmiddels om 42%. 
Ten opzichte van 2003 zijn er 450.000 jongeren 
minder en 900.000 ouderen meer.

•  Ouderen blijven langer fit (‘60 is het nieuwe 50’). 
De ene oudere is bovendien de andere oudere 
niet, ‘collectief afschrijven’ houdt daar geen reke-
ning mee. 

•  Problemen met personeelsbezetting (met name 
bij inconveniënte diensten) ontstaan naarmate 
meer werknemers op basis van leeftijd vrijgesteld 
worden en de zwaardere diensten bij een steeds 
kleinere groep (jonge) werknemers terecht komt, 
waardoor overbelasting onder jongere werkne-
mers op de loer ligt.

•  Leeftijdsdiscriminatie en ongelijke behandeling 
(vaak komen alleen voltijders in aanmerking voor 
ontziemaatregelen) zijn vaak in strijd met de wet.

Cao-partijen kunnen verschillende afspraken  
maken over bestaande ontziemaatregelen  
(in de verlopen cao):
• Concrete afspraak:
  ►  Afschaffen (komt zelden voor)
  ►  Ombouwen in leeftijdsonafhankelijke regeling
  ►  Intredeleeftijd opschuiven met verhoging  

AOW-leeftijd
• Studie-afspraak
•  Afspraak om ontziemaatregelen in stand te 

houden
• Geen (expliciete) afspraak

Een steekproef met 191 van de 374 2016-akkoor-
den geeft het volgende beeld (zie figuur 5) als we 
ook de vorige cao bekijken. In 75 akkoorden zien 
we een afspraak over ombouw ontziemaatregelen 
(39%): in 49 van de 191 akkoorden gaat het om 
een concrete afspraak (26%) en in 26 akkoorden 
om een studieafspraak (13%). 
Van die 49 akkoorden gaat het 21 keer om om-
bouw (11%) en 24 keer (15%) om het opschuiven 
van de intredeleeftijd van de ontziemaatregel. 
Van de 116 akkoorden zonder nieuwe afspraak 
(61%) hebben 11 akkoorden (8%) ook in de vorige 
cao geen ontziemaatregelen. 
Samen met de 49 concrete afspraken over om-
bouw van ontziemaatregelen tellen we 61 akkoor-
den waarin stappen zijn gezet om de cao (meer) 
leeftijdsonafhankelijk te maken of was de cao al 
leeftijdsonafhankelijk. 
Anders gezegd: op basis van de 191 onderzochte 
teksten in akkoord én vorige cao blijken cao-
partijen in één op de drie 2016-akkoorden (34%) 
stappen te hebben gezet. 
In bijna de helft (46%) zijn geen stappen gezet 
(met andere woorden: geen afspraak over ombouw 
in nieuwe akkoord, wel bestaande ontzieregeling). 
 
In 2016 kennen 49 akkoorden van de 374  
2016-akkoorden voor 348.000 werknemers  
concrete afspraken over de ombouw van ont- 
ziemaatregelen (13%). Vergeleken met 2015  
(17% akkoorden met ombouwafspraken) is  
sprake van minder ombouw. 
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7 AWVN heeft een blog over dit onderwerp: http://www.awvn.nl/actueel/blog-bea/blog-bea-generatieproof-arbeidsvoorwaarden 

Generatieproof



In 21 akkoorden voor 44.000 werknemers komen 
afspraken voor over het ombouwen van bestaande 
ontziemaatregelen. In de cao-Gezondheidscentra 
bijvoorbeeld is het leeftijdsverlof afgeschaft. In 
plaats daarvan krijgt iedere werknemer twee extra 
bovenwettelijke dagen. In de meeste gevallen is er 
sprake van een overgangsregeling, zodat niemand 
er op achteruit gaat. In de cao-Gezondheidscentra 
behouden werknemers van 40 jaar en ouder de 
extra dagen die zij al hebben op de peildatum 31 
december 2016. 

In 24 akkoorden voor 141.000 werknemers komen 
afspraken voor over het aanpassen aan de AOW-
leeftijd van de (instroom)leeftijd in leeftijdsafhan-
kelijke bepalingen. Meestal gaat het om ophoging 
met één jaar of twee jaar. 

Een krimpende groep werknemers, bestaande uit 
jongeren, moet steeds meer inconveniënte dien-
sten draaien omdat de oudere werknemers daar-
van zijn vrijgesteld op basis van leeftijd. Dit leidt tot 
een steeds hogere werkdruk bij jongeren. Om dit 
te voorkomen is het zaak om leeftijdsafhankelijke 
vrijstelling in de cao, daar waar mogelijk, aan te 
passen. Op enkele plaatsen lukt het cao-partijen 
om hier afspraken over te maken door de leeftijd 
waarop werknemers geen inconveniënte dienst 

meer hoeven te draaien te verhogen of de cao-
bepaling met leeftijdsafhankelijke vrijstelling  
af te schaffen. 

In 26 akkoorden staan studieafspraken over de 
ombouw van bestaande ontziemaatregelen. In 
de cao-Groothandel in Groenten en Fruit (GGF) 
hebben Frugi Venta en vakbonden bijvoorbeeld 
afgesproken om in 2016 in een paritaire studie-
groep de modernisering van het ouderenbeleid en 
het werkvenster te onderzoeken. Op lange termijn 
levert modernisering van arbeidsvoorwaarden 
flexibiliteit en een reductie van arbeidskosten op. 
Over de aanpak en noodzaak voor een moderni-
seringsslag zijn cao-partijen het eens geworden. 
Frugi Venta meent dat de cao haar bestaansrecht 
kan bewijzen wanneer deze aansluit bij de behoef-
ten van werkgevers en werknemers én hiermee 
dus bij de sector.
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Figuur 5 \ Afspraken over ontziemaatregelen in nieuwe cao-akkoord en vorige cao
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Veel organisaties merken dat ze meer moeten 
doen in minder tijd. Hun relevante markt ver-
andert en ze moeten in staat zijn daar op in te 
springen. Wendbaarheid is de komende jaren het 
toverwoord. Op een aantal plekken zagen we dat 
partijen dit in 2016 probeerden te faciliteren via het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Daar zijn meerdere 
routes voor. Zo kunnen branches en ondernemin-
gen werken aan productiviteitsverbeteringen of het 
vergroten van de flexibiliteit. 

In ongeveer 7% van de afgesloten akkoorden zien 
we afspraken terug met betrekking tot productivi-
teitsverbetering. Aan het eind van het 2015-sei-
zoen stond de teller op 11%. We zien dus een 
afname ten opzichte van vorig jaar. Dit past in 
de trend van kleinere akkoorden die we dit jaar 
waarnemen. Een tweede verklaring is dat de aan-
trekkende economie leidt tot minder behoefte aan 
kostenbesparing. 

Harde productiviteit
Van die 7% betreft het in ongeveer de helft van de 
gevallen het inzetten van meer tijd door bijvoor-
beeld werkdagen te verlengen of ATV dagen te 
verminderen. We noemen dit harde productiviteits-
verbeteringen omdat het direct tot meer beschik-
bare werkcapaciteit leidt. 

Blue Circle: ‘De arbeidsduur bedraagt voor mede-
werkers die in dienst zijn gekomen voor 1 januari 
2016 gemiddeld 38 uur en 40 minuten per week. 
Voor medewerkers die op of na 1 januari 2016, 
eventueel wederom doch niet geheel aansluitend, 
in dienst zijn gekomen bedraagt de arbeidsduur 40 
uur per week.’

Zachte productiviteit
Naast die harde productiviteitsverbeteringen 
zijn er ook bedrijven die afspraken maken over 
zogenoemde zachte productiviteitsverbeteringen. 
Binnen de 7% van afspraken over productivi-
teitsverbetering was dit in de andere helft van de 
afspraken het geval. Hierbij is het uitgangspunt 
dat op basis van vrijwilligheid de werkcapaciteit 
omhoog gaat door bijvoorbeeld de maximaal 
toegestane wekelijkse arbeidsduur te verlengen. 
Ook kan het gaan om een effectievere inzet en/of 
verdeling van verlofdagen en het tegengaan van 
stuwmeren. 

Parenco: ‘De restrictie met betrekking tot de uit-
breiding van de contractuele arbeidsduur van  

de normaal geldende 36 uur per week naar maxi-
maal 40 uur per week vervalt. Afhankelijk van de 
ontwikkeling in de werkbelasting kan zowel de 
werkgever als de werknemer in overleg gaan over 
de aanpassing van de contractuele arbeidsduur. 
Deze kan op basis van vrijwilligheid worden aange-
past of uitgebreid.’

Vergroten wendbaarheid
Naast het bewerkstelligen van de benodigde pro-
ductiviteit is het voor bedrijven van belang om con-
stant te blijven werken aan hun eigen wendbaar-
heid. Hiermee zijn ze in staat beter in te spelen op 
veranderingen in de markt die snel en onverwacht 
kunnen plaatsvinden. Ook hier kunnen de arbeids-
voorwaarden een faciliterende rol spelen. We zien 
dat aan het einde van het 2016-seizoen in onge-
veer 13% van de afgesloten akkoorden afspraken 
zijn gemaakt om de interne flexibiliteit te vergroten. 
Vorig jaar betrof dit aan het einde van het seizoen 
15%. Wat dat betreft lijkt er sprake te zijn van een 
redelijk stabiele ontwikkeling. Bedrijven hebben 
via het arbeidsvoorwaardenoverleg verschillende 
mogelijkheden om hun wendbaarheid te vergroten. 
Zij kunnen bijvoorbeeld dagvensters vergroten of 
overstappen naar een jaarurennorm. Ook kunnen 
ze kiezen voor een andere opzet van vergoedingen 
over inconveniënte uren. 

Glastuinbouw: ‘Er is een duidelijk jaarurenmodel 
ingevoerd, dat helder aangeeft wanneer die ingaat, 
wanneer er wordt uitbetaald en hoe het geregeld 
wordt en wat wordt meegeteld en wat niet. Het 
jaarurenmodel kan alleen per kwartaal ingaan voor 
een heel jaar, of bij seizoenarbeid voor de gewerk-
te periode. Het jaarurenmodel wordt gebaseerd op 
het aantal overeengekomen uren op contractbasis, 
standaard is dat 38 uur.’

Flexibiliteit werknemer 
Flexibiliteit is geen zogeheten zero-sum onderwerp 
waarbij profijt voor de een ten koste gaat van de 
ander. Ook werknemers kunnen hier in sterke mate 
van profiteren. Dat dit een serieus onderwerp is 
geweest aan de arbeidsvoorwaardentafels blijkt uit 
het feit dat 19% van de 2016-akkoorden hier een 
afspraak over kent. Dit kan dan gaan over meer 
zeggenschap bij verlof of werktijden. Ook zien we 
dat onderwerpen als zelfroosteren en shift-picking 
steeds hoger op de agenda komen te staan. 

Tuincentra: ‘Medewerkers krijgen meer invloed op 
hun werkroosters. Daardoor kunnen parttime ba-

Wendbaarheid en productiviteit
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nen beter gecombineerd worden met de privésitua-
tie van de werknemer. Medewerkers die maximaal 
20 uur werken, kunnen twee doordeweekse dagen 
als ‘niet inroosterbaar’ aangeven. Bij een contract 
voor meer uren per week kan één doordeweekse 
dag worden aangewezen.’

Verduurzamen flexibiliteit
De laatste jaren zien we dat afspraken over een 
duurzame inzet van flexibele arbeid op de agenda 
van het cao-overleg terecht komen. Waar voor-
heen de discussie zich veelal richtte op voor 
of tegen ‘flex’, probeert men nu op een aantal 
plekken tot afspraken te komen die voor alle 
partijen wenselijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over maximale percentages externe inhuur, of 
doorstroom van flexibele arbeidskrachten naar de 
vaste arbeidspopulatie. Aan het eind van 2016 laat 
de teller zien dat 9% van de akkoorden hier een 
afspraak over kent. 

Nationale Nederlanden: ‘NN vergroot haar flexibili-
teit en verlaagt haar kosten door externen in te zet-
ten bij wisselende capaciteitsbehoefte in functies 
waar iemand relatief eenvoudig op in te werken is. 

Daarnaast zijn er specialistische werkzaamheden 
die NN niet (meer) zelf wil uitvoeren en die door 
externen worden vervuld. Deze flexibiliteit is en 
blijft nodig om de juiste kwaliteit en kwantiteit te 
kunnen bieden. In dat kader hebben partijen de 
volgende afspraken gemaakt:
•  Om te komen tot een toekomstbestendig beleid 

voor de inhuur van externe medewerkers, zullen 
partijen gedurende de cao-periode hierover in 
overleg gaan met de Centrale Ondernemings-
raad.

•  Externe medewerkers zijn belangrijk voor de 
bedrijfsvoering van NN. Zij worden daar waar 
mogelijk net zoals interne medewerkers bij de 
organisatie betrokken.

•  Met uitzendkrachten die langer dan een jaar bij 
NN werken worden na een jaar de resultaten, 
ontwikkeling en de persoonlijke situatie bespro-
ken. NN zorgt ervoor dat jaarlijks een ontwik-
kelbudget van € 350 aan deze medewerkers 
beschikbaar wordt gesteld.

•  NN zal vanuit haar werkgeversverantwoordelijk-
heid in beginsel de langdurige inzet van externen 
beperken en geen gebruik maken van payroll-
achtige constructies.’ 
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AWVN adviseert werkgevers om te streven naar 
een integraal duurzame inzetbaarheidsbeleid:  
DI-beleid dat voortvloeit uit de ondernemings-
doelstellingen (en deze ondersteunt) en DI-beleid 
waarin de verschillende onderdelen van de DI-
infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd en 
elkaar versterken. Het doel daarbij is dat mede-
werkers gezond, gemotiveerd en competent aan 
het werk zijn en blijven. Dit kan binnen de huidige 
functie of onderneming zijn, maar ook daar buiten. 
In zijn algemeenheid beslaan afspraken de terrei-
nen van employability, mobiliteit en gezondheid. 

DI-beleid is voor een belangrijk deel belegd in 
het personeelsbeleid van een onderneming. 
Toch speelt het arbeidsvoorwaardenoverleg een 
belangrijke (faciliterende) rol. In 2016 zien we bij 
benadering evenveel afspraken over duurzame in-
zetbaarheid als in 2015: drie op de vier akkoorden 
kent een dergelijke afspraak. Net als in 2015 gaat 
het vaak om een (uitgebreide) studieafspraak, vaak 
in het kader van een (door werkgevers) gewenste 
ombouw van ontziemaatregelen. 

Wel vindt er in de ontwikkeling van afspraken 
omtrent langer en gezond doorwerken een pa-
radigmaverschuiving plaats. In tabel 3 staan de 
belangrijkste 2016-trends vermeld: veel meer dan 
voorheen draait het om eigen regie / verantwoor-
delijkheid en cultuur / proces. Heel vernieuwend 
zijn afspraken over een meeneembaar budget (ook 
naar een andere werkgever) en over de rol van 
ontwikkelafspraken in de jaarlijkse beoordelings-
cyclus. 

In figuur 6 staan de belangrijkste scores 
rondom het thema brede inzetbaarheid. Van 
alle 2016-akkoorden kent 76% tenminste één 
afspraak over duurzame inzetbaarheid (2015: 
77%). Er komen iets meer afspraken voor over 
interne DI (69% in 2016 t.o.v. 66% in 2015). 
Bijna de helft daarvan betreft afspraken over 
scholing en ontwikkeling terwijl mobiliteit als 
onderwerp nog ver achter blijft. Dit is overigens 
geen echte verandering ten opzichte van eer-
dere jaren toen deze onderdelen vergelijkbare 
percentages lieten zien. 

Studieafspraken
Branches en bedrijven kiezen natuurlijk hun 
eigen aanvliegroute voor duurzaam inzetbaar-
heidsbeleid. Tot op heden zien we dat vele nog 
in de fase zitten waarin met studieafspraken 
wordt geprobeerd om vat te krijgen op het 
onderwerp. Hier zijn een aantal inspirerende 
voorbeelden van te vinden. 

Ashland: ‘Duurzame inzetbaarheid is het 
vermogen van de medewerker om nu en in de 
toekomst toegevoegde waarde te leveren voor 
een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde 
te ervaren; dat betekent dat werknemers in hun 
arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk 
realiseerbare mogelijkheden alsmede over 
de voorwaarden beschikken om in huidig en 
toekomstig werk met behoud van gezondheid 
en welzijn te (blijven) functioneren. Dit is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer.’

 Tabel 3 \ Trends op het terrein van duurzame inzetbaarheid in de voorhoede 

 Voorheen 2016

Benaming Duurzame inzetbaarheid Wendbaarheid en weerbaarheid

Afspraken over Instrumenten Cultuur / proces: gesprek medewerker - manager
Reikwijdte Huidige functie / huidige organisatie Toekomstige arbeidsmarktwaarde (ook buiten huidige organisatie)
Regie HR Medewerker zelf, ondersteund door HR
Leeftijd Leeftijdsafhankelijk Leeftijdsonafhankelijk
Instrumenten Losse instrumenten Integraal DI-beleid
Nieuwste trends -Persoonlijk ontwikkelplan / loopbaanplan -Persoonlijk ontwikkelplan / loopbaanplan 2.0
 -PKB -Beoordeling mede op basis van ontwikkeling
 -Beoordelingsafhankelijke beloning -Meeneembaar budget
 -Persoonlijk DI-budget -Mobiliteit centraal

Duurzame inzetbaarheid
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Afval en Milieu: ‘Het is voor zowel werknemers als 
voor werkgevers van groot belang dat werknemers 
duurzaam inzetbaar zijn. De werknemer is primair 
zelf verantwoordelijk om duurzaam inzetbaar te 
zijn en te blijven. De werkgever ondersteunt en 

faciliteert de werknemer hierbij, onder andere van-
uit de mogelijkheden die de cao en regelingen op 
bedrijfsniveau daarvoor bieden. Werkgevers willen 
duurzame inzetbaarheid verder invullen in het licht 
van de cao van de toekomst.’

Figuur 6 \ Afspraken in 2016-akkoorden over duurzame inzetbaarheid
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Participatiebanen
In het Sociaal akkoord uit 2013 committeerden 
werkgevers zich aan het creëren van 100.000 
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt die onder de zogeheten Participa-
tiewet zouden gaan vallen. Ondanks dat bedrijven 
niet verplicht zijn hier afspraken over op te nemen 
in cao’s, zien we dit in de praktijk regelmatig ge-
beuren. Daarbij zijn verschillende soorten over-
eenkomsten te onderscheiden: het noemen van 
streefgetallen, uitspreken van de intentie en/of het 
laten doen van scans en onderzoeken. Op dit mo-
ment kent 35% van de akkoorden één van boven-
genoemde soorten afspraken. Vorig jaar noteerden 
we aan het eind van het jaar 46%. Daarmee scoort 
2016 aanzienlijk lager. Van die 35% betreft het 
in iets meer dan een derde van de gevallen een 
concreet streefaantal. 

Dit beeld wordt vertekend door het feit dat AWVN 
in principe alleen naar akkoorden kijkt in plaats van 
volledige cao-teksten. Als er al immers in een eer-
der akkoord een afspraak is gemaakt hoeft die niet 
altijd te worden herhaald. Daarom heeft AWVN 
voor dit onderwerp specifiek ook de eerdere 
cao-teksten onderzocht. Zo zien we dat in totaal 
55% van de bedrijven die dit jaar tot een akkoord 
is gekomen nu afspraken heeft gemaakt over het 
creëren van participatieplekken. 

Derde jaar WW
In datzelfde Sociaal akkoord zijn ook afspraken 
gemaakt over een private reparatie van het derde 
jaar WW. In afwachting van verdere concretisering 
daarvan in de Stichting van de Arbeid moedigde 
AWVN partijen aan een algemene procestekst op 
te nemen in hun akkoorden tot dat verdere details 
duidelijk waren. In 67% van de akkoorden is een 
dergelijke afspraak terug te vinden. 
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Figuur 7 / Afspraken over Participatiebanen in nieuwe akkoorden en de voorgaande cao
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Arbeidsverhoudingen
In 8% van de akkoorden zien we een afspraak te-
rug over verbetering van de arbeidsverhoudingen. 
Hiermee bedoelen we enerzijds het werken aan 
visie en draagvlak, door middel van bijvoorbeeld 
co-creatie, en anderzijds werken aan decentra-
lisatie waarbij zeggenschap en keuzes meer op 
individueel niveau tussen medewerker en manager 
komen te liggen. Welke route partijen ook kiezen, 
het doel van dergelijke afspraken blijft het bevor-
deren van betrokkenheid en draagvlak binnen de 
branche en/of onderneming. 

Achmea: ‘In het komende jaar gaan cao-partijen 
op de verschillende locaties samen met medewer-
kers en leidinggevenden in gesprek over thema’s 
zoals: a. tijd en arbeidsvoorwaarden, b. inspraak 
en regelruimte voor medewerkers, c. menselijke 
maat, d. beoordelen en e. hoe creëer je ruimte 
voor medewerkers die zich willen omscholen. Doel 
is om vanuit een gedeeld inzicht tot oplossingen te 
komen bij frictie op de werkvloer.’

Toekomstbestendigheid
Ook blijft modernisering en vernieuwing van de 
cao met 12% een serieus thema gedurende het 
2016-seizoen. Hierbij gaat het in brede zin over 
het werken aan de toekomstbestendigheid van de 
huidige arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit kan 
op verschillende manieren vorm krijgen. Vaak zien 
we dat sociale partners beginnen met een paritair 
onderzoek. 

Doe-het-zelfbranche: ‘Partijen zullen tijdens de 
looptijd van de cao een studie starten en nader 
overleg voeren over een moderniseringsproces 
voor deze cao om de cao meer passend te maken 
voor de moderne arbeidsverhoudingen zoals die 
zich (gaan) ontwikkelen. Verslechtering van het 
pakket aan arbeidsvoorwaarden is daarbij niet het 
uitgangspunt. In het overleg komen in ieder geval 
aan de orde (de voorwaarden voor) het werken op 
zondag en de uitwerking van de afspraken over het 
3e WW-jaar (beperking opbouw WW) conform het 
Sociaal akkoord 2013 (en de daarbij behorende 
correspondentie en het betreffende SER-advies). 
Tevens zullen worden meegenomen de mogelijk-
heden en wenselijkheden tot samenwerking op 
cao-gebied met andere detailhandelbranches  
en de mogelijkheden tot invulling van de doelstel-
lingen van de Participatiewet.’

Leesbaarheid
Soms is naast inhoudelijke modernisering be-
hoefte aan het verbeteren van de leesbaarheid 
van cao-teksten. Dit leidt er toe dat medewerkers 
beter op de hoogte zijn van afspraken die voor hen 
gelden. Het vergroot de betrokkenheid en verkleint 
tegelijkertijd de kans op conflicten. In totaal zien 
we in 5% van de 2016-akkoorden een dergelijke 
afspraak terug komen. 

Kinderopvang: ‘Er wordt gewerkt aan een app om 
de cao en bijbehorende informatie nog beter te 
ontsluiten en toegankelijker te maken voor werkge-
vers en werknemers. De afspraken uit dit resultaat 
worden opgenomen in de cao-tekst. In de tekst van 
de cao zullen enkele punten worden gecorrigeerd 
en verduidelijkt. Ook wordt in de cao-periode ver-
der gewerkt aan vereenvoudiging van de tekst.’
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Arbeidsverhoudingen en modernisering
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Figuur 8 met de 50 grootste cao-akkoorden geeft in 
één oogopslag het 2016-seizoen weer: uitzonderlijk 
veel akkoorden in de maand december 2015, tradi-
tiegetrouw de meeste akkoorden in de maand juni 
en de hoogste contractloonstijgingen in de publieke 
sector.

Lonen stabiel bij naar nul dalende inflatie
De gemiddelde contractloonstijging per afsluit-
maand schommelt het hele 2016-seizoen rond de 
1,5% (figuur 9). Er is geen sprake van een loonop-
drijvend effect in de loop van 2016. Enerzijds zou 
je dat wel kunnen verwachten omdat er gaandeweg 
2016 meer voorspoedig economisch nieuws kwam. 
Anderzijds hadden de contractlonen in de loop van 
2016 ook kunnen dalen, aangezien de door het 
CBS gemeten inflatie in 2016 sterk daalt. In figuur 
9 is de gerealiseerde inflatie weergegeven met een 
ruit. Opvallend is dat de inflatie vrijwel maandelijks 
daalt. De gerealiseerde contractloonstijging blijft, 
zoals gezegd, vrijwel ongewijzigd. Ondanks de snel 
dalende inflatie blijft de FNV alle cao-overleggen 
ingaan met een looneis van 3%.

De meest voorkomende contractloonafspraak is 
1,50% (figuur 10). Ruim een half miljoen werk- 
nemers valt onder een cao met 1,50% contract- 
loonstijging op twaalfmaandsbasis (figuur 10).

Loonpatronen
Achter de 1,5% loonstijging gaat een sectorale 
differentiatie schuil. Over het algemeen valt te 
zeggen dat de industriële sectoren het beter 
doen dan de dienstverlening. Grote uitschieter 
daarbij is in dit geval de onderwijs- en over-
heidssector die dit jaar koploper zijn met een 
gemiddelde loonstijging van 2,2% en 1,8% op 
twaalfmaandsbasis. Dit verdient wel een kant-
tekening. Het medio 2015 (in eerste instantie 
zonder de FNV) afgesloten ‘bovensectorale 
loonakkoord voor de publieke sectoren’ is de 
grote drijver van deze loonontwikkeling. In dit 
overkoepelende akkoord werd afgesproken dat 
na een jarenlange nullijn de lonen weer zouden 
gaan stijgen in de publieke sector en wel met 
5,05% in de jaren 2015 en 2016. In feite gaat 
het dus om een inhaalslag. Daarnaast werd in 
datzelfde akkoord afgesproken dat een deel van 
de loonstijging zou worden gefinancierd uit een 
vrijval van de ABP-pensioenpremie. Eind  
2016 blijkt dat het ABP de pensioenpremies 
alsnog moet verhogen. Bij de verzending van  
de Najaarsnota 2016 naar de Tweede Kamer 
meldt het kabinet dat van de meevaller van  
€ 4,3 miljard € 330 miljoen wordt vrijgemaakt 
om ambtenaren te compenseren voor de  
stijging van de ABP-pensioenpremie8. 

Figuur 8 \ Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis 
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Figuur 9 \ Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Figuur 10 \ Aantal akkoorden met contactloonstijging op twaalfmaandsbasis

Figuur 11 \ Aantal werknemers met contractloonstijging
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Sectoren met de laagste contractloonstijging zijn de 
zorg en de financiële en zakelijke dienstverlening 
(beiden 1,1%). Ook vervoer blijft onder het gemid-
delde, met name door problemen in de luchttrans-
portsector. 
De sectorale loondifferentiatie in de marktsectoren 
is, net als in 2015, vrij beperkt. De standaarddevi-
atie valt duidelijk lager uit dan voorgaande jaren 
(zie tabel 4).
Deze sectorale loonspreiding werkt ook regionaal 
door: onder de 243 ondernemingscao’s is sprake 
van een geografische spreiding in de contractloon-
stijging. In provincies met veel (financiële) dienst-
verlening, zoals Utrecht, is de contractloonstijging 
beperkt (1,3%), terwijl de contractloonstijging in 
provincies met veel industrie (zoals Zeeland) een 
bovengemiddelde contractloonstijging kennen 
(1,8%).

Figuur 13 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 contract-
loonstijging) manifesteren zich dit jaar nauwelijks. 
Dit heeft mede te maken met de duurdere akkoor-
den (gefinancierd uit het bovensectorale Loonruim-
teakkoord) die dit seizoen in de publieke sector zijn 
afgesloten.

Ter afsluiting vat figuur 14 het cao-seizoen 2016 
nog eens samen op basis van alle cao-akkoorden: 
de hoogste contractloonafspraken staan in de 
grootste overheidscao’s. In de marktsector is in 
veruit de meeste gevallen sprake van een contract-
loonstijging tussen de 1% en 2%.

Eenmalige beloningen
In 2016 kende 29% van de akkoorden een afspraak 
over een eenmalige uitkering. Deze werden zowel 
uitgekeerd in centen als in procenten, al betrof de 
meerderheid een vaste uitkering in euro’s. Onder 
de 32 cao’s met een eenmalige uitkering in procen-
ten gaat het om 1,57% gemiddeld (mediaan: 1%), 
waarbij de meest voorkomende afspraak 1,5% is 
(komt 5x voor). Onder de 73 cao’s met een eenma-
lige uitkering in centen gaat het om € 482 gemid-
deld (mediaan: € 300), waarbij de meest voorko-
mende afspraak € 500 is (10x).
Akkoorden met een eenmalige uitkering kennen 
een iets hogere contractloonstijging van 1,52% dan 
akkoorden zonder een eenmalige uitkering (1,49%). 

Resultaatafhankelijke beloningsvormen
In zo’n 12% van de akkoorden is afspraken ge-
maakt over vormen van resultaatafhankelijke 
beloningen (RAB) ten opzichte van 15% vorig jaar. 
Er is daarmee sprake van een lichte afname. Hier 
liggen voor veel bedrijven dan ook nog kansen. 
Resultaatafhankelijk beloningsbeleid past erg bij 
deze tijd en biedt bedrijven de kans. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om winstdelingsuitkeringen. In dit 
soort beloningsvormen profiteren medewerkers 
mede in tijden dat de resultaten van de onderne-
ming positief zijn. Een voorbeeld is het akkoord van 
Panteia: Bij het realiseren in 2016 van een EBIT 
(winst voor belastingen) van meer dan € 1,1 mln. 
is, per € 100.000 boven de € 1,1 mln., een bedrag 
beschikbaar. Per € 100.000 boven de € 1,1 mln., 
wordt 55% van die winst ter beschikking gesteld 
voor herstel pensioenopbouw en/of incidentele 
winstuitkering.

Tabel 4 \ Loondifferentiatie naar aantal cao-werknemers en sector, 2009 tot en met 2016

Seizoen Ongewogen Herwogen Verschil Sector met laagste Sector met hoogste Verhouding Standaard 
   (absoluut)  loonafspraak   loonafspraak   hoog-laag deviatie

2016 1,50% 1,77% 0,27% zorg 1,1% onderwijs 2,2% 2,0 0,54
2015 1,51% 1,63% 0,12% fin. en zakelijke 1,1% voeding 1,8% 1,6 0,62 
    dienstverlening
2014 1,58% 1,24% 0,34% cultuur/sport 0,9% voeding 2,0% 2,2 0,74
2013 1,39% 0,90% 0,49% fin. en zakelijke 0,6% chemie 1,9% 3,0 0,75 
    dienstverlening
2012 1,60% 1,24% 0,37% cultuur/overheid 1,0% chemie 2,1% 2,1 0,75
2011 1,71% 1,39% 0,32% overheid 1,0 chemie 2,0% 2,0 0,54
2010 1,09% 1,01% 0,08% overheid 0,7% chemie 1,2% 1,7 0,49
2009 1,75% 1,68% 0,07% landbouw 1,2% zorg & cultuur 2,7% 2,3 0,90
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Figuur 12 \ Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar sector

Figuur 13 \ Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar andere cao-kenmerken
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Figuur 14 \ Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis 
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Cao’s met (nieuwe) RAB-afspraken kennen een 
lagere contractloonstijging (1,38%) dan akkoorden 
zonder RAB (1,51%).

Jeugdschalen
In 2016 hebben de vakbonden – en met name 
FNV – ingezet op het afschaffen dan wel verho-
gen van jeugdschalen in cao’s. Dit liep parallel 
aan de campagne van de FNV-jongerenbeweging 
Young & United om het kabinet er toe te zetten 
aanpassingen te doen aan het wettelijk minimum 
jeugdloon. Dit voorjaar kondigde minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher aan 
de drempel stapsgewijs te gaan verlagen waarbij 
werkgevers gecompenseerd zullen worden voor de 
stijgende loonkosten. Aan cao-tafels is in 11% van 
de akkoorden een afspraak gemaakt om jeugd- en 
aanloopschalen aan te passen. Dit kan gaan om 
verhogingen van staffels of om het verlagen van de 
vakvolwassen-leeftijd. AWVN ondersteunt  
deze trend, mits die ook consequent wordt uitge-
voerd. Dat betekent zowel voor jongere als oudere 
medewerkers een meer leeftijdsonafhankelijke 
benadering. In de regel vraagt modern belonings-
beleid om het beoordelen van de inhoud, leef-
tijdsonafhankelijk.  

•  PostNL: ‘In de cao is sprake van onderscheid in 
de salaristabellen en in de beloning tussen leef-
tijdsschalen tot de leeftijd van 21 jaar (indeling 
op basis van leeftijd) en ‘vakvolwassen’ schalen 
(indeling op basis van ervaring en functioneren). 
Met ingang van 1 juli 2016 wordt aan de mede-
werker van 18 jaar of ouder die na 6 maanden 
door zijn leidinggevende is/wordt aangemerkt als 
‘vakvolwassen’, de laagste trede in het schaalja-
rendeel van de betreffende salarisschaal (beho-
rende bij functie) toegekend. De medewerker is 
‘vakvolwassen’ als hij beschikt over de kundig-
heden en de vaardigheden die vereist zijn om de 
functie volledig en zelfstandig uit te kunnen oe-
fenen, conform de voor die functie vastgestelde 
functieomschrijving.’

•  Afval & Milieu: ‘Werkgevers geven jongeren 
graag een kans op de arbeidsmarkt. Zij kunnen 
kennis en ervaring opdoen binnen de sector en 
naar een taakvolwassen functie doorgroeien. De 
werkgevers verlagen de jeugdloonschalen van 
22 naar 21 jaar en verhogen de percentages als 
volgt: voor werknemers van 20 jaar geldt 95%, 
voor 19 jaar 85%, voor 18 jaar 75% en voor  
16- en 17-jarigen geldt 65%.

In het 2016-seizoen zien we een aantal interes-
sante voorbeelden op het gebied van creatief 
beloningsbeleid. Zo heeft een tiental bedrijven in 
haar akkoord gekozen voor afspraken in de vorm 
van een merit- of total cash-systeem. In dat geval 
wijkt men af van een collectieve loonsverhoging 
maar wordt slechts het totaal te verdelen budget 
vastgesteld. Die wordt vervolgens verdeeld op 
grond van bijvoorbeeld beoordeling en relatieve 
salarispositie. Twee voorbeelden: 
•  Carglass: ‘Op basis van de A-factor zal voor me-

dewerkers met minimaal een beoordelingsscore 
‘redelijk’ een structurele loonsverhoging gelden 
ter hoogte van de inflatie over december 2015 
op basis van CBS-inflatiecijfers (CPI Nederland) 
afgeleid. Werkgever zal eenmalig in 2016 de A-
factor aanvullen tot 1%, ervan uitgaande dat deze 
over 2015 lager uitvalt dan 1%. Daarnaast zullen 
alle salarisschalen met hetzelfde percentage wor-
den verhoogd. Een B-factor voor 2016 bedraagt 
1,0% welke zal worden uitgekeerd op basis van 
de geldende beloningsmethodiek in relatie tot de 
jaarlijkse beoordeling.’

•  MSD: ‘Cao-partijen hebben een merit increase 
van 2,5% vastgesteld. Onderdeel van dit per-
centage is de algemene looncomponent die is 
vastgesteld op 1,5% voor 2016. Dit is het richt-
percentage waarmee opgebouwde pensioenaan-
spraken per 1 juli 2017 worden geïndexeerd. Of 
er daadwerkelijk geïndexeerd wordt is, onder een 
aantal voorwaarden, aan het pensioenbestuur om 
te beslissen.’

In de financiële dienstverlening zien we interes-
sante experimenten met belonen terug. 
•  NN: ‘Het is belangrijk om veranderingen sneller 

te realiseren en performance management hierop 
aan te sluiten. In 2016 doet een beperkte groep 
medewerkers, van wie een deel onder de wer-
kingssfeer van de cao valt, ervaring op met een 
andere manier van performance management. 
Met meer korte checks op voortgang, terug- en 
vooruitkijken met een focus op luisteren en 
coachen. Ook wordt onderzocht of de koppeling 
tussen de beoordeling en beloning anders kan. 
Dat betekent dat deze groep tijdens de pilot niet 
conform de cao-voorwaarden wordt beoordeeld 
en beloond maar conform de specifieke pilotvoor-
waarden. De veranderingen in performance ma-
nagement moeten de dialoog, ontwikkelingen en 
sneller aanpassen van afspraken aan gewijzigde 
omstandigheden stimuleren. De afspraken over 
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performance management in de cao veranderen 
nu nog niet, maar mogelijk wel na het afronden 
van de pilot. Naar aanleiding van de evaluatie van 
de pilot zullen partijen tijdens deze cao-periode 
bezien of en hoe dit performance management-
systeem breder voor medewerkers kan worden 
ingezet. Ook zal worden bezien of de pilot kan 
worden uitgebreid.’

•   Achmea: ‘Waarom experimenteren met belonen? 
Binnen Achmea wordt in toenemende mate an-
ders gewerkt. Op een aantal plekken binnen de 
organisatie ontstaan nieuwe manieren van wer-
ken en organiseren. Zoals projectmatig werken, 
zelfsturende- of zelforganiserende teams, Agile 
werken. Hierdoor worden medewerkers steeds 
meer op basis van hun kwaliteiten / talenten 
ingezet op wisselende werkzaamheden, taken en 
rollen. Waarbij zowel de aard als het niveau van 
de werkzaamheden kunnen wisselen. Past bij 
deze andere manier van werken de huidige wijze 
van belonen? Met deze onderzoeksvraag willen 
Achmea en de vakorganisaties in de komende 
jaren aan de slag gaan. Hoe? Door ruimte te 

bieden aan experimenten met beloningsvormen 
in de vorm van pilots. 
Met de pilots belonen testen we op kleine schaal 
een aantal veranderingen. Klein beginnen, hier-
van leren en als het goed gaat, gaan we er mee 
verder. Werkt het niet, dan stoppen we. Op dit 
moment is er nog geen concrete pilot belonen. 
De verwachting is dat gedurende de looptijd van 
de cao zich een concrete situatie kan aandienen. 
Partijen spreken onderstaand kader af.

  ►  De betreffende afdeling(en) neemt / nemen 
deel op basis van vrijwilligheid.

  ►  Cao-partijen streven ernaar een gezamenlijke 
visie op belonen te formuleren.

  ►  Vanuit deze visie bepalen partijen met elkaar 
de onderzoeksvragen voor de pilot belonen.

  ►  Per pilot worden de waarborgen afgesproken, 
waarbij een voorwaarde is dat de betreffende 
afdeling (leidinggevende en medewerkers) 
hiermee instemt.’
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Vernieuwend zijn de cao-afspraken die een 
verband leggen tussen duurzame inzetbaarheids-
inspanning van de werknemer enerzijds en de 
beoordeling/beloning anderzijds. 
•  Bij CITO ontvangt de werknemer met een goede 

beoordeling en die aan het einde van de salaris-
schaal zit, € 500 ten bate van een opleidings- of 
trainingsdoel.

•  Bij SBS worden de opleidings- en scholings- 
wensen en mogelijkheden van de individuele 
medewerker een vast onderdeel van de jaarlijkse 
beoordelingscyclus.

•  Afval & Milieu: ‘Persoonlijke inzetbaarheid  
maakt deel uit van de reguliere functionerings- en 
beoordelingscyclus binnen de bedrijven.’

•  Iedere medewerker bij NN maakt een persoonlijk 
loopbaanplan als onderdeel van de pcb-cylus. De 
medewerker legt daarin zelf als schrijver, regis-
seur en eigenaar vast wat nodig is om te blijven 
voldoen aan de vereisten van de huidige functie, 
om voorbereid te zijn op een andere functie bin-
nen NN en/of een functie buiten NN.

Looptijden
De gemiddelde looptijd bedraagt in 2016-akkoor-
den ruim 20 maanden. De looptijd blijft het hele 
jaar rond de 20 maanden hangen (figuur 15).  
Opvallend in 2016 is de voortzetting van het 
bovengemiddelde aantal langlopende akkoorden 
dat wordt afgesloten (figuur 16). Dit komt door 
het grote aantal langlopende cao’s (twee jaar of 
langer: 48% in 2016-seizoen, normaal: 35%) en 
het geringe aantal eenjarige cao’s (34%, normaal: 
46%). Ook vorig jaar zagen we dat er sprake was 
van bovengemiddeld lange looptijden. 
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Figuur 15 \ Looptijd naar afsluitmaand 
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Figuur 16 \ Procentuele verdeling looptijden
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Figuur 17 \ Gemiddelde looptijd 2016-akkoorden en eerdere jaren
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Eigen regie over (duurzame) inzetbaarheid
•  Achmea heeft afspraken gemaakt over zelfregie 

van de medewerker op zijn inzetbaarheid. ‘Er 
komt een pilot op verschillende afdelingen (onder 
andere met veel oudere medewerkers) in de vorm 
van een individueel budget dat bestaat uit alleen 
geld (€ 750) of alleen tijd (5 dagen) of een combi-
natie van beiden.’

•  Bij productie- en leveringsbedrijven in de energie-
sector (cao-Plb) willen sociale partners afspraken 
maken om te komen tot een situatie waarin gefa-
ciliteerd door werkgevers, werknemers eigenaar-
schap voelen en verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen ontwikkeling en loonbaan. 

•  ABN-AMRO: ‘Iedere medewerker heeft talent en 
de bank wil investeren in de ontwikkeling daar-
van. Daarbij is de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfregie van de medewerker van belang.’

•  Qlip (dienstverlenende organisatie voor de 
melkveehouderij en de zuivelsector): ‘Activiteiten 
zullen er op gericht zijn dat medewerkers de regie 
gaan nemen voor hun eigen inzetbaarheid.’

Eigen regie over verlof / arbeidstijden
•  Gemeenten: ‘Het nieuwe verlofhoofdstuk moet 

tegemoetkomen aan zowel de behoeften en 
wensen van medewerkers aan flexibiliteit, eigen 
verantwoordelijkheid en regie op de combinatie 
van werk en privéverplichtingen, vereenvoudiging 
in de uitvoering, evenwichtige verdeling van rech-
ten en continuïteit in de bedrijfsvoering.’

•  Zorgverzekeraars: ‘Cao-partijen willen graag 
dat zowel medewerkers als werkgevers in staat 
zijn flexibel te werken alsmede dat medewer-
kers regie hebben op hun te werken uren. Voor 
medewerkers die in een rooster werken, kan er 
een pilot gestart worden die de in de cao gere-
gelde systematiek van toeslagen voor werken op 
onregelmatige uren buiten werking kan stellen. In 
de pilot zullen medewerkers zich kunnen inschrij-
ven op uren waarop zij willen werken. Toeslagen 
worden verleend voor het werken op de moeilijk 
te vervullen tijdstippen.’

•  Nyenrode: ‘De werkgever kan de werknemer  
op zijn verzoek verlof van langere duur  
verlenen voor een sabbatical leave. Onder  
sabbatical leave wordt verstaan een langere  
verlofperiode, waarbinnen de werknemer  
algemeen of gericht aandacht besteedt aan  
de eigen employability. Voor het opnemen van 
sabbatical leave zijn voor een werknemer die  
gedurende de daaraan voorafgaande jaren vijf 
jaar onafgebroken op full time basis bij de univer-

siteit in dienst is geweest maximaal beschikbaar: 
  ►  a. 5x3 bovenwettelijke, niet eerder opgenomen, 

vakantiedagen;
  ►  b. 10 niet eerder opgenomen wettelijke vakan-

tiedagen uit het vorige jaar;
  ►  c. 20 nog niet opgenomen wettelijke vakantie-

dagen uit het lopende jaar.’
•  Randstad: ‘Medewerkers die 5 jaar of langer in 

dienst zijn, kunnen eenmaal per vijf jaar een  
sabbatical / periode van onbetaald verlof van  
1 tot 6 maanden opnemen. De spelregels en 
de consequenties voor de arbeidsvoorwaarden 
die daarbij gelden zullen in overleg met de BOR 
worden uitgewerkt in een HR-gids.’

•  Cao-partijen bij Kinderopvang zijn voorstander 
van het invoeren van zelfroosteren in organi-
saties. ‘Om hiermee meer regie op je eigen 
werktijden te hebben en zo een betere balans te 
krijgen tussen privé en werk of tussen meerdere 
werksituaties. Het uitgangspunt hierbij is een 
evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tus-
sen werkgever en werknemer en het maken van 
afspraken in overleg met de medezeggenschap. 
Partijen willen gezamenlijk de invoering bij orga-
nisaties ondersteunen met een ondersteunings-
pakket voor organisaties en werknemers, waarbij 
handreikingen, informatie over beleidsmatige 
invalshoeken en pilots onderdeel kunnen zijn.’

PKB
•  Aviko: ‘Ter bevordering van de inzetbaarheid van 

de werknemers op de arbeidsmarkt wordt een 
budget van € 50.000 voor loopbaanchecks en in-
dividuele scholing tot een maximum van € 2.000 
per werknemer beschikbaar gesteld; de regeling 
zal in beginsel onder de aandacht van de werk- 
nemers worden gebracht door middel van  
2 workshops per locatie uit te werken door des-
kundigen van Aviko en de vakbonden.’

•  ABN-AMRO: ‘Het persoonlijk ontwikkelbudget 
(voorheen DI-budget) wordt vanaf 1 januari 2016 
verhoogd van € 500 naar € 750 per jaar plus een 
studiedag per jaar, deze kunnen maximaal drie 
jaar worden opgespaard. Na drie jaar vervallen 
het budget en de studiedagen en bouwt de mede-
werker opnieuw budget en tijd op.’

•  Achmea: ‘Zelfregie van de medewerker op zijn 
inzetbaarheid. Stimuleer je dit gedrag met een 
individueel budget voor inzetbaarheid? Om dit te 
onderzoeken starten we voor de duur van deze 
cao een pilot. Een individueel budget, dat bestaat 
uit alleen geld (€ 750) of alleen tijd (5 dagen) of 
een combinatie van beide, is beschikbaar voor 
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loopbaangerichte ontwikkeling. De pilot vindt 
plaats bij verschillende onderdelen van Achmea, 
bijvoorbeeld een afdeling van een KCC, admini- 
stratieve afdeling of een afdeling waar veel  
oudere medewerkers werken.’

Voorbeelden ombouw ontziemaatregelen
•  Aspen: ‘De huidige leeftijds- en loyaliteitsdagen 

worden herverdeeld met ingang van 1 januari 
2016. Daarvoor in de plaats krijgt iedere werk-
nemer recht op 2 extra roostervrije dagen. Het 
totale recht per volledig kalenderjaar bij een 
voltijdsdienstverband is daarmee in totaal 12,5 
roostervrije dagen. Voor werknemers die op 31 
december 2015 54 jaar of ouder waren is een 
tijdelijke overgangsregeling afgesproken.’

•  Forbo: ‘De huidige regelingen voor seniorenuren /  
vrije uren voor oudere werknemer en leeftijds- / 
diensttijddagen worden omgevormd tot een rege-
ling die voor iedereen, in elke levensfase, geldt. 
De nieuwe regeling bestaat uit twee levensfase-
dagen per jaar per werknemer, op te nemen in 
het lopende jaar of in te brengen in de verlof-
spaarregeling.’ 

•  AkzoNobel: ‘Alle huidige bepalingen met be-
trekking tot leeftijdsdagen komen met ingang 
van 1 januari 2016 te vervallen. Daarvoor in de 
plaats worden 7 jaar voorafgaand aan de AOW-
gerechtigde leeftijd 5 dagen toegevoegd aan het 
Duurzame InzetbaarheidsBudget (DIB).’

Voorbeelden opschuiven ontziemaatregelen
•  Parenco: ‘In de cao-2016 gaan de extra vakantie-

rechten en extra vrije tijd op basis van leeftijd  
2 jaar later in dan het moment zoals beschreven 
in de cao 2013-2015. Er geldt een overgangs- 
regeling.’

•  SCA Hygiene Products Cuijk: ‘Met ingang van  
1 januari 2017 wordt de leeftijd in alle leeftijd 
gerelateerde bepalingen in de cao met 2 jaar 
opgeschoven, zonder overgangsmaatregel. Dit 
betreft alleen nieuwe instroom. Tijdens de cao 
starten partijen een gezamenlijke werkgroep met 
de ambitie om alle leeftijd gerelateerde bepalin-
gen op te schuiven naar vijf jaar voor de AOW- 
gerechtige leeftijd. Afspraken leiden tot tus-
sentijdse aanpassing van de cao. In de studie 
over leeftijd gerelateerde bepalingen wordt ook 
meegenomen dat versnelde afbouw van de 
ploegentoeslag en persoonlijke toeslag gaat 
plaatsvinden.’

•  GWK Travelex: ‘De huidige regeling van het 
betaald seniorenverlof wordt opgeschoven in lijn 

met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 63 
jaar en 65 jaar. Voor medewerkers die binnen het 
jaar in aanmerking zouden komen voor betaald 
seniorenverlof of een wijziging hierin, is een over-
gangsregeling van toepassing.’

Voorbeelden van aanpassing vrijstelling van 
inconveniënte diensten
•  Crown Van Gelder vindt het belangrijk dat de las-

ten van consignatie en overwerk over een grotere 
groep worden verdeeld, zodat het voor iedereen 
meer draagbaar wordt en de eigen deskundigheid 
van de medewerkers langer benut kan worden. 
‘Toenemende vergrijzing vormt een ernstig risico 
voor de consignatiebezetting en daarmee voor de 
continuïteit van Crown Van Gelder en komt teveel 
op de schouders van jongere medewerkers 
terecht. De medewerkers van 55 jaar en ouder 
die al vrijgesteld waren van consignatie, vaste 
reserve, overwerk of R-diensten worden in 2016 
op vrijwillige basis weer voor 50% ingezet in de 
roosters. Zij behouden hun eventuele bestaande 
vergoedingen en worden voor de extra belasting 
beloond volgens de reguliere cao artikelen. In de 
betrokken afdelingen zal in werkoverleg met me-
dewerkers gezocht worden naar passende oplos-
singen om de belasting van consignatie over alle 
medewerkers evenwichtig te verdelen. Partijen 
evalueren de uitkomsten in april 2016 en bezien 
of deze uitkomsten kunnen worden meegenomen 
in de roosters per 1 juli 2016.’

•  Metalektro: ‘Met ingang van 1 januari 2017 wordt 
voor de onderwerpen overwerk en karweiwerk 
de leeftijd van 55 jaar gewijzigd in 56 jaar. Met 
ingang van 1 januari 2017 kan de medewerker die 
vanaf die datum de leeftijd van 56 jaar bereikt, 
verplicht worden maximaal vijf uur overwerk per 
vier weken te verrichten. Deze verplichting geldt 
niet voor overwerk in nachtploegendienst. De 
medewerker die vóór 1 januari 2017 al onder de 
bescherming van de ontziemaatregel overwerk 
en/of karweiwerk viel, behoudt die bescherming 
(voor hem gelden bovenstaande wijzigingen 
niet).’

•  Aspen: ‘De regeling dat een werknemer van 55 
jaar of ouder kan aangeven niet meer in de nacht-
dienst geplaatst te willen worden, wordt hervormd 
met ingang van 1 juli 2016 voor iedereen die in 
ploegendienst werkt. Een verbeterplan moet 
leiden tot beperking van het overwerk / consig-
natie tot het strikt noodzakelijke. Onderdelen van 
dit verbeterplan zijn onder andere het verbre-
den van de kennis plus het vergroten van de in 
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te zetten groep in combinatie met een betere 
evaluatie van de oproepen. Daarnaast bepaalt 
een onderhoudsteam uiterlijk begin januari het 
maximaal aantal consignatie-diensten in dat jaar. 
Dit moet leiden tot het niet alleen verminderen 
van het aantal consignatiediensten maar ook tot 
het verlichten van de consignatielast. Met het 
bovenstaand is de gehele 50+-regeling vervallen 
per 1 juli 2016.’

•  AkzoNobel: ‘De leeftijd waarbij de werknemer 
niet meer tot overwerk is gehouden, wordt ver-
hoogd van 55 jaar naar 57 jaar. De leeftijd waarbij 
de werknemer niet meer kan worden verplicht tot 
consignatie wordt verhoogd van 55 naar 57 jaar. 
Bovenstaande aanpassingen worden afgespro-
ken onder de voorwaarde dat de periode tot 1 
juli 2018 (3 jaar) wordt gebruikt om maatregelen 
te treffen, waardoor, waar aan de orde, de mate 
waarin een beroep moet worden gedaan op 
uren buiten de normale werktijden ten gevolge 
van consignatie genormaliseerd wordt. Partijen 
streven ernaar om op termijn alle leeftijd gerela-
teerde ontziebepalingen uit de cao te verwijde-
ren en deze te vervangen door een algemene 
ontziebepaling.’

Zachte productiviteitsvoorbeelden 
•  SER: ‘De SER kan met instemming van de 

ondernemingsraad per kalenderjaar maximaal 5 
werkdagen aanwijzen als collectieve verlofdagen, 
voor zover er in dat jaar sprake is van sluiting van 
het pand op 1 of meer dagen tussen kerst en oud 
& nieuw. Wanneer sluiting rond deze feestdagen 
niet aan de orde is, blijft het aantal aan te wijzen 
collectieve verlofdagen gehandhaafd op 4 per 
jaar.’

•  Rabobank: ‘Partijen zullen een studie doen naar 
de toekomstige gewenste basis arbeidsduur. 
Aanleiding zijn de veranderende klantwensen en 
de wijze waarop de Rabobank daarop moet in-
spelen, zoals verwoord in de Visie 2017. Partijen 
onderkennen dat een verhoging van de arbeids-
duur in de komende jaren, waarin een forse 
personeelsreductie moet worden gerealiseerd, 
niet opportuun is. Rabobank vindt het voor de 
langere termijn van belang om de gewenste basis 
arbeidsduur te agenderen als onderwerp van 
cao-onderhandelingen. De studie moet antwoord 
geven op de vraag welke arbeidsduur in de 
toekomst het meest aansluit bij de Rabobank en 
haar medewerkers.’

Harde productiviteitsvoorbeelden
•  PPG Industries: ‘Het aantal vakantiedagen wordt 

teruggebracht van 25 nu naar 22 dagen per 
kalenderjaar. Deze drie dagen worden structureel 
ingebouwd in het nieuwe 5-ploegendienstroos-
ter als vrije dagen. De 4,36 dagen die te weinig 
gewerkt worden in het 6-3-rooster worden, zoals 
de meerderheid van de medewerkers nu al doet, 
structureel ingehouden op het salaris.’

•  VVT: ‘Het verlof van alle werknemers wordt 
verminderd met 21,6 uur per jaar met ingang van 
1 januari 2017.’

Interne flexibiliteit en wendbaarheid 
•  Achmea: ‘Partijen erkennen het belang van het 

vergroten van de interne flexibiliteit. Dit kan door 
op afdelingen, waar het werkaanbod wordt ge-
kenmerkt door onvoorspelbare pieken en dalen, 
nieuwe medewerkers arbeidsovereenkomsten 
met een flexibele arbeidsduur aan te bieden. 
Daar waar op deze wijze de interne flexibiliteit 
wordt vergroot, wordt de externe flexibiliteit terug-
gebracht.’

•  Jumbo Logistiek: ‘Bij de verruiming van de 
bedrijfstijd op zaterdag van 20.00 uur naar 22.00 
uur zal maximaal gebruik worden gemaakt van 
inzet op vrijwillige basis. Als dat niet mogelijk is, 
dan worden medewerkers in de ploegendienst 1x 
per 8 weken op zaterdag tot 22.00 uur ingeroos-
terd.’

•  Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrij-
ven: ‘Er komt een flex-regeling, waarmee bitumi-
neuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven de 
mogelijkheid krijgen om discontinuïteit beter op te 
kunnen vangen en flexibeler te kunnen omgaan 
met pieken en dalen in werkzaamheden.’

Afspraken verduurzamen flexibiliteit
•  IGMA: ‘IGMA zal voor het verrichten van operati-

onele werkzaamheden gebruik maken van mede-
werkers in vaste dienst. Naast deze medewerkers 
kan IGMA medewerkers inhuren, maar niet op de 
kernfuncties. Het percentage inhuur is maximaal 
25% van de totale operationele uren op voort-
schrijdend gemiddelde op jaarbasis.  
Kernfuncties zijn: Kraandrijver draadkranen  
(exclusief hydraulische kranen), Weger en  
Machinist.’

•  KPN: ‘Partijen spreken af dat UP-medewerkers 
die 26 aaneengesloten weken werkzaam zijn 
voor KPN recht hebben op alle duurzaam inzet-
baarheidsinstrumenten uit hoofdstuk 7 van de 
cao. Tevens spreken partijen af dat het huidige 
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beleid met betrekking tot flexwerkers binnen KPN 
en het resultaat daarvan in het regulier overleg 
worden geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd. 
Dit in het bijzijn van de businessverantwoordelij-
ken. Hiertoe zal KPN de vakbonden, binnen de 
kaders van hetgeen mogelijk is op grond van de 
Wet bescherming persoonsgegevens, voorzien 
van facts and figures met betrekking tot de uit-
voering van het flexwerkersbeleid binnen KPN.’

Afspraken scholing en ontwikkeling
•  Universiteit Nyenrode: ‘Sabbatical leave is nu 

opgenomen in de cao. De werkgever kan de 
werknemer op zijn verzoek verlof van langere 
duur verlenen voor een sabbatical leave. Onder 
sabbatical leave wordt verstaan een langere 
verlofperiode, waarbinnen de werknemer alge-
meen of gericht aandacht besteedt aan de eigen 
employability.’

•  SBS Productions: ‘De opleidings- en scholings-
wensen en mogelijkheden van de individuele 
medewerker worden een vast onderdeel van de 
jaarlijkse beoordelingscyclus. De hoogte van het 
jaarlijkse opleidingsbudget wordt in samenspraak 
met de ondernemingsraad vastgesteld.’

•  HEMA cao-hp: ‘Ten behoeve van alle hp-mede-
werkers wordt per 1 april 2016 een opleidings-
budget beschikbaar gesteld van 1,25% van de 
loonsom, te weten € 250.000.’

Afspraken ontwikkeling
•  Productie- en leveringsbedrijven: ‘Er zal aan de 

bedrijven een scan worden aangeboden waar-
mee de arbeidsmarktmobiliteit op bedrijfsniveau 
en van (groepen) werknemers kan worden vast-
gesteld waarna op verbetering kan worden ge-
stuurd, zowel op de korte als op de lange termijn.’

•  Sovay Chemie: ‘Om werknemers meer zicht te 
geven in de mobiliteitsmogelijkheden zal de  
mogelijkheid worden geboden tot een financiële 
foto of -scan. Dit eens in de 5 jaar (maximaal) en 
de vergoeding zal op 50-50 basis geschieden 
met een maximaal bedrag voor Werkgever van  
€ 400 per scan.’

•  Groothandel in Groenten en Fruit: ‘Ten slotte 
zijn cao-partijen overeen gekomen dat iedere 
werknemer recht heeft op een persoonlijke 
voucher ter waarde van € 300 die kan worden 
ingezet voor een persoonlijk adviesgesprek voor 
werknemers die 3 jaar voor de AOW-gerechtigde 
leeftijd zijn of voor een extern loopbaangesprek. 
De voucher zal waarschijnlijk in te wisselen zijn 
bij het GF-Groothandelsfonds, waardoor een deel 

van de voucher gesubsidieerd wordt. De waarde 
wordt niet uitgekeerd in geld. De werknemer kan 
ook kiezen voor het eenmalig opnemen van een 
vrije dag gedurende de looptijd van de cao. Aan 
de precieze uitwerking van deze regeling wordt 
nog gewerkt.’

Afspraken mobiliteit 
•  Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf: 

‘Cao-partijen hechten waarde aan de werkgele-
genheid in onze bedrijfstak, aanpalende techni-
sche sectoren en intersectorale mobiliteit. In het 
licht van de krimpende markt en de sanering in 
de bedrijfstak wordt een pilot van werk naar werk 
begeleiding van 40 medewerkers in het kader 
van het nieuwe 3de tranche sectorplan tot medio 
2018 uitgevoerd. De resultaten van de pilot kun-
nen input leveren voor werk naar werk afspraken 
in de toekomst.’

•  Kinderopvang: ‘Weerbaarheid en wendbaarheid 
in het werk is voor medewerkers en organisaties 
ook van belang voor hun toekomst. Mobiliteit, 
arbeidsmarkt- en loopbaanbewustzijn zijn hierbij 
sleutelbegrippen. Cao-partijen willen het bewust-
zijn hiervan in de sector vergroten en preventie 
versterken. Daarom worden de beschikbare 
materialen en het aanbod van FCB voor werkne-
mers extra voor het voetlicht gebracht en vullen 
partijen hierop activiteiten en middelen zo nodig 
verder aan.’

Afspraken werkdruk en gezondheid 
•  Textielverzorging: ‘De huidige Arbo catalogi en 

branche specifieke RI&E’s zullen in opdracht van 
cao-partijen worden geactualiseerd. De geactua-
liseerde RI&E zal met een publiciteitscampagne 
bij werkgevers en werknemers worden geïntrodu-
ceerd. Tegelijkertijd zal de campagne gericht zijn 
op het intensiveren van de aandacht van zowel 
werkgever als werknemer op goede arbeidsom-
standigheden.’

•  Tuincentra: ‘Cao-partijen werken het idee uit om 
medewerkers te stimuleren om training te volgen 
op het gebied van veiligheid in de winkel. Deze 
trainingen zullen onder de aandacht van werk-
gevers worden gebracht, met het oogmerk dat 
zij hun medewerkers zo’n training laten volgen. 
Voor managers en assistent-managers zullen 
branchebreed veiligheidstrainingen (niet digitaal) 
worden georganiseerd, gericht op het omgaan 
met fysiek en verbaal geweld. Werkgevers zullen 
deze trainingen betalen; medewerkers investe-
ren in tijd, omdat de trainingen buiten werktijd 
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gegeven zullen worden. Bij het opzetten van deze 
trainingen zullen lokale activiteiten en initiatieven 
van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden 
betrokken.’

•  InBev Nederland: ‘Voor alle AB-InBev mede-
werkers zal bedrijfsfitness, vanuit alle fitness-
aanbieders, fiscaal aantrekkelijk aangeboden 
worden. De werkwijze en communicatie daarvoor 
zal binnenkort opgestart worden, in lijn met 
werkwijzen van andere cao à la carte-regelingen. 
De mogelijkheden via Fonds Verhelst zullen door 
Fonds Verhelst gecommuniceerd worden.’

Afspraken arbeidsverhoudingen
•  Gehandicaptenzorg: ‘Om adequaat te kunnen 

inspelen op de veranderende omstandigheden 
hebben werkgevers en werknemers meer ruimte 
voor maatwerk nodig ook op het terrein van 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. 
Dit vraagt om aanpassing van de cao die leidt tot 
vergroting van het aanpassingsvermogen van or-
ganisaties en werknemers en tot meer mogelijk-
heden om rekening te houden met de individuele 
wensen van werknemers.’

•  Welzijn: ‘Continuïteit, kwaliteit, zekerheid en 
gelijke behandeling zijn voor cao-partijen belang-
rijke begrippen in de relatie tussen werkgever 
en werknemer. Daardoor wordt geïnvesteerd in 
de aantrekkelijkheid van de sector en behoud 
van kennis in de sector en daarmee ook in reële 
werkgelegenheid. Cao-partijen nemen daarom in 
de preambule van de cao deze visie en uitgangs-
punten op. De tekst hiervan luidt: ‘De medewer-
kers in de branche W&MD zijn het kapitaal van 
de organisatie. Het is daarom van belang dat de 
medewerkers in staat zijn om hun werk zo goed 
mogelijk te doen en te anticiperen op veranderin-
gen in het werk en in de organisatie. Een mede-
werker die flexibel en arbeidsmarktfit is en een 
op ontwikkelen gerichte houding heeft, draagt 
hierdoor bij aan de doelen en de continuïteit van 
de organisatie. In de cao-W&MD staat het ge-
sprek tussen werkgever en werknemer centraal. 
Zodat zij met elkaar kunnen bespreken wat zij 
van elkaar nodig hebben en wat zij elkaar kunnen 
bieden. Zij geven hiermee uitdrukking aan goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap. Het 
is voor de toekomst van de branche van belang 
dat kennis en kwaliteit van medewerkers wordt 
bevorderd en behouden. Werkgevers in de bran-
che spannen zich daarom in om zoveel mogelijk 
werkzekerheid aan medewerkers te bieden, in de 

vorm van vaste contracten en een vast aantal te 
werken uren. Daarnaast bieden werkgevers aan 
medewerkers met een tijdelijk of flexibel contract 
dezelfde kansen en mogelijkheden voor professi-
onalisering en duurzame inzetbaarheid. In artikel 
2.1 wordt toegevoegd dat het werk in W&MD 
zoveel mogelijk wordt gedaan door werknemers 
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Daarmee levert de sector kwaliteit en conti-
nuïteit en hebben werknemers meer zekerheid  
op werk.’

Afspraken over toekomstbestendigheid
•  HBO: ‘Sociale partners blijven inzetten op  

verhoging van de kwaliteit van het onderwijs  
en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en 
van het personeel. Het HR-beleid van de hoge-
scholen moet deze ontwikkeling mogelijk maken 
en de hogescholen in staat stellen het hoofd te 
bieden aan de uitdagingen die op de hogeschool-
organisatie afkomen. De cao zal in zijn vorm 
en inhoud zoveel mogelijk dienen aan te sluiten 
op het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de 
hogeschool. De cao moet zo zijn ingericht dat 
dit beleid wordt gefaciliteerd en gestimuleerd en 
moet een uitdrukking zijn van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en werk- 
nemer om ervoor te zorgen dat de werknemer 
met plezier kan functioneren, zijn professionaliteit 
kan onderhouden en zijn duurzame inzetbaarheid 
kan bevorderen. Ruimte moet worden gemaakt 
voor meer differentiatie in de cao. Bijvoorbeeld 
tussen onderwijssectoren en tussen onderwij-
zend en onderwijsondersteunend personeel.’

•  Textielverzorging: ‘Partijen spreken af om gedu-
rende deze cao-periode te komen tot concrete 
afspraken om op ondernemingsniveau voor een 
duidelijke modernisering en flexibilisering van 
de cao-Textielverzorging. Hiertoe worden op 
basis van nader onderzoek de randvoorwaarden 
concreet uitgewerkt, waarbij onder andere flexi-
biliteit, werkroosters, dagvensters en een budget 
neutrale verrekening van de toeslagen worden 
meegenomen. De huidige werknemers gaan er in 
inkomen niet op achteruit. Hierbij worden externe 
deskundigen ingezet. Circa drie bedrijven die 
een OR/PVT hebben zullen een administratieve 
(schaduw)proef draaien, gericht op de uit te wer-
ken werktijdenroosterregeling (toets knelpunten). 
Partijen zullen deze afspraken uiterlijk 1 juli 2017 
overeenkomen en deze afspraken vastleggen 
in een nieuwe cao, waarbij dit in een specifiek 
samenhangende tekst nader wordt omschreven 
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(zogenaamd A- en B-deel). De besluitvorming zal 
binnen Raltex plaatsvinden.’

Afspraken leesbaarheid
•  KPN: ‘Partijen maken een procesafspraak 

waarbij een vereenvoudigde herschreven cao 
(zowel vereenvoudigd qua taal als qua lay-out) 
in de plaats treedt van de cao zoals partijen die 
overeen zullen komen. Partijen beschouwen die 
als een technische aanpassing (achterban raad- 
pleging niet nodig) en zullen alles in werking 
stellen wat nodig is om die versie bij SZW aan 
te melden in plaats van de cao zoals partijen die 
overeen zullen komen.’ 

•  VVV: ‘Werkgeverspartij bij de cao voor de VVV 
zal in overleg met de partij ter andere zijde de 
bepalingen uit de per 1 april 2016 aflopende cao 
waar nodig tekstueel opschonen en modernise-
ren.’
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Thema Uit eigen beweging 

In deze cao-periode wordt de focus gelegd op: in beweging komen, in 
beweging zijn en in beweging blijven. Of het nu gaat om je ontwikkeling 
in je huidige functie, of een andere functie binnen of buiten NN, het is 
van groot belang dat je in jezelf blijft investeren.  
Ontwikkeling hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het 
gesprek tussen jou en je manager. Daarom introduceren partijen het 
loopbaanplan, breiden de ontwikkelmogelijkheden verder uit en verplaat-
sen instrumenten van het sociaal plan naar de cao. Deze mogelijkheden 
worden gedurende de looptijd van deze cao beschikbaar gesteld. Je 
wordt hierover periodiek geïnformeerd.

•   Loopbaanplan: Iedere medewerker maakt een persoonlijk  
loopbaanplan. Dit plan is onderdeel van de pcb-cyclus en is het 
uitgangspunt bij je ontwikkeling. Jij bent zelf schrijver, regisseur en 
eigenaar.

Jouw loopbaanplan focust op wat jij nodig hebt om:
•   te blijven voldoen aan de vereisten van je huidige functie, en
•   voorbereid te zijn op een andere functie binnen NN en/of een functie 

buiten NN.
Voor het maken van je loopbaanplan kun je hulp vragen; bijvoorbeeld 
van je eigen manager, een mentor, een collega of een specialist. Daar-
naast worden ondersteunende trainingen/workshops voor medewerkers 
en managers ontwikkeld.

•    Uit Eigen Bewegingsdag in 2017: In 2017 kun je een extra dag  
besteden om te werken aan je loopbaanplan of om een activiteit te 
ondernemen in het kader van dit plan.

•   Ontwikkelafspraken: Ontwikkelafspraken in de pcb-cyclus  
tellen voor de helft mee in je beoordeling. In specifieke gevallen kan 
hier in gezamenlijk overleg van worden afgeweken. NN faciliteert 
trainingen / workshops om jou en je manager voor te bereiden op het 
voeren van een goed ontwikkelgesprek.

•   Faciliteiten voor ontwikkeling: Ontwikkeling kost niet alleen geld, 
maar vaak ook tijd. Voor toekenning van ontwikkelfaciliteiten geldt als 
uitgangspunt ‘ja’ of ‘ja, tenzij’. Uitgangspunt is dat opleidingen die nodig 
zijn voor de uitoefening van je functie of voor een nieuwe functie (bin-
nen of buiten NN) worden vergoed. Voor de tijdsinvestering geldt als 
uitgangspunt: helft eigen tijd, helft tijd van NN. Opleidingen die nodig 
zijn voor je huidige functie kun je volledig in werktijd doen. In afdelin-
gen waar volgens een rooster wordt gewerkt, is de tijd vrijmaken voor 
opleidingen lastig. Partijen zijn het erover eens dat tijd geen belem-
mering mag zijn om een opleiding te volgen. Het vraagt van jou dat je 
vroegtijdig je opleidingswens en de gevolgen voor het rooster met je 
manager bespreekt.

•   Inspiratiesessies: Partijen organiseren inspiratiesessies op thema’s 
die in deze cao-periode centraal staan. Doel van deze sessies is om 
informatie te verschaffen, medewerkers te betrekken en de dialoog met 
medewerkers over deze thema’s te vergroten.

AWVN-duiding 

Mobiliteit

Gesprek leidinggevende - 
medewerker

Integraal DI-beleid

Persoonlijk ontwikkelplan

Eigen regie

Ondersteuning

Ondersteuning / eigen regie

Ontwikkelafspraken en 
beloning

Ondersteuning
ontwikkelgesprek

Binnen of buiten huidige 
organisatie

Werkgever investeert in geld 
(tot 100%) en geld (50%), 
werknemer in tijd (50%)

Eigen regie

Inspireren / informeren

Bijlage   2  

Cao-afspraken over integraal DI-beleid bij NN  
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Inspireren / informeren

Instrumenten / arbeids- 
marktwaarde

Instrumenten / eigen regie

Inspireren / informeren

 

Interne en externe mobiliteit

Interne mobiliteit

Externe mobiliteit

•   Toegankelijkheid instrumenten en informatie: NN zal de middelen die 
betrekking hebben op het thema ‘Uit Eigen Beweging’ gemakkelijk toe-
gankelijk maken en de medewerkers hierover uitgebreid informeren.

•   Persoonlijke kracht en arbeidsmarktwaardebepaling: Om daadwerkelijk 
te kunnen bewegen, is zelfinzicht nodig. Inzicht in elementen als ‘Wie 
ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Wat zijn mijn talenten? Wil ik deze 
verbreden of liever verdiepen?’ Inzicht in je persoonlijke kracht en de 
waarde die je op de arbeidsmarkt hebt, vergroot je mogelijkheid om 
meer concrete focus en inhoud te geven aan jouw beweging. Om dit te 
ondersteunen, introduceert NN gedurende de looptijd van de cao in-
strumenten, waarmee je je eigen arbeidsmarktwaarde en persoonlijke 
kracht van dat moment kunt vaststellen en versterken. Met arbeids-
marktwaarde bedoelen we hoe eenvoudig of lastig het is om met je 
specifieke kennis, ervaring en persoonlijke situatie op de arbeidsmarkt 
een passende baan te vinden.

•   Feedback: Partijen constateren dat feedback geven en open staan 
voor feedback om te groeien bij NN nog verder ontwikkeld kan worden. 
Feedback is van groot belang voor zelfinzicht en kan gevraagd worden 
aan je leidinggevende, maar net zozeer aan bijv. klanten en directe  
collega’s. Om feedback geven en vragen te stimuleren, is een  
360° feed-back instrument beschikbaar waarmee je zelf feedback  
kunt vragen.

•   Externe arbeidsmarkt: Als informatie voor het opstellen van je loop-
baanplan zal NN rapportages beschikbaar stellen met de trends in de 
arbeidsmarkt. Deze rapportages vergroten het inzicht in opkomende  
en groeiende, maar ook in krimpende sectoren en beroepen.

•   Andere ervaring opdoen: Het opdoen van nieuwe ervaringen vergroot 
het inzicht in wat je wilt en wat je kunt. Interne roulatie, stages, deta-
cheringen, projecten, het bezoeken van een extern bedrijf en neven-
activiteiten zijn vormen van het opdoen van andere ervaring. Partijen 
zijn het erover eens dat de inzet van deze mogelijkheden moet worden 
vergroot. Belemmeringen om andere ervaringen op te doen moeten zo-
veel mogelijk worden weggenomen. Voor het toekennen van verzoeken 
geldt het uitgangspunt ‘ja’ of ‘ja, tenzij’.

•   Interne arbeidsmarktplaats: NN zal een interne arbeidsmarktplaats 
inrichten, waarbij het aanbod van projecten of andere (tijdelijke) werk-
zaamheden binnen NN samenkomt met de wens, belangstelling en 
mogelijkheden van medewerkers. Afspraken over de duur en terugkeer 
in de eigen functie worden in overleg tussen de medewerker en de 
betrokken managers gemaakt.

•   Geleidelijk vertrek bij NN: Met medewerkers die voor zichzelf willen 
beginnen en die het per direct beëindigen van het (gehele) dienstver-
band met NN als een te grote stap ervaren, kan een maatwerkafspraak 
worden gemaakt. NN stelt hiervoor in redelijkheid faciliteiten in tijd of 
geld beschikbaar.

Thema Uit eigen beweging AWVN-duiding 
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•   Werkdrukbeleving: De belasting op het werk, al dan niet in combinatie 
met de overige (privé) taken en zorgen, kan leiden tot een gevoel van 
stress en als onevenwichtig worden ervaren. Inzicht in wat jou stress 
geeft en welke mogelijkheden je hebt om die druk te verminderen, kan 
je helpen om hierover met je manager in gesprek te gaan en hierover 
afspraken te maken. Om dit inzicht te krijgen zal NN een persoonlijke 
werkdrukmeting aanbieden. De resultaten van deze meting zijn per-
soonlijk en alleen voor jou bestemd. Uit de geanonimiseerde resultaten 
kunnen wel trends onderkend worden die tot verbeteringen bij NN 
kunnen leiden.

•  Mantelzorg: Het aantal mantelzorgers in Nederland is substantieel 
en groeiend. Ook bij NN werken medewerkers met mantelzorgtaken. 
Deze mantelzorgtaken worden niet altijd als zodanig herkend door de 
mantelzorger en/of de manager. Partijen hebben afgesproken dat NN 
informatie zal bieden over het herkennen van mantelzorg, het omgaan 
met deze taken in relatie tot het werk en managers zal stimuleren om 
de mantelzorgtaken te bespreken. NN zal ervoor zorgen dat managers 
en medewerkers informatie kunnen krijgen en verwezen kunnen wor-
den naar in mantelzorg gespecialiseerde organisaties.

•  Afspraken in de pcb-cyclus: Het werk bij NN is niet altijd in een kalen-
derjaar te vangen. Soms doe je een project van een paar maanden, of 
word je voor een periode gedetacheerd. Wellicht volg je een opleiding 
die een aantal jaren duurt. Je kunt in de pcb-cyclus ook resultaat- en 
ontwikkelafspraken maken die korter of langer zijn dan de reguliere 
1-jarige pcb-cyclus. Door in elk pcb-gesprek bij de voortgang stil te 
staan, kun je sneller anticiperen op ontwikkelingen.

•  Performance Management (PM) in ontwikkeling: Het is voor NN 
belangrijk om veranderingen sneller te realiseren en PM hierop aan 
te sluiten. In 2016 doet een beperkte groep medewerkers, van wie 
een deel onder de werkingssfeer van de cao valt, ervaring op met een 
andere manier van PM. Met meer korte checks op voortgang, terug- en 
vooruitkijken met een focus op luisteren en coachen. Ook wordt onder-
zocht of de koppeling tussen de beoordeling en beloning anders kan. 
Dat betekent dat deze groep tijdens de pilot niet conform de cao-voor-
waarden wordt beoordeeld en beloond maar conform de specifieke 
pilotvoorwaarden. De veranderingen in PM moeten de dialoog, ontwik-
keling en sneller aanpassen van afspraken aan gewijzigde omstandig-
heden stimuleren. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot zullen 
partijen bezien of en hoe dit PM systeem breder voor medewerkers kan 
worden ingezet. 

Instrumenten

Instrumenten

Maatwerk

Nu werken aan nu en later

Experimenteren

Thema Uit eigen beweging AWVN-duiding 
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(Assistent-) Scheidsrechters 
Betaald Voetbal, 18K, A. 
Schulman, ABAB Groep, 
ABN AMRO, Achmea, Action, 
ADM Cocoa, Afval & Milieu – 
Proces, Agterberg, Air Liquide 
Industrie, Akzo Nobel (4x), 
Albemarle, Albron, Algemene 
Verpakkings Industrie, Alkor 
Draka, Almatis, Aluchemie, 
Ambachtelijke Pluimvee en 
Wildbedrijven, Ammeraal, 
Ampco Flashlight Rental, 
ANP, AOJ, Apeldoorn Flexible 
Packaging, Aquabus, Arbo Unie, 
Arcadis, Ardagh Glass, Arkema 
Rotterdam, Arkema Vlissingen, 
Ashland, Aspen, Astellas, 
Atradius, Audax, Avebe, Aviko, 
AWVN, Axel Christiernsson, 
AZL, Bestuurders PO, 
Betonproducten, Bilthoven 
Biologicals, Bio MCN, 
Biohorma, Bitudak, 
Bloembollengroothandel, 
Bloemen en Planten 
Groothandel, Blue Circle, 
Blue Sky Group, Boehringer 
Ingelheim Animal Health 
Operations, Boekhandel, Bos en 
Natuur, BRF, British American 
Tobacco Nederland, Brocacef, 
Brunen, Bulksector Rotterdamse 
Havengebied, C&D Foods, 
Cabot, Canon, CAOP, Cargill 
Amsterdam, Carglass, CBR, 
CED, CêlaVíta, Chemgas, 
Chemours Netherlands, Chep 
Benelux, CINOP, CITO, CIZ, 
CJG Rijnmond, Clearcrystal, 
Climax, CNC Grondstoffen, 
Coca Cola, Coffee & Tea en DE 
Diensten, Concertgebouworkest, 
Concertgebouworkest 
Stafleden, Contractcatering, 
COVRA, Croda, Crown van 

Gelder, CRV Holding, CurTec, 
Dagattractiebedrijf, Dagrecreatie, 
Dalli de Klok Locatie 
Hoensbroek, Danisco Zaandam, 
DB Schenker Rail, DEKRA 
Certification, Dierenartspraktijk, 
Dierenartspraktijken 
(dierenartsen in loondienst), Dijk 
Educatie, Doe-Het-Zelf, DPI, 
Drankindustrie, Drost, DS Smith 
Packaging Barneveld, DS Smith 
Paper de Hoop, DSM Sinochem 
Pharmaceuticals, DUCOR 
Petrochemicals, Dutch Glycerin 
Refinery, Dyade, Ecolab, 
Emerald Performance Materials, 
Eska Graphic Board, Essberger, 
Essentra Extrusion, Euroma, 
Fagron Services en Spruyt 
hillen, Farm Frites, FNV, Fokus, 
Forbo Flooring, Forbo-Novilon, 
Fresenius, Fujicolor Benelux, 
Gasunie, Gehandicaptenzorg, 
Gemaksvoedingindustrie, 
Gemeenten, Genpact, 
Gezondheidscentra, GGF, 
Givaudan, Glastuinbouw, 
Golfbranche, Gouda 
Refractories, Greenpeace, 
Groenvoederdrogerijen, 
Groningen Airport Eelde, 
Gulpener, Gunvor Petroleum 
Europoort, GVB, GWK Travelex, 
HAL Beheer, Hapag-Lloyd, HAS 
KennisTransfer, Hatenboer-
Neptunus, Havenbedrijf 
Rotterdam, HBO, Heineken, 
HEMA, HEMA hp, Henkel, 
Hexion, HISWA, Hochwald, 
Hoveniersbedrijf, Huhtamaki, 
Huntsman, ICK, IGMA, 
Imperial Tobacco Joure, 
InBev, Inclusief Groep, Inretail, 
Intersnack, Intertaste, Intertek 
Polychemlab, INTOS, ISA HTV, 
Jeugdzorg, Johnson Matthey, 

Jumbo Crew Services, Jumbo 
Logistiek, Kaaspakhuisbedrijf, 
Kabel & Telecom, 
Kalkzandsteenindustrie-/
Cellenbetonindustrie, Kartoflex, 
Katwijk Chemie, KEMA, 
Kemira, Kessel, Kinderopvang, 
Kisuma Chemicals, KIT, 
KLM Grondpersoneel, Knauf 
Insulation, Koppert, KPN, 
Kunsteducatie, Kunststof, Lamb 
Weston/ Meijer, Lantor, Lassie, 
Lawter Maastricht, LEO, Linde 
Gas, Loodswezen, Loparex, 
Loterij Organisatie, Lyondell 
Chemie, Maasveren, Maatschap 
Europoort Terminal, Mantelcao 
Foodservice en (GIL), Marine 
Harvest Sterk, Mars Food, MBO, 
Menken Groep, Metalektro 
(2x), Mondi Heerlen, Mondo 
Minerals, Mondo Minerals, 
MSD, MSM, Multimodaal 
Vervoer, Museum cao, MvT, 
NAK, Natuursteenbedrijf, NEC, 
NEP Broadcast Services en 
NEP Prographics, Nestlé, 
New Wave Holland, Niacet, 
NIZO food research, NN, 
Noordgastransport, NSPOH, 
Nuplex Resins, NXP, Nyenrode, 
OBA Bulk Terminal Amsterdam, 
OCI Nitrogen, ODV Maritiem, 
Oetker, Offshore Catering, O-I 
Manufacturing, Onderwijsbureau 
Twente, Onderzoekinstellingen, 
Open Teelten, Openbaar 
Vervoer, Orsima, OWASE, 
Owens Corning Veil, 
Panteia, Papierindustrie, 
Papyrus, Parenco, 
Parketvloerenondernemingen, 
Patheon Biologics, Peko 
Beheer, PepsiCo, PGGM, 
PGI Nonwovens, Philip 
Morris, Pipelife, PLb, Plukon, 

AWVN volgt alle cao-akkoorden, van leden en niet leden, voor zover die bekend zijn gemaakt.  
Een 2016-akkoord is een cao-akkoord dat is afgesloten voor 2016 en met een ingangsdatum van  
1 januari 2016 (of later) en alle cao-akkoorden die tot stand zijn gekomen vanaf 1 januari 2016 en  
(vrijwel) heel 2016 beslaan.

Onderzochte akkoorden zijn: 

Bijlage   3  

Verantwoording 
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Pluryn Maatschappelijke 
Ondernemingen, PO, Podia, 
Politie, Polytec Plastics, PostNL, 
PostNL Postbezorgers, PPG 
Coatings, PPG Industries (2x), 
PQ Silicas, ProfCore, Promens 
Deventer, Promens Zevenaar, 
Provincies, Pyroll, Qlip, 
Rabobank, Randstad, RAPL, 
RBS, RDW, Reclassering, 
Recreatie, Reformatisch Primair 
Onderwijs, Reisbranche, 
Rendac, Renolit, RET, Rio 
Tinto Minerals, Rockwool, 
Rosier, Rotterdam Short Sea 
Terminals, SABIC, Sabic IP, 
Sappi, SBB, SBS, SCA Hygiene 
Products Hoogezand, SCA 
Hygiene Products Suameer, 
SCA Logistics, SCA SCA 
Hygiene Products Cuijk, 

Schilders, Schippersinternaten, 
Schur Flexible, SecurCash, 
Sekisui Alveo, SER, SGS 
Nederland, Shell, Sibelco 
Benelux, SIGN-Bedrijven, Siniat, 
Sitech, Slagersbedrijf, Smilde, 
Smurfit Kappa Corrugated 
Benelux, SNS, Solidus 
Solutions, Solvay Chemie, 
Sonac Vuren, Sonneborn, 
SOS International, Sport, 
Sportvereniging, Stamicarbon, 
Stramit, Struik, Suiker Unie, 
Supermarkt, SW-bedrijven, 
Swissport, Synprodo, Synthos 
Styrenics, Tankstations, Tate 
& Lyle, Taxi, TEAM Terminal, 
Tentoonstellingsbedrijven, Teva, 
Textielgoederen Groothandel, 
Textielverzorging, Theater, 
Timeos, Tomingroep, Trainer/ 

coaches Betaald Voetbal, 
Transavia Cabinepersoneel, 
Transavia Oproepkracht Cabine, 
Trespa, Trobas, T-Systems, 
Tuincentra, Tuinzaadbedrijven, 
Uitvaartbranche, Umicore, 
Unilever, UWV, VACO, 
Vakwerkbedrijven in de 
Bedrijfstak Natuursteen, 
Vandervalk+deGroot, 
Varkensverbetering, 
VCK Logistics Airfreight, 
Vermo, ViskoTeepak, 
VIVAT, Vleessector, 
Vleeswarenindustrie, VO,  
VVT, VVV, VVVF, Welkoop, 
Welten, Welzijn,  
Wijnen, H. van, Yara Sluiskil,  
Zaterdagbestellers, 
Zeilmakerijen, Zorgverzekeraars, 
Zuivelindustrie, Zwembaden.
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Colofon

Auteurs: Hendrik Noten en Laurens Harteveld 

Eindredactie: Erik Heidemann en Jacqueline Kooi

Peildatum: 27 december 2016, laatst meegenomen akkoord:  

Apeldoorn Flexible Packaging

 

Vormgeving: Petra Klerkx, Amsterdam

Druk: AWVN, februari 2017
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arbeidsverhoudingen

medewerkersontwikkeling

organisatieontwikkeling

arbeidsvoorwaardenvorming

- netwerk voor werkgevers
- beïnvloeden sociaal-economisch klimaat
- agenderen innovatieve hr-thema’s
- verstrekken informatie

hr-strategieorganisatiedoelstellingen

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

  AWVN-hoofdkantoor

 Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 12

  2594 AV Den Haag

 Postadres   Postbus 93050

  2509 AB Den Haag

 Telefoon  070 850 86 00

 Fax 070 850 86 01

  AWVN-werkgeverslijn

 Telefoon    070 850 86 05

 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl

 Web www.awvn.nl 


