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Parlementaire enquête over het Fyra-
debacle. Mishandeling van een conduc-
trice in Hoofddorp. Poortjesspringers op 
Rotterdam Centraal. Malversaties door 
NS-dochteronderneming Abellio bij con-
cessieverlening in Limburg. De FNV die 
daarom op 3 juni het vertrouwen in NS-
topman Huges opzegt. Zijn aftreden op 
5 juni. Kortom: het was een zeer roerig 
half jaar voor NS. En in dat half jaar aan 
hoofdonderhandelaars Hans Hemels (di-
recteur HR en Organisatieontwikkeling 
bij NS) en Yolanda Verdonk (directeur HR 
bij NS Reizigers) de schone taak om met 
FNV Spoor, VVMC, CNV Vakmensen en 
VHS tot een nieuwe cao en een nieuw 
sociaal plan te komen. 
Dat lukte: het resultaat lag er nota bene 
op 4 juni. Na 28 uur onderhandelen, een 
absolute recordtijd. Hemels: ‘Het tijdsge-
wricht waarin de cao tot stand kwam, 
maakt deze zo bijzonder. In een bedrijf 

als het onze, met traditionele arbeids-
verhoudingen en een hoge organisatie-
graad, hadden de onderhandelingen 
in zo’n stormachtige periode ook heel 
anders kunnen uitpakken.’
NS heeft volgens Hemels een historie 
van vernieuwende cao’s (‘het is de tradi-
tie waar wij in staan’), maar zelf zat hij 
nooit eerder aan de onderhandelings-
tafel. Verdonk was wel betrokken bij de 
vorige onderhandelingen, en dit keer 
dus als hoofdonderhandelaar. ‘We zagen 
een kans om het overleg op nieuwe leest 
te schoeien’, aldus Hemels. ‘In plaats van 
opereren vanuit het traditionele conflict-
model, wilden we sámen met de bonden 
bouwen aan een aantrekkelijk perspec-
tief.’ Verdonk vult aan: ‘Dat is goed voor 
onze medewerkers en voor ons bedrijf. 
De relatie tussen NS en vakbonden is 
een lange-termijnrelatie. Als je een cao 
hebt met een winnaar en een verliezer, 

dan gaat het niet werken; er moet balans 
zijn. Daarom hebben we ons loonbod 
ook geobjectiveerd – op basis van de 
criteria koopkracht, concurrentiekracht 
en productiviteit – en de bonden uitge-
nodigd hetzelfde te doen.’

De drie E’s
Ze hangen tijdens het interview de flap 
aan de muur die ook aanwezig was bij 
ieder overleg met de bonden. Daarop 
staan de ambitie en principes die tijdens 

In zeer roerige tijden wisten NS en bonden 
deze zomer te komen tot een ‘cao van 
de 21ste eeuw’, die zowel qua inhoud 
als proces vernieuwend is. De twee NS-
hoofdonderhandelaars blikken terug. ‘In 
plaats van opereren vanuit het traditionele 
conflictmodel, wilden we sámen bouwen 
aan een aantrekkelijk perspectief.’
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de cao-startconferentie in februari al 
door alle betrokken partijen werden 
onderschreven als ‘kapstok’ voor het cao-
overleg. De ambitie: NS op de kaart hou-
den als klantgericht en flexibel bedrijf, 
aantrekkelijk voor jong en oud, met 
gezonde en vitale arbeidsverhoudingen – 
dit alles ook met het oog op toekomstige 
concessieverleningen. De principes (de 
drie E’s): Eenheid (herkenbaar voor álle 
medewerkers), Eenvoud (flexibel en uit-
voerbaar) en Eigenaarschap (maatwerk 

Cao-overleg NS 
doorstaat de 
storm (met glans)

‘ Als je een cao hebt met 
een winnaar en een 
verliezer, dan gaat het 
niet werken’

Onlangs verscheen de AWVN-
publicatie De cao van de 21ste 
eeuw. Deze publicatie bevat 
o.a. tien praktijkverhalen 
van werkgevers en hun 
vakbondsbestuurder(s), die 
vertellen over de omslag 
naar vernieuwing, het 
proces van vernieuwen en 
de bereikte resultaten. Ze 
gaan over het brede scala 
aan verschijningsvormen van 
vernieuwing: een meer eigentijds 

voorbereidingsproces, een 
andere vorm, modernere vorm en 
vernieuwde inhoud. Verder bevat 
het boekje een meer theoretisch 
deel over de visie, aanpak en 
vormen van vernieuwing.
De publicatie is te downloaden 
van de AWVN-site (kijk onder 
‘Publicaties’). Een gedrukt 
exemplaar – gratis voor leden 
– kunt u opvragen bij de AWVN-
werkgeverslijn, 070 850 86 05, 
werkgeverslijn@awvn.nl.

Cao van de 21ste eeuw

Yolanda Verdonk Hans Hemels
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en vertrouwen). Verdonk licht toe: ‘Je 
wilt niet dat voor verschillende bedrijfs-
onderdelen andere afspraken gelden – de 
NS is één bedrijf. Het vorige ‘gele boekje’ 
(het cao-boekje – red.) was dik, stond 
vol met regelingen én uitzonderingen 
daarop. We hebben een eerste stap gezet 
naar simpelere afspraken, meer op basis 
van vertrouwen dan van controle. Maar 
de weg naar meer maatwerk is nog best 
lastig gebleken. Dat knelt bij de bonden, 
die toch meer zijn van gelijke mon-
niken, gelijke kappen – en dus van de 
collectiviteit.’ 
Hoewel het is gelukt de collectieve 
ontziemaatregelen (seniorenregelin-
gen) voor kantoormedewerkers om te 
bouwen tot meer maatwerk, is dat voor 
roostergebonden medewerkers nog niet 
het geval. Hemels: ‘De ene vijftiger is de 
andere niet, maar ze krijgen nog steeds 
wel allemaal dezelfde ontziemaatrege-

len, zoals seniorendagen en vrijstelling 
van nachtdiensten. Met de vergrijzing 
van de populatie legt dit onevenredig 
veel druk op het jongere personeel. Ja, 
onregelmatigheid is vermoeiend, maar 
we hadden meer willen kijken naar de 
werkelijke impact hiervan door de jaren 
heen op de individuele medewerker. Met 
de Work Ability Index bijvoorbeeld kun je 
dat prima in beeld krijgen.’ 

Vernieuwing
Op andere punten zijn juist heel grote 
stappen gezet. De pensioenafspraken 
bijvoorbeeld waren snel rond, aangezien 
die al uitvoerig waren voorbereid in een 
werkgroep met pensioenspecialisten 
van alle partijen. ‘Medewerkers hadden 
ons duidelijk meegegeven dat pensioen 
heel belangrijk voor ze is en dat het 
best iets mag kosten om dat in stand te 
houden’, vertelt Hemels. ‘We hebben dit 

uitgewerkt in tabelletjes waarin vast 
salaris en pensioenopbouwpercentages 
naast elkaar stonden, zodat er een in-
tegrale afweging kon worden gemaakt 
tussen inkomen nu en inkomen later. 
Samen hebben we besloten te kiezen 
voor een zo goed mogelijk pensioen.’
Naast een nieuwe cao ligt er ook een 
nieuw sociaal plan, inclusief sociaal-be-
leidskader. Met name aan NS-zijde was 
de insteek daarbij dat het nieuwe sociaal 
plan vooral moest helpen om mensen 
in beweging te krijgen, en niet een ‘zo 
breed en zacht mogelijk vangnet’ moest 
zijn. Verdonk: ‘In het beleidskader 
hebben we de spelregels afgesproken 
bij organisatiewijzigingen, over het 
plaatsingsproces en herwaardering van 
functies bijvoorbeeld. De bemiddelings-
termijn bij boventalligheid is verkort, 
maar medewerkers kunnen bij ‘voorzie-
ne boventalligheid’ wel al gebruikma-

ken van pre-mobiliteitsregelingen, zoals 
begeleiding door een loopbaancoach.’
Als eerste groot bedrijf past NS in 
het sociaal plan de nieuwe wettelijke 
transitievergoeding toe – ter vervan-
ging van de kantonrechtersformule bij 
vertrek na boventalligheid. De regeling 
geldt echter pas in het uiterste geval, 
want de cao-partners hebben een ‘pre-
mobiliteitsfase’ ingevoerd. Hiermee 
verschuift de aandacht naar de fase 
voorafgaand aan een organisatieveran-
dering. Daarnaast is afgesproken meer 
werk te maken van duurzame inzetbaar-
heid: er komt een gezamenlijk platform 
dat eind dit jaar al een uitvoeringsplan 
klaar moet hebben. Hemels: ‘Een divers 
bedrijf als NS biedt bij uitstek kansen 
voor interne mobiliteit; dat moeten we 
bevorderen. We gaan er alles aan doen 
om medewerkers fysiek, mentaal en 
professioneel fit te houden.’
Verder is nog afgesproken dat NS tussen 
2015 en 2017 tweehonderd duurzame 
arbeidsplaatsen creëert voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Ook zijn 
er afspraken gemaakt over zogeheten 
weekendpoolers, die tegen andere 
arbeidsvoorwaarden in de weekenden 

de extra handen mogen bieden waar het 
operationele proces om vraagt. 

Cao Plein
Inmiddels zijn de achterbanraadplegin-
gen bij de bonden achter de rug, met 
enkel positieve uitkomsten. Het succes 
is volgens de twee NS-hoofdonderhan-
delaars niet alleen te verklaren door de 
goede voorbereiding en samenwerking 
met de vakbonden, maar ook door in-
terne transparantie. Net als tijdens het 
vorige cao-overleg is gebruikgemaakt 
van CAO Plein, dat destijds samen met 
AWVN is ingericht: een online instru-
ment om tijdens de onderhandelingen 
met medewerkers te communiceren. 
‘We hebben tussentijds ook steeds met 
het management gecommuniceerd over 
de stand van zaken. Wat aan de onder-
handeltafel gebeurt, moet geen black box 
zijn voor de rest van de organisatie’, zegt 
Verdonk. 
Volgens Verdonk was eveneens cruciaal 
dat het onderhandelteam, van in totaal 
zeven personen, goed op elkaar was 
ingespeeld. ‘We hebben vooraf een dele-
gatietraining bij AWVN gevolgd. Je leert 
waar je goed in bent, maar ook wat je 
valkuilen zijn, persoonlijk én als team: 
wat gebeurt er als het team onder druk 
staat?’ Hemels: ‘Het was handig dat we 
een AWVN’er als delegatielid hadden. 
Een outsider within, die weet hoe het bij 
andere bedrijven gaat, doorrekeningen 
en benchmarkgegevens kan aanreiken, 
tips kan geven op inhoud en presen-
tatie, en goed ingevoerd is in actuele 
wetgeving.’

Rust
En nu? Van een zwart gat is allerminst 
sprake. ‘Wij intensiveren het overleg 
met de bonden over nadere invulling 
van de cao-thema’s, zoals duurzame 
inzetbaarheid’, zegt Verdonk. Hemels 
lacht: ‘Een vakbondsbestuurder ver-
zuchtte bij onze uitnodiging voor 
vervolgoverleg in juni: nu al, ik heb de 
onderhandelingen nog in mijn benen 
zitten…’ Hij besluit: ‘Maar wat ik NS op 
dit moment het allermeest gun, is rust. 
Rust om de goede dingen te doen, zodat 
Nederland ons weer omarmt.’ 

‘ We hebben een eerste 
stap gezet naar simpelere 
afspraken, meer op basis 
van vertrouwen dan van 
controle’

CAO Plein van de Nederlandse 
Spoorwegen is de maatwerkvari-
ant van het door AWVN ontwik-
kelde cao-platform. Het online 
instrument dat de werkgever 
samen met alle partijen die bij de 
cao betrokken zijn (van vak-
bonden tot medewerkers, van 
lijnmanager tot HR-adviseur) kan 
inzetten om zoveel mogelijk werk-
nemers bij de cao-onderhandelin-
gen te betrekken.
De kern is dat medewerkers via 
het zogeheten cao-platform idee-
en aandragen, voorstellen doen 
en meestemmen of meebeslissen 

over prioriteiten en keuzes. Eén 
van de belangrijkste voordelen 
van het platform is dat zowel 
vakbondsleden als medewerkers 
die geen lid zijn van een bond bij 
het overleg over de arbeidsvoor-
waarden worden betrokken. 

De eerste vijf bedrijven die dit 
najaar besluiten het cao-plat-
form in te zetten voor de cao-
onderhandelingen, krijgen vijf 
extra begeleidingsdagen van 
AWVN bij het opstarten van het 
platform en de ontwikkeling 
van content.

Cao-platform: speciale aanbieding 


