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Het cao-jaar 2013 werd, zoals verwacht, 

gedomineerd door de aanhoudende eco-

nomische crisis. Oplopende werkloosheid 

en een groot aantal faillissementen waren 

daarvan de sombere bewijzen. Ook was 

2013 het jaar van een omvangrijk Sociaal 

akkoord, met verstrekkende besluiten over 

het ontslagrecht, sociale zekerheid en ar-

beidsmarktproblemen. Daarnaast was 2013 

het jaar van aanhoudende onduidelijkheid, 

bijvoorbeeld over het wettelijk kader waar-

binnen pensioenregelingen moeten worden 

vernieuwd. En tenslotte was 2013 het jaar 

waarin de druk op de arbeidsverhoudingen 

toenam als gevolg van de hardere opstelling 

van vakorganisaties.

Het tempo waarin nieuwe cao’s tot stand 

kwamen, lag in 2013 aanvankelijk laag, maar 

ná het Sociaal akkoord was een versnelling 

zichtbaar. Inhoudelijk zijn er in het verslag-

jaar geen grote trends te zien; door de druk 

van de crisis gingen cao-onderhandelingen 

veel over ‘vandaag’ en minder over ‘morgen’. 

Desondanks zijn er wel opvallende dingen 

gebeurd.

De differentiatie in afspraken over loons-

verhoging is nog nooit zo groot geweest als 

in 2013. We zien grote verschillen tussen 

bedrijven die exporteren en bedrijven die 

producten en diensten afzetten op de bin-

nenlandse markt. 

Voor het eerst meten we een bescheiden, 

maar significant dempend effect van 

eenmalige uitkeringen op de hoogte van 

structurele loonsverhogingen. Echt creatieve 

ideeën om enerzijds structurele loonkosten 

beheersbaar te houden en anderzijds nega-

tieve koopkrachteffecten voor werkenden te 

verzachten, waren er echter weinig.

Opvallend is dat het thema ‘duurzame 

inzetbaarheid’ hoge prioriteit bleef houden; 

in drie van de vier cao’s werden daarover 

afspraken gemaakt. Dit gebeurde vooral na 

de totstandkoming van het Sociaal akkoord, 

waarin de Participatiewet en de voorwaar-

delijke quotumverplichting belangrijke pun-

ten zijn. De aandacht voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt vertaalde zich 

na het Sociaal akkoord in een opvallende 

toename van het aantal cao-afspraken over 

dat thema.

 

Ook ‘flexibiliteit’ stond hoog op de cao-

agenda in 2013. Wat opvalt, is dat afspra-

ken over externe flexibiliteit (de flexibele 

schil) veelal zijn gericht op het beperken 

van die vorm van flexibiliteit, in plaats van 

op het verruimen van mogelijkheden, op 

een duurzame manier die werkenden juist 

perspectief biedt. 

De ontwikkelingen rond arbeidsverhoudin-

gen leveren al met al een dubbel beeld op: 

aan de ene kant waren er veel voorbeelden 

van verharding, aan de andere kant waren 

er ook inspirerende afspraken om te investe-

ren in dialoog en draagvlak voor noodzake-

lijke veranderingen. En van dat laatste moe-

ten we het vooral hebben in 2014: draagvlak 

voor wat we ‘creatief loonbeleid’ noemen, 

draagvlak ook voor ons 7.500-banenplan 

voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Want dat geeft energie voor groei.

Hans van der Steen

directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN

Voorwoord
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Deze eindevaluatie van het cao-jaar 2013 be-

schrijft in welke mate cao-partijen uitwer-

king hebben gegeven aan de speerpunten 

die zijn vastgelegd in de AWVN-arbeidsvoor-

waardennota 2013 Sterk door samen werken. 

De thema’s zijn: modernisering arbeidsver-

houdingen, toekomstbestendig pensioen, 

duurzame inzetbaarheid, meer flexibiliteit 

en creatief loonbeleid. Ieder hoofdstuk 

begint daarom met een korte weergave van 

wat er in de arbeidsvoorwaardennota stond. 

De peildatum van deze eindevaluatie is 16 

december 2013. Tot aan die datum zijn er 

in 2013 462 akkoorden afgesloten, die van 

toepassing zijn op ruim 2,4 miljoen mede-

werkers1. 

Bij de eindevaluatie kijken we met name 

naar nieuwe afspraken die invulling geven 

aan het gedachtengoed van AWVN. De 

informatie over deze afspraken is afkomstig 

uit principeakkoorden, onderhandelingsre-

sultaten en goedgekeurde eindbiedingen2.  

De eindevaluatie geeft dus goed de trend 

in nieuw gemaakte cao-afspraken van het 

afgelopen seizoen weer, maar geeft geen 

volledig beeld van wat er precies in cao’s is 

afgesproken.

Alle tot stand gekomen akkoorden zijn in 

de berekeningen verwerkt. Deze evaluatie 

bevat echter geen limitatieve opsomming 

van alle gemaakte afspraken. Omwille van 

de leesbaarheid hebben we ons beperkt tot 

de meest aansprekende en vernieuwende 

voorbeelden. 

Leeswijzer
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Samenvatting en conclusie

de organisatiedoelstellingen, wil AWVN dit 

soort afspraken vooral ondersteunen.

Toekomstbestendig pensioen

Het thema pensioen blijft zorgen baren. 

Het algemene beeld is dat er veel studie-

afspraken zijn gemaakt, en slechts weinig 

concrete afspraken. Gezien de opgave waar-

voor partijen staan – alle regelingen moeten 

op 1 januari 2015 conform de wijzigingen in 

de Pensioenwet zijn aangepast – geeft dat 

geen gerust gevoel. Waar wel concrete af-

spraken zijn gemaakt, is bovendien meestal 

sprake van gefaseerde besluitvorming en 

nog niet van een integrale oplossing. 

Duurzame inzetbaarheid

De interne kant van duurzame inzet-

baarheid (levensfasebeleid, vitaliteit en 

employability) stond in 2013 ongeveer even 

hoog op de agenda als in 2012: in drie op 

de vier akkoorden zijn afspraken over dit 

onderwerp gemaakt. Over employability 

zijn in vier van de tien akkoorden afspraken 
1  De in deze publicatie genoemde cijfers over het 2012-seizoen kunnen licht afwijken van de cijfers genoemd in de eindevaluatie 2012 Duurzaam-
heid ook in recessietijd. Na publicatie van de eindevaluatie van 2012 zijn er namelijk nog zo’n veertig 2012-akkoorden tot stand gekomen.

 

2  Voor het gemak spreken we hierna over akkoorden en eveneens over cao’s, maar in de analyses nemen we ook informatie mee over arbeidsvoor-
waardenregelingen en over niet bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemelde cao’s. AWVN volgt zowel cao-ontwikkelin-
gen bij leden als bij niet leden.

Na een moeizame start van het cao-seizoen, 

bracht het Sociaal akkoord van april 2013 

een positieve verandering teweeg. In het 

afgelopen cao-jaar zijn 462 akkoorden tot 

stand gekomen. Deze akkoorden zijn van 

toepassing op 2,4 miljoen medewerkers.

In 84 procent van de akkoorden is minstens 

één afspraak gemaakt over een speerpunt 

uit de AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 

2013 Sterk door samen werken. In driekwart 

van de cao’s zijn afspraken gemaakt over 

duurzame inzetbaarheid en in bijna de helft 

van de akkoorden over flexibiliteit. In iets 

meer dan de helft van de akkoorden zijn af-

spraken gemaakt over flexibele en creatieve 

beloningsvormen. 

Modernisering arbeidsverhoudingen

Het aantal afspraken over modernisering 

van arbeidsverhoudingen (één op de tien 

cao’s) is ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

AWVN zou dergelijke afspraken graag preg-

nanter willen terugzien, tegelijkertijd reali-

seren we ons dat er niet altijd cao-afspraken 

nodig zijn om daadwerkelijk met moder-

nisering van arbeidsverhoudingen aan de 

slag te gaan. Dit kan ook vorm krijgen door 

medewerkers intensief te betrekken bij de 

bedrijfsvoering, bij belangrijke besluiten 

en bij de arbeidsvoorwaardenonderhande-

lingen. Enkele bedrijven experimenteren al 

met het cao-platform, een digitaal hulpmid-

del om het draagvlak voor de cao te ver-

groten. De eerste ervaringen hiermee zijn 

positief en bevestigen dat het instrument in 

een behoefte voorziet. 

In één op de twintig akkoorden hebben 

cao-partijen ook afgesproken de toekomst-

bestendigheid van de cao te onderzoeken. 

Gelet op de doelstelling dat arbeidsvoor-

waarden optimaal moeten aansluiten bij 

Figuur 1: afspraken die overeenkomen met AWVN-arbeidsvoorwaardennota 2013

Alle 2013 - akkoorden (N=462)
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gemaakt, over levensfasebeleid en vitali-

teit in de helft van alle akkoorden. We zijn 

inmiddels een heel eind met duurzame in-

zetbaarheid, maar we moeten nog wel door 

de laatste zure appels heen bijten. Daarbij 

gaat het om onderwerpen als demotie en 

het ombouwen van ontziemaatregelen.

Over de externe kant van duurzame inzet-

baarheid (aandacht voor groepen met een 

bovengemiddelde afstand tot de arbeids-

markt) is het in recessietijd lastig om afspra-

ken te maken. Dit jaar is er in bijna één op 

de drie akkoorden zo’n afspraak gemaakt; 

dit is iets minder dan vorig jaar (toen was in 

40 procent van de akkoorden hierover een 

afspraak gemaakt). Toch verdient dit thema 

hoge prioriteit, al was het maar omdat 

de werkgevers in het Sociaal akkoord de 

toezegging hebben gedaan om een forse 

bijdrage te leveren aan het oplossen van het 

probleem. Daarnaast is er een flinke slag 

nodig om de 7.500 banen voor mensen met 

een arbeidsbeperking in te vullen die AWVN 

heeft toegezegd. Dat deze ambitie en de 
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ambitie vanuit het Sociaal akkoord serieus 

worden genomen, blijkt wel uit het feit dat 

het aantal diversiteitsafspraken in cao’s 

sinds april 2013 aanzienlijk is toegenomen. 

Flexibiliteit

In bijna de helft van de akkoorden is ten 

minste één afspraak gemaakt over flexibili-

teit. Dat is iets meer dan in 2012 (45 versus 

40 procent). Hierbij gaat het zowel om 

afspraken die werkgevers in staat stellen 

hun medewerkers flexibeler in te zetten 

(meer afspraken dan in 2012), als om afspra-

ken die medewerkers in staat stellen werk 

en privé beter te combineren (ongeveer 

evenveel afspraken als in 2012). De belangen 

van werkgever en medewerkers blijken ook 

geregeld te kunnen worden verenigd in één 

afspraak. 

Het aantal afspraken over langere arbeids-

duur is van 8 procent in 2012 gestegen 

naar 12 procent in 2013. Juist in economisch 

zwaar weer kan verhoging van de flexibi-

liteit ruimte scheppen voor een (hogere) 

collectieve loonsverhoging. Verder valt op 

dat in ruim één op de tien cao’s afspraken 

zijn gemaakt over verduurzaming van de 

externe flexibiliteit; dit is iets meer dan in 

2012. De verwachting is dat het onderwerp 

flexibiliteit (vast minder vast, flex minder 

flex) in de komende jaren nog hoger op de 

agenda komt te staan – mede gezien de 

aandacht die het Sociaal akkoord hiervoor 

vraagt.

Loonafspraken en creatief loonbeleid

De collectieve loonontwikkeling is door het 

cao-seizoen heen langzaam opgelopen en 

vervolgens gestabiliseerd rond de 1,4 pro-

cent. Dat is een daling ten opzichte van 2012 

Context cao-seizoen 2013

Figuur 2: aantal tot stand gekomen cao’s naar expiratiemaand

Figuur 3: aantal afgesloten akkoorden, 2010-2013

Tabel 1: afgesloten akkoorden in voorafgaande cao-seizoenen en in 2013

In 2013 waren er 538 cao’s die expireer-

den. Deze cao’s waren van toepassing 

op 2,9 miljoen medewerkers. De meeste 

2013-cao’s expireerden in de maanden ja-

nuari (203), april (124) en juli (83) (zie figuur 

2). Tot aan de peildatum in 2013 zijn er 374 

akkoorden tot stand gekomen (72 procent; 

dit is 3 procent hoger dan in 2012). Voor 164 

expirerende cao’s zijn in 2013 geen nieuwe 

akkoorden bereikt.

Aan het eind van 2012 waren er 182 expi-

rerende cao’s die in dat jaar niet waren 

verlengd. Daarvan zijn er in 2013 alsnog 80 

verlengd. Ook waren er acht cao’s die in 

2011 al hadden moeten worden verlengd, 

maar waarbij dat pas in 2013 is gebeurd 

(zoals KLM, Aegon en Huisartsenzorg). 

Daarmee zijn er in 2013 in totaal 462 cao’s 

tot stand gekomen, die in totaal van toe-

passing zijn op 2,4 miljoen medewerkers. 

Deze eindevaluatie is op die 462 akkoorden 

gebaseerd. De cijfers kunnen nog iets wijzi-

gen in verband met nagekomen akkoorden.

Net als in voorgaande jaren kwamen de 

meeste akkoorden in het eerste half jaar 

tot stand. Het hoogtepunt lag in juni: in die 

maand kwamen 52 akkoorden tot stand. 

In de eerste drie maanden liep het aantal 

akkoorden nog achter op de jaren 2010 – 

2012. Na de totstandkoming van het Soci-

aal akkoord was er een duidelijke opleving. 

Het aantal akkoorden sinds april lag hoger 

dan in 2012, maar lager dan in 2010 en 2011 

(zie figuur 3). Tabel 1 bevat het overzicht 

van akkoorden in de afgelopen jaren. 

 

Economie

De Nederlandse economie is ook in 2013 

gekrompen; volgens de decemberraming 

van het CPB met 1 procent. Dit is redelijk 

vergelijkbaar met de krimp die we zagen 

 Seizoen Alle cao’s Medewerkers Cao’s Medewerkers bij  

    AWVN-leden AWVN-leden

 2006 299 2,5 mln. 247 579.000

 2007 331 2,5 mln. 267 915.000

 2008 414 3,7 mln. 271 625.000

 2009 414 2,4 mln. 261 500.000

 2010 554 3,5 mln. 327 725.000

 2011 436 2,9 mln. 302 841.000

 2012 422 2,8 mln. 278 1.145.000

 2013 462 2,4 mln. 310 713.000 
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(1,61 procent). Die dalende trend past bij de 

huidige economische situatie. De volgende 

punten vallen daarbij op:

• Grote differentiatie, zowel tussen sectoren 

als tussen grote en kleine bedrijven

De differentiatie is nog nooit zo groot 

geweest. Het onderscheid zit met name 

tussen cao’s uit sectoren gericht op de 

exportmarkt (zoals chemie en voeding) en  

cao’s gericht op de binnenlandse markt. 

• Dempend effect van eenmalige uitkerin-

gen 

Cao’s met een eenmalige uitkering hebben 

gemiddeld een (0,13 procentpunt) lagere 

contractloonstijging dan cao’s zonder een-

malige uitkering. Bij cao’s met een resultaat-

afhankelijke uitkering, blijft dit dempend 

effect achterwege. In 2013 zijn er minder 

afspraken gemaakt over de invoering van 

een resultaatafhankelijk beloningsysteem 

dan in 2012. In de financiële sector tekent 

zich zelfs de trend af om resultaatafhanke-

lijke beloning af te schaffen.

• Weinig creatief loonbeleid 

Weliswaar zijn er in 2013 meer creatieve 

loonafspraken gemaakt dan in 2012, maar 

het blijft lastig om tot afspraken te komen 

die enerzijds de loonkosten beheersbaar 

houden en  anderzijds de druk op de koop-

kracht verlichten. 

• Weinig persoonlijke keuzebudgetten

In 2013 zijn er minder afspraken gemaakt 

over de invoering van persoonlijke keuze-

budgetten (pkb’s) dan het jaar daarvoor.
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in 2012: 1,2 procent. De inflatie voor 2013 is 

geraamd op 2,5 procent3. Hiermee samen-

hangend daalt de mediane koopkracht van 

Nederlanders met 1 procent. De koopkracht 

van werkenden gaat minder hard achteruit 

dan van de mediane groep. De economische 

crisis gaat bovendien gepaard met gestaag 

oplopende ( jeugd)werkloosheidcijfers. In 

2013 is de werkloosheid geraamd op 6,75 

procent. Dat zijn 136.000 mensen meer dan 

in 2012. De verwachting is dat dit nog verder 

verslechtert: tot 7,5 procent in 2014.

Sociaal akkoord

De economische krimp, stijgende overheids-

lasten en oplopende ( jeugd)werkloosheid 

zijn punten van grote zorg. De sociale part-

ners hebben een betekenisvolle bijdrage 

3  Werkgevers en vakbonden kijken gewoonlijk naar het inflatiecijfer ‘afgeleid laag’ (geraamd op 1,25 procent in 2013): dat is gelijk aan het gewone 
inflatiecijfer (2,5 procent), exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (zoals BTW en accijns op alcohol 
en tabak) en subsidies.

4 Achterliggende documenten staan op de AWVN-website: http://www.awvn.nl/smartsite.net?id=22048.

(mits de Wet Werk en Zekerheid op tijd 

wordt aangenomen). Ook wil het kabinet 

dat medewerkers met opeenvolgende 

tijdelijke contracten eerder aanspraak 

kunnen maken op een vast contract (niet 

na drie maar al na twee jaar). Door mid-

del van aanvullende maatregelen wordt 

de komende jaren ook het oneigenlijk 

gebruik van flexibele arbeidsvormen 

aangepakt.

Een tweede belangrijke versnelling is dat 

in 2014 meer mensen met een bovenge-

middelde afstand tot de arbeidsmarkt 

aan een baan worden geholpen (zie 

paragraaf 3.2.).

In dertien bereikte akkoorden wordt 

het Sociaal akkoord expliciet genoemd. 

Daarnaast zijn er talloze cao-afspraken 

gemaakt in de geest van het akkoord, 

bijvoorbeeld in de vorm van afspraken 

over het aannemen van mensen met een 

bovengemiddelde afstand tot de arbeids-

markt. Tata Steel bijvoorbeeld verwijst bij 

de afspraak over de inzet van Wajong’ers 

expliciet naar het Sociaal akkoord. Che-

miebedrijf ESD-SIC stelt een werkgroep 

in die de mogelijke consequenties gaat 

bekijken van de in het Sociaal akkoord 

opgenomen afspraken over arbeidsmarkt, 

ontslagrecht en WW. In de akkoorden 

van bijvoorbeeld McCain Foods Holland 

en glasvezelproducent Owens Corning 

Veil Netherlands gaat het over de nieuwe 

regels met betrekking tot tijdelijke 

contracten. Laatstgenoemde cao gaat al 

vanaf 1 januari 2014 mee met de nieuwe 

regels van de ketenbepaling.

De Productie- en leveringsbedrijven heb-

ben in de geest van het Sociaal akkoord 

een afspraak gemaakt om de gevolgen 

geleverd aan meer rust, zekerheid en ver-

trouwen: op 11 april sloten zij een Sociaal 

akkoord4 met het kabinet, met afspraken 

over onder meer de WW, het ontslag-

recht en flexibiliteit. Dit akkoord is een 

eerste, belangrijke stap naar hernieuwd 

vertrouwen. In het Sociaal akkoord is veel 

van het gedachtengoed van AWVN te 

vinden, mede doordat AWVN nauw bij 

de totstandkoming van het akkoord was 

betrokken.

Op 11 oktober 2013 is een deel van de af-

spraken uit het Sociaal akkoord versneld 

door middel van nieuwe afspraken tussen 

het kabinet en drie oppositiepartijen. Zo 

komen flexwerkers per 1 juli 2014 eerder 

in aanmerking voor een vast contract 

Looptijd

De gemiddelde looptijd van cao-akkoorden bedraagt 17,5 maand. Ruim de  

helft van de akkoorden heeft een looptijd van een jaar of korter, één op  

de drie akkoorden heeft een looptijd van twee jaar of meer.

Figuur 4: verdeling van looptijden

 tot 1 jaar n

1 jaar n

1 tot 2 jaar n

2 jaar n

> 2 jaar n    

 

van de afnemende werkgelegenheid in 

de sector op te vangen of te verzachten. 

Er komt een sectorplan om medewer-

kers die hun baan dreigen te verliezen 

zoveel mogelijk van werk naar werk 

te begeleiden. Ook in ander sectoren 

hebben cao-partijen afgesproken een 

sectorplan op te stellen, onder meer 

in de Timmerindustrie, Woondiensten, 

Metalektro, Meubelindustrie, Meubi-

leringsbedrijven en in de Metaal en 

techniek. 

In het sectorplan metaal en techniek 

wordt gesproken over de mogelijke 

discrepantie tussen de korte en de lange 

termijn. Op korte termijn verliest de 

sector 10 procent van de werkgelegen-

heid en tevens 2 procent van de bedrijven. 

Op de lange termijn is er nieuwe aanwas 

van personeel nodig. Als het economisch 

tij verbetert, kan deze situatie flinke 

spanningen geven op de arbeidsmarkt. 

Het sectorplan richt zich daarom zowel 

op de arbeidsmarktvraagstukken in deze 

crisistijd, als op structurele investeringen 

in de toekomstige arbeidsmarkt. 
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“Verbinding en vertrouwen tussen collega’s 

onderling en tussen werkgever en mede-

werker zijn essentieel. Vertrouwen tussen 

werkgever en medewerker wordt versterkt 

door een participatieve wijze van organi-

seren. Dat betekent het zo goed mogelijk 

betrekken van alle lagen van de organisatie 

bij het waarom, wat en hoe van de organisa-

tie. Op deze manier kunnen breed gedragen 

veranderingen worden ingezet. Deze wijze 

van aansturen kost minder kracht en levert 

energie op. Het werken vanuit vertrouwen 

zal de verbinding en dus de arbeidsverhou-

dingen verbeteren.”  

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013 

Sterk door samen werken

In 10 procent van de tot stand gekomen 

akkoorden zijn afspraken gemaakt over 

modernisering van de arbeidsverhoudingen. 

Dit is ongeveer gelijk aan 2012 (9 procent). 

Modernisering van arbeidsverhoudingen 

gaat om het vergroten van het draagvlak 

bij (cao-)afspraken en de wens om een 

gelijkwaardige arbeidsrelatie te realiseren. 

In het SER-advies5 Verbreding draagvlak 

cao-afspraken is het grote belang van 

draagvlak voor de cao nog eens onder-

streept. Bedrijven geven modernisering van 

de arbeidsverhoudingen onder meer vorm 

door medewerkers intensief te betrekken 

bij de bedrijfsvoering, belangrijke besluiten 

en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. 

Slechts in één op de tien cao’s zijn expliciete 

afspraken gemaakt over modernisering van 

de arbeidsverhoudingen; het meer betrek-

ken van medewerkers bij arbeidsvoorwaar-

denonderhandelingen kan echter ook prima 

buiten een cao-afspraak om.

Vernieuwend arbeidsvoorwaardenproces

Het akkoord van Aegon kwam tot stand via 

een co-creatieproces waarbij werkgever, 

vakbonden, centrale ondernemingsraad en 

medewerkers waren betrokken. Mede-

werkers leverden input via een enquête, 

inloopsessies, focusbijeenkomsten en vier 

themagroepen6. In de themagroepen wer-

den  voorstellen uitgewerkt voor de nieuwe 

cao. Deze voorstellen vormden de basis voor 

de gesprekken tussen de onderhandelings-

delegaties. De gemaakte afspraken gingen 

minder over reguleren en meer over on-

dernemen en kansen pakken. Dat betekent 

dat veel van de cao-afspraken in de praktijk 

vorm krijgen op grond van overleg tussen 

betrokkenen.

Bij de cao-onderhandelingen kwamen vaker 

nieuwe manieren van medewerkersparti-

cipatie voor. Bij NS bijvoorbeeld, is gebruik 

gemaakt van het CAO-Plein: een variant 

op het cao-platform, dat door AWVN in 

samenwerking met a-advies is ontwik-

keld. Dit online instrument houdt mede-

werkers voortdurend op de hoogte van de 

cao-onderhandelingen en biedt hen de 

mogelijkheid om hun mening te geven over 

bepaalde onderwerpen. Daarnaast voerde 

NS het project Proeftuin arbeidsrelaties uit: 

op basis van vertrouwen en wederkerigheid 

werden afspraken gemaakt die voor beide 

partijen toegevoegde waarde hebben. 

In het (decentrale) akkoord van het Primair 

onderwijs is afgesproken om de cao die in 

2014 ingaat, op een innovatieve manier tot 

stand te brengen. In dit proces worden de 

achterbannen zoveel mogelijk betrokken. De 

partijen willen tot een moderne, inhoudelijk 

vernieuwende cao komen, die gebaseerd 

is op volwaardige arbeidsverhoudingen. 

De cao moet anticiperen op verschuivende 

verantwoordelijkheden en veranderende 

maatschappelijke verwachtingen, verhou-

dingen en opvattingen.

Bij ABN Amro streven zowel de vakbonden 

als de bank zelf naar een breder samen-

gestelde vakbondsachterban: een betere 

afspiegeling van de bankpopulatie. Bonden 

krijgen een platform binnen de bank zodat 

het belang en het werk van vakbonden aan 

zichtbaarheid winnen. 

Bij Diversey Nederland, een bedrijf dat 

zich richt op reiniging en hygiëne, krijgt de 

centrale ondernemingsraad (COR) bij de 

arbeidsvoorwaardenonderhandelingen een 

volwaardige rol naast de vakorganisaties. Er 

komt geen cao tot stand als de COR zich niet 

kan vinden in de gemaakte afspraken.

1.  Modernisering arbeidsverhoudingen

Bij het cao-akkoord van Netwerkbedrijven 

is een bijlage opgenomen met als titel 

Investeren in en door mensen – Visie op 

nieuwe arbeidsverhoudingen netwerkbe-

drijven 2013-2015. De nieuwe verhoudingen 

vormen de basis voor een innovatieve cao 

die medewerkers volop keuzemogelijkhe-

den biedt. Want medewerkers zijn ‘steeds 

vaker mensen met een ondernemende 

instelling die zelf de verantwoordelijkheid 

nemen om hun kennis, vaardigheden en 

ervaring te ontwikkelen en te delen binnen 

een gelijkwaardige arbeidsrelatie. (…) De 

werkgever krijgt een meer faciliterende 

rol en er verschuiven meer verantwoorde-

lijkheden naar de medewerker’, aldus het 

visiedocument.

Toekomst van de cao

Cao-partijen werken ook op verschillende 

manieren aan de toekomstbestendigheid 

van de cao. In één op de twintig akkoorden 

zijn hierover afspraken gemaakt. AWVN 

juicht het toe dat steeds meer cao-partijen 

nadenken over de toekomst van arbeids-

voorwaarden, al dan niet in cao-verband. 

Het is belangrijk na te denken hoe nieuwe 

arbeidsverhoudingen zich vertalen in nieu-

we (cao-)afspraken en nieuwe manieren 

om de betrokkenheid van medewerkers bij 

arbeidsvoorwaardenvorming te vergroten. 

Eén manier daarvan is de inzet van het cao-

platform (zie box 1), zoals bij NS is gedaan.

Voedingsmiddelenproducent Danisco 

Zaandam heeft afgesproken om naar de 

vorm van de toekomstige cao te kijken. 

Daarbij zijn diverse scenario’s mogelijk: 

behouden van de eigen cao, volgen van de 

sector-cao of volgen van de bestaande cao 

binnen het concern.

Bij Universal Music starten werkgever, 

vakbond en ondernemingsraad samen een 

moderniseringstraject. Het arbeidsvoor-

waardenpakket moet toekomstbestendig 

worden gemaakt, ook verschuift de verant-

woordelijkheid voor het onderhoud van het 

arbeidsvoorwaardenpakket op termijn van 

de werkgever en de vakorganisaties naar 

de werkgever en de OR. De werkgever en 

OR maken afspraken over de onderwerpen 

die moeten worden gemoderniseerd. De 

vakorganisaties gaan deze modernisering 

begeleiden. Uitgangspunt is wel dat de col-

lectieve waarde van het arbeidsvoorwaar-

denpakket gelijk blijft.

ING Verzekeren/Investment Management 

heeft afspraken gemaakt om HR-zaken 

makkelijker en transparanter te maken 

voor managers en medewerkers. Dit moet 

bijdragen aan grotere transparantie en 

uitlegbaarheid van arbeidsvoorwaarden en 

geeft medewerkers meer inzicht in salaris-

componenten. 

Bij Diversey Nederland gaat een werkgroep 

(werkgever, vakbonden, COR) bekijken hoe 

en welke secundaire arbeidsvoorwaar-

den kunnen worden vereenvoudigd. Dit 

gebeurt budgetneutraal. 

Waterbedrijven hebben een cao-agenda 

voor de toekomst opgesteld met vier the-

ma’s: arbeidsmarkt, flexibiliteit, duurzame 

inzetbaarheid en arbeidsverhoudingen. 

Voor dit laatste thema is een cao-doetank 

5  http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2013/verbreding-draagvlak-cao-afspraken.aspx.

6 De themagroepen waren: Relaties en verhoudingen, Maatwerk, Regisseur van je eigen loopbaan, Waarderen.

Box 1: cao-platform

Een van de grootste uitdagingen voor werkgevers en vakbonden bij het vernieuwen  

van de cao is het organiseren van zoveel mogelijk betrokkenheid.

In overleg met alle andere partijen die bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn 

betrokken, kunnen werkgevers het web-instrument cao-platform inzetten om zoveel 

mogelijk medewerkers bij de onderhandelingen te betrekken. Via het cao-platform 

kunnen medewerkers ideeën aandragen, voorstellen doen en meestemmen of meebe-

slissen over prioriteiten en keuzes. Een belangrijk voordeel van het platform is dat zowel 

vakbondsleden als niet-vakbondsleden bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden 

kunnen worden betrokken. Het cao-platform maakt de keuzes van medewerkers helder 

en mobiliseert denkkracht. Het levert ook nieuwe ideeën op voor de oplossing van be-

drijfsvraagstukken en de invulling van de cao. Een interessant neveneffect is dat het de 

werkgever een modern(er) imago verschaft.
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in het leven geroepen. Daarnaast gaan de 

cao-partijen de huidige cao herschrijven om 

de betrokkenheid van medewerkers bij de 

cao te vergroten.

DSM heeft in het afgelopen jaar een inten-

sief proces afgerond om van zeven cao’s tot 

één cao te komen. Doel was één arbeids-

voorwaardenpakket voor alle cao-mede-

werkers van DSM-Nederland. Tegelijkertijd 

is hiermee een efficiencyslag gemaakt; er 

is nog maar één cao om over te onderhan-

delen. 

“Onze inzet voor een toekomstbestendig 

pensioen. 

• Formuleer de visie op pensioen als arbeids-

voorwaarde.

• Breng het juridisch kader in beeld: hoe 

is het pensioen geregeld? Waar zitten de 

knelpunten en waarop kan wel invloed 

worden uitgeoefend? Daarbij kan de AWVN-

pensioendriehoek helpen.

• Breng de gewenste situatie in kaart. 

• Anticipeer op de datum van 1 januari 2014 

voor wat betreft de pensioenleeftijd en op 

de datum van 1 januari 2015 voor wat betreft 

de nieuwe Pensioenwet.

• Zorg voor juridisch waterdichte cao-

teksten. 

• Heb oog voor de verschillen tussen jong 

en oud; zorg voor een generatiebestendig 

pensioen.”

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013 

Sterk door samen werken

Het onderwerp pensioen staat al enige tijd 

volop in de aandacht. Sinds april 2013 heb-

ben 68 fondsen een korting op de uitkerin-

gen toegepast – een maatregel die in een 

verder verleden ondenkbaar was. Door de 

verbeterde dekkingsgraden lijkt de kou voor 

circa de helft van deze fondsen uit de lucht, 

maar toch is niet uit te sluiten dat zo’n 35 

fondsen in april 2014 opnieuw moeten 

korten.

Pensioen is na de salarissen de duurste 

arbeidsvoorwaarde. Hierop zijn forse veran-

deringen van toepassing: veranderingen van 

het Witteveenkader ten aanzien van richt-

leeftijd en maximum opbouwpercentage, 

zowel voor 2014 als 2015, als ook aanpassing 

van het Financieel Toetsingskader. Daar-

naast loopt de AOW-gerechtigde leeftijd 

jaarlijks stapsgewijs op. 

AOW-gerechtigde leeftijd en AOW-gat

Wat de AOW-gerechtigde leeftijd betreft, is 

in steeds meer akkoorden de datum waarop 

deze leeftijd wordt bereikt ingevoerd als an-

kerpunt voor het einde van de arbeidsover-

eenkomst in plaats van de 65-jarige leeftijd 

(of in een enkel geval nog: ‘pensioendatum 

conform pensioenreglement’). 

Aan sommige cao-tafels is ook het punt 

van het ‘AOW-gat’ naar voren gebracht. 

Ex-medewerkers die via een reorganisatie 

uit dienst zijn gegaan dan wel medewerkers 

die gebruik maken van een VUT-regeling, 

worden geconfronteerd met het feit dat hun 

AOW-uitkering later ingaat dan waarmee 

destijds rekening was gehouden. Los van 

de overgangsregeling die de SVB biedt voor 

inkomens tot 200 procent minimumloon, is 

in een enkel geval geprobeerd medewerkers 

de kans te geven die periode te overbruggen 

door in die korte tijd opnieuw een inkomen 

met werken te verwerven.

•  Zorgverzekeraars zijn in dit verband een 

inspanningsverplichting aangegaan om 

deze doelgroep toegang te geven tot de 

arbeidsmarkt. 

•  NS ziet mogelijkheden om via een uitzend-

constructie betrokken gedupeerden in te 

zetten bij ‘buitendienstsituaties’ (evene-

menten en buitendienststellingen). Hierbij 

wordt gerekend met gemiddeld drie inzet-

ten per maand tegen een honorarium van  

€ 500 bruto; ProRail sluit bij deze construc-

tie aan. 

•  SVBPVH (de stichting die de indexatie-

gelden van de havenpensioenen beheert) 

studeert op een extra bijdrage – naast de 

VUT-fondsbijdrage – voor (het verbeteren 

van) parttime regelingen voorafgaand aan 

pensioen, inclusief een stimuleringsregeling 

(eenmalig bedrag) die de medewerker kan 

inzetten in de periode waarin de AOW is 

opgeschoven. 

Pensioenafspraken 

In 45 procent van alle akkoorden staan 

afspraken over pensioenen. Gezien de 

verplichte aanpassingen (wijzigingen in het 

Witteveenkader in 2014 en 2015 en aanpas-

sing aan het nieuwe Financieel Toetsings-

kader in 2015) lijkt dit percentage aan de 

lage kant, maar daarnaast zijn er, buiten 

het cao-overleg om, de nodige afspraken 

over aanpassingen gemaakt die niet zijn 

gerapporteerd (in ieder geval bij onderne-

mingen die een direct verzekerde regeling 

hebben of zich in het verleden vrijwillig 

hebben aangesloten bij een bedrijfstak-

pensioenfonds). Wat er wel aan cao-tafels 

is overeengekomen, vond zijn weerslag in 

vele studieafspraken. Daarin wordt vaak 

het AWVN-punt van toekomstbestendig-

heid genoemd, naast trefwoorden als 

aanpassing aan wet- en regelgeving. De 

Cao-vorm en cao-teksten

Naast het moderniseren van de inhoud 

van de cao hebben cao-partijen ook afge-

sproken om naar de vorm en teksten van 

de cao te kijken. In 7 procent van de ak-

koorden zijn hierover afspraken gemaakt. 

Zo gaan de cao-partijen bij chemiebedrijf 

Huntsman Holland de cao-tekst herschrij-

ven. De tekst is qua opbouw, taalgebruik 

en actualiteit verouderd en in de praktijk 

moeilijk leesbaar. Er is gekozen om een 

geheel nieuwe cao-tekst op te stellen.

Bij Achmea is ook gekeken naar de vorm 

van de cao: naast het cao-boekje is de 

cao nu ook digitaal beschikbaar. Op 

‘Achmeanet’ is een arbeidsvoorwaarden-

pagina te vinden, met een link naar het 

werken in levensfasen. De medewerker 

kan per levensfase doorklikken naar de 

formele cao en personeelsregeling en ook 

naar toelichtende teksten en andere rele-

vante informatie. Ook heeft de medewerker 

direct toegang tot digitale aanvraagmoge-

lijkheden.  

 

Modernisering arbeidsverhoudingen,  

wat valt op?

•  Cao-partijen erkennen steeds meer het be-

lang van een sterk draagvlak bij medewer-

kers voor (arbeidsvoorwaarden)afspraken, 

en zetten zich in voor modernere arbeids-

verhoudingen. Doel is dat besluiten en 

afspraken breder in de organisatie worden 

gedragen.

•  Medewerkers worden meer betrokken bij 

(de voorbereiding van) cao-onderhandelin-

gen.

•  Cao-partijen werken gezamenlijk aan 

moderne, toekomstbestendige arbeidsvoor-

waarden.
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“Medewerkers werken tot steeds latere 

leeftijd door. Naar verwachting zal de uit-

treedleeftijd steeds verder toenemen. De 

AOW-leeftijd gaat per 2013 stapsgewijs 

omhoog en inmiddels zijn de meeste vroeg-

pensioenregelingen verdwenen. Daarnaast 

willen/moeten medewerkers steeds langer 

doorwerken omdat pensioenaanspraken 

steeds lager worden. Ondanks een langer 

doorwerkende beroepsbevolking zal in 

sommige sectoren, regio’s en beroepen de 

komende jaren een tekort aan voldoende 

gekwalificeerd personeel ontstaan.

Participatie, productiviteit en vitaliteit zijn 

de sleutelwoorden. Duurzame inzetbaarheid 

speelt daarop in. Duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers is een gedeelde verant-

woordelijkheid van zowel werkgevers als 

medewerkers. De werkgever heeft de facili-

terende rol, de medewerker moet hiervoor 

openstaan en ook eigen initiatieven ont-

plooien. Investeren in duurzame inzetbaar-

heid zorgt ervoor dat medewerkers breed 

en flexibel inzetbaar zijn, plezier hebben in 

het werk en op productieve wijze kunnen 

deelnemen aan het arbeidsproces en die 

deelname langere tijd (tot aan de stijgende 

AOW-leeftijd) kunnen volhouden.”

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013 

Sterk door samen werken
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concrete afspraken betreffen  vooral getrapte 

besluiten: de pensioenregeling wordt eerst 

aangepast aan het belastingkader 2014 (Wit-

teveenkader) met richtleeftijd 67 jaar en een 

pensioenopbouw van maximaal 2,15 procent. 

Verdere besluitvorming over 2015 wordt nog 

opengelaten. Dit heeft ook te maken met het 

feit dat het besluit over verdere beperking van 

het opbouwpercentage november 2013 in de  

Eerste Kamer schipbreuk leed. De Pensioen-

wet, met name het Financieel Toetsingskader, 

moet per 2015 nog worden aangepast op het 

‘Pensioenakkoord’.

In een zeer beperkt aantal gevallen, zoals 

bij logistieke dienstverlener CEVA, chemisch 

bedrijf ICL, industrieel bedrijf PPG en chemie-

bedrijf Renolit, hebben partijen afspraken 

gemaakt die voldoen aan het oorspronkelijk 

voorziene Witteveenkader 2015: pensioenge-

rechtigde leeftijd van 67 jaar en een maximale 

opbouw van 1,75 procent. 

Landelijk loopt er een forse discussie over de 

vraag of evenredig met bovengenoemde be-

perking van de opbouw ook de premie moet 

worden beperkt, en zo ja, hoe die ruimte moet 

worden besteed: aan alternatieve pensioen-

vormen, aan loon, of aan verbetering van 

bedrijfsresultaten om te kunnen investeren 

in werkgelegenheid. Veel fondsen willen de 

premieruimte die ontstaat juist gebruiken 

om de solvabiliteitsbuffers te verbeteren. 

Na de toegenomen premiedruk in de 

afgelopen jaren is het niet verwonderlijk dat 

op veel plekken maximale of gefixeerde pre-

mies worden afgesproken. Een CDC-regeling 

(Collective Defined Contribution) heeft 

een gefixeerde of gemaximeerde premie 

en zorgt daarmee voor beheersing van de 

volatiliteit van de premie en pensioenlasten. 

Daarmee kan een regeling ook IFRS-proof 

zijn (de pensioenresultaten hoeven niet 

meer te worden verwerkt in de balans van 

een beursgenoteerde onderneming). Het 

concept werd midden vorige decennium 

al wel toegepast, maar breidt zich nu flink 

uit; onder meer bij ABN Amro, Gasunie, 

zuivelbedrijf Hochwald, chemiebedrijf Ke-

mira, Philips, voedingsmiddelenproducent 

Purac biochem en Rabobank. Een enkele 

keer wordt overgestapt op een compleet DC, 

zoals bij Coca Cola en Postbezorgers.

Wat de uitvoering van regelingen betreft, 

zet de huidige trend voort: het aantal pensi-

oenfondsen in Nederland loopt al sinds het 

begin van de eeuw met circa 10 procent 

per jaar terug en is nu gedaald tot 380. 

Een verdere daling ligt in het verschiet. 

Deze teruggang betreft voornamelijk 

kleine en middelgrote ondernemingspen-

sioenfondsen, maar ook enkele grotere. 

Soms fuseren zij onderling, vaak sluiten 

zij zich aan bij een bedrijfstakpensioen-

fonds, soms bij een verzekeraar of een 

combinatie van beide (en dan gaan met 

name de oude rechten naar de verzeke-

raar). Voorbeelden zijn: ADM Europoort, 

chemisch bedrijf Climax Molybdenum, 

industrieel bedrijf Helvoet, chemiebe-

drijven Tate & Lyle en Tessenderlo (naar 

het Pensioenfonds voor de Grafische 

Bedrijven; PGB), zuivelbedrijf Hochwald 

(naar het Bedrijfspensioenfonds voor de 

Landbouw; BPL)

Deze consolidatietrend is ook duidelijk 

merkbaar bij AWVN-leden. Ook is er een 

nieuwe uitvoeringsvorm ingevoerd: de 

PPI (Premiepensioeninstelling)7. Chemie-

bedrijf Chemtura is als eerste AWVN-lid 

van een verzekeraar overgestapt naar 

een PPI.

Pensioen, wat valt op?

•  Veel studieafspraken; mede doordat   

 tot eind 2013 onzekerheid bestond over   

 de wetswijzigingen per 2015.

•  Veel gefaseerde aanpassingen, weinig   

 integrale oplossingen: nu eerst aanpas-

sen voor 2014, de besluiten voor 2015 

worden later ingevuld.

• Aanpassingen voor 2014: pensioenge-

rechtigde leeftijd met name 67 jaar,   

 maximaal opbouwpercentage van 2,15  

procent (65 jaar met maximaal 1,84 pro-

cent werd weinig waargenomen).

•  Verdere concentratie van het aantal 

pensioenfondsen.

 

3.  Duurzame inzetbaarheid

Figuur 5: AWVN-visie duurzame inzetbaarheid

 7  Een PPI mag binnen Europa grensoverschrijdende beschikbare-premieregelingen (premieovereenkomsten) uitvoeren. Een PPI voert alleen 
beschikbare-premieregelingen uit door middel van sparen of door de beschikbare premie te beleggen. Een PPI kent geen garanties. De uitvoering 
is goedkoper. Dit bevordert de marktwerking.

Vitale organisaties zijn bewust en integraal 

bezig met duurzame inzetbaarheid. In de 

eindevaluatie van cao-seizoen 2012 consta-

teerden we dat in ruim driekwart van de 

akkoorden afspraken waren gemaakt over 

duurzame inzetbaarheid (DI), tegelijkertijd 

vroegen we ons af of dit percentage niet 

hoger zou moeten zijn. In 2013 zijn eveneens 

in driekwart van de cao-akkoorden afspra-

ken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. 

Figuur 6 toont de ontwikkeling in de tijd van 

drie hoofdgroepen van duurzame inzetbaar-

heid: diversiteitsbeleid, leeftijdsbewust per-

soneelsbeleid (LBPB) en employability. Voor 

alle categorieën neemt het percentage af 

ten opzichte van 2012. Hieruit is af te leiden 

dat het aantal akkoorden met meervoudige 

afspraken is afgenomen. Gelukkig geldt hier 

het spreekwoord ‘niet het vele is goed, maar 

het goede is veel’. In de meeste gevallen zijn 

in de 2013-akkoorden aansprekende afspra-

ken opgenomen.

In zeker veertig akkoorden wordt gespro-

ken over nieuwe studies, het voortzetten 

van eerdere studies en/of het terugkop-

pelen vanuit studies naar sociale partners. 

Dit betreft soms deelonderwerpen, maar 

soms ook aanzetten tot een totaalaanpak 

waarmee partijen ettelijke jaren hun handen 

vol zullen hebben. Een voorbeeld van een 

aanpak waarin meerdere aspecten aan de 

orde komen, is de afspraak bij Grontmij. 

De ‘Studieafspraken dynamisch Gront-

mij’ komen kortweg neer op het tot stand 

brengen van (HR-)beleid dat leidt tot een 

resultaatgerichte, productieve en flexibele 

organisatie met een betrokken en een vitaal 

(duurzaam inzetbaar) medewerkersbestand. 

De thema’s die in dit verband zijn benoemd 

en waarmee aan de slag wordt gegaan, zijn: 

samenwerking, passie, flexibiliteit en duur-

zame waardecreatie. Ook op andere plekken 

wordt duurzame inzetbaarheid breed aan-

gevlogen; voorbeelden vinden we bij ABN 

Amro, Emerald Kalama Chemical, Heineken, 

chemiebedrijf Huntsman, KPN, NS, ProRail 

en Universiteiten.
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3.1. Interne duurzame inzetbaarheid

Afspraken die betrekking hebben op interne 

duurzame inzetbaarheid, betreffen emplo-

yability (opleiding respectievelijk ontwikke-

ling) en levensfasebewust personeelsbeleid 

(LBPB/vitaliteit). Hierover zijn in zeven op 

de tien akkoorden één of meer afspraken 

gemaakt. Voor het onderdeel employability 

betreft dit 40 procent van alle akkoorden, 

voor LBPB/vitaliteit bijna de helft. Dat laat-

ste is niet zo verwonderlijk in het licht van 

oplopende AOW-gerechtigde leeftijd.

Opleiding

Het onderwerp scholing is in circa een 

kwart van de akkoorden opgenomen. Net 

als in 2012 zijn er veel afspraken gemaakt 

over persoonlijke of collectieve budgetten. 

Bij Architectenbureaus dient binnen het 

persoonlijk urenbudget (30 uur) minimaal 

tien uur te worden besteed aan opleiding 

en ontwikkeling. Huisartsenzorg kent een 

minimuminspanning van 20 uur geac-

crediteerde scholing. In 2013 zijn meer 

afspraken gemaakt om de bewustwording 

van het belang van scholing te vergroten. 

Niet alleen bij medewerkers, maar ook bij 

werkgevers, zoals bij het Motorvoertuigen- 

en tweewielerbedrijf. Het opleidings- en 

ontwikkelingsfonds in die branche richt 

zich op doelgroepen waarvan de bijscholing 

achterblijft, en start een experiment met 

opleidingsvouchers, waarmee medewerkers 

naar keuze branchegerichte opleidingen 

kunnen aanvragen. 

Scholing ‘dichterbij brengen’ kan ook: in 

navolging van de HEMA Academie rukt het 

fenomeen academy of college op, bijvoor-

beeld bij Albemarle, KPN, NS en RTL. Ook 

krijgen medewerkers de mogelijkheid om 

tegen een afgewezen scholingsverzoek in 

beroep te gaan, zoals bij voedingsmiddelen-

fabrikant Intersnack. 

Ontwikkeling en mobiliteit

In 2013 is een stevige sprong voorwaarts 

gemaakt in mogelijkheden voor loopbaano-

riëntatie: op bijna 40 plekken hebben mede-

werkers de mogelijkheid om een loopbaan-

scan te laten maken. Bij een toenemend 

aantal ondernemingen is EVC (erkenning 

van verworven competenties) het stadium 

van pilot ontgroeid en wordt het standaard 

verankerd in de regelingen. Meldon Plastics 

monitort de trainingsactiviteiten van mede-

werkers en biedt een EVC-traject aan als een 

medewerker vier jaar lang geen training of 

opleiding heeft gevolgd.

In bijna 10 procent van de akkoorden zijn 

afspraken gemaakt over mobiliteit. Soms 

rond eventuele leegloop (zoals collegiale 

in- en uitleen bij de overslagbedrijven EMO 

en ECT), soms in samenhang met een 

Sociaal plan, vaak ook om interne mobiliteit 

nadrukkelijker in een bedrijf in te bedden. 

KPN biedt medewerkers de mogelijkheid 

om een interne oriëntatiestage te lopen van 

maximaal twee weken; bij Aegon bestaat 

dit recht zelfs eenmaal per jaar, als onder-

deel van een brede aanpak gericht op zowel 

horizontale als verticale mobiliteit, inclusief 

demotie. De Kinderopvang heeft het initi-

atief genomen om met aanpalende bran-

ches (te weten peuterspeelzalen, primair 

onderwijs en sport & cultuur) afspraken te 

maken over combinatiefuncties. 

Employabililty, wat valt op?

•  Verdere verruiming mogelijkheden: zowel 

binnen als buiten de organisatie en qua 

budget.

•  Meer afspraken over EVC.

•  Meer afspraken over loopbaanscans.

•  Scholing hoger op de agenda bij werkge-

vers en medewerkers.

Vitaliteit/gezondheid

Cao-partijen zien vitaliteit steeds meer als 

een verantwoordelijkheid van de medewer-

ker zelf. Veelal wordt de term vitaliteit in 

enge zin gebruikt. Vitaliteit beperkt zich tot 

de fysieke aspecten van het ouder worden, 

en heeft betrekking op bijvoorbeeld life-

style, verruiming van het PAGO-/PMO-aan-

bod of minder belastende roostervormen. 

Bij Aegon daarentegen wordt het begrip 

vitaliteit in ruimere zin opgevat: daar krijgt 

de medewerker maximaal 12 uur vitaliteits-

verlof, te besteden aan versterking van het 

werkplezier en de zinvolheid van het werk 

en het vormgeven van maatschappelijke en 

sociale betrokkenheid.

Terug van weggeweest is het thema 

‘werkdruk’. Dit wordt zevenmaal in ak-

koorden genoemd. In de toekomst zullen 

medewerkers dit punt zeker geregeld naar 

voren brengen, aangezien werkdruk het 

noodzakelijke offer is in die gevallen waar 

de loonstijging de productiviteitsstijging 

overtreft.

Gerelateerd aan het thema vitaliteit/ 

gezondheid, is het fenomeen van de 

budgetcoach. Deze wordt binnen Slagers-

bedrijf aangeboden aan medewerkers met 

financiële problemen. 

(Ombouw) ontziemaatregelen 

Afspraken over ontziemaatregelen zijn er in 

vele vormen, we vinden ze in ruim 20 pro-

cent van de cao-akkoorden. In bijna de helft 

ervan gaat het om een studie. Steeds meer 

afspraken betreffen het aanpakken van de 

vrijstelling voor consignatie of van de ver-

plichting tot overwerk vanaf een bepaalde 

leeftijd. Dit zijn de ontziemaatregelen die 

organisatorische problemen creëren en de 

productiviteit zelfs in de weg kunnen staan. 

Andere ontziemaatregelen als leeftijdsda-

gen staan al langere tijd in de aandacht van-

wege de oplopende gemiddelde leeftijd van 

het medewerkersbestand en de verhoging 

van de AOW-leeftijd. 

Tegenwoordig staat de plicht tot gelijke be-

handeling solide onderbouwd ontziebeleid 

minder in de weg. Toch wordt dit soms nog 

wel als argument aangevoerd: vermoede-

lijk om de achterban mee te krijgen in de 

aanpak van dergelijke afspraken. Nieuw 

is dat partijen letterlijk het argument van 

het uitdijende financiële beslag aanvoeren, 

zoals bij Waterbedrijven: ‘Dit is nooit de 

intentie van partijen geweest.’ 

Demotie

Het woord demotie, tot voor kort met de 

nodige taboes omgeven, wordt in zeven 

akkoorden genoemd. In Dienstensector zijn 

er zes afspraken over gemaakt, inclusief 

afspraken over hoe om te gaan met het 

salaris. Zo wordt het salaris, onder bepaalde 

voorwaarden, in drie jaarlijkse stappen of 

zelfs in twee stappen van zes maanden 

afgebouwd. De kramp die vaak met dit 

onderwerp gepaard gaat, valt hierbij weg. 

Onderstreept wordt dat vanuit het oogpunt 

van ontwikkeling demotie een geaccep-

teerde en logische stap is. Afspraken zijn 

nodig om duidelijk en consistent beleid te 

kunnen voeren. 

LBPB/vitaliteit, wat valt op?

•  Nog steeds veel studies, zowel voor een 

integrale aanpak als op onderdelen.

•  Enerzijds afschaffing van oude regelin-

gen om daarmee ruimte te scheppen voor 

nieuw en breed beleid, anderzijds ook herij-

king van oude ruimte voor de groep oudere 

medewerkers.

• Oude leeftijdgebonden maatregelen 

worden verschoven naar een ingangsdatum 

van X jaar vóór de individuele AOW-gerech-

tigde leeftijd.

•  Afspraken over demotie komen nog steeds 

weinig voor.

Figuur 6: ontwikkeling van afspraken op drie onderdelen van duurzame inzetbaarheid, 

2008 - 2013  
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3.2.  Externe duurzame inzetbaarheid

“In sommige regio’s, sectoren, banen zal 

de arbeidsmarkt krapper worden. Mensen 

die moeilijk aan een baan kunnen komen 

vormen dan een welkome aanvulling. 

Daarnaast vragen medewerkers, consumen-

ten en andere stakeholders steeds vaker 

om inclusief en betrokken ondernemer-

schap. (…) Kortom, de tijd is rijp om de stap 

naar inclusief ondernemerschap te zetten 

en het personeelsbestand te verruimen 

met Wajong’ers, jongeren zonder diploma 

(stageplaatsen), oudere werkzoekenden 

en andere mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.”

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013, 

Sterk door samen werken

Na de groei in afspraken over diversiteit in 

2010, 2011 en 2012, deed zich in het eerste 

deel van 2013 een kentering voor. Het 

aantal afspraken in akkoorden daalde van 

40 procent (2012) naar 31 procent. Na het 

Sociaal akkoord (april 2013) kwam er echter 

een opleving in het aantal diversiteitsaf-

spraken. Voor april werd in 25 procent van 

alle akkoorden een afspraak gemaakt over 

diversiteit, na het sociaal akkoord was dit 35 

procent (zie figuur 7). Uiteindelijk is in één 

op de drie akkoorden een afspraak gemaakt 

over (een inspanningsverplichting tot) het 

bieden van stageplaatsen, werkervarings-

plaatsen en/of arbeidscontracten voor 

mensen met een bovengemiddelde afstand 

tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep waarop bedrijven zich richten, 

verschilt aanzienlijk. Soms gaat het alleen 

om Wajong’ers, vaak is de doelgroep breder 

gedefinieerd. Mensen met een bovenge-

middelde afstand tot de arbeidsmarkt zijn 

bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten (onder 

wie Wajong’ers), ouderen, herintredende 

vrouwen, etnische minderheden en langdu-

rig werklozen. Zo is het ook verwoord in de 

cao van Contractcateringbranche. 

Een deel van de gemaakte afspraken in 

2013 is een voortzetting van de afspraken 

die cao-partijen al voor 2011/2012 hebben 

gemaakt. Daarnaast wordt er zowel gere-

deneerd vanuit de dreigende quotumplicht8 

als vanuit de ‘morele verplichting’ om goed 

te doen voor de doelgroep met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Het akkoord van 

Productie- en leveringsbedrijven vermeldt 

‘dat het zeker ook in deze economisch 

mindere tijden belangrijk is dat mensen 

die op afstand staan van de arbeidsmarkt 

in de sector een kans krijgen’. In een aantal 

akkoorden, waaronder het akkoord van  

Varkensverbetering, staat dat het aanne-

men van een persoon met een afstand tot 

de arbeidsmarkt niet tot verdringing mag 

leiden van andere medewerkers. 

Werkgevers doen er verstandig aan te 

investeren in inclusief ondernemen. Dit 

kan het bedrijf grote voordelen bieden. 

Steeds meer stakeholders vragen er ook 

om. Bovendien hangt bedrijven anders het 

genoemde quotum boven het hoofd. Vanuit 

het werkgeversplatform De Normaalste 

Zaak maken bedrijven zich sterk voor 

inclusief ondernemen; niet alleen vanuit 

sociale overwegingen, maar juist vanuit 

hun eigen business case (zie box 2). Een 

geschikte manier om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan een 

baan te helpen, is een nieuwe functie 

creëren uit onderdelen van al bestaande 

functies. Dit heet job carving: specifieke 

onderdelen van verschillende functies 

worden samengevoegd tot één functie 

precies ingericht op dat wat de medewer-

ker aan kan. 

20 21

Papierfabriek Crown van Gelder stelt een 

budget van € 100.000 per jaar beschikbaar 

om aan kwetsbare groepen werkerva-

ringsplaatsen te kunnen geven. In de cao 

van Drankindustrie stellen partijen in het 

kader van de Taskforce Jeugdwerkloosheid 

25 arbeidsplaatsen beschikbaar. Daarnaast 

komen er vijf arbeidsplaatsen voor de doel-

groep sociaal maatschappelijk en fysiek 

moeilijk inzetbare mensen, onder wie Wa-

jong’ers. Achmea stelt tijdens de looptijd 

van de cao 50 stageplaatsen beschikbaar 

en vijftien werkervaringsplaatsen voor 

jonge mensen met een arbeidsbeperking. 

In Margarine- en spijsvetindustrie spannen 

werkgevers zich in om op brancheniveau vijf 

medewerkers uit de zwakke groeperingen 

een jaar werkervaring aan te bieden. Me-

dewerkers met ‘doorgroei-potentie’ krijgen 

een arbeidsovereenkomst. 

NS heeft specifieke aandacht voor thema’s 

als ‘bevorderen van diversiteit’. Het bedrijf 

geeft specifieke aandacht aan drie groepen 

medewerkers: medewerkers met een beper-

king, medewerkers met een niet-westerse 

achtergrond en medewerkers in de techniek 

(techniek moet ook aantrekkelijk worden 

Box 2: De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, Start Foundation 

en werkgeversvereniging AWVN. Het is een platform voor werkgevers die 

mensen met een beperking een kans willen geven in hun bedrijf. Bij De 

Normaalste Zaak waren eind 2013 134 bedrijven aangesloten. De bedrijven 

vinden het de normaalste zaak dat iedereen de kans krijgt naar vermogen 

deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ heet dat. 

 

De reden voor bedrijven om ook te kijken naar de talenten van mensen 

die aan de zijlijn staan, is veelal een combinatie van ‘ziel en zakelijkheid’: 

toekomstige krapte op de arbeidsmarkt, de wens om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen, de eis tot social return in inkoop-/aanbeste-

dingstrajecten van overheden en afspraken in cao’s. 

Werkgevers moeten wel gemotiveerd zijn, want uitdagingen zijn er genoeg 

voor wie inclusief wil ondernemen: het vinden van passende kandidaten, het 

organiseren van een duurzame match, intensieve begeleiding van medewer-

kers en het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Een belangrijk obsta-

kel is het woud aan regels, die nauwelijks aansluiten op de praktijk van werk-

gevers. Volgens de partners van De Normaalste Zaak moet de overheid daarom 

geen quotum opleggen, maar juist belemmeringen wegnemen, stimuleren 

en gewenst gedrag belonen. Ook  

kan zij best practices verzamelen 

en zelf als werkgever het goede 

voorbeeld geven.

 8  De overheid wil dat er in 2014 en 2015 jaarlijks 5.000 werkplekken voor mensen met een beperking komen in het bedrijfsleven. Lukt dat niet, dan 

treedt de Quotumwet arbeidsgehandicapten in werking.

Figuur 7: afspraken over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, voor en na Sociaal akkoord
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belangrijker om jongeren aan een baan of 

werkervaring te helpen. Toch is hierover in 

2013 maar in ruim één op de tien akkoor-

den een afspraak gemaakt. Voorkomen 

moet worden dat er een verloren generatie 

ontstaat. 

Architectenbureaus hebben een star-

tersregeling opgesteld: recent aan de TU 

afgestudeerde architecten kunnen twee 

jaar op basis van het minimumloon en 

begeleiding bureau-ervaring opdoen. Dit 

sluit aan op de praktijkervaringseis voor het 

architectenregister. 

Ook in Metalektro onderkennen cao-partij-

en het grote belang van voldoende en goed 

opgeleide jongeren. De bepaling dat de 

werkgever de leerling-medewerker die voor 

de opleiding is geslaagd een arbeidscon-

tract voor onbepaalde tijd zal aanbieden, 

is niet in alle gevallen passend om meer 

leerlingen te begeleiden naar een baan in 

de sector. De Stichting A + O geeft onder-

steuning om netwerken van bedrijven rond 

opleidende bedrijven te bouwen, die de 

verplichting op zich nemen om BBL-leerlin-

gen op te leiden en/of na afronding van de 

opleiding in dienst nemen. 

Bij Dagbladjournalisten is er € 500.000 

beschikbaar voor leerwerkprojecten voor 

jonge journalisten.

De cao-partijen van Netwerkbedrijven 

hebben afgesproken dat 1 procent van 

de loonsom beschikbaar is voor extra 

werkervaringsplaatsen met opleiding, 

begeleiding en coaching, het opleiden en 

aanstellen van leermeesters, het opleiden 

van medewerkers voor het begeleiden en 

coachen van jongeren op een werkerva-

ringsplaats, het bieden van stageplaatsen 

voor leerlingen uit het beroepsonderwijs9 

en het aanstellen van (stage)begeleiders. 

Wajong’ers

Wajong’ers worden vaak als een aparte 

categorie gezien, die extra aandacht vraagt 

in het diversiteitsbeleid van bedrijven. In 

één op de vier akkoorden zijn over deze 

doelgroep afspraken gemaakt. AWVN, de 

vakcentrales FNV en CNV hebben in 2013 

opnieuw het Wajong-protocol10 onderte-

kend, met als doel de arbeidsparticipatie 

onder Wajong’ers te vergroten. De inhoud 

van de afspraken is afhankelijk van de 

situatie in een bedrijf of sector; als het gaat 

om het maken en uitvoeren van afspraken 

is maatwerk vereist. Uit de cijfers blijkt dat 

AWVN-leden meer afspraken maken over 

het aannemen van jongeren dan niet-leden 

(zie figuur 8).

In het cao-akkoord van AkzoNobel staat dat 

er twintig vaste plekken worden gecreëerd 

voor Wajong’ers. In de meeste andere 

afspraken gaat het om (tijdelijke) werk- 

verschillende motieven: voorkomen van een 

quotumplicht, de wens tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, goed werkgever-

schap en/of de trend waarin bedrijven met 

concullega’s willen meegaan.

•  De diversiteitsafspraken worden te weinig 

ingestoken vanuit de business case.
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voor vrouwen en mensen met een niet-

westerse achtergrond). In het akkoord van  

Zorgverzekeraars is afgesproken dat werkge-

vers zich inspannen om VUT-gerechtigden 

toegang te bieden tot de arbeidsmarkt: het 

gaat hierbij om VUT-gerechtigden die het 

AOW-gat niet hebben kunnen voorzien en 

daardoor nu in de financiële problemen ko-

men. KPN stelt ieder kalenderjaar twintig ar-

beidsplaatsen ter beschikking aan groepen 

met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast zet KPN zich in om de instroom 

van arbeidsbeperkten in andere bedrijven te 

stimuleren door de ‘social return’-eisen naar 

leveranciers door te vertalen.

Jongeren

Ook voor jongeren is het lastig om aan 

een baan of stageplek te komen, helemaal 

wanneer zij hun opleiding niet hebben 

voltooid. De jeugdwerkloosheid is in 2013 

flink opgelopen. Het wordt daarom steeds 

Box 3: het 7.500-banenplan van AWVN

AWVN helpt werkgevers versneld op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

AWVN wil samen met VNO-NCW, De Normaalste Zaak, grote werkgevers en sectoren, UWV en Locus in 2014 en 2015 7.500 

banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Doel is om werkgevers versneld op weg te helpen naar een inclusieve 

arbeidsmarkt. Hiermee kan de invoering van de quotumplicht worden voorkomen. Belangrijker is echter dat een divers opge-

bouwd personeelsbestand meerwaarde heeft en dat al het arbeidspotentieel wordt benut.

9 Deze plaatsen staan ook open voor schoolverlaters die binnen drie maanden na het afsluiten van hun opleiding nog geen baan hebben gevonden.
10 Meer informatie over dit protocol: http://www.awvn.nl/smartsite.net?id=21615. 

ervarings- en/of stageplaatsen. Het akkoord 

van katalysator-ontwikkelaar Albemarle ver-

wijst expliciet naar de aanbeveling van de 

Stichting van de Arbeid over het vergroten 

van de arbeidsparticipatie van Wajong’ers. 

Wajong’ers krijgen waar mogelijk voorrang 

bij de invulling van vacatures. Ook Tata Steel 

zet zich in om de landelijke doelstellingen 

(Sociaal akkoord) te helpen realiseren. Het 

bedrijf biedt tien Wajong’ers een tijdelijke 

werkervaringsplaats met begeleiding, 

verspreid over diverse opleidingsniveaus. 

Waar mogelijk krijgen deze jongeren een 

vast dienstverband. Tevens wil Tata Steel 

participeren in een nog op te zetten regio-

naal initiatief gericht op het plaatsen van 

Wajong’ers, arbeidsgehandicapten en lang-

durig werklozen bij bedrijven in de IJmond.

Diversiteit, wat valt op?

•  Er zijn in totaal minder afspraken over 

diversiteit dan in 2012. Wel zien we in 2013 

een duidelijke trendbreuk: na het Sociaal 

akkoord zijn er aanzienlijk meer afspraken 

over diversiteitsbeleid gemaakt. 

•  De meeste diversiteitsafspraken gaan over 

Wajong’ers.

•  Investeren in diversiteit komt voort uit 

Figuur 8: afspraken over afstand tot de arbeidsmarkt,  

AWVN-leden versus niet-leden
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4. Meer flexibiliteit

Figuur 9: afspraken over meer flexibiliteit“Meer flexibiliteit kan worden gerealiseerd 

door huidige medewerkers breder en op 

meer flexibele wijze in te zetten. Daarnaast 

zoeken werkgevers de flexibiliteit vaak in 

een flexibele schil van tijdelijke contracten, 

zzp’ers en uitzendkrachten. De uitdaging 

is, voor zover dat nog niet het geval is, 

deze flexibiliteit duurzaam vorm te geven. 

De flexibiliteitsbehoefte van bedrijven is 

legitiem, maar moet niet leiden tot een 

‘tweedeling’ in de maatschappij die het 

gevolg kan zijn van de situatie dat flexwer-

kers minder beschermd worden dan andere 

medewerkers. 

Naast bedrijven hebben ook medewerkers 

een steeds grotere behoefte aan flexibili-

teit. Dit komt terug in de groeiende vraag 

om werk en privé te kunnen combineren. 

Slimme werkgevers spelen in op deze 

wensen om zo de aantrekkelijkheid op de 

arbeidsmarkt te vergroten. De kunst is om 

de flexibiliteitsbehoefte van werkgever en 

medewerkers zo goed mogelijk met elkaar 

te verenigen. Hierbij gaat het om de interne 

flexibiliteit (in de organisatie), daarnaast 

moet er ook een goede balans zijn tussen 

interne en externe arbeid (de flexibele 

schil). Hoe groter de interne flexibiliteit, hoe 

minder externe flexibiliteit er nodig is.”

 

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013 

Sterk door samen werken

De cao is een instrument waarmee bedrij-

ven flexibiliteit vorm kunnen geven. Hierbij 

gaat het zowel om meer flexibiliteit voor de 

werkgever als voor de medewerker, vaak ook 

voor beiden. In 2013 is in bijna de helft (45 

procent) van de akkoorden een afspraak over 

flexibiliteit gemaakt. Dit is duidelijk meer 

dan in voorgaande jaren (max. 40 procent). 

Afspraken over meer flexibiliteit voor werk-

gevers komen even vaak voor als afspraken 

over meer flexibiliteit voor medewerkers (zie 

figuur 9).

4.1. Meer flexibiliteit voor werkgevers

Afspraken over meer flexibiliteit voor de 

werkgever komen in bijna één op de vijf 

akkoorden voor; dit is vergelijkbaar met 

de score uit 2012. Bij meer flexibiliteit voor 

werkgevers gaat het om productiviteitsver-

betering en aan meer uren werken.

Productiviteitsverbetering

Productiviteitsverbetering komt voor in bijna 

één op de tien akkoorden; dit is minder dan 

in 2012 (14 procent). In het licht van de aan-

houdende economische recessie is dit een 

teleurstellend resultaat. Juist in deze tijden 

is productiviteitsverbetering hard nodig, ook 

om de gewenste loonruimte te realiseren. 

Afspraken over meer flexibiliteit leiden vaak 

tot bredere inzetbaarheid van medewerkers. 

Enkele concrete voorbeelden van afspraken 

over meer flexibiliteit voor de werkgever.

•  Verruiming dagvenster 

Bij Aegon bijvoorbeeld werd het dagvenster  

verruimd van 7 tot 19 uur naar 7 tot 22 uur.  

Bij Carglass van 7 tot 17 uur naar 7 tot 18 uur.  

Ook in Pluimveeverwerkende industrie  

en Vleessector is de bovengrens van het 

dagvenster doordeweeks verruimd van 18 

naar 19 uur.

vertegenwoordiging. De cao-partijen bij 

Carglass zijn aanpassingen van werktijden 

en roostervormen overeengekomen ‘ter 

ondersteuning en optimalisering van de 

bedrijfsvoering, het realiseren van orga-

nisatiedoelen en het realiseren van een 

onvergetelijke ervaring voor klanten en 

medewerkers’. Dit komt neer op rooster-

matig werken over zes dagen (maandag 

tot en met zaterdag). Het vaststellen van 

het rooster en de werktijden gebeurt altijd 

in overleg tussen manager en medewerker, 

uitgaande van de wensen en voorkeuren in 

relatie tot de privésituatie, de benodigde 

capaciteit vanuit het werkaanbod en de 

noodzakelijke bezettingsgraad. Als het 

niet lukt om op zaterdag een volledige 

bezetting te realiseren, neemt de manager 

de verantwoordelijkheid en maakt keuzes. 

In dit geval geldt de verplichting om maxi-

maal eens per drie weken op zaterdag te 

werken.

Meer uren werken

Afspraken over meer uren werken, leveren 

eveneens een belangrijke bijdrage aan 

meer flexibiliteit voor de werkgever. In 12 

procent van alle 2013-akkoorden heb-

ben cao-partijen ofwel harde afspraken 

gemaakt die per saldo leiden tot meer uren 

•  Werken in het weekend

Verlaging zaterdagtoeslag per uur van 50 

naar 30 procent bij Crematoria. In Visdetail-

handel wordt het mogelijk om te werken op 

zondag, zij het op vrijwillige basis en tegen 

een toeslag van 50 procent.

•  Jaaruren-systematiek

In de cao van Evenementen- en horeca-

beveiliging wordt de mogelijkheid opge-

nomen voor min-maxcontracten met een 

jaaruren-systematiek, waarbij sprake is van 

een plus- en minvariant van 20 procent. Bij 

Crematoria is de referentieperiode in relatie 

tot meerwerk/overwerk verruimd van drie 

naar zes maanden.

•  Meer flexibele inzet medewerkers

Financieel dienstverlener GWK Travelex en 

vakbonden onderzoeken mogelijke oplos-

singen voor de mobiliteit van medewerkers 

tussen winkels door middel van een pool 

van flexibele medewerkers. In de studie 

worden noodzakelijke aanpassingen van 

de arbeidsvoorwaarden meegenomen. Bij 

de drie cao’s van KLM (Cabinepersoneel, 

Grondpersoneel, Vliegers) zijn afspraken 

gemaakt om de mobiliteit van medewerkers 

en daarmee de flexibiliteit van de orga-

nisatie te vergroten. Deze afspraken zijn 

gericht op het tijdelijk verrichten van ander 

werk, detachering binnen de KLM-groep 

en het stimuleren van (tijdelijk) deeltijd 

en concern-mobiliteit. Bij Kadaster wordt 

gekeken naar mogelijkheden om mede-

werkers (tijdelijk) buiten het bedrijf in te 

zetten. Ecolab gaat een studie uitvoeren om 

de arbeidseffectiviteit te vergroten door de 

roostertijden te verbeteren.

•  Arbeidstijden

Bedrijven die onder de cao voor Uitvaartver-

zorging vallen, kunnen arbeidstijdbepalin-

gen hanteren die afwijken van de cao-

bepalingen, mits deze zijn overeengekomen 

met de ondernemingsraad of de personeels-

werken, ofwel zachte afspraken die leiden 

tot het slechten van barrières om meer uren 

te werken. Hierbij is sprake van een lichte 

toename ten opzichte van het vorige cao-

seizoen (8 procent in 2012). 

Circa 20 akkoorden met afspraken over 

meer uren werken, kennen geen of een be-

perkte loonstijging (minder dan 1 procent). 

Dit gaat in vrijwel alle gevallen om bedrijven 

in financieel zwaar weer, meestal gericht op 

de binnenlandse markt (met name financi-

ele dienstverlening). Het is aannemelijk dat 

het in deze gevallen gaat om noodzakelijke 

versobering. Ook zijn er bijna 20 akkoorden 

met afspraken over meer uren werken die 

een bovengemiddelde loonstijging kennen. 

Deze komen vrijwel allemaal voor in de 

industriesector. Het lijkt aannemelijk dat 

de afspraak over meer uren werken in deze 

gevallen samenvalt met een herschikking 

van het arbeidsvoorwaardenpakket, met als 

doel ruimte te creëren voor loonafspraken 

(creatief loonbeleid).

Zachte afspraken 

Bij zachte afspraken over meer uren werken 

gaat het met name om verlenging van de 

werkweek op vrijwillige basis en om het be-

perken en/of voorkomen van verlofstuwme-

ren. In 7 procent van de akkoorden komen 

we een dergelijke afspraak tegen. 

Bij voedingsmiddelenfabrikant Verstegen is 

bijvoorbeeld een proef afgesproken om niet 

36 uur, maar 37,5 uur per week te werken. 

Medewerkers die hiervoor op vrijwillige 

basis kiezen, ontvangen extra vrije dagen 

of extra loon van 4,2 procent. Het aantal 

roostervrije uren dat werkgevers in  Meta-

lektro kunnen terugkopen, wordt verhoogd 

van de bestaande 48 roostervrije uren naar 

72 roostervrije uren. Deze afspraak biedt on-

dernemingen de mogelijkheid om het aan-

tal beschikbare te werken uren zo nodig te 

verhogen. De individuele medewerker kan 

daarbij zelf kiezen of hij liever geld heeft of 

zijn roostervrije uren wil houden.

Bij chemiebedrijf Ashland loopt een pilot 

om hoog oplopende verlofsaldi te beperken. 

Andere afspraken over (bestrijding van) 

verlofstuwmeren komen onder andere  

voor bij Panteia, Nyenrode, Douwe Egberts 

en chemiefabrikant Evonik. Bij Evonik  

heeft de medewerker het recht maximaal 

tien dagen mee te nemen naar  

het volgende jaar. Als hij op 31 december 

meer dan tien dagen overhoudt, zal de 

werkgever de dagen boven de tien in over-

leg met de medewerker in de eerste twee 

Meer/duurzame fexibiliteit

Intern
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Meer flexibiliteit wn. (2) 

Meer flexibiliteit wg./wn. (3)
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maanden van het volgende jaar inplannen. 

Bij Douwe Egberts wordt de leidinggevende 

aangesproken op handhaving van de cao-

bepaling over het opnemen van vakantie-

dagen. 

In een enkel akkoord komen impliciete af-

spraken voor over minder verlofstuwmeren, 

bijvoorbeeld door het aantal te verkopen 

bovenwettelijke vakantiedagen te verhogen 

(Particuliere beveiligingsorganisaties) of 

door bovenwettelijke vakantiedagen om te 

zetten in een persoonlijk budget, waarbij 

aan het einde van het jaar het niet-gebruik-

te deel van het budget wordt uitbetaald 

(Gasunie). 

Harde afspraken

Harde afspraken over meer uren werken 

leiden er toe dat alle medewerkers in 

principe meer uren gaan draaien. In circa 

30 akkoorden (6 procent) komen dergelijke 

afspraken voor; dit is een verdubbeling 

ten opzichte van vorig jaar. Vaak hangt dit 

samen met de noodzaak tot versobering van 

arbeidsvoorwaardenpakketten vanwege de 

aanhoudende recessie. Het gaat dan om een 

herschikking met als doel ruimte te maken 

voor loonafspraken. In drie gevallen wordt 

het bovenwettelijk verlof omgezet in een 

persoonlijk budget: Gasunie, Rabobank en 

gewasbeschermingsmiddelenproducent 

Nufarm. 

Enkele andere afspraken die tot meer uren 

werken leiden, op een rijtje. 

•  Verlenging van de werkweek 

Bij SNT Nederland bijvoorbeeld, wordt de 

werkweek verlengd van 38 naar 40 uur. Bij 

Mediq wordt de standaard 40 uur. In Vlees-

sector bedraagt de standaard arbeidsduur 

36 uur conform cao, maar werkgevers 

kunnen deze per (afdeling binnen een) 

bedrijf verhogen naar 38 uur. De twee extra 

gewerkte uren worden volledig betaald.

•  ADV-dagen schrappen 

In de cao voor Particuliere beveiligingsor-

ganisaties vervallen de ADV-dagen (in ruil 

voor een verhoging van het basisuurloon 

met 5,25 procent). Nieuwe medewerkers bij 

Grolsch ontvangen 23 ADV-dagen per jaar, 

drie minder dan de huidige medewerkers. 

Overigens verscheen afgelopen voorjaar, op 

basis van AWVN-cijfers, een bericht in de 

media dat ADV-dagen langzaam uit de cao 

verdwijnen (en meestal terecht komen in 

een persoonlijk budget)11.

•  5 mei alleen in lustrumjaren feestdag 

Bij Lloyd’s Register Rail Europe, Nyenrode en 

Staatsloterij wordt 5 mei een vijfjaarlijkse in 

plaats van een jaarlijkse feestdag.

•  Goede Vrijdag 

Goede vrijdag is een normale werkdag 

geworden bij KLM Grondpersoneel en dier-

voedingsbedrijf C&D Foods.

•  Minder bovenwettelijke verlofdagen

Verschillende bedrijven kiezen voor 

minder bovenwettelijke verlofdagen: KLM 

Cabinepersoneel en KLM Vliegers, Rabo 

Vastgoedgroep (gedeeltelijke compensatie 

van werkgever voor lagere pensioenpremie 

medewerker) en Dakbedekkingsbedrijven 

(twee roosterdagen structureel inleveren in 

ruil voor twee maal 0,4 procent loonsverho-

ging). Bij tegelfabrikant Mosa vervallen de 

extra verlofdagen voor functiegroepen 9, 10 

en 11 per 1 juni 2013 voor nieuwe medewer-

kers.

•  Pauzetijden

CEVA Logistics schaft de doorbetaalde kof-

fie- en theepauzes af. De normale arbeids-

tijd wordt acht uur per dag.

Meer flexibiliteit voor de werkgever,  

wat valt op?

•  In het licht van de aanhoudende recessie 

hadden we meer afspraken over productivi-

teitsverbetering verwacht.

•  Opvallend genoeg is in een periode van 

minder werk toch veel aandacht besteed aan 

meer uren werken. Doel lijkt het creëren van 

loonruimte.

4.2. Meer flexibiliteit voor  
medewerkers

Afspraken over flexibiliteit voor medewer-

kers komen in één op de vijf akkoorden voor, 

ongeveer even vaak als in 2012. Ter illustratie 

een aantal voorbeelden voorbeelden van 

creatieve verlofafspraken.

•  Generatieverlof 

Medewerkers bij ABN Amro hebben eens in 

de zes jaar recht op maximaal zes maanden 

generatieverlof, waarbij de medewerker in 

de eerste drie maanden van dat verlof 40 

procent van het salaris krijgt doorbetaald. Per 

1 januari 2013 bedraagt de minimumvergoe-

ding € 11,33 per uur. Dit bedrag gaat omhoog 

met structurele loonsverhogingen. De pensi-

oenopbouw wordt voortgezet. Medewerkers 

kunnen het verlof flexibel opnemen: in deel- 

of voltijd en in twee afzonderlijke delen. 

Voltijds generatieverlof is mogelijk drie jaar 

direct voorafgaand aan het pensioen.

• Vitaliteitsverlof

In het belang van de duurzame inzetbaar-

heid van alle medewerkers én als onderdeel 

van het MVO-beleid van Aegon, kunnen 

medewerkers maximaal twaalf uur per jaar 

besteden aan de volgende doelen: 

-  het versterken van vitaliteit (werkplezier en 

zinvolheid van het werk) en employability/ 

duurzame inzetbaarheid binnen en buiten 

AEGON;

-  concreet vormgeven van maatschappelijke 

en sociale betrokkenheid door activiteiten 

voor anderen dan de medewerker zelf en 

zijn gezin: vrijwilligerswerk in het kader 

van de AEGON Foundation en/of (mantel)

zorgverlof.

• Jokerdagen

Wat regelmatig voor onvrede bij medewer-

kers van NS zorgt, is dat het moeilijk is verlof 

te krijgen voor belangrijke aangelegenhe-

den (anders dan het bijzonder verlof dat in 

de cao is geregeld). Daarom worden er pilots 

uitgevoerd met jokerdagen. Medewerkers 

krijgen de mogelijkheid twee verlofdagen 

per jaar aan te merken als jokerdag. Met 

het lokale medezeggenschapsorgaan wordt 

deze afspraak verder vormgegeven. Rand-

voorwaarde is dat de pilot geen kostenver-

hogend effect heeft.

•  Mantelzorgverlof 

Door de vergrijzing komen er steeds meer 

ouderen, die steeds langer op zichzelf 

blijven wonen. Dit vraagt om extra zorg 

van familieleden en heeft gevolgen voor de 

werk-privébalans van medewerkers. In vrij-

wel alle gevallen gaat het om maatwerk en 

aansluiting bij bestaande verlofregelingen 

en andere regelingen om werk en privé 

beter te kunnen combineren. Opvallend is 

dat het aantal afspraken over mantelzorg 

in 2013 (6 procent) is gedaald ten opzichte 

van 2012 (9 procent) en weer terug is op 

het 2011-niveau.

-  Bij BAT Niemeyer is een afspraak gemaakt 

over extra voorlichting hierover aan lei-

dinggevenden. Andere afspraken gaan over 

praktische zaken (Groothandel in bloem-

bollen), inventarisatie van wensen en 

bespreking van mantelzorg in het jaarlijkse 

functioneringsgesprek (Grafische bedrijfs-

fondsen). 

- In het akkoord van NS staat: ‘Het onder-

werp mantelzorgverlening als onderdeel 

van de balans werk-privé hoort thuis in het 

gesprek tussen leidinggevende en mede-

werker’. 

-  In het akkoord van KPN staat: ‘KPN zal zich 

intern nadrukkelijk profileren als een man-

telzorgvriendelijke werkgever door duidelijk 

over het onderwerp te communiceren, het 

beleid te beschrijven, kennis en expertise te 

ontwikkelen binnen HR en HR-gerelateerde 

externe leveranciers, en door medewerkers 

te wijzen op de ondersteunende facilitei-

ten’. 

- Bij kunststoffabrikant Meldon en Slagers 

gaan partijen een stap verder. De werkge-

ver faciliteert mantelzorg (voor partner of 

eerste of tweede graad bloedverwanten 

van de medewerker) in beginsel gedurende 

zes maanden in de vorm van 80 procent 

werken met 90 procent inkomen en 100 

procent pensioenopbouw. 

•  Pilot/studie zelfroosteren

Bij Douwe Egberts, Huisartsenzorg, Aegon, 

Hochwald, Nestlé en Welzijnsector worden 

11 Het Financieele Dagblad, 11 mei 2013: Arbeidsvoorwaarden: ATV-dagen verdwijnen langzaam uit bedrijfs-cao’s.
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pilots of studies gedaan naar zelfroos-

teren. Bij verpakker KIVO is na een proef 

met zelfroosteren vastgesteld dat er op dit 

moment geen behoefte is aan invoering 

van zelfroosteren.

•  Roostervrije dag

In Mode- en sportdetailhandel houdt de 

werkgever bij het vaststellen van de werk- 

roosters zoveel mogelijk rekening met me-

dewerkers met één of meer kinderen jonger 

dan twaalf jaar die door de week (maandag 

tot en met vrijdag) een vaste roostervrije 

dag vrijdag wensen.

•  Koop/verkoop van verlofdagen 

De drie cao’s binnen KLM (Cabinepersoneel, 

Grondpersoneel, Vliegers) bieden mede-

werkers de mogelijkheid om maximaal tien 

in plaats van vijf dagen te (ver)kopen. Ook 

bij SuikerUnie, Apollo Vredestein, Intertek, 

CEVA Logistics, Dakbedekkingsbedrijven en 

Dalli de Klok kunnen medewerkers (meer) 

bovenwettelijke verlofdagen (ver)kopen.

12  Verder zijn alle afspraken over flexibiliteit meegenomen waarvan niet direct duidelijk is of dit ten gunste van de werkgever of juist ten gunste 
van de medewerker is. 

13 We hebben het hierbij over verkeersmobiliteit; mobiliteitsbeleid maakt geen deel uit van het speerpunt ‘meer flexibiliteit’. 

•  Niet-christelijke religieuze feestdagen 

Bij Groningen Airport Eelde kunnen mede-

werkers die tot een erkende niet-christelijke 

religieuze gemeenschap horen, op de voor 

hen geldende religieuze feestdagen onbe-

taald verlof opnemen tot een maximum van 

drie kalenderdagen per jaar, mits het rooster 

dit toelaat.

•  Brede studie

Bij Hochwald komen in een paritaire werk-

groep onderwerpen aan de orde als balans 

werk-privé, leeftijdsverlofdagen, Het Nieuwe 

Werken, zelfroosteren en lifestyle-adviezen 

op maat. Bij kunstmestproducent ICL Fertili-

zers gaat een paritaire werkgroep voorstellen 

ontwikkelen over aspecten rond flexibiliteit 

en de balans werk-privé. Deze voorstellen 

moeten leiden tot modernisering van de cao 

op het gebied van duurzame inzetbaarheid/

leeftijdsbewust personeelsbeleid.

•  De introductie en/of uitbouw van een 

persoonlijk keuzebudget kan de flexibiliteit 

van medewerkers eveneens vergroten (zie 

paragraaf 5.5.). 

Meer flexibiliteit voor de medewerker,  

wat valt op?

•  Geen significante ontwikkelingen ten 

opzichte van voorgaande jaren.

4.3. Overige afspraken over interne 
flexibiliteit

Overige afspraken over flexibiliteit komen 

in bijna één op de tien akkoorden voor en 

gaan over meer flexibiliteit voor zowel de 

werkgever als de medewerker.

•  Bij Aegon willen cao-partijen de volwaar-

dige arbeidsrelatie terug laten komen in 

de cao-bepalingen over wanneer en waar 

medewerkers werken. Uitgangspunt is dat 

managers en medewerkers in onderling 

overleg en in overleg met collega’s tot de in-

deling van hun werk (tijd en plaats) komen, 

rekening houdend met het klantbelang, 

het werk(aanbod), de vereiste resultaten, 

de wensen en mogelijkheden van collega’s 

en het bedrijfsbelang. Daarbij kunnen ook 

instrumenten als zelfroosteren en thuiswer-

ken worden ingezet. Het normale arbeidstij-

denkader wordt verruimd naar maandag tot 

en met vrijdag van 7 tot en met 22 uur (was 

19 uur). In een situatie waarbij managers en 

medewerkers samen overleggen over opti-

male inrichting van werktijden en werkplek, 

zal overwerk veel minder voorkomen. 

•  Bij Particuliere beveiligingsorganisaties is 

een nieuwe manier van roosteren over-

eengekomen. Daarbij kan de werkgever de 

medewerker acht keer per jaar verplichten 

akkoord te gaan met een verschuiving. De 

medewerker kan vier keer per jaar aangeven 

dat ingeroosterde vrije dagen niet mogen 

worden verschoven. 

•  Twee bedrijven in de Graansector starten 

een pilot waarin ze onderzoeken of de inzet 

van medewerkers beter kan worden afge-

stemd op de pieken en dalen in het bedrijf 

en op de privévoorkeuren van medewerkers. 

Uitgangspunt is dat medewerkers geen 

inkomensverlies door deze pilot oplopen en 

dat tweederde van de groep waar de pilot 

wordt ingevoerd, hiermee heeft ingestemd.

•  Paritaire studiegroepen bij onder andere 

Grontmij, Motorvoertuigenbedrijf, NS, Tata 

Steel, Schur Flexible, Coca Cola, en Informa-

tie-, communicatie- en kantoortechnologie 

(ICK) gaan met het thema flexibiliteit aan 

de slag. 

Het Nieuwe Werken en mobiliteit

In 8 procent van alle 2013-akkoorden komt 

Het Nieuwe Werken (HNW) of thuiswerken 

aan bod. Ten opzichte van 2012 is sprake 

van een lichte afname (10 procent). Meestal 

gaat het om een studie (CBR, biochemie-

bedrijf Genencor, zuivelbedrijf Hochwald, 

hypothecaire dienstverlener Stater en 

Waterbedrijven). 

HNW heeft veel raakvlakken met moderne 

arbeidsverhoudingen. Bij HNW gaat het im-

mers over sturing op output (in plaats van 

aanwezigheid) en over tijd- en plaatsonaf-

hankelijk werken. HNW zal vooral een succes 

worden als werkgever en medewerker op 

basis van vertrouwen en wederkerigheid 

afspraken maken, zoals bij NS, Aegon, Nizo 

Food Research en Waterbedrijven gebeurt. 

Bij Waterbedrijven is de mogelijkheid afge-

sproken om proeftuinen in te richten voor 

HNW. In een proeftuin kunnen bepaalde 

cao-bepalingen tijdelijk worden aangepast 

om ruimte te bieden voor experimenten.

HNW heeft ook raakvlakken met mobili-

teitsbeleid. Hierbij gaat het meestal om de 

volgende afspraken. 

•  Persoonlijk mobiliteitsbudget 

In drie akkoorden worden studies genoemd. 

Bij Aegon ligt de afspraak in het verlengde 

van de wens om de flexibiliteit van en de 

keuzemogelijkheden voor medewerkers te 

vergroten. Aegon, vakbonden en COR gaan 

gezamenlijk onderzoeken of het mogelijk is 

de vergoeding van de reiskosten voor woon-

werkverkeer (inclusief leaseauto’s) anders 

te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

mobiliteitsbudget. Deze studiegroep werkt 

op basis van co-creatie en houdt rekening 

met onder andere wettelijke, financiële en 

MVO-belangen. De andere twee studies 

vinden plaats bij CBR en VGZ.

•  OV-jaarkaart 

Alle medewerkers van ABN Amro zonder 

vervoersbudget of leaseauto, komen in 

aanmerking voor een OV-jaarkaart, ongeacht 

het aantal werkdagen per week.

•  Mobiliteitsscan 

Rabobank gaat een mobiliteitsscan uitvoe-

ren. De scan moet antwoord geven op de 

vraag in hoeverre de huidige vervoersregelin-

gen (gebaseerd op structurele reispatronen) 

nog passen bij de reisbehoefte van de mede-

werker die regelmatig thuis of op een andere 

locatie werkt, en op andere tijden reist. De 

scan geeft inzicht in de (veranderende) mo-

biliteitsbehoefte en het mobiliteitsgedrag 

van medewerkers. De conclusies en aanbe-

velingen van het onderzoek vormen de input 

voor beleidsvorming over een duurzame, 

flexibele en moderne mobiliteitsregeling. Bij 

Rabo Vastgoed gaan partijen een integrale 

mobiliteitsoplossing uitwerken.

In enkele cao’s (minder dan vijf) is expliciet 

sprake van versobering van de reiskosten-

vergoeding. Het omgekeerde (verhoging van 

de reiskostenvergoeding) komen we vaker 

tegen.

Meer flexibiliteit voor zowel de werkgever 

als de medewerker, wat valt op?

•  In 2013 zijn minder afspraken over HNW 

gemaakt dan in 2012. Wel maken de cao-

partijen steeds vaker expliciet een koppe-

ling met moderne arbeidsverhoudingen. 

4.4. Externe flexibiliteit

De flexibiliteitsbehoefte van bedrijven kent 

niet alleen interne oplossingen, maar ook 

oplossingen in de vorm van een flexibele 

schil van tijdelijke contracten, zzp’ers en 

uitzendkrachten. De uitdaging is om de 

flexibele schil duurzaam vorm te geven. 

Voorkomen moet worden dat er een ‘twee-

deling’ in de maatschappij ontstaat, door-

dat flexwerkers minder worden beschermd 

dan andere werkenden. Ruim één op de tien 

2013-akkoorden (11 procent) bevat afspraken 

over duurzame inzet van flexkrachten. Ten 

opzichte van 2012 (9 procent) is er sprake 

van een lichte toename.

•  Inhuurkrachten bij meststofproducent 

OCI Nitrogen die langdurig worden ingezet 

op een formatieplaats en medewerkers die 

worden ingehuurd, komen naar rato

in aanmerking voor uitbetaling van de gere-

aliseerde semicollectieve targets. 

• Voortaan delen ook medewerkers met een 

contract voor bepaalde tijd bij kruidenleve-

rancier Euroma mee in de winstdelingsrege-

ling. 

• Bij voedingsfabrikant Tate & Lyle wordt 

de eindejaarsuitkering van 3,25 procent ook 

aan uitzendkrachten uitgekeerd.

•  Cao-partijen betrokken bij Architecten-

bureaus organiseren een extra conferentie 

over de relatie cao/sector/zelfstandige 

professionals/payrolling/detachering met 

als doel de paraplufunctie van de cao te 

vergroten en te verdiepen.
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5.  Creatief loonbeleid

“Onzekere economische tijden zijn van grote 

invloed op het loonbeleid van bedrijven. Of 

bedrijven ruimte hebben voor (structurele) 

loonsverhogingen, zal per situatie sterk 

verschillen. De vanzelfsprekendheid dat de 

structurele loonontwikkeling minstens leidt 

tot koopkrachtbehoud, staat – mogelijk 

voor een periode van meerdere jaren – sterk 

onder druk. De lastenverzwaring die is 

ontstaan door de economische crisis en de 

daardoor ontstane bezuinigingen in 2013 en 

daarna, zorgt voor een druk op werkgevers 

om negatieve koopkrachteffecten voor me-

dewerkers te verkleinen. Het is niet de taak 

van werkgevers om die effecten te compen-

seren, maar ondernemingen hebben er wel 

belang bij dat de koopkracht van burgers op 

peil blijft. Dit leidt tot de vraag hoe de struc-

turele loonontwikkeling van bedrijven onder 

controle kan blijven en hoe tegelijkertijd de 

koopkracht van medewerkers niet onnodig 

onder druk komt te staan. Daarvoor zijn 

creatieve alternatieven nodig voor het feno-

meen van de structurele loonsverhoging.”

Uit: AWVN-Arbeidsvoorwaardennota 2013 

Sterk door samen werken.

In ruim één op de twee akkoorden staat 

een afspraak over creatieve en/of mee-

ademende beloning (zie figuur 10). Voordat 

we daar dieper op ingaan, kijken we naar de 

collectieve loonstijging in 2013-akkoorden.

5.1. Collectieve loonsverhoging in 
2013-akkoorden

De gemiddelde contractloonstijging in 2013 

bedroeg 1,39 procent op 12-maandsbasis; 

dit is duidelijk minder dan de loonstijging 

in 2012 (1,61 procent). In het licht van de 

slechte economische situatie valt deze 

gemiddelde loonstijging nog hoog uit. Bij 

een loonstijging van 1,39 procent is sprake 

van een reële loondaling voor medewer-

kers: de loonafspraken vallen gemiddeld 

genomen namelijk lager uit dan de voor 

2013 geraamde inflatie van 2,75 procent14. 

Kijken we echter naar de afgeleide inflatie 

(1,25 procent), waarin geen overheidsbeleid 

(in de vorm van btw-verhoging) is meege-

nomen, dan zien we dat in 2013 de gemid-

delde loonsverhoging hoger was dan de 

afgeleide inflatie. Veel interessanter dan het 

gemiddelde, zijn de achterliggende cijfers: 

figuur 11 geeft de loonstijging van de 42415 

afgesloten akkoorden weer.

 

In de tijd is een licht oplopende trend te 

bespeuren (zie figuur 12). De gemiddelde 

loonstijging van akkoorden die in het laatste 

kwartaal van 2012 tot stand kwamen, be-

droeg 1,3 procent. In de eerste maanden van 

2013 schommelde de gemiddelde loonstij-

ging rond 1,4 procent. In de laatste maanden 

van 2013 kwamen akkoorden tot stand met 

een gemiddelde loonstijging van 1,6 procent 

op 12-maandsbasis.

Figuur 13 laat zien dat de meest gemaakte 

loonafspraak 2 procent was. De figuur il-

lustreert ook de vertekenende werking die 

van het gemiddelde uitgaat. In voorgaande 

jaren zaten de meeste loonafspraken in de 

buurt van het gemiddelde, in het 2013-sei-

zoen was het gemiddelde de uitkomst van 

twee extremen: enerzijds de loonstijging 

van 2 procent en hoger, anderzijds de 52 ak-

koorden met een nullijn.

 14  Een reële loondaling hoeft in de praktijk niet per definitie tot koopkrachtdaling te leiden. Toekenning van een (extra) periodiek 
en/of eenmalige uitkering en wijzigingen in ontvangen individuele toeslagen en/of bonusuitkering spelen hierbij een rol.

 

15  Bij de berekening van de gemiddelde loonstijging op 12-maandsbasis blijven de 38 akkoorden met afspraken over automatische 
prijscompensatie (APC) en/of relatieve salarispositie (RSP) buiten beschouwing.

•  Bedrijven als McCain, vezelproducent Teijin 

Aramid, en werkgevers in Open teelten en 

Slagersbedrijven werken alleen met uit-

zendbureaus die NEN-gecertificeerd zijn en/

of zijn ingeschreven in het register van de 

Stichting Normering Arbeid (SNA).

•  Hoewel zzp’ers niet onder de werkings-

sfeer van de cao vallen, erkennen sociale 

partners in de sector Theater wel verant-

woordelijkheid voor deze groep werkenden. 

Partijen zullen zich inspannen de ach-

terbannen te informeren over de risico’s, 

gevolgen en de inhoud van het bestaan als 

zzp’er en het werken met zzp’ers.

•  In Contractcateringbranche wordt 

besproken of werkgevers meewerken aan 

een ‘perspectiefverklaring’, waarin staat 

dat ( jonge) medewerkers met een tijdelijk 

dienstverband uitzicht hebben op contract-

verlenging. Aan de verklaring mogen geen 

arbeidsrechtelijke gevolgen zijn verbonden; 

het gaat om het praktisch effect voor hypo-

theekverstrekking. 

•  KLM spant zich voor het Cabinepersoneel 

tot het uiterste in om de werkgelegen-

heid van de huidige medewerkers met 

een contract voor onbepaalde tijd veilig te 

stellen en de inspanningen op het gebied 

van opleidingen, stages en mobiliteit voort 

te zetten. Dit geldt ook voor de 156 cabine-

medewerkers met een jaarcontract (onder 

voorwaarde van goed functioneren).

•  Gedurende de tijd dat medewerkers een 

tijdelijk contract hebben, zal McCain zich in-

spannen om deze medewerkers op te leiden 

en te begeleiden bij hun loopbaanontwikke-

ling.

In een aantal akkoorden is afgesproken om 

de verhouding tussen vast en flexibel perso-

neel te wijzigen, onder meer door het aantal 

uitzendkrachten te beperken.

•  SNS Reaal wil, in het kader van werkbe-

houd en kostenreductie, de inzet van het 

aantal externen beperken en waar mogelijk 

meer gebruik maken van eigen medewer-

kers. De procedure voor het inzetten van 

externen wordt opnieuw vormgegeven 

waarbij in het nieuwe proces nadrukkelijker 

de inzet van de eigen capaciteit – mede-

werkers uit de flexforce en uit de flexpool 

en alle andere medewerkers die voor een 

(tijdelijke) functie opteren – in beschouwing 

wordt genomen, voordat de aanvraag voor 

externe capaciteit start. 

•  Bij Kadaster spreken cao-partijen over 

Matchpoint: één centraal punt waar vraag 

en aanbod van personele capaciteit binnen-

komt. Doel hiervan is het optimaal benutten 

van het personele potentieel en het zoveel 

mogelijk voorkomen van externe (inhuur) 

kosten. 

•  Douwe Egberts wil de inzet van uitzend-

krachten zoveel mogelijk beperken. Voor het 

opvangen van pieken in de productie blijven 

uitzendkrachten echter gewenst in de flexi-

bele schil. 

•  Carglass zet tien FTE’s aan flexkrachten om 

in FTE’s met dienstverband. 

•  Cêla Vita zal negen uitzendkrachten een 

baan aanbieden; in eerste instantie voor be-

paalde tijd en aansluitend met een aanstel-

ling voor onbepaalde tijd, tenzij er redenen 

zijn om een volgende tijdelijke aanstelling 

aan te gaan dan wel het dienstverband te 

beëindigen. 

•  Albert Heijn Logistics zal, na een inventari-

satie van uitzendkrachten die lang bij Albert 

Heijn werken, honderd uitzendkrachten 

een contract aanbieden voor de duur van 

één jaar. Voorwaarden hiervoor zijn dat 

de medewerker goed functioneert, de Ne-

derlandse taal voldoende beheerst en een 

verklaring van goed gedrag verstrekt.

•  Het niveau van uitzendkrachten wordt bij 

zuivelbedrijf Hochwald in het reguliere over-

leg met vakverenigingen gemonitord. Daar-

naast wordt gedurende de looptijd de eigen 

bezetting met zes formatieplaatsen uitgebreid 

om het aantal flexkrachten te verminderen.

•  De inhuur van externe krachten bij NS wordt 

in 2013 met 25 procent teruggebracht ten 

opzichte van de inhuur die in het jaarverslag 

2012 is genoemd.

•  Voedingsfabrikant Loders Croklaan beperkt 

de inzet van uitzendkrachten zoveel mogelijk. 

Uitzendkrachten worden betaald volgens de 

loonschalen van Loders Croklaan.

•  Chemiebedrijf Avantor streeft ernaar om 

eind 2013 geen uitzendkrachten meer werk-

zaam te hebben binnen de productie voor 

zover het gaat om structurele formatieplaat-

sen.

•  Medicijngroothandel Brocacef zet zich in om 

uitzendkrachten die twee jaar als uitzend-

kracht hebben gewerkt, in aanmerking te 

laten komen voor een dienstverband en is 

bereid om minimaal 10 procent van de flexme-

dewerkers een contract aan te bieden, mits er 

sprake is van een formatieplaats.

Naast concrete afspraken komt ook een 

aantal studie- en monitoringsafspraken voor. 

Cao-partijen in de sector Netwerkbedrij-

ven brengen de ontwikkeling van flexibele 

arbeidsrelaties in kaart en voeren de mogelijke 

cao-aanpassingen die hieruit voortvloeien 

tussentijds door. Cao-partijen in het Openbaar 

vervoer formuleren zo snel mogelijk een stu-

dieopdracht voor een haalbaarheidsonderzoek 

naar de integratie van de arbeidsvoorwaarden 

in de meest brede zin, inclusief aspecten als 

onderaanneming en inhuur.

Externe flexibliteit, wat valt op?

•  Lichte stijging in het aantal afspraken over 

duurzame flexkrachten. 

Figuur 10: 2013-akkoorden met afspraken over creatieve en/of mee-ademende beloning
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Figuur 13: aantal akkoorden met exacte loonafspraak op 12-maandsbasis

Tabel 2: loondifferentiatie naar aantal cao-medewerkers en sector, 2009 tot en met 2013

seizoen ongewogen herwogen verschil sector met laagste  sector met hoogste  verhouding

    (absoluut) loonafspraak  loonafspraak  hoog-laag

2013 1,39% 0,90% 0,49% Fin. en zakelijke dienstverlening 0,6% chemie 1,9% 3,0 

2012 1,60% 1,24% 0,37% cultuur/overheid 1,0% chemie 2,1% 2,1 

2011 1,71% 1,39% 0,32% overheid 1,0 chemie 2,0% 2,0 

2010 1,09% 1,01% 0,08% overheid 0,7% chemie 1,2% 1,7 

2009 1,75% 1,68% 0,07% landbouw 1,2% zorg & cultuur 2,7% 2,3

Figuur 15: verdeling van de loonstijging op 12-maandsbasis naar sector
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Een tweede patroon (ook al zichtbaar in 

figuur 13), is dat industrie-akkoorden sterk 

zijn oververtegenwoordigd bij de 2-procen-

tafspraken (en hoger), en sterk zijn onder-

vertegenwoordigd bij de nullijn-akkoorden. 

Het onderscheid industrie versus overig 

(diensten en overheid-gerelateerd) valt ruw-

weg samen met het onderscheid oriëntatie 

op de exportmarkt versus oriëntatie op 

de binnenlandse markt (zie figuur 14). De 

binnenlandse markt heeft te maken met 

een bezuinigende overheid en sombere 

consumenten, waardoor daar weinig ruimte 

is voor loonsverhogingen.

De gemiddelde loonstijging van 1,39 procent 

is verder vertekend doordat akkoorden met 

een nullijn op ruim tien maal zoveel mede-

werkers (ruim 500.000 medewerkers) van 

toepassing zijn als de 2-procentakkoorden 

(minder dan 45.000 medewerkers). In figuur 

14 zien we dit terug in de kleine bolletjes 

(ondernemingscao’s) die zich concentreren 

rond en boven de 2-procentlijn en de grote 

bollen (bedrijfstakcao’s) die vrijwel allemaal 

onder de 1,5 procent vallen. Gewogen naar 

aantal medewerkers zou de gemiddelde 

loonstijging op 12-maandsbasis uitkomen 

op 0,90 procent (zie tabel 2). Het verschil 

tussen het ongewogen en gewogen gemid-

delde is de laatste jaren nooit zo groot 

geweest als in 2013. Figuur 15 brengt de 

sectorale differentiatie verder in beeld.

Sinds 2013 houdt AWVN ook de regionale 

contractloonstijging bij, op basis van de 

postcode van de hoofdvestiging voor onder-

nemingscao’s. Figuur 16 geeft de gemid-

delde contractloonstijging weer voor de 35 

arbeidsmarktregio’s. Roodgekleurde regio’s 

kennen de hoogste gemiddelde contract-

loonstijging, donkergroen gekleurde regio’s 

de laagste contractloonstijging. Links in de 

Figuur 11: loonsverhoging in 2013 (12-maandsbasis) naar hoogte, 

principeakkoorddatum en aantal medewerkers

Figuur 12: ontwikkeling van gemiddelde loonstijging op 12-maandsbasis naar 

afsluitdatum 

Figuur 14: loondifferentiatie naar exportoriëntatie
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Figuur 17: verdeling loonstijging op 12-maandsbasis naar onder meer soort 

cao en looptijd 

34 35

kleiner-dan-teken (<) in arbeidsmarktre-

gio’s waar slechts één nieuwe onderne-

mingscao’s tot stand is gekomen. Arbeids-

marktregio’s met ten minste 25 nieuwe 

ondernemingscao’s zijn gemarkeerd met 

het groter-dan-teken (>). 

 

In figuur 17 is de differentiatie naar omvang 

goed zichtbaar in de uitsplitsing naar soort 

cao (ondernemingscao of bedrijfstakcao) 

en het aantal medewerkers dat onder een 

cao valt. Verder maakt deze figuur duidelijk 

dat cao’s met een looptijd van meer dan 

twee jaar een lagere loonstijging kennen. 

De meeste cao’s met een langere looptijd 

hebben een ingangsdatum die nog voor 

2013 ligt. Loonafspraken in het nieuwe ak-

koord zijn vooral voor de toekomst afge-

sproken, met als resultaat een beperkte 

loonstijging op 12-maandsbasis. 

Er zijn ruim vijftig akkoorden (12 procent)

tot stand gekomen met een nullijn op 

12-maandsbasis. Dat wil zeggen dat in de 

nieuwe cao geen collectieve verhoging 

van de schaalloon of van de structurele 

eindejaarsuitkering is afgesproken. In de 

overige akkoorden is weliswaar sprake van 

een collectieve loonsverhoging in de nieuwe 

cao, maar tegelijkertijd komt vaak een nul-

lijn voor in het kalenderjaar 2012, 2013 of 

2014. In maar liefst één op de vier akkoorden 

(27 procent) is sprake van een nullijn in ten 

minste één van deze kalenderjaren. Het 

gaat om 113 akkoorden waaronder bijna één 

miljoen medewerkers vallen. Hiervan ken-

nen ruim twintig akkoorden zelfs een nullijn 

voor twee jaar en vijf akkoorden een nullijn 

voor drie jaar.

In ruim veertig akkoorden komen afspraken 

voor over een werkgelegenheidsgarantie. 

Vakbonden zijn daardoor meestal bereid in 

te stemmen met een lagere loonstijging. De 

gemiddelde loonstijging van deze akkoor-

den bedraagt 0,98 procent. AWVN is geen 

voorstander van ongeclausuleerde werk-

gelegenheidsgaranties, maar erkent dat 

onder specifieke voorwaarden een inspan-

ningsverplichting kan worden afgesproken 

om werkgelegenheid te behouden, zoals 

een maximale inspanning van de werkgever 

om medewerkers te om-, her- of bijscholen.

Voorwaarde is dat medewerkers zelf ook 

bereid zijn een maximale inspanning te 

leveren bij het vergroten van de flexibili-

teit. Denk bijvoorbeeld aan geografische 

flexibiliteit (inzetbaar in andere vestigingen) 

en functionele flexibiliteit (inzetbaar in één 

functiegroep hoger of lager dan de huidige 

functiegroep).

Collectieve, structurele loonafspraken, wat 

valt op? 

•  Licht oplopende loonstijging: gemiddeld 

1,39 procent op 12-maandsbasis.

•  Grote differentiatie in loonafspraken 

(nooit eerder vertoond): cao’s gericht op de 

binnenlandse sector kennen een significant 

lagere loonstijging dan cao’s in exportge-

richte ondernemingen.

5.2. Creatief loonbeleid

De ene structurele loonsverhoging van 2 

procent is de andere niet. Hoge structurele 

loonafspraken kunnen goed te verdedigen 

zijn als daar productiviteitsverhogende 

afspraken tegenover staan, zoals meer flexi-

bele inzet van medewerkers en/of afbouw 

van extra (leeftijdsafhankelijke) verlofdagen. 

Er zijn twee (tegengestelde) vormen van 

creatief loonbeleid.

•  Relatief hoge structurele loonafspraken 

in combinatie met afspraken over hogere 

productiviteit ( jaarurennorm, verruiming 

dagspiegel, werken op zaterdag tegen 

lagere toeslagen) en/of een andere aan-

wending van de arbeidsvoorwaardenruimte 

(zoals het ombouwen van ontziemaatrege-

len). Hierbij is doorgaans niet duidelijk of er 

een direct verband is, doordat cao-partijen 

dit meestal niet expliciet in het principeak-

koord benoemen (om eventuele negatieve 

effecten op het draagvlak onder medewer-

kers te voorkomen).

•  Relatief lage structurele loonafspraken in 

combinatie met een resultaatafhankelijke 

uitkering (of een eenmalige uitkering), extra 

vrije tijd, een extra investering in duurzame 

inzetbaarheid en/of persoonlijk budget. 

Rode draad is dat afspraken buiten de 

loonsverhoging de druk op (en daarmee de 

hoogte van) de collectieve loonstijging doen 

afnemen (ventielwerking).

Afspraken over creatief loonbeleid komen 

steeds vaker voor. AWVN ziet dit aantal 

graag verder toenemen.  

figuur staat in kleine lettertjes de naam 

van de arbeidsmarktregio, de gemiddelde 

contractloonstijging op 12-maandsbasis 

en het aantal nieuwe ondernemingscao’s. 

De figuur bevestigt het sectorale beeld. De 

loonstijging op 12-maandsbasis is hoger in 

regio’s met relatief meer ondernemings-

cao’s in de industriële sector (Groningen, 

Friesland, Limburg, Achterhoek, Brabant, 

Zaanstreek) en lager in regio’s met relatief 

meer ondernemingscao’s in de diensten-

sector (Randstad: Amsterdam, Utrecht, 

Den Haag). In enkele arbeidsmarktregio’s 

zijn in 2013 minder dan vijf ondernemings-

cao’s afgesloten. In de figuur staat het 

Totaal ( N=413)

Bedrijfstakcao (N=95)

Ondernemingscao (N=318)

Meer dan 2.000 wns. (N=128) 

250-2.000 wns. (N=128)

Minder dan 250 wns. (N=180)

Afgesloten in 2013 (N=320)

Ingaande in 2013 (N=330)

Beide data in 2013 (N=304)

Looptijd van één jaar (N=190)

Looptijd van twee jaar (N=97)

Langer dan twee jaar (N=37)

1,4%

1,0%

1,4%

1,6%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

0,9%

0,9%

1,5%

Figuur 16: contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar arbeidsmarktregio

n tot 1,25%

n 1,25% tot 1,5%

n 1,5% tot 1,75%

n 1,75% tot 1,9%

n vanaf 1,9%

Arbeidsmarktregio Loon 0-cao 
1 Achterhoek 1,86% 3 
2 Amsterdam Groot 1,38% 31 
3 Brabant Midden 1,51% 6 
4 Brabant NO 1,60% 5 
5 Brabant West 1,66% 11 
6 Brabant ZO 1,76% 6 
7 Drechtsteden 1,54% 6
8 Drenthe 1,38% 1 
9 Flevoland 2,00% 1 
10 Food Valey 1,04% 4 
11 Friesland 1,82% 7
12 Gelderland Midden 0,90% 11 
13 Gelderland Zuid 1,21%  3 
14 Gooi-/Vechtstreek 1,84% 6 
15 Gorinchem 1,88% 4 
16 Groningen 1,90% 21 
17 Haaglanden 0,85% 12
18 Holland Midden 1,88% 4 
19 Holland Rijnland 1,94% 7 
20 IJsselstreek 1,02% 4 
21 Noord-Holland Noord 1,42% 5 
22 Kennermerland Zuid 1,21% 4 
23 Limburg Noord 1,98% 4 
24 Limburg Zuid 1,65% 22 
25 Helmond-De Peel 0,50% 1 
26 Rijnmond 1,84% 48 
27 Rivierenland 1,27% 6 
28 Limburg Midden 1,65% 5 
29 Stedenvierkant 1,53% 16 
30 Twente 1,38% 7 
31 Utrecht Midden 1,27% 26 
32 Utrecht Oost 0,98% 8 
33 Zaanstreek/Waterland 1,93% 10 
34 Zeeland 1,58% 8 
35 Zoetermeer 1,18% 5 
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Tabel 3: voorbeelden van afspraken over vormen van creatief loonbeleid, in alfabetische volgorde

Cao-naam 

(aantal medewerkers)

 

Aegon 

3.312 medewerkers

1-12-2011 tot 1-1-2014 (25 maanden) 

d.d. 13-12-2012

 

Apotheken 

16.251 medewerkers

1-4-2012 tot 1-1-2014 (21 maanden) 

d.d. 26-11-2012

Architectenbureaus 

8.521 medewerkers

1-3-2013 tot 1-3-2015 (24 maanden)

d.d. 6-2-2013

Motorvoertuigenbedrijf en  

tweewielerbedrijf  

63.871 medewerkers

1-10-2012 tot 1-11-2014 (25 maanden) 

Netwerkbedrijven 

14.300 medewerkers

1-5-2013 tot 1-11-2015 (30 maanden) 

d.d. 10-4-2013

Cao-naam 

(aantal medewerkers) 

Rabobank 

40.000 medewerkers

1-7-2013 tot 1-1-2016 (30 maanden) 

d.d. 12-4-2013 

SNS Reaal 

7.468 medewerkers

1-6-2012 tot 1-1-2014 (19 maanden) 

Verzekeringsbedrijf (2x)  

16.000 medewerkers

1-1-2013 tot 1-1-2014 (12 maanden) 

d.d. 31-1-2013

Loonstijging op 

12-maandsbasis en 

decompositie 

 

12-mnds=0%:

geen structurele  

loonafspraken

12-mnds=0,29%:

0,5% per 1-1-13

12-mnds=0,5%:

0,5% per 1-7-14 +

0,5% per 1-1-15

12-mnds=1,32%:

1,25% per 1-10-13 + 

1,5% per 1-8-14

12-mnds=0,96%:

1,2% per 1-9-13 +  

1,2% per 1-9-14

Loonstijging op 

12-maandsbasis en 

decompositie 

12-mnds=0,6%:

1,5% per 1-1-14 

12-mnds=0%:

geen structurele 

loonafspraken

12-mnds=0,5%:

0,5% per 1-4-13

Creatief loonbeleid  

(commentaar AWVN in blauw) 

 

 

Eerst verdienen, dan verdelen/meer differentiatie

De huidige salarisverhogingstabel wordt aangepast, zodat er meer dif-

ferentiatie mogelijk is naar score en positie van medewerkers in hun 

salarisschaal. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over andere vormen van 

waardering. 

Arbeidsvoorwaardenruimte anders aanwenden

De loonsverhoging van 0,5 procent per 1 januari 2013 is afgesproken in 

het licht van de ernstige financiële crisis waarin de sector zich bevindt. 

Cao-partijen zijn zich er zeer wel van bewust dat er gezien de crisis geen 

ruimte is voor verhoging van de arbeidsvoorwaarden. Aangezien de pre-

mie van de seniorenregeling op 1 januari 2013 is verlaagd met 0,4 procent, 

meenden cao-partijen dat de loonsverhoging van 0,5 procent nagenoeg 

geen effect sorteert op de lasten van de werkgever.

Tijd i.p.v. geld 

Geen loonstijging in 2013, wel uitbreiding van de vakantie-uren ter 

waarde van 0,44 procent.

Maatwerk

Verzoek tijdelijk te mogen afzien van structurele loonsverhogingen we-

gens bedrijfseconomische omstandigheden. Het gaat hierbij om de alge-

mene cao-loonstijgingen en de eenmalige uitkering. Dit is mogelijk als 80 

procent van het personeel dat door de maatregel wordt getroffen, ermee 

akkoord gaat en de OR/PvT ermee instemt. In dat geval wordt een dispen-

satieverzoek ingediend bij stichting fonds architectenbureaus (SFA). 

Keuzevrijheid werkgever

Werkgelegenheidsdagen: werkgever heeft keus om in april 2013 ofwel 

eenmalig een uitkering van 1,5 procent te betalen ofwel over 2013 drie 

werkgelegenheidsdagen in te plannen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid in plaats van in loonontwikkeling

Er is per medewerker eenmalig 1 procent van zijn salaris op jaarbasis 

beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid.

Creatief loonbeleid  

(commentaar AWVN in blauw) 

Investeren in duurzame inzetbaarheid in plaats van in loonontwikkeling

Variabel inkomen wordt omgevormd tot Employee Benefit Budget (EBB) 

en tot initieel 1,5 procent per 1 januari 2014. Nullijn in 2012 en 2013. 

Nullijn

De salarissen en salarisschalen worden niet verhoogd vanwege een alge-

mene cao-verhoging.

Arbeidsvoorwaardenruimte anders aanwenden: investeren in duurzame 

inzetbaarheid in plaats van in loonstijging

Sobere cao met extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers (volgens voorzitter werkgeversdelegatie);

eenmalig opleidingsbudget van € 500 voor op duurzame inzetbaarheid 

gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten.

Creatief loonbeleid, wat valt op?

•  Cao-partijen hebben een aarzelend begin 

gemaakt met creatief loonbeleid. In 2013 

is nog geen sprake van een significante 

ontwikkeling.

5.3. Mee-ademende beloning

Vormen van mee-ademende beloning zijn:

1.  resultaatafhankelijke beloning (RAB) – 

afhankelijk van collectieve doelen

2.  beoordelingsafhankelijke beloning (BAB) – 

afhankelijk van individuele prestaties.

Ruim één op de vier recente akkoorden  

(28 procent) kent een afspraak over RAB  

en/of BAB; dit is iets minder dan in 2012  

(31 procent).

RAB

In één op de vijf akkoorden komt een 

afspraak voor over resultaatafhankelijke 

beloning. Opvallende trend in 2013 is dat 

het in een aantal gevallen gaat om het 

afschaffen van de bestaande bonusregeling, 

niet zozeer vanwege systeemtechnische, 

maar vooral om politieke redenen. Dit is met 

name in de financiële dienstverlening het 

geval vanwege de groeiende maatschap-

pelijke weerstand tegen de bonuscultuur, 

verscherpte overheidsregels en gewenste 

versobering. 

•  Rabobank – met ingang van het beoorde-

lingsjaar 2013 krijgen medewerkers geen 

variabel inkomen meer. Een gedeelte van 

het variabel inkomen gaat op in het nieuw 

te vormen Employee Benefit Budget (EBB)  

dat deel uitmaakt van de invoering van de 

benefitshop per 1 januari 2014. Een gedeelte 

wordt gecompenseerd door op 1 januari 

2014 de salarissen met 1,5 procent te verho-

gen. Voor 2013 gold een overgangsregeling.

•  SNS Reaal – op 1 januari 2014 wordt één 

nieuwe (mee-ademende) regeling geïnte-

greerd in het nog te bespreken belonings-

beleid. Tijdens de looptijd van de cao, tot 1 

januari 2014, waren er geen wijzigingen in 

de personeelsgids, met uitzondering van de 

beoordelingstoeslag en de winstdelingsre-

geling.

•  ABN Amro – gaat een studie doen naar 

een nieuwe beloningsstructuur. Onderdeel 

zijn ook de eventuele afschaffing van de 

prestatiepremie per 1 januari 2014 en de 

mogelijke compensatie daarvan.

•  Aegon – cao-partijen hebben besloten 

de hoogte van de variabele beloningsrege-
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ling niet te wijzigen. Wél wordt de regeling 

aangescherpt door de uit te keren bedragen 

direct afhankelijk te maken van de resul-

taten van Aegon, zodat duidelijker wordt 

dat de variabele beloning mee-ademt met 

de bedrijfsresultaten van Aegon als geheel, 

het eigen bedrijfsonderdeel en individuele 

prestaties.

In een enkel geval verdwijnt de resultaat-

afhankelijke regeling. Bij een Vleeswaren-

fabrikant zijn vakbonden erin geslaagd om 

de winstafhankelijke uitkering te vervangen 

door de oude, vaste uitkering van 2 procent 

van vroeger. Medewerkers van Netwerk-

bedrijven krijgen de ruimte om in overleg 

met de vakbonden te kiezen voor een vaste 

eindejaarsuitkering van 3,7 procent in plaats 

van de bestaande resultaatafhankelijke 

beloning van maximaal 4,5 procent. De be-

staande bepaling in de cao wordt uitgebreid 

met die keuzemogelijkheid. 

Waterbedrijven hebben de mogelijkheid om 

de RAB via het flexibele arbeidsvoorwaar-

denbudget (FAB) uit te keren of de RAB als 

resultaatregeling te hanteren. Ook is een 

combinatie van FAB en resultaatregeling 

mogelijk. In het geval een resultatenrege-

ling is overeengekomen, is het mogelijk op 

bedrijfsniveau met de ondernemingsraad 

aanvullende afspraken te maken. In één 

geval zijn de uitkeringspercentages van de 

RAB neerwaarts bijgesteld (KPN Corporate 

Market).

Teleurstellend is dat het beoogde effect van 

een RAB, een structureel lagere loonstijging, 

zich ook dit jaar niet overtuigend voordoet. 

De gemiddelde loonstijging van akkoorden 

met RAB-afspraken is vrijwel even hoog als 

het gemiddelde. 

Buiten de cao om, dus los van de be-

staande afspraken over salaris en 

winstdeling, krijgt Nedap een Participatie 

Plan (NAPP), met als doel een duurzame 

balans te vinden tussen het gevraagde 

persoonlijk ondernemerschap van de 

Nedap-medewerkers en de mogelijkheid 

om als medewerker te delen in buiten-

gewone resultaten van het bedrijf. Iedere 

medewerker krijgt zeven certificaten van 

aandelen. Bij de totstandkoming van 

het onderhandelingsresultaat vertegen-

woordigde elk certificaat een waarde van 

ongeveer € 32 netto. Het NAPP loopt van 

2013 tot en met 2017.

BAB

In één op de tien akkoorden komt een af-

spraak voor over beoordelingsafhankelijke 

beloning. Een opvallende afspraak zien we 

bij Aegon; deze gaat over ‘andere vormen 

van waardering’. In een cao-enquête heb-

ben medewerkers aangegeven eenmalige 

uitkeringen, gratificaties of andere vormen 

van waardering belangrijk te vinden om 

uitzonderlijke prestaties te belonen en me-

dewerkers te blijven motiveren, zeker ook 

als zij het maximumsalaris in hun schaal 

hebben bereikt. Hierover hebben cao-par-

tijen de volgende afspraken gemaakt: 

•  Jaarlijks is er een budget beschikbaar 

van maximaal 0,25 procent van de totale 

basissalarissom, die binnen Aegon kan 

worden besteed aan gratificaties voor me-

dewerkers die een uitzonderlijke prestatie 

hebben geleverd. 

•  In 2013 wordt de AEGON-reward geïntro-

duceerd. Dit is een kleine attentie en een 

makkelijke en laagdrempelige manier om 

medewerkers direct te belonen als zij iets 

bijzonders hebben gedaan voor een klant 

of een collega.

Andere interessante afspraken over BAB,

•  Beveiligingsorganisaties – de cao maakt 

het bedrijven mogelijk om een beoorde-

lingssysteem in te voeren. Dit systeem 

moet gericht zijn op het bevorderen van de 

ontwikkeling van medewerkers. Op termijn 

moet dit kunnen worden gekoppeld met het 

beloningssysteem.

•  Kunsteducatie – de pilot beloning onder-

nemende medewerkers maakt het mogelijk 

om medewerkers bij drie instellingen finan-

cieel te belonen als projecten of activiteiten 

extra inkomsten genereren. Als de evaluatie 

positief uitpakt, worden bij de eerstvol-

gende onderhandelingen nadere afspraken 

gemaakt.

•  SNS Reaal – vanaf 2014 geldt dat de beoor-

delingstoeslag wordt samengevoegd met de 

winstdelingsregeling en dat de berekening 

van de toeslag verband houdt met enerzijds 

de persoonlijke prestaties en anderzijds de 

prestaties van SNS Reaal.

 

In twee gevallen zien we dat de uitkerings-

percentages van de BAB met 0,5 procent-

punt zijn verlaagd  (SNT Nederland en 

Rabobank). 

RAB en BAB, wat valt op?

•  Geen overtuigend dempend effect op de 

structurele loonsverhoging vanuit RAB.

•  Ontmanteling van RAB in financiële sector 

(om politiek/maatschappelijke redenen).

•  Medewerkers geven aan beoordelings- 

afhankelijke beloning belangrijk te vinden.

5.4. Eenmalige uitkeringen

In bijna één op de drie akkoorden (39 

bedrijfstak-cao’s en 107 ondernemingscao’s) 

zijn één of meer afspraken gemaakt over 

eenmalige uitkeringen. Dit is vergelijkbaar 

met 2012. In een aantal gevallen wordt een 

toelichting gegeven waarom een eenmalige 

uitkering wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld als 

blijk van waardering, ter compensatie van 

koopkrachtverlies in algemene zin of ter 

compensatie vanwege de late totstandko-

ming van de cao.

Eenmalige uitkeringen waaraan bepaalde 

voorwaarden zijn gekoppeld, zijn niet mee-

genomen in de waarnemingen. Het gaat bij-

voorbeeld om bedragen die alleen worden 

uitgekeerd als een bepaald bedrijfsresultaat 

of bedrijfsdoel is gerealiseerd, een eenmali-

ge uitkering waarvan de hoogte afhankelijk 

is van inflatiecijfers of een eenmalige uitke-

ring voor medewerkers die het maximum 

van de salarisschaal hebben bereikt. Deze 

afspraken vallen onder de resultaatafhan-

kelijke beloning (RAB) (paragraaf 5.3). We 

kijken hier alleen naar uitkeringen die voor 

iedereen gelden en sowieso worden uitge-

keerd. Akkoorden met een afspraak over een 

eenmalige uitkering hebben een iets lager 

12-maandsgemiddelde (1,30 procent) dan 

akkoorden zonder eenmalige uitkering 

(1,43 procent).

Nominale eenmalige uitkeringen

In 90 akkoorden is een nominale eenma-

lige uitkering afgesproken. De gemiddelde 

uitkering op 12-maandsbasis bedraagt  

€ 283,75 (vorig cao-seizoen was dit € 332). 

De hoogste nominale eenmalige uitkerin-

gen die zijn overeengekomen, bedragen 

€ 1.250, € 1.100 en € 1.000. ECT heeft bij-

voorbeeld een akkoord afgesloten met een 

vijfjarige looptijd waarin vier eenmalige 

uitkeringen van € 1.000 of hoger zijn afge-

sproken, naast de automatische prijscom-

pensatie. Tabakproducent Philip Morris 

heeft geen structurele loonsverhoging aan 

zijn medewerkers toegekend, maar wel 

een eenmalige uitkering van € 1.000;  een 

goed voorbeeld van een alternatief voor 

de structurele loonsverhoging.

Het meest voorkomende bedrag is € 200  

(25 keer; vorig was € 300 het meest voorko-

mende bedrag), gevolgd door € 150 (16 keer) 

en € 300 (15 keer).

Procentuele eenmalige uitkeringen

In 59 akkoorden zijn één of meer afspra-

ken gemaakt over procentuele eenmalige 

uitkeringen. Dit komt neer op ruim 12 procent 

van alle afgesloten cao’s in het 2013-seizoen. 

Het gaat in totaal om 68 afspraken. Bij twee 

van deze afspraken is een minimumbedrag 

gegarandeerd van € 250. Bij één afspraak is 

een minimumbedrag van € 200 afgesproken. 

De gemiddelde uitkering op 12-maandsbasis 

bedraagt 1,79 procent. In 2012 bedroeg dit 

percentage 0,77 procent. Het hoogste percen-

tage dat is afgesproken, is 8,33 procent in een 

eenjarige cao. Dit gaat om een eenmalige 

uitkering/bonus van één maandsalaris ter 

afsluiting van een bepaald project. Het  

meest afgesproken percentage is 0,5 procent 

(24 keer) gevolgd door 1 procent (13 keer).
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Werkgeversbijdrage zorgverzekering

In het cao-seizoen 2013 is er in 57 akkoorden 

een afspraak gemaakt over de zorgverze-

kering. In een aantal gevallen ging het om 

een afspraak over een collectief contract. 

Meestal betrof het een verhoging van de 

werkgeversbijdrage (met gemiddeld € 9,78 

per maand). In deze akkoorden bedroeg de 

werkgeversbijdrage aan het einde van de 

looptijd gemiddeld € 45,39.

Eenmalige uitkering, wat valt op?

•  Vaker eenmalige uitkeringen dan in eer-

dere cao-seizoenen.

•  Voor het eerst is sprake van een duidelijke 

ventielwerking van eenmalige uitkeringen: 

cao’s met een (hogere) eenmalige uitkering 

kennen een lagere contractloonstijging: 0,13 

procentpunt.

5.5. Persoonlijk budget

In ruim 50 akkoorden (11 procent) staat een 

afspraak over een persoonlijk budget; dit 

is een lagere score dan in 2012 (17 procent). 

Kanttekening is dat er inmiddels sprake 

kan zijn van afnemende meeropbrengsten: 

naarmate meer cao’s afspraken kennen 

over een budget, is er minder ruimte voor 

introductie van nieuwe regelingen. De ach-

tergrond van afspraken over een persoonlijk 

budget is divers. Grofweg passen de afspra-

ken in één van de volgende categorieën: 

1. duurzame inzetbaarheid (scholing, oplei-

ding en loopbaan)

2. verlof (naar eigen keuze, nu of in toe-

komst)

3. breed keuzebudget (met keuze uit verlof, 

duurzame inzetbaarheid en/of uitbetaling)

4. mobiliteitsbudget (zie paragraaf 4.1).

1. Duurzame inzetbaarheid (scholing, oplei-

ding en loopbaan)

ABN Amro – duurzaam inzetbaarheids-

budget van € 500 per jaar, drie jaar op te 

sparen en te besteden aan inzetbaarheids-

instrumenten zoals opleidingen, loop-

baanscans, selectie aan vakliteratuur en 

vitaliteitsinstrumenten.

Boekhandel & kantoorvakhandel – de 

afspraak dat de werkgever 1 procent van 

het brutoloon per jaar bijdraagt aan de 

scholing van de medewerker werd gecon-

tinueerd in 2012 en 2013. Het niet bestede 

budget over maximaal één jaar kon wor-

den meegenomen naar het volgende jaar.

Mediq – loopbaanontwikkelingsbudget 

van € 1.000 per persoon gedurende twee 

jaar (naast het reguliere opleidingsbudget).

Verzekeringsbedrijf – tijdens de looptijd 

van de cao kan de medewerker eenmalig 

gebruik maken van een opleidingsbudget 

ter waarde van € 500, bestemd voor op 

duurzame inzetbaarheid gerichte trai-

ningen en ontwikkeltrajecten. Dit budget 

wordt niet in geld uitgekeerd en vervalt als 

de medewerker geen gebruik maakt van het 

budget. 

ECT – medewerkers kunnen het keuzebud-

get besteden aan persoonlijke ontwikkeling, 

los van de huidige functie.

2. Verlof (naar eigen keuze, nu of in toe-

komst)

Gasunie – het bestaande flexibiliserings-

budget wordt uitgebreid met de geldwaar-

de van zeven vrije dagen. Bij een volledig 

dienstverband kan de medewerker het 

flexibiliteitsbudget besteden aan maximaal 

27,5 vrije dagen.

Lloyd’s Register Rail Europe – de huidige 

verlofregeling wordt ingrijpend vereenvou-

digd. Toekenning van verlofrechten op basis 

van leeftijd en functiegroep vervalt. Deze 

aanpassing is ingegeven door de Wet gelijke 

behandeling en de wens om de bestedings-

mogelijkheden te vergroten. Alle mede-

werkers krijgen recht op een gelijk aantal 

verlofdagen per jaar (28). Binnen de nieuwe 

regeling wordt onderscheid gemaakt tus-

sen wettelijke verlofuren en zogenoemde 

levensfasebudgeturen (LFB). Het wettelijk 

verlof kan alleen in vrije dagen worden 

opgenomen. Medewerkers kunnen de LFB-

uren opnemen als verlof, laten uitbetalen 

of sparen. Daarnaast mogen ze maxi-

maal twee verlofdagen per jaar bijkopen. 

Bestaande verlofrechten blijven behouden, 

ook is er een overgangsregeling opgesteld.

Aegon – uit een evaluatie is gebleken dat 

van de zeven bovenwettelijke verlofdagen 

die in 2010 zijn opgenomen in het flexbud-

get, gemiddeld maar drie dagen zijn terug-

gekocht door medewerkers. Cao-partijen 

hebben geconstateerd dat dit niet wenselijk 

is, omdat het belangrijk is dat medewerkers 

voldoende verlof opnemen. Bovendien heeft 

dit een negatief effect op de bedrijfskos-

ten. Daarom is de wijziging die in 2010 is 

doorgevoerd in 2013 weer teruggedraaid. De 

totale waarde van het bovenwettelijke ver-

lof verandert hiermee niet, maar een deel 

van het flexbudget (3,3 procent) wordt weer 

omgezet in zeven verlofdagen (waarvan er 

maximaal vijf kunnen worden verkocht). 

Het doel van deze wijzigingen is dat er op 

jaarbasis meer verlof wordt opgenomen dan 

in de afgelopen jaren.

3. Breed keuzebudget (met keuze uit verlof, 

duurzame inzetbaarheid en/of uitbetaling)

Carglass – uitgangspunt bij het persoonlijk 

keuzebudget is dat medewerkers de moge-

lijkheid hebben om een aantal bestaande 

arbeidsvoorwaarden financieel te maken 

en zelf te kiezen hoe ze deze financiële 

middelen besteden. Medewerkers kunnen 

kiezen uit: 

•  cash (vergroten van maandelijkse inko-

men)

•  investeren in vitaliteit/gezondheidspro-

gramma via de arbodienst (bijvoorbeeld 

preventief medisch onderzoek, stoppen met 

roken, advisering door voedingsdeskundige)

•  fiscaal vriendelijke regelingen (fietsplan 

in april)

•  vergroten van de inzetbaarheid nu en in 

toekomst (niet direct functie-gerelateerde 

opleidingen/EVC/assessment/loopbaanbe-

geleiding)

•  vakantiegeld (maandelijks of één keer per 

jaar in mei of december)

•  cursus Pensioen in zicht

•  maximaal tien vakantiedagen kopen.

Bovendien verstrekt Carglass een extra 

bijdrage ter hoogte van 50 procent van de 

rekening met een maximum van € 750 als 

een medewerker kiest voor investeren in 

vitaliteit of het vergroten van de inzetbaar-

heid.

Rabobank – per 1 januari 2014 ontvangen 

alle medewerkers bij de Rabobank een 

Employee Benefit Budget (EBB) dat hen de 

mogelijkheid geeft om arbeidsvoorwaar-

delijke keuzes te maken in de zogeheten 

benefitshop. Naast een gedeelte van het 

variabel inkomen zijn hier ook het persoonlijk 

budget en de waarde van de bovenwettelijke 

verlofuren in opgenomen. Het EBB is een per-

centage over het totale vaste inkomen ( jaar-

salaris, vakantietoeslag en dertiende maand) 

en bedraagt, afhankelijk van de salaris-

schaal, minimaal 8 en maximaal 16 procent. 

Medewerkers kunnen het EBB besteden aan 

producten in de benefitshop, te weten:

•  verlofuren

•  levensloopsparen (voor medewerkers  

die in aanmerking komen voor de overgangs-

regeling)

•  flexioen

•  fiets en fietsaccessoires

•  vakbondscontributie

•  uitbetaling van reservering.

Genoemde producten zijn nog onder voorbe-

houd van de door de fiscus te verlenen goed-

keuring. Een medewerker kan er ook voor 

kiezen het EBB maandelijks te laten uitbeta-

len of te reserveren voor uitbetaling op een 

later moment in het betreffende kalenderjaar. 

Welzijn – het leeftijdsverlof wordt omgezet in 

een vitaliteitsbudget, dat de medewerker kan 

benutten voor employability, verlof, verkor-

ting van de arbeidsweek, extra pensioen of 

studie. Eenmaal per jaar bepalen werkgever 

en medewerker in overleg de specifieke inzet 

van de uren.

Persoonlijk budget, wat valt op?

•  Minder afspraken over persoonlijke keuze-

budgetten.

•  Doelstelling van het budget is divers: duur-

zame inzetbaarheid, verlof of breed keuze-

budget.
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Bijlage: Uitleg loonbegrip

Loonafspraken kunnen op verschillende ma-

nieren worden berekend. Een berekenings-

wijze is niet per definitie goed of fout, maar 

de keuze hangt af van de achterliggende 

vraag. Grofweg zijn er twee soorten vragen.

1) Wat is de trend op dit moment, wat wordt 

er op dit moment afgesproken in recent 

afgesloten akkoorden? 

2) Hoeveel gaat een medewerker er in een 

bepaald kalenderjaar, gemiddeld genomen, 

op vooruit?

In het eerste geval gaat het erom de nieuwe 

loonafspraken op een zinvolle manier met 

elkaar te vergelijken. Dat is ook de methode 

die we hebben gebruikt in deze eindevalua-

tie. Bij de berekening van de loonstijging op 

12-maandsbasis worden alle structurele en 

collectieve loonafspraken in het nieuwe ak-

koord bij elkaar opgeteld. Omdat de looptijd 

per akkoord kan verschillen, rekent AWVN 

de som van alle nieuwe loonafspraken terug 

naar een periode van twaalf maanden. Zo 

kunnen we tweejarige cao’s op een zinvolle 

wijze met eenjarige cao’s vergelijken. Deze 

berekening leidt tot de loonsverhoging op 

12-maandsbasis. Hierbij weegt elk akkoord, 

of er nu tien of 10.000 medewerkers onder 

vallen, even zwaar. 

In het tweede geval gaat het er om alle 

loonafspraken die voor een bepaald kalen-

derjaar zijn gemaakt (hetzij in de nieuwe 

cao, hetzij in de oude cao) in de berekening 

mee te nemen. De loonsverhoging per 

kalenderjaar kan alleen plaatsvinden als de 

cao over het hele jaar doorloopt. In een cao 

die expireert per 1 november 2012 kan in de 

toekomst immers nog een loonsverhoging 

per 1 november of 1 december 2012 worden 

afgesproken. De gemiddelde loonsverhoging 

wordt opnieuw gewogen: een cao met meer 

medewerkers telt zwaarder mee in het ge-

middelde. Op die manier wordt de vraag naar 

de gemiddelde loonstijging per medewerker 

het best beantwoord. 

Er zijn twee manieren om de loonsverhoging 

per kalenderjaar te berekenen.

•  Er wordt geen rekening gehouden met de 

tijdsdimensie (niveaubasis)

De contractloonmutatie kan per kalenderjaar 

worden berekend als de som van alle loon-

stijgingen in dat kalenderjaar. Op die manier 

wordt de loonstijging op niveaubasis verkre-

gen. Hierbij maakt het niet uit of de loon-

stijging is afgesproken in de meest recente 

afgesloten cao of een voorgaande cao.

•  Er wordt wel rekening gehouden met de 

tijdsdimensie ( jaarbasis)

Als we rekening houden met de tijdswaarde 

van de loonsverhoging, krijgen we de loons-

verhoging op jaarbasis. Een loonsverhoging 

van 2 procent per 1 oktober 2011 telt dan voor 

één vierde deel mee in de loonsverhoging 

voor 2011. De resterende 1,5 procent wordt 

overloop genoemd en telt mee in de loonsver-

hoging in het kalenderjaar 2012. Het CPB gaat 

in zijn berekeningen (contractloonstijging in 

de marktsector) uit van de loonsverhoging op 

jaarbasis. 

Bij alle berekeningen is alleen gekeken naar 

structurele loonafspraken, zoals verhoging 

van salarisschaal en verhoging van de struc-

turele eindejaarsuitkering. Eenmalige uitke-

ringen en/of voorwaardelijke loonafspraken 

zijn buiten beschouwing gelaten.
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Arbeidsvoorwaardeninformatie AWVN

Adviseren en onderhandelen over collectieve 

arbeidsovereenkomsten is een kernactiviteit 

van AWVN. De werkgeversvereniging is be-

trokken bij de totstandkoming van meer dan 

de helft van de cao’s in Nederland. 

Gedurende het cao-seizoen informeert 

AWVN haar leden uitgebreid over lopende 

arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en tot 

stand gekomen akkoorden. De elektronische 

nieuwsbrief CAO-info geeft elke twee weken 

de jongste ontwikkelingen weer. In het vak-

blad Werkgeven op de website (www.awvn.

nl) vinden leden analyses en achtergronden. 

Daarnaast organiseert AWVN in het begin 

van het jaar een arbeidsvoorwaardencongres 

en door het hele jaar heen voorlichtings-

bijeenkomsten over trends en thema’s. De 

AWVN-werkgeverslijn en de AWVN-adviseurs 

beantwoorden aanvullende vragen. 

Arbeidsverhoudingen

Voorsprong door goed werkgeverschap

Ondernemings-
doelstellingen

HR-
strategie

Medewerkersontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Arbeidsvoorwaardenvorming

• Netwerk voor werkgevers
• Beïnvloeden sociaal-economisch klimaat
• Agenderen innovatieve HR-thema’s
• Verstrekken informatie


