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Voorwoord 
 
2016, het jaar van de WW! 
Dat hangt af van welke associatie u heeft met de twee W’s.  
 
‘Wendbaarheid en Weerbaarheid’ 
Steeds vaker duikt dit begrip op in cao-akkoorden, waarbij het begrip zowel op de 
organisatie als de werknemer slaat. Logisch, want het één kan natuurlijk niet zonder het 
ander. Wendbaarheid en Weerbaarheid zijn de modewoorden van arbeidsvoorwaardelijk 
2016. 
 
‘Werkgroep hier en Werkgroep daar’ 
Werkgevers willen in 2016 verder met vernieuwen. Toch blijkt het in het cao-overleg nog 
een lastige zaak om over deze vernieuwing, net als over wendbaarheid en weerbaarheid, in 
één keer concrete afspraken te maken. Enerzijds wordt de vernieuwingskoers van 
werkgevers door sommige vakbonden per definitie al vooraf weggezet als vernielingskoers. 
Anderzijds horen bij passende afspraken over wendbaarheid en weerbaarheid misschien per 
definitie voorafgaande studie- en draagvlakafspraken. Het is van belang zorgvuldig te zijn. 
We zien heel veel studieafspraken en constateren dat het steeds vaker gaat om integrale en 
diepgravende onderzoeken.  
 
‘Private WW’ 
Een derde associatie bij WW kan het derde WW-jaar zijn. Op dit punt komen we tot op 
heden hoofdzakelijk alleen maar intentieafspraken tegen. Dat kan ook niet anders, 
aangezien de Stichting van de Arbeid nog bezig is met een pilot rondom een landelijke 
uitvoerder waar cao-partijen desgewenst later bij kunnen aansluiten. 
 
‘WWz’ 
Tijdens een hoorzitting op 2 maart 2016 hierover in de Tweede Kamer was AWVN kritisch 
over de werking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die midden vorig jaar werd ingevoerd. 
Uit ledenonderzoek bleek dat AWVN-leden “vinden dat het ontslagrecht ingewikkelder en 
duurder is geworden, dat het moeilijker is om medewerkers te ontslaan en dat de risico’s 
voor een werkgever van het aanbieden van een vast contract zijn toegenomen”1. 
 
‘Werkgevers- en Werknemersorganisaties’ 
Een vijfde associatie kan Werkgevers- en Werknemersorganisaties zijn, al dan niet in 
combinatie met dubbele wee (in de betekenis van pijn/smart). 
Zorgelijk is het voorzittersvacuüm bij de FNV en het feit dat de andere vakbonden bij gebrek 
aan voldoende leden aan steeds minder cao-tafels verschijnen. Om te komen tot eigentijds 
cao’s is vaak een extra tijdsinspanning nodig ten opzichte van standaard cao-overleg. Co-
creatie, draagvlak en studie kosten nu eenmaal tijd en capaciteit.  
 
Ook aan werkgeverszijde zit de nodige pijn. In deze tijden van voortschrijdende (mondiale) 
concurrentie, van verdere digitalisering (met onvoorziene en schoksgewijze gevolgen voor 
iedereen) en van toenemende individualisering moeten werkgevers steeds flexibeler 
opereren. Soms leidt dit tot een grote nadruk op aandeelhouderswaarde en/of 

                                                 
1 http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/werkgevers-zeer-kritisch-over-wwz  

http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/werkgevers-zeer-kritisch-over-wwz
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kostenreductie. En soms zien we een bonusuitkering in de bedrijfstop, weliswaar conform 
vooraf gestelde criteria, maar met weinig maatschappelijk draagvlak.  
De overgrote meerderheid van werkgevers zoekt echter nieuwe grenzen op zonder de oude 
waarden los te laten: deze werkgevers zoeken nieuwe werkwijzen met oog voor 
werknemers, toeleveranciers en andere betrokkenen. AWVN roept haar leden op werk te 
maken van hun maatschappelijke rol in Nederland (congres Winst in 2015: Ondernemen 
tussen markt en mensen) én op de arbeidsmarkt in het bijzonder (congres op 10 oktober 
20162). 
 
‘Win-Win’ 
Mijn associatie bij WW is eigenlijk vooral die van win-win. Afspraken over interne flexibiliteit 
voor werkgevers en voor werknemers afspraken over meer werkzekerheid in de vorm van 
duurzame en bredere inzetbaarheid, meer zeggenschap over arbeidstijden en zo nodig 
minder externe flex.  
Een wendbaar en weerbaar Nederland, daar wil AWVN naar toe. Daarvoor zijn wendbare en 
weerbare organisaties nodig, bestaande uit wendbare en weerbare medewerkers. Laten we 
in de tweede helft van 2016 hier met alle betrokkenen, werkgevers, werknemers, vakbonden 
en medezeggenschapsorganen, aan werken!  
 
Gerard Groten 
Directeur Beleidsafdeling AWVN  

                                                 
2 Nederland werkt: vijf uitdagingen voor vernieuwing: http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-

bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2016  

http://www.awvn.nl/thema-site/Documents/2015%20-%20LR%20Winst.pdf
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2016
http://www.awvn.nl/actueel/cursussen-en-bijeenkomsten/awvn-jaarcongres-2016
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Samenvatting 
 
Proces 
Na een snelle start van het 2016-seizoen in december 2015 zien we in het tweede kwartaal 
van 2016 een duidelijke afname in het aantal afgesloten cao-akkoorden. Enerzijds ligt het 
aantal cao’s dat in 2016 verloopt lager dan voorgaande jaren, anderzijds lijken cao-partijen 
‘poldermoe’ te worden. Poldermoeheid is ook één van de redenen om in 2016 vooral 
langlopende contracten af te sluiten. 
 
Eigen regie 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer bij 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken komt beter in balans. In 2016 zien we hier en daar 
afspraken die het arbeidsvoorwaardenpakket zo vorm geven dat een verandering 
bewerkstelligd wordt waarbij werknemers meer verantwoordelijkheid en regie over hun 
eigen loopbaan krijgen en vooral nemen, daarbij gefaciliteerd en gestimuleerd door 
werkgevers. Cao’s in de financiële dienstverlening vervullen op dit terrein een 
voortrekkersrol. 
 
Generatieproof 
In de praktijk is het heel lastig om bestaande cao’s generatieproof te maken. Toch zien we in 
enkele nieuwe cao’s aanpassingen om arbeidsvoorwaarden meer op basis van inzetbaarheid, 
productiviteit en ontwikkelpotentieel vorm te geven in plaats van anciënniteit als basis. 
 
Wendbaarheid en productiviteit 
Wat betreft wendbaarheid en productiviteit zien we in feite dat de lijn van het 2015-seizoen 
ook in de eerste helft van 2016 wordt doorgetrokken. Iets meer dan de helft van de 
akkoorden kent een afspraak op deze terreinen. Het betreft een groot deel aan harde 
productiviteitsverbeteringen door vergrootte inzet van uren.  
 
Wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid 
In 2016 zien we vrijwel evenveel afspraken over duurzame inzetbaarheid als in 2015: drie op 
de vier akkoorden kent een dergelijke afspraak. Net als in 2015 gaat het vaak om een 
(uitgebreide) studieafspraak, vaak in het kader van een (door werkgevers) gewenste 
ombouw van ontziemaatregelen. Veel meer dan voorheen draait het in 2016 om eigen 
regie/verantwoordelijkheid en cultuur/proces. Heel vernieuwend is de afspraak over een 
meeneembaar budget (ook naar andere werkgever) en over de rol van ontwikkelafspraken 
in de jaarlijkse beoordelingscyclus. Met de afspraak dat werknemers met een goede 
beoordeling aan het einde van hun salarisschaal €500 ontvangen ten behoeve van 
opleiding/training slaan cao-partijen meerdere vliegen in één klap: goed beoordeelde 
werknemers gaan er financieel extra op vooruit, waarbij degenen die aan het einde van de 
loonschaal zitten (meestal omdat ze het werk al jaren doen) ook beloond worden, zij het niet 
financieel, maar in de vorm van extra opleiding/training. 
Cao-partijen zijn in 2016 heel serieus bezig met het door ontwikkelen van duurzame 
inzetbaarheid. De verwachtingen voor de toekomst zijn dan ook hoog gespannen. 
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Loonstijgingen  
De verhoging van de lonen blijft in 2016 onverminderd op 1,5%. De sectorale differentiatie 
valt wat anders uit. We zien dat dit jaar ook binnenlandsgeoriënteerde sectoren een 
sterkere stijging laten zien. Ook doen de overheidscao’s een serieuze duit in het zakje. 
Verschil ten opzichte van vorig jaar is de zeer lage rente. Als die – volgens de ramingen – in 
2016 0,4% blijft betekent dat een spectaculaire koopkrachtstijging voor werkenden.  
 

Figuur 1: Scores in 2016-seizoen 
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Onderhandelingscontext 
 
Het cao-seizoen 2016 kent tot nu toe verschillende gebeurtenissen die de context waarin 
afspraken tot stand komen beïnvloeden. We proberen hier een aantal van de belangrijkste 
ontwikkelingen kort te benoemen en omschrijven.  
 
CPB: economisch herstel 2016 + 2017 
In het voorjaar van 2016 kwam het Centraal Planbureau met nieuwe economische ramingen 
voor 2016 en 2017. Daar komt een duidelijk beeld uit naar voren. De Haagsche 
rekenmeesters verwachten dat de komende twee jaar het economisch herstel verder en 
breder gedragen door zet. Wel wordt duidelijk hoe traag het herstel op bepaalde terreinen 
plaats vindt. De werkloosheid blijft bijvoorbeeld nog altijd boven het niveau van 2008 
uitkomen. Ook de springt de uitzonderlijk lage inflatie in het oog. Belangrijke factor daarbij is 
het feit dat de inflatieverwachtingen de afgelopen maanden naar beneden zijn bijgesteld. In 
de macro-economische verkenning van Prinsjesdag 2015 – het moment dat het 
arbeidsvoorwaardenbeleid wordt vastgesteld – werd nog een ander beeld gegeven. 
Hieronder zien we dat die toen veel hoger werd geraamd. Zoals we later zullen zien draagt 
deze ontwikkeling bij aan een enorme koopkrachtstijging in 2016. 
 
Tabel 1: Diverse CPB-ramingen voor 2016 

CPB ramingen  d.d. juni 2016 d.d. sept 2015 

Groei BBP 1,8% 2,1 

Inflatie (CPI) 0,4% 1,0 

Werkloosheid 6,4% 6,2 

Contractloonstijging 1,6% 1,7 

 
Figuur 2: Vakbondsinzet 2016 

 

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

 

“Werken in een veranderende wereld” 
Inzet: geen centrale looneis. 

 

“Verbinding, inspiratie en perspectief!” 
Inzet: verantwoorde loonstijging (1,5%-4%). 

 
FNV: voorzittersvacuüm  
Op 15 januari 2016 heeft Ton Heerts in het ledenparlement van FNV bekend gemaakt per 30 
juni zijn functie als voorzitter van de grootste vakbond van Nederland neer te leggen. Zijn 
voorzitterstermijn liep nog tot begin 2017. Ook is hij voorgedragen als nieuwe voorzitter van 
de MBO-raad. Bij benoeming zal hij per 1 september beginnen bij de branchevereniging van 
publiek bekostigde mbo scholen.  
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Omdat nieuwe voorzittersverkiezingen pas voorafgaand aan het FNV-congres begin 2017 
zullen plaatsvinden worden tot die tijd de taken verdeeld over drie vice-voorzitters: Gijs van 
Dijk, Ruud Kuin en Catelene Passchier. Gedurende deze periode valt te verwachten dat de 
FNV meer moeite zal hebben met eenduidige, nieuwe standpunten te komen. Men bevindt 
zich eerder in een transitieperiode waar het wachten is op een nieuwe voorzitter met 
mandaat en draagvlak onder de achterban.  
 
CNV: fusie en nieuwe start (?)  
Eind 2015 fuseerden CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond om gezamenlijk verder te gaan 
onder de gelijknamige vlag CNV Vakmensen. De nieuwe bond heeft ruim 160.000 leden en 
sluit bijna 500 cao’s af in onder meer de zakelijke dienstverlening, bouw, detailhandel en 
industrie.  
 
Onder leiding van de kersverse voorzitter Piet Fortuin schoot men met vernieuwingsdrang 
uit de startblokken. In de Telegraaf kondigde hij eind 2015 aan dat het tijd was om te zoeken 
naar modernisering en vernieuwing van cao’s3. Daarnaast zou de nieuwe bond vanaf dat 
moment álle werkenden in de sector gaan vertegenwoordigen, in plaats van slechts de eigen 
achterban. Inmiddels hebben we via de lancering van de community-site ‘JeAchterban’ daar 
de eerste resultaten van gezien4.  
 
Politiek: laatste regeringsjaar 
De eerste helft van 2016 leek vooral in het teken te staan van een kabinet dat aan haar 
laatste regeringsjaar begon. Veel aandacht werd besteed aan implementatie en uitvoering 
van eerder gemaakte afspraken.  
 
Toch kwam Minister Asscher van Sociale Zaken op 21 april nog relatief onverwacht met een 
aantal aanpassingen in onder andere de nieuwe Wet werk en zekerheid. Onder druk van 
acties door onder andere de FNV-jongerenbeweging Young and United besloot de minister 
ook aanpassingen in het wettelijk minimum jeugdloon voor te stellen.  
In het kader van de Wwz stelt de minister een aantal maatregelen voor die nog verder in 
wetgeving zullen moeten worden uitgewerkt: 
 

1. Mogelijkheid tot aanpassing van de tussenpoos van 6 naar 3 maanden bij cao voor 

seizoensgebonden functies 

2. Mogelijkheid om in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao van de 

transitievergoeding af te wijken 

3. Transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door UWV 

uitgekeerd 

  

                                                 
3 http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/24834672/__Andere_keuzes_in_de_polder__.html  
4 https://www.jeachterban.nl/  

http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/24834672/__Andere_keuzes_in_de_polder__.html
https://www.jeachterban.nl/
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Voortgang seizoen 
 
Binnen deze context voltrekt zich het huidige cao-seizoen. Voordat we op inhoudelijke 
aspecten daarvan ingaan zullen proberen de procesmatige stand van zaken te schetsen.  
 
Hernieuwde cao’s  
In cao-seizoen 2016 expireren 418 cao’s voor bijna 2 miljoen werknemers (zie figuur 2). 
Inmiddels hebben cao-partijen voor 160 (1,15 mln. werknemers) van deze 418 cao’s een 
nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 38% van alle in 2016 
expirerende cao’s. Vorig jaren rond deze tijd stond de teller op 34%. Er verliepen toen echter 
ook meer cao’s (444 in 2015, 491 in 2014 en 519 in 2013). Toch zien we dat dit tot nu toe 
een relatief voorspoedig seizoen is. Dat is overigens vooral te danken aan een vliegende start 
die gedurende het tweede kwartaal van dit jaar begon af te remmen. De laatste maanden 
worden gemiddeld minder cao’s afgesloten dan normaal.  
 
Figuur 3: Hernieuwde cao’s naar expiratiemaand  
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Figuur 4: Relatieve voortang t.o.v. eerdere jaren 

 
 

 
Cao’s met enkele bonden 

 Op dit moment zijn er enkele akkoorden bereikt met CNV zonder FNV: 
o Supermarkten (260.000 wns.) 
o Onderzoeksinstellingen (3.000 wns.)  
o Rabobank (d.d. 6-11-2014, 40.000 wns.) 

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

 Eén cao is niet ondertekend door FNV, wel door AVV en De Unie: Tuincentra (verworpen 
door achterban). Eén cao is ondertekend door FNV, CNV, CMHF èn AVV: Provincies. 
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Eigen regie 
 
Met eigen regie bedoelen we dat de werknemer zich zelf verantwoordelijk voelt voor 
zijn/haar arbeidsmarktwaarde en werkplezier en (pro)actief stappen zet om beide te 
maximaliseren, in plaats van af te wachten wat de leidinggevende aanbiedt. 
Randvoorwaarde is een vitale ruggengraat5 in de onderneming: goede arbeidsverhoudingen, 
vertrouwen en een gezonde relatie tussen leidinggevende en werknemer. Bovendien vereist 
“eigen regie” voldoende zeggenschap voor de werknemer over arbeidsvoorwaarden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk keuzebudget (PKB) en maatwerk in werktijden 
(binnen de randvoorwaarde dat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt). 
 
Als we de afspraken over PKB en meer verlof/zeggenschap meetellen, kent 42% van alle 
akkoorden een afspraak over eigen regie werknemer.  
Eigen regie komen steeds vaker expliciet voor in cao-akkoorden. De meeste voorbeelden 
komen voor bij cao’s in de dienstensector. Enkele voorbeelden zijn: 

 Achmea heeft afspraken gemaakt over zelfregie van de medewerker op zijn 
inzetbaarheid. Er komt een pilot op verschillende afdelingen (o.a. met veel oudere 
medewerkers) in de vorm van een individueel budget dat bestaat uit alleen geld (€750) 
of alleen tijd (5 dagen) of een combinatie van beiden. 

 Bij productie- en leveringsbedrijven in de energiesector (cao Plb) willen sociale partners 
afspraken maken om te komen tot een situatie waarin gefaciliteerd door werkgevers, 
werknemers eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
ontwikkeling en loonbaan.  

 ABN-AMRO: Iedere medewerker heeft talent en de bank wil investeren in de 
ontwikkeling daarvan. Daarbij is de eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van de 
medewerker van belang (zie ook box 1). 

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

 
Vernieuwend zijn de cao-afspraken die een verband leggen tussen duurzame inzetbaarheids 
(DI)-inspanning van de werknemer en beoordeling/beloning: 

 Bij CITO ontvangt de werknemer met een goede beoordeling en die aan het einde van de 
salarisschaal zit, €500 t.b.v. een opleidings- of trainingsdoel. 

 Bij SBS worden de opleiding- en scholingswensen en mogelijkheden van de individuele 
medewerker een vast onderdeel van de jaarlijkse beoordelingscyclus. 

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

 Iedere medewerker bij NN maakt een persoonlijk loopbaanplan als onderdeel van de 
pcb-cylus. De medewerker legt daarin zelf als schrijver, regisseur en eigenaar vast wat 
nodig is om te blijven voldoen aan de vereisten van de huidige functie, om voorbereid te 
zijn op een andere functie binnen NN en/of een functie buiten NN (zie ook bijlage 2). 

 
  

                                                 
5 Meer informatie: http://www.awvn.nl/themas/arbeidsverhoudingen/informatie/ruggengraatmodel  

http://www.awvn.nl/themas/arbeidsverhoudingen/informatie/ruggengraatmodel
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Voorbeelden van afspraken over meer zeggenschap/verlof zijn: 

 KPN: Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt: 
o Positief afwijken van het kraamverlof geregeld in de wet Arbeid en Zorg, door per 

1 juli 2016 in de cao reeds op te nemen dat de medewerker recht heeft op 5 
dagen betaald kraamverlof na de bevalling van de echtgenote of partner (in 
plaats van per 1 januari 2017).  

o Nieuw artikel waarin expliciet staat dat een medewerker bij zijn manager kan 
aangeven dat, om privé en werk goed te kunnen combineren, zijn persoonlijke 
situatie wordt meegenomen in het vaststellen van zijn werktijden.  

o Pilot zelfroosteren binnen de monteurspopulatie. Deze pilot zal met de 
vakorganisaties worden besproken en indien de pilot succesvol is zal 
zelfroosteren waar mogelijk worden toegepast binnen KPN.  

 Metalektro: Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt: 
o De mogelijkheid om tijdelijk vier dagen per week te werken wordt verruimd. 
o Om in te spelen op de wens van de werknemer om privé en werk te combineren 

en de wens van de werkgever om wendbaar te zijn wordt het aantal dagen verlof 
dat de werknemer kan kopen en het aantal roostervrije uren die de werkgever 
kan kopen verhoogd met 4 naar 10 dagen. De werkgever kan volgens de 
bestaande systematiek het aantal roostervrije uren voor een kalenderjaar 
vaststellen op een lager aantal dan 104 uren (13 dagen), dus ook op 0 uren. 

o Vakbonden streven onder meer naar de voorspelbaarheid van roosters om werk 
en privé goed te kunnen combineren. Werkgevers streven naar een wendbare 
organisatie, die goed kan reageren op de volatiele ontwikkelingen op de 
internationale markt. Daarbij is er oog voor de belangen van individuele 
medewerkers. Cao-partijen zullen onderzoek doen om te bezien op welke wijze 
aan de belangen van werkgevers en werknemers kan worden voldaan. Daarin 
wordt de nachtdienst, ploegendienst, en in het bijzonder de drieploegendienst 
alsmede overwerk meegenomen.  

o Geïnteresseerde bedrijven kunnen samen met werknemers een eigen systeem 
van zelfsturing en zelfroostering te ontwikkelen. A + O ondersteunt de uitvoering 
en stelt hiervoor middelen beschikbaar en de resultaten worden gemonitord. 

o De werkgever zal met de OR een plan opstellen om naar mate men ouder wordt 
de belasting van werken in een nachtploegendienst te verminderen. De 
werkgever is niet verplicht de belasting te verminderen, indien dat in redelijkheid 
niet van hem kan worden gevergd.  

 Randstad volgt de Wet Arbeid en Zorg voor de daarin beschreven verlofvormen. Voor 
kortdurend zorgverlof geldt een ruimere regeling: twee maal de arbeidsduur per week 
per kalenderjaar tegen 100% van het salaris in plaats van 70%. Bij zwangerschaps- en 
bevallingsverlof en adoptieverlof wordt de uitkering door de werkgever aangevuld tot 
100% van het salaris. Medewerkers die 5 jaar of langer in dienst zijn, kunnen eenmaal 
per vijf jaar een sabbatical/periode van onbetaald verlof van 1 tot 6 maanden opnemen. 
De spelregels en de consequenties voor de arbeidsvoorwaarden die daarbij gelden zullen 
worden uitgewerkt in een HR-gids. 

 Gehandicaptenzorg willen stimuleren dat de regelruimte, verantwoordelijkheden en 
regie over werktijden en roosteren op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie 
worden neergelegd. Om deze beweging in gang te zetten, ontwikkelen cao-partijen het 
project ‘Arbeidstijden en roosteren’ op basis waarvan organisaties in de 
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gehandicaptenzorg pilots kunnen draaien. Cao-partijen willen op deze manier een begin 
maken met het decentraliseren van afspraken over werktijden en roosteren en zo ruimte 
creëren om op een andere manier te gaan werken. Het arbeidsmarktfonds voor de 
gehandicaptenzorg (StAG) stimuleert en faciliteert deze pilots. 

 Bij Kinderopvang zijn partijen voorstander van het invoeren van zelfroosteren in 
organisaties. Om hiermee meer regie op je eigen werktijden te hebben en zo een betere 
balans te krijgen tussen privé en werk of tussen meerdere werksituaties. Het uitgangs-
punt hierbij is een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en 
werknemer en het maken van afspraken in overleg met de medezeggenschap. Partijen 
willen gezamenlijk de invoering bij organisaties ondersteunen met een 
ondersteuningspakket voor organisaties en werknemers, waarbij handreikingen, 
informatie over beleidsmatige invalshoeken en pilots onderdeel kunnen zijn. 
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Generatieproof: leeftijdsonafhankelijk maken van arbeidsvoorwaarden 
 
Bij het generatieproof maken van arbeidsvoorwaarden denken we aan ombouw van 
ontziemaatregelen, aanpassing vrijstelling van inconveniënte diensten, demotie en 
aanpassing van jeugd-WML. Omdat verschillen binnen generaties vaak groter zijn dan tussen 
generaties, stappen we van generatieproof over op het begrip “leeftijdsonafhankelijk maken 
van arbeidsvoorwaarden”6.  
De toegang tot de genoemde regelingen is gebaseerd op leeftijd. Redenen om deze 
leeftijdsafhankelijke regelingen om te bouwen zijn: 

 De regeling wordt in de toekomst (als meer werknemers in aanmerking komen i.v.m. 
vergrijzing) te duur: 

o Oudere werknemers prijzen zichzelf uit de markt (werken in andere organisatie 
komt meestal neer op afstand doen van de verworven extra rechten), met als 
gevolg: werkloosheid of blijven zitten op de huidige functie (niet vanwege 
werkplezier, maar vanwege behoud van de extra verlofrechten o.b.v. leeftijd). 

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

 Ouderen blijven langer fit (“60 is het nieuwe 50”). De ene oudere is bovendien de andere 
oudere niet, “collectief afschrijven” houdt daar geen rekening mee.  

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

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

 
Ombouw ontziemaatregelen 
In de eerste helft van 2016 kennen zes akkoorden een concrete afspraken over de ombouw 
van ontziemaatregelen. Vergeleken met heel 2015 (27 akkoorden met ombouwafspraken) is 
sprake van een gering aantal. Voorbeelden uit het 2016-seizoen: 

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

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

                                                 
6 AWVN heeft een openbare blog over dit onderwerp: http://www.awvn.nl/actueel/blog-bea/blog-bea-

generatieproof-arbeidsvoorwaarden   

http://www.awvn.nl/actueel/blog-bea/blog-bea-generatieproof-arbeidsvoorwaarden
http://www.awvn.nl/actueel/blog-bea/blog-bea-generatieproof-arbeidsvoorwaarden
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 AkzoNobel: Alle huidige bepalingen m.b.t. leeftijddagen komen m.i.v. 1 januari 2016 te 
vervallen. Daarvoor in de plaats worden 7 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde 
leeftijd 5 dagen toegevoegd aan het Duurzame InzetbaarheidsBudget (DIB). 

 

Opschuiven ontziemaatregelen 
In circa 20 akkoorden voor 130.000 werknemers komen afspraken voor over het aanpassen 
aan de AOW-leeftijd van de (instroom)leeftijd in leeftijdsafhankelijke bepalingen. Meestal 
gaat het om ophoging met één jaar of twee jaar. Voorbeelden: 

 Parenco: In de cao 2016 gaan de extra vakantierechten en extra vrije tijd o.b.v. leeftijd 2 
jaar later in dan het moment zoals beschreven in de cao 2013-2015. Er geldt een 
overgangsregeling. 

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

 GWK Travelex: De huidige regeling van het betaald seniorenverlof wordt opgeschoven in 
lijn met de verhoging van de AOW leeftijd naar 63 jaar en 65 jaar. Voor medewerkers die 
binnen het jaar in aanmerking zouden komen voor betaald seniorenverlof of een 
wijziging hierin, is een overgangsregeling van toepassing. 

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

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

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

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

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

 
Studieafspraken 
Studie-afspraken over de toekomst van ontzie- en/of leeftijdsgebonden regelingen komen 
vaak voor in combinatie met studieafspraken naar duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden 
zijn: IGMA, Havenbedrijf Rotterdam, GGF, Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven, DSM 
Sinochem, Crown van Gelder.  
In de cao Groothandel in Groenten en Fruit (GGF) hebben Frugi Venta, overigens geen lid 
van AWVN, en vakbonden afgesproken om in 2016 in een paritaire studiegroep de 
modernisering van het ouderenbeleid, het werkvenster en van inroostering te onderzoeken. 
Op lange termijn levert modernisering van arbeidsvoorwaarden flexibiliteit en een reductie 
van arbeidskosten op. Over de aanpak en noodzaak voor een moderniseringsslag zijn cao-
partijen het eens geworden. Frugi Venta meent dat de cao haar bestaansrecht kan bewijzen 
wanneer deze aansluit bij de behoeften van werkgevers en werknemers én hiermee dus bij 
de sector.  
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Wendbaarheid en productiviteit 
 
In ongeveer 8% van de afgesloten akkoorden zien we afspraken terug met betrekking tot 
productiviteitsverbetering. Aan het eind van het 2015-seizoen stond de teller op 11%. We 
zien dus een afname ten opzichte van vorig jaar.  
 
Harde productiviteit 
Van die 8% betreft dit in de meeste gevallen afspraken over het inzetten van meer tijd door 
bijvoorbeeld werkdagen te verlengen of ATV dagen te verminderen. We noemen dit harde 
productiviteitsverbeteringen omdat het direct tot meer beschikbare werkcapaciteit leidt.  

 Transavia Cabinepersoneel: De vakantieregeling wordt aangepast met als doel de 
beschikbare dagen zoveel als mogelijk af te bouwen in het jaar van opbouw en het aantal 
vakantiedagen te verminderen. 

 PPG Industries: Het aantal vakantiedagen wordt teruggebracht van 25 nu naar 22 dagen 
per kalenderjaar. Deze drie dagen worden structureel ingebouwd in het nieuwe 5 
ploegendienstrooster als vrije dagen. De 4,36 dagen die te weinig gewerkt worden in het 
6-3 rooster worden, zoals de meerderheid van de medewerkers nu al doet, structureel 
ingehouden op het salaris. De kosten van de resterende arbeidsduurverkorting van 10,45 
dagen (5,2%) worden voor de helft door PPG en voor de helft door de 
ploegendienstmedewerkers betaald. Beide betalen dus 2,6%. 

 
Zachte productiviteit 
Naast die harde productiviteitsverbeteringen zijn er ook bedrijven die afspraken maken over 
zogenoemde zachte productiviteitsverbeteringen. Hierbij is het uitgangspunt dat op basis 
van vrijwilligheid de werkcapaciteit omhoog gaat door bijvoorbeeld de maximaal toegestane 
wekelijkse arbeidsduur te verlengen.  

 Parenco: De restrictie ( vanaf schaal 10 en hoger) zoals vermeld in artikel 11.7 en 15.2 
m.b.t. de uitbreiding van de contractuele arbeidsduur van de normaal geldende 36 uur 
per week naar maximaal 40 uur per week vervalt. Afhankelijk van de ontwikkeling in de 
werkbelasting kan zowel de werkgever als de werknemer in overleg gaan over de 
aanpassing van de contractuele arbeidsduur. Deze kan op basis van vrijwilligheid worden 
aangepast of uitgebreid. 

 Arbo Unie: Er wordt gewerkt in een vast rooster van 36 uur. Toegevoegd dat flexibiliteit 
hierin mogelijk is: werktijden kunnen met onderlinge instemming worden aangepast 
indien hiermee het belang van de klant is gediend. 

 
Vergroten wendbaarheid 
Voor bedrijven is het van belang om constant te blijven werken aan hun eigen 
wendbaarheid. We zien dat halverwege het 2016-seizoen in 14% van de afgesloten 
akkoorden afspraken zijn gemaakt om de interne flexibiliteit te vergroten. Vorig jaar betrof 
dit aan het einde van het seizoen 15%. Wat dat betreft lijkt er sprake te zijn van een stabiele 
ontwikkeling. Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om hun wendbaarheid te 
vergroten. Zij kunnen bijvoorbeeld dagvensters vergroten over overstappen naar een 
jaarurennorm. Ook kunnen ze kiezen voor een andere opzet van vergoedingen over 
inconveniënte uren.  

 Achmea: Partijen erkennen het belang van het vergroten van de interne flexibiliteit. Dit 
kan door op afdelingen, waar het werkaanbod wordt gekenmerkt door onvoorspelbare 
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pieken en dalen, nieuwe medewerkers arbeidsovereenkomsten met een flexibele 
arbeidsduur aan te bieden. Daar waar op deze wijze de interne flexibiliteit wordt 
vergroot, wordt de externe flexibiliteit teruggebracht. In de cao wordt de mogelijkheid 
voor een arbeidsovereenkomst met een flexibele arbeidsduur opgenomen, de 
zogenoemde min-max contracten. De bandbreedte van de flexibele arbeidsduur 
bedraagt maximaal 6 uur, waarbij het maximum van de contracturen 36 is. De meeruren 
zijn de gewerkte uren tussen het gegarandeerde minimum aantal uur per week en het 
afgesproken maximum aantal uur per week. 
Indien een bedrijfsonderdeel/afdeling gebruik wil maken van min-max contracten, treedt 
de directie van dit onderdeel in overleg met de ondernemingsraad van het betreffende 
onderdeel. Alvorens een ondernemingsraad overgaat tot instemming op het verzoek van 
de directie om met min-max contracten te werken en op het roosterprotocol, toetsen 
cao partijen of het instemmingsverzoek op de onderdelen arbeidsduur en de 
zeggenschap van medewerkers over hun werktijden in lijn is met de cao. 

 Bitudak: Er komt een flexregeling, waarmee bitumineuze en kunststof 
dakbedekkingsbedrijven de mogelijkheid krijgen om discontinuïteit beter op te kunnen 
vangen en flexibeler te kunnen omgaan met pieken en dalen in werkzaamheden. De 
regeling wordt ingevoerd voor de duur van de cao. Indien een dakbedekkingsbedrijf kiest 
voor deelname aan de flexregeling, is het verplicht dat de melden bij het cao-
partijensecretariaat. Hiertoe wordt een eenvoudig standaard formulier ontworpen. Als 
een bedrijf de flexregeling gaat toepassen, moet het hiermee bevestigen dat het wordt 
toegepast zoals het in de cao staat. 

 
Arbeidsduur/ aantal opnameuren  
Maximaal 100 extra uren per jaar. Na evaluatie wordt dit naar boven of onderen bijgesteld. 
Maximaal 12 uur werktijd per dag (rusttijd, reistijd en arbeidstijd samengesteld) 
In niet alle gevallen gaat het om concrete maatregelen die al volledig ten uitvoer zijn 
gebracht. Er zijn ook voorbeelden van bedrijven en/of bedrijfstakken die zich vooral nog 
bezinnen op manieren om hun wendbaarheid te vergroten of werken aan het betrekken van 
personeel.   

 RDW: In 2017 wordt onder verantwoordelijkheid van de bestuurder een nieuwe HR 
Strategie RDW opgesteld. De vakbonden zullen hier tijdig bij betrokken worden. Ook de 
komende jaren komen er diverse ontwikkelingen op de RDW af. Dit vraagt om 
aanpassingsvermogen; zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Om een 
dergelijke wendbare organisatie mogelijk te maken zal bezien worden welke 
aanpassingen in de rechtspositie nodig zijn en waar de grenzen van de te vragen 
flexibiliteit liggen. Hierbij zullen ook generatiebewust personeelsbeleid en inhuur 
aandacht krijgen.  

 Drankindustrie en de Groothandel in Dranken: Werkgevers stellen een budget 
beschikbaar van €20.000 aan vakorganisaties. Vakorganisaties gaan dit gelijk (ieder 1/3) 
verdelen. Dit budget zal door hen worden ingezet om op de onderwerpen flexibiliteit en 
duurzame inzetbaarheid met medewerkers in gesprek te gaan bij de bedrijven. 
Vakorganisaties zullen vooraf goed afstemmen met branches over de benadering van de 
bedrijven. 
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Verduurzamen flexibiliteit 
De laatste jaren zien we dat afspraken over een duurzame inzet van flexibele arbeid op de 
agenda van het cao-overleg terecht komen. Waar voorheen de discussie zich veelal richtte 
op voor of tegen ‘flex’, probeert men nu op een aantal plekken tot afspraken te komen die 
voor alle partijen wenselijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over maximale percentages 
externe inhuur, of doorstroom van flexibele arbeidskrachten naar de vaste arbeidspopulatie. 
Op dit moment kent 10% van de 2016-akkoorden een afspraak over het verduurzamen van 
flex.  

 Nationale Nederlanden: NN vergroot haar flexibiliteit en verlaagt haar kosten door 
externen in te zetten bij wisselende capaciteitsbehoefte in functies waar iemand relatief 
eenvoudig op in te werken is. Daarnaast zijn er specialistische werkzaamheden die NN 
niet (meer) zelf wil uitvoeren en die door externen worden vervuld. Deze flexibiliteit is en 
blijft nodig om de juiste kwaliteit en kwantiteit te kunnen bieden. In dat kader hebben 
partijen de volgende afspraken gemaakt: 

o Om te komen tot een toekomstbestendig beleid voor de inhuur van externe 
medewerkers, zullen partijen gedurende de cao-periode hierover in overleg gaan 
met de Centrale Ondernemingsraad. 

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

o Met uitzendkrachten die langer dan een jaar bij NN werken worden na een jaar 
de resultaten, ontwikkeling en de persoonlijke situatie besproken. NN zorgt 
ervoor dat jaarlijks een ontwikkelbudget van € 350 aan deze medewerkers 
beschikbaar wordt gesteld. 

o NN zal vanuit haar werkgeversverantwoordelijkheid in beginsel de langdurige 
inzet van externen beperken en geen gebruik maken van payroll-achtige 
constructies. 

 PGI Nonwovens: Werkgever hanteert een flexibele schil om mee te kunnen ademen met 
de klantvraag, dit is ongeveer 10%. Als er vacatures ontstaan binnen operations dan 
putten we uit de flexibele schil om deze in te vullen. Afgelopen jaar zijn er 6 
medewerkers vanuit de flexibele schil aangenomen. 
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Duurzame inzetbaarheid 
 
AWVN adviseert werkgevers om te streven naar een integraal duurzame inzetbaarheids (DI)-
beleid: DI-beleid dat voortvloeit uit de ondernemingsdoelstellingen (en deze ondersteunt) en 
DI-beleid waarin de verschillende onderdelen van de DI-infrastructuur goed op elkaar zijn 
afgestemd en elkaar versterken. 
In 2016 zien vrijwel evenveel afspraken over duurzame inzetbaarheid als in 2015: drie op de 
vier akkoorden kent een dergelijke afspraak. Net als in 2015 gaat het vaak om een 
(uitgebreide) studieafspraak, vaak in het kader van een (door werkgevers) gewenste 
ombouw van ontziemaatregelen. In tabel 3 staan de belangrijkste 2016-trends vermeld: veel 
meer dan voorheen draait het om eigen regie/verantwoordelijkheid en cultuur/proces. Heel 
vernieuwend is de afspraak over een meeneembaar budget (ook naar andere werkgever) en 
over de rol van ontwikkelafspraken in de jaarlijkse beoordelingscyclus.  
In het cao-akkoord van ABN Amro komen veel van de in tabel 1 genoemde aspecten terug 
(zie box 1). Een ander voorbeeld van integraal DI-beleid is NN (ING Verzekeren) en staat in 
bijlage 2. 
 
Tabel 1: Trends op het terrein van duurzame inzetbaarheid in de voorhoede 

 Voorheen 2016 (2015) 

Benaming Duurzame inzetbaarheid Wendbaarheid en weerbaarheid 

Afspraken over Instrumenten Cultuur/proces: gesprek medewerker - 
manager 

Reikwijdte Huidige functie / huidige 
organisatie 

Toekomstige arbeidsmarktwaarde (ook 
buiten huidige organisatie) 

Regie HR Medewerker zelf, ondersteund door HR 

Leeftijd Leeftijdsafhankelijk Leeftijdsonafhankelijk 

Instrumenten Losse instrumenten Integraal DI-beleid 

Nieuwste 
trends 

-Persoonlijk ontwikkelplan / 
loopbaanplan 
-PKB 
-Beoordelingsafhankelijke 
beloning 

-Persoonlijk ontwikkelplan / loopbaanplan 
2.0 
-Persoonlijk DI-budget 
-Beoordeling mede o.b.v. ontwikkeling 
 
-Meeneembaar budget 
-Mobiliteit centraal 

 
 
In figuur 4 staan de belangrijkste scores rondom het thema brede inzetbaarheid. Van alle 
2016-akkoorden kent 76% tenminste één afspraak over duurzame inzetbaarheid (2015: 
77%). 
Er komen iets meer afspraken voor over interne DI (69% in 2016 t.o.v. 66% in 2015), met 
name dankzij een stijging in afspraken over LBPB (47% in 2016 t.o.v. 43% in 2015).  
Afspraken over verlof/zeggenschap arbeidstijden komen in 2016 ook iets vaker voor (24%) 
dan in 2015 (22%). Dit geldt eveneens voor HNW (5% t.o.v. 3%). Mobiliteit, 
werknemersflexibiliteit en PKB kennen in 2016 dezelfde score als in 2015. Afspraken over 
mantelzorg komen iets minder vaak voor (9% t.o.v. 10%). 
Kortom: op het terrein van duurzame inzetbaarheid lijkt het 2016-seizoen op vrijwel alle 
onderdelen (vrijwel) geheel op het 2015-seizoen. 
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Kijkend naar de aard van de afspraken, dan zien we in 2016 meer studieafspraken en wat 
minder concrete afspraken dan in 2015. 
 
Figuur 5: Afspraken in 2016-akkoorden over duurzame inzetbaarheid 

 
 
Duurzame inzetbaarheid (DI) is het vermogen van medewerkers om – binnen de huidige 
functie, een functie elders in de organisatie of buiten de organisatie – op productieve en 
zinvolle wijze meerwaarde voor de organisatie en plezier voor zichzelf te genereren, zowel 
op dit moment als in de (nabije) toekomst (tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). 
DI-beleid is het geheel van alle instrumenten en afspraken ter ondersteuning van de 
arbeidsmarktwaarde voor medewerkers (en voor leidinggevenden). Daarbij horen ook: 

o Bijbehorende communicatie (aansprekende DI-ervaringen), 
o Volwassen arbeidsverhoudingen (wederzijdse dialoog), en 
o Cultuuromslag (eigen regie medewerker).  

 
Studieafspraken zijn gemaakt bij o.a. Arkema Vlissingen, NXP, Trnsavia Cabinepersoneel, GIL, 
Vleessector, Parenco, MSD, Heineken, Aluchemie, Promens Zevenaar, Havenbedrijf 
Rotterdam, Trobas, Unilever, Givaudan, SCA Hygiene Products Hoogezand, PepsiCo, 
Synprodo, CRV, Contractcatering, Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven, Lamb 
Weston/Meijer, Hoveniers, Sonneborn, Lyondell Chemie, Groningen Airport Eelde, 
Vleeswarenindustrie, Givaudan en Crown van Gelder. 
Opvallend is het grote aantal integrale studies dat cao-partijen in 2016 hebben afgesproken. 
Nu al zijn evenveel (brede) studieafspraken gesproken als in heel 2015. Cao-partijen zijn in 
2016 heel serieus bezig met het door ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. 
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Box 1: Cao-afspraken over integraal DI-beleid bij ABN Amro met AWVN- duiding (rechts) 
Iedere medewerker heeft talent en de bank wil investeren in de 
ontwikkeling daarvan. Daarbij is de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfregie van de medewerker van belang. Bij het maken van de 
nieuwe cao-afspraken heeft die continue talentontwikkeling van de 
medewerker centraal gestaan. De bank stelt de medewerker – 
ongeacht zijn leeftijd en opleidingsniveau – in staat zich te 
ontwikkelen en te groeien. Het zich zo goed mogelijk voorbereiden op 
de arbeidsmarkt van de toekomst is onderdeel van het werken bij de 
bank. Medewerker en leidinggevende hebben het daar regelmatig 
over. Die toekomst kan binnen of buiten de bank liggen. Continue 
talentontwikkeling betekent dat de medewerker doorlopend over 
mogelijkheden en middelen beschikt om nu en in de toekomst 
inzetbaar te blijven. De bank zal daarbij extra ondersteuning en 
faciliteiten bieden aan medewerkers die dat nodig hebben, 
bijvoorbeeld (partieel-) arbeidsongeschikten. Om de kansen voor alle 
doelgroepen zo groot mogelijk te houden continueert de bank haar 
diversiteitsbeleid. 
Continue talentontwikkeling is een essentieel onderdeel van de Top 
Class Employer strategie van de bank. Leidinggevenden en 
medewerkers zijn voortdurend in gesprek over competenties, kennis 
en vaardigheden, drijfveren, wendbaarheid en potentieel. Daarbij gaat 
het ook over de huidige functie, loopbaanmogelijkheden binnen de 
bank of elders en voorzienbare organisatieveranderingen met daaruit 
voortvloeiende functiewijzigingen. Om de continue dialoog te 
stimuleren en te faciliteren implementeert de bank Talent2Grow 
(T2G). T2G helpt talenten zichtbaar te maken en ontwikkelacties te 
benoemen en in een persoonlijk ontwikkelplan vast te leggen. Die 
ontwikkelacties bespreekt de medewerker het hele jaar door met zijn 
leidinggevende en dat kunnen opleidingsafspraken zijn, maar ook on-
the-job-leeractiviteiten, deelname aan projecten, stages of tijdelijke 
opdrachten binnen of buiten de bank. De kosten van deze gemaakte 
ontwikkelafspraken worden door de bank vergoed. Budget, leeftijd of 
arbeidsduur van de medewerker is geen belemmering. In voorkomend 
geval kan een discussie over het al dan niet vergoeden van een 
opleiding voorgelegd worden aan een daarvoor in te richten loket. 
Onderdeel van de dialoog vormt ook het maken van afspraken over 
de tijd die de medewerker ter beschikking gesteld krijgt om aan zijn 
ontwikkeling te kunnen werken. 
Op basis van deze continue dialoog stelt de medewerker vast waar hij 
op kortere termijn (1 tot 2 jaar) en op langere termijn (3 tot 5 jaar) 
staat en naar toe wil. Mogelijkheden die de bank in dit kader aanbiedt 
zijn onder meer gesprekken met een talentontwikkelingsadviseur, 
meer dan 50 talentontwikkelingstools, het ABN AMRO Coaches 
netwerk (ook kan er gebruik gemaakt worden van door FNV, De Unie 
of CNV opgeleide coaches, werkzaam binnen de bank), het landelijk 
erkend EVC-certificaat en andere middelen, benoemd bij de hierna 
beschreven cao-afspraken. 
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Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid? 
Onderstaande drie voorbeelden beantwoorden deze vraag en illustreren de eerder 
genoemde AWVN-uitgangspunten: 

 De medewerkers in de branche Welzijn zijn het kapitaal van de organisatie. Het is 
daarom van belang dat de medewerkers in staat zijn om hun werk zo goed mogelijk te 
doen en te anticiperen op veranderingen in het werk en in de organisatie. Een 
medewerker die flexibel en arbeidsmarktfit is en een op ontwikkelen gericht houding 
heeft, draagt hierdoor bij aan de doelen en de continuïteit van de organisatie. 
In de cao staat het gesprek tussen werkgever en werknemer centraal. Zodat zij met 
elkaar kunnen bespreken wat zij van elkaar nodig hebben en wat zij elkaar kunnen 
bieden. Zij geven hiermee uitdrukking aan goed werkgeverschap en goed 
werknemerschap. 
Het is voor de toekomst van de branche van belang dat kennis en kwaliteit van 
medewerkers wordt bevorderd en behouden. Werkgevers in de branche spannen zich 
daarom in om zoveel mogelijk werkzekerheid aan medewerkers te bieden, in de vorm 
van vaste contracten en een vast aantal te werken uren. Daarnaast bieden werkgevers 
aan medewerkers met een tijdelijk of flexibel contract dezelfde kansen en mogelijkheden 
voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid. 

 Partijen bij Qlip hebben gesproken over het belang van duurzame inzetbaarheid van alle 
werknemers. Met het oog op het perspectief van onder andere langer doorwerken en 
van voortdurende veranderingen in werk (a.g.v. nieuwe diensten, nieuwe technologieën, 
gewijzigde klantvragen) zullen medewerkers zich voortdurend moeten blijven 
ontwikkelen om inzetbaar te blijven voor eigen of ander werk. Partijen zijn het met 
elkaar eens over een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid met aandacht 
voor gezondheid/vitaliteit en loopbaan/mobiliteit, die uitgaat van twee perspectieven: 
dat van de organisatie en dat van de medewerker.  
Afgesproken is om in de organisatie een project uit te voeren dat gekoppeld is aan de 
MVO doelstelling om in 2020 alle medewerkers duurzaam inzetbaar te laten zijn. Het 
principe van het project is dat langs organische weg het bestaande pakket aan 
instrumenten en aanpakken wordt doorontwikkeld, passend bij de ingezette strategie, 
de ontwikkeling van de organisatie en de behoeften van medewerkers. In het project 
wordt de Ondernemingsraad betrokken en zal gebruik gemaakt worden van interne  en 
externe expertise. Activiteiten zullen er op gericht zijn dat medewerkers de regie gaan 
nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Als bronnen voor financiering van maatregelen 
wordt de waarde van de vervallen leeftijdsdagen per 1 januari 2012 ingezet, aangevuld 
met het reguliere budget voor opleidingen en de fiscale mogelijkheden in de 
Werkkostenregeling. Partijen onderschrijven het belang van het project en zullen de 
voortgang en resultaten bewaken en bespreken. Vakorganisaties zullen beschikbare 
expertise hiervoor aanbieden. 
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Mobiliteit 
Met afspraken over mobiliteit stimuleren cao-partijen dat de werknemer nieuwe ervaringen 
opdoet, buiten de huidige functie. Door breder inzetbaar te zijn, verhoogt de werknemer 
zijn/haar weerbaarheid en weerbaarheid. Het kan hierbij gaan om zowel interne (binnen de 
organisatie) als externe (in andere organisatie) mobiliteit. In box 1 en bijlage 2 staat een 
aantal voorbeelden. Andere voorbeelden zijn:  

 Bij Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) streeft men naar werknemers die voortdurend 
inzetbaar zijn, binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. Het gaat er om dat 
werknemers ‘in positie’ zijn voor de veranderende arbeidsmarktvereisten binnen het 
eigen bedrijf of daarbuiten, en aantrekkelijk zijn voor werkgevers, zowel intern als 
extern. 

 Forbo (2x): Partijen vinden het belangrijk de interne mobiliteit binnen de organisatie 
actief te stimuleren en zijn bereid daarin te investeren. Het onderwerp wordt in 
werkgroep met vakverenigingen verder uitgewerkt met aanbeveling naar volgende cao. 
Onderdelen hiervan zijn: 

o Inzetten loopbaangesprekken 12 en 7 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd 
o Opzetten intern mobiliteitsprogramma 
o Invoeren nieuwe afbouwregeling bij vrijwillige stap terug, waarbij het verschil in 

inkomen in 24 maanden wordt afgebouwd.  
o Financiële foto en loopbaanscan 

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

Persoonlijk KeuzeBudget (PKB) 
Wendbaarheid, weerbaarheid, eigen regie en als alternatief voor leeftijdsonafhankelijke 
ontziemaatregelen: een persoonlijk keuzebudget past naadloos in de vier (voorzichtige) 
trends van 2016. Voorbeelden van afspraken over een PKB zijn: 

 Vernieuwend is de afspraak bij PGGM. Daar kunnen medewerkers in 2016 fiscaal 
vriendelijk een meeneembaar opleidingsbudget opbouwen, dat gefinancierd wordt uit 
(senior) p-budget en/of transitievergoedingen. Als de medewerker hiervoor kiest, zullen 
deze budgetten worden ondergebracht bij een door PGGM aan te wijzen en door de 
fiscus goedgekeurde organisatie. 

 KPN: Met ingang van 2016 geldt dat indien de medewerker minimaal €900 van het 
Inzetbaarheidbudget van het voorgaande jaar heeft gebruikt, zijn Inzetbaarheidbudget in 
het daar direct op volgende jaar met €500 wordt verhoogd. Medewerkers die een zelf te 
kiezen relevante opleiding volgen van technische aard, waarvan de definitie wordt 
vastgesteld door partijen, krijgen voor de financiering daarvan de beschikking over 
€1.000 extra Inzetbaarheidbudget. Voor de tijdbesteding van opleidingen en 
instrumenten die volledig gefinancierd worden met het Inzetbaarheidbudget geldt: de 
eerste twee dagen in werktijd en vervolgens de helft in werktijd en de andere helft in 
eigen tijd. 

 Achmea: Zelfregie van de medewerker op zijn inzetbaarheid. Stimuleer je dit gedrag met 
een individueel budget voor inzetbaarheid? Om dit te onderzoeken starten we voor de 
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duur van deze cao een pilot. Een individueel budget, dat bestaat uit alleen geld (€750) of 
alleen tijd (5 dagen) of een combinatie van beide, is beschikbaar voor loopbaangerichte 
ontwikkeling. De pilot vindt plaats bij verschillende onderdelen van Achmea. 
Met ingang van 1 januari 2017 zal aan alle medewerkers een Persoonlijk Keuze Budget 
(PKB) worden toegekend waarmee zij de mogelijkheid hebben om arbeidsvoorwaarde-
lijke keuzes te maken in een zogenoemde Arbeidsvoorwaardenwinkel. Het PKB bestaat 
uit: vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering ( 8,33%) en de waarde van het 
bovenwettelijk verlof (op fulltime basis de waarde van 62 uur). Vanuit het PKB kunnen 
medewerkers – in ieder geval – de volgende aankopen doen/keuzes maken: 
1. Aankoop van verlof ( maximaal 98 uur op fulltime basis) 
2. Verkoop van verlof ( indien aangekocht verlof niet wordt opgenomen, het wettelijk 
verlof mag niet worden verkocht) 
3. Uitbetalen van het budget ( in december wordt het resterende budget automatisch 
uitbetaald, dit is een fiscale eis) 

 Metalektro (2x): Vanuit A + O zal een ontwikkelingsproeftuin worden ingericht, waarin 
experimenten worden gedaan met een persoonlijk opleidingsbudget (POB) voor 
werknemers. Gedurende de looptijd van de cao is een bedrag van €2 miljoen beschikbaar 
voor het POB oftewel €1.000 per werknemer. Werkgever en/of werknemer kunnen op 
ondernemingsniveau afspraken maken om dit bedrag aan te vullen. In de experimenten 
kan de uiteindelijke zeggenschap over het scholingsdoel liggen bij de werknemer, bij de 
werkgever of de werknemer en werkgever gezamenlijk, bijvoorbeeld afhankelijk van de 
gekozen bijdrage. In de experimenten moet het gaan om zowel verdere ontwikkeling 
binnen het bedrijf als om een baan buiten het bedrijf. Het zwaartepunt ligt op niet-
functiegerichte opleidingen.  
Naast de experimenten met het POB zal de Stichting A + O 500 vouchers van maximaal 
€1.500 beschikbaar stellen aan werknemers die een aanvraag indienen in het kader van 
‘duurzame loopbaanontwikkeling’ via uitvoering door het A + O fonds. De verschillende 
experimenten en de vouchers zullen worden gemonitord en geëvalueerd om op basis 
daarvan het gesprek over het POB voort te zetten. 

 
Werkdruk/gezondheid 
In 2016 komen afspraken over werkdruk of gezondheid vrijwel even vaak voor als in 2015 
(resp. 6% en 8%). Voorbeelden van dergelijke afspraken bij enkele grotere bedrijven zijn: 

 Heineken zal de volgende zaken bespreekbaar maken in de uitrol van het recent 
geformuleerde Plan van Aanpak voor Werkdruk: 

o Voorspelbare uitstroom en de vraag hoe en op welke wijze iemand vervangen 
wordt. Werknemers die burnoutklachten ervaren, of daar vermoedelijk in de 
nabije toekomst last van kunnen krijgen, versneld hulp bieden, in alle veiligheid 
en vertrouwen.  

o Waar dit speelt, zal Heineken naar de bezetting kijken. Binnen de 
productiegedeeltes van Heineken zal dit op bruto-netto niveau gebeuren. Binnen 
andere delen van Heineken ligt het accent op kwalitatieve en kwantitatieve 
bezetting.  

o De frequente wisseling van uitzendkrachten en de bijbehorende inwerkperiode 
van nieuwe uitzendkrachten leggen druk op de werknemers. Mogelijkheden om 
deze druk weg te nemen worden in 2016 onderzocht.  
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o Er wordt gestreefd naar reductie van complexiteit in processen en systemen. 
Leidinggevenden worden beter opgeleid om werkdruk klachten te herkennen en 
bespreekbaar te maken. Aandacht voor het stellen van doelen: iedere werknemer 
weet wat hij/zij moet doen en hoe dit bijdraagt aan het organisatie doel.  

o De ontwikkeling van overwerk wordt per afdeling inzichtelijk gemaakt en 
besproken. 

 AkzoNobel: Delfzijl zal een proef met een alternatief rooster uitvoeren (vermindering 
werken in de nacht). Gedurende de proef zal dit geen financiële consequenties hebben 
voor de deelnemers. De resultaten en consequenties van de proef worden door sociale 
partners besproken en vastgesteld. 

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

 Carglass: Duurzaam investeren in inzetbaarheid van medewerkers door middel van 
Dl dagen; Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers die op 1-1-2016 op 
basis van de leeftijdsdagenregeling in de CAO 2015 geen recht hebben op leeftijdsdagen. 
De medewerkers die op 1-1-2016 recht hebben op leeftijdsdagen blijven recht houden 
op de leeftijdsdagenregeling, of kunnen eenmalig ervoor kiezen om gebruik te maken 
van de duurzame inzetbaarheidsdagenregeling. 
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Sociaal akkoord 

 
Participatiebanen 
In het Sociaal Akkoord uit 2013 committeerden werkgevers zich aan het creëren van 100.000 
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de zogeheten 
Participatiewet zouden gaan vallen. Ondanks dat bedrijven niet verplicht zijn hier afspraken 
over op te nemen in cao’s zien we dit in de praktijk regelmatig gebeuren. Daarbij zijn 
verschillende soorten overeenkomsten te onderscheiden: het noemen van streefgetallen, 
uitspreken van de intentie en/of het laten opnemen van aanloopschalen. Op dit moment 
kent 40% van de akkoorden één van bovengenoemde soorten afspraken. Vorig jaar 
noteerden we aan het eind van het jaar 46%, een lichte afname. Van die 40% is betreft 
ongeveer één derde een concreet streefaantal.  
 
Dit beeld wordt natuurlijk vertekend door het feit dat AWVN in principe alleen naar 
akkoorden kijkt en niet naar cao-teksten. Als er al immers in een eerder akkoord een 
afspraak is gemaakt hoeft die niet altijd te worden herhaald. Daarom heeft AWVN voor dit 
onderwerp specifiek ook de eerdere cao-teksten onderzocht. Wanneer we daar naar kijken 
zien we dat in totaal 60% van de bedrijven die dit jaar tot een akkoord zijn gekomen nu 
afspraken hebben gemaakt over het creëren van participatieplekken.  
 
Figuur 6: Afspraken over Participatiebanen in nieuwe akkoorden en de voorgaande cao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derde jaar WW 
In datzelfde Sociaal Akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een private reparatie van het 
derde jaar WW. In afwachting van verdere concretisering daarvan in de Stichting van de 
Arbeid moedigt AWVN partijen aan een algemene procestekst op te nemen in hun 
akkoorden tot dat verdere details duidelijk zijn. Aan een aantal tafels zien we dat vooral 
vanuit vakbondszijde wordt aangedrongen afspraken in een aparte vijfjarige cao op te 
nemen. In 67% van de akkoorden is enig soortige afspraak gemaakt over de private 
aanvulling van de ww.  
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Arbeidsverhoudingen en modernisering 

 

In 10% van de akkoorden zien we een afspraak terug over verbetering van de 
arbeidsverhoudingen. Hiermee bedoelen we enerzijds het werken aan visie en draagvlak, 
door middel van bijvoorbeeld co-creatie, en anderzijds werken aan decentralisatie waarbij 
zeggenschap en keuzes meer op individueel niveau tussen medewerker en manager komen 
te liggen.  

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

 Gehandicaptenzorg: Na het afsluiten van de cao 2014 hebben cao-partijen een 
gemeenschappelijke visie geformuleerd, waarvan de kern is: 

o Een betere balans tussen flexibiliteit en zekerheid 
o Bevorderen van duurzame inzetbaarheid 
o Adequate ondersteuning bij ontslag 
o Meer ruimte voor maatwerk op organisatie niveau 

 
Ook blijft modernisering en vernieuwing van de cao met 14% een serieus thema gedurende 
het 2016-seizoen.  

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

 Doe-het-zelfbranche: Partijen zullen tijdens de looptijd van de cao een studie starten en 
nader overleg voeren over een moderniseringsproces voor deze cao om de cao meer 
passend te maken voor de moderne arbeidsverhoudingen zoals die zich (gaan) 
ontwikkelen. Verslechtering van het pakket aan arbeidsvoorwaarden is daarbij niet het 
uitgangspunt. 
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Loon en looptijden 
Figuur 7: Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar afsluitmaand 

Loonontwikkelingen 
Het cao-seizoen 2016 wordt tot 
op heden gekenmerkt door een 
opvallend stabiele 
loonontwikkeling ten opzichte van 
2015. Wanneer we kijken naar de 
gemiddelde loonstijging op 
twaalfmaandsbasis zien we dat 
die op 1,5% blijft hangen. Als 
nuancering hierop dient gezegd te 
worden dat deze jaren historisch 
lage inflatieniveaus kennen. Met 
0,4% inflatie (cpi) volgens de juni-ramingen van het Centraal Planbureau is er dus wel 
degelijk sprake van een relatief sterke loonstijging. Sterker nog, bij een uiteindelijke 
loonstijging van 1,6% - raming van het CPB in diezelfde publicatie – is er sprake van een 
koopkrachtstijging van 3,4%. Dat is een zeer positieve situatie.     
 

Figuur 8: Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar afsluitmaand 
Achter de 1,5% 
loonstijging gaat 
een sectorale 
differentiatie 
schuil. Over het 
algemeen valt te 
zeggen dat de 
industriële 
sectoren het beter 
doen dan de 
dienstverlening. 
Grote uitschieter 
daarbij is in dit 
geval de publieke 
sector die dit jaar 
koploper is met 
een gemiddelde  
loonstijging van 1,7% op twaalfmaandsbasis. Dit verdient wel een kanttekening. Het in 2015 
afgesloten overkoepelende loonakkoord voor het rijkspersoneel is de grote drijver van deze 
loonontwikkeling. Daarin werd afgesproken dat na een jarenlange nullijn de lonen weer 
zouden gaan stijgen. In feite is dat dus een inhaalslag. Daarnaast werd in dat zelfde akkoord 
afgesproken dat een deel van de loonstijging zou worden gefinancierd uit een vrijval van de 
abp-pensioenpremie. Deze verschuiving van middelen leidt ook tot een hogere stijging.  
 
De sectorale differentiatie is in 2016 iets minder groot dan in 2015 en veel minder groot dan 
in voorgaande jaren. Dit hangt samen met het feit dat in 2016, in tegenstelling tot in eerdere 
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jaren, in alle sectoren sprake is van economische groei, waardoor de sectorale loonstijgingen 
ook dichter bij elkaar komen te liggen. 
 
Figuur 9: Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis naar afsluitmaand (x-as), hoogte (y-as), 
aantal werknemers (omvang bol) en naar hoofdsector (kleur) 

 
 
Eenmalige beloningen 
In 2015 kende 27% van de akkoorden een afspraak over een eenmalige uitkering. Deze 
werden zowel uitgekeerd in centen als in procenten, al betrof de meerderheid een vaste 
uitkering in euro’s. In de eerste helft van 2016 staat de teller op 30% van de akkoorden. Ook 
nu voeren afspraken in centen de boventoon.  
 
Merit/total cash 
In het 2016-seizoen zien we een aantal interessante voorbeelden op het gebied van creatief 
beloningsbeleid. Zo heeft een klein aantal bedrijven in haar akkoord gekozen voor afspraken 
in de vorm van een merit- of total cash systeem. In dat geval wijkt men af van een collectieve 
loonsverhoging maar wordt slechts het totaal te verdelen budget vastgesteld. Die wordt 
vervolgens verdeeld op grond van bijvoorbeeld beoordeling en relatieve salarispositie. Een 
voorbeeld hiervan is Carglass.  

 Carglass: Op basis van de A- factor zal voor medewerkers met minimaal een 
beoordelingsscore "redelijk" een structurele loonsverhoging gelden ter hoogte van de 
inflatie over december 2015 op basis van CBS inflatiecijfers CPI Nederland afgeleid. 
Werkgever zal eenmalig in 2016 de A factor aanvullen tot 1%, ervan uit gaande dat deze 
over 2015 lager uitvalt dan 1%. Daarnaast zullen alle salarisschalen met hetzelfde 
percentage worden verhoogd. Een B-factor voor 2016 bedraagt 1,0% welke zal worden 
uitgekeerd op basis van de geldende beloningsmethodiek in relatie tot de jaarlijkse 

beoordeling. 

 MSD: Cao-partijen hebben een merit increase van 2,5% vastgesteld. Onderdeel van dit 
percentage is de algemene looncomponent die is vastgesteld op 1,5% voor 2016. Dit is 
het richtpercentage waarmee opgebouwde pensioenaanspraken per 1 juli 2017 worden 
geïndexeerd. Of er daadwerkelijk geïndexeerd wordt is, onder een aantal voorwaarden, 
aan het pensioenbestuur om te beslissen. 
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Resultaatafhankelijke beloningsvormen 
In zo’n 12% van de akkoorden is afspraken gemaakt over vormen van resultaatafhankelijke 
beloningen ten opzichte van 15% vorig jaar. Er is daarmee sprake van een lichte afname. 
Hier liggen voor veel bedrijven dan ook nog kansen. Resultaatafhankelijk beloningsbeleid 
past erg bij deze tijd en biedt bedrijven de kans Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
winstdelingsuitkeringen. In dit soort beloningsvormen profiteren medewerkers mede in 
tijden dat de resultaten van de onderneming positief zijn. Een voorbeeld is het akkoord van 
Panteia: Bij het realiseren in 2016 van een EBIT (winst voor belastingen) van meer dan €1,1 
mln. is, per €100.000 boven de €1,1 mln. , een bedrag beschikbaar. Per €100.000 boven de 
€1,1 mln. komt er wordt 55% van die winst ter beschikking  gesteld voor herstel 
pensioenopbouw en/of incidentele winstuitkering.. 
  
Jeugdschalen 
In 2016 hebben de vakbonden – en met name FNV – ingezet op het afschaffen dan wel 
verhogen van jeugdschalen in cao’s. Dit liep parallel aan de campagne van de FNV-
jongerenbeweging Young & United om het kabinet er toe te zetten aanpassingen te doen 
aan het wettelijk minimum jeugdloon. Dit voorjaar kondigde Minister van Sociale Zaken 
Asscher aan de drempel stapsgewijs te gaan verlagen waarbij werkgevers gecompenseerd 
zullen worden voor de stijgende loonkosten. Aan cao tafels is in 10% van de akkoorden een 
afspraak gemaakt om jeugd- en aanloopschalen aan te passen. Dit kan gaan om verhogingen 
van staffels of verlagen van de vakvolwassen leeftijd. AWVN ondersteunt deze trend, mits 
die ook consequent wordt uitgevoerd. Dat betekent zowel voor jongere als oudere 
medewerkers een meer leeftijdsonafhankelijke benadering. In de regel vraagt modern 
beloningsbeleid om het beoordelen van de inhoud, leeftijdsonafhankelijk.  

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

 Afval & Milieu: Werkgevers geven jongeren graag een kans op de arbeidsmarkt. Zij 
kunnen kennis en ervaring opdoen binnen de sector en naar een taakvolwassen functie 
doorgroeien. De werkgevers verlagen de jeugdloonschalen van 22 naar 21 jaar en 
verhogen de percentages als volgt: voor werknemers van 20 jaar geldt: 95%, voor 19 
jaar: 85%, voor 18 jaar: 75% en voor 16- en 17 jarigen geldt: 65%. 
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Looptijden 
Opvallend in 2016 is de voortzetting van het bovengemiddelde aantal langlopende 
akkoorden dat wordt afgesloten. Het lijkt soms alsof polderpartners enigszins cao-moe zijn 
en besluiten met een langer akkoord een pauze in te lassen. De gemiddelde looptijd is met 
20 maanden hoger dan normaal. Dit komt door het grote aantal langlopende cao’s (twee 
jaar of langer: 47% in 2016-seizoen, normaal: 35%) en het geringe aantal eenjarige cao’s 
(32%, normaal: 46%). Ook vorig jaar zagen we dat er sprake was van bovengemiddeld lange 
looptijden. Die trend wordt doorgezet. 
 
Figuur 10: Looptijd naar afsluitmaand                      Figuur 11: Procentuele verdeling looptijden 
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Bijlage 1: Cao-afspraken over integraal DI-beleid bij NN met AWVN- duiding (rechts) 

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

 Loopbaanplan: Iedere medewerker maakt een persoonlijk  
loopbaanplan. Dit plan is onderdeel van de pcb-cyclus en is het 
uitgangspunt bij je ontwikkeling. Jij bent zelf schrijver, regisseur en 
eigenaar. 
Jouw loopbaanplan focust op wat jij nodig hebt om: 
• te blijven voldoen aan de vereisten van je huidige functie, en 
• voorbereid te zijn op een andere functie binnen NN en/of een functie 
buiten NN. 
Voor het maken van je loopbaanplan kun je hulp vragen; bijvoorbeeld 
van je eigen manager, een mentor, een collega of een specialist. 
Daarnaast worden ondersteunende trainingen/workshops voor 
medewerkers en managers ontwikkeld. 
 

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

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

 Faciliteiten voor ontwikkeling: Ontwikkeling kost niet alleen geld,  
maar vaak ook tijd. Voor toekenning van ontwikkelfaciliteiten geldt als 
uitgangspunt ‘ja’ of ‘ja, tenzij’. Uitgangspunt is dat opleidingen die 
nodig zijn voor de uitoefening van je functie of voor een nieuwe functie 
(binnen of buiten NN) worden vergoed. Voor de tijdsinvestering geldt 
als uitgangspunt: helft eigen tijd, helft tijd van NN. Opleidingen die 
nodig zijn voor je huidige functie kun je volledig in werktijd doen. In 
afdelingen waar volgens een rooster wordt gewerkt, is de tijd vrijmaken 
voor opleidingen lastig. Partijen zijn het erover eens dat tijd geen 
belemmering mag zijn om een opleiding te volgen. Het vraagt van jou 
dat je vroegtijdig je opleidingswens en de gevolgen voor het rooster 
met je manager bespreekt. 
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 Inspiratiesessies: Partijen organiseren inspiratiesessies op thema's  
die in deze cao-periode centraal staan. Doel van deze sessies is om 
informatie te verschaffen, medewerkers te betrekken en de dialoog met 
medewerkers over deze thema’s te vergroten. 
 

 Toegankelijkheid instrumenten en informatie: NN zal de middelen  
die betrekking hebben op het thema 'Uit Eigen Beweging' gemakkelijk 
toegankelijk maken en de medewerkers hierover uitgebreid informeren. 
 

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

 Feedback: Partijen constateren dat feedback geven en open staan  
voor feedback om te groeien bij NN nog verder ontwikkeld kan worden. 
Feedback is van groot belang voor zelfinzicht en kan gevraagd worden 
aan je leidinggevende, maar net zozeer aan bijv. klanten en directe col-
lega’s. Om feedback geven en vragen te stimuleren, is een 360⁰ feed-
back instrument beschikbaar waarmee je zelf feedback kunt vragen. 
 

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

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

 Interne arbeidsmarktplaats: NN zal een interne arbeidsmarktplaats  
inrichten, waarbij het aanbod van projecten of andere (tijdelijke) werk-
zaamheden binnen NN samenkomt met de wens, belangstelling en 
mogelijkheden van medewerkers. Afspraken over de duur en terugkeer 
in de eigen functie worden in overleg tussen de medewerker en de 
betrokken managers gemaakt. 
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 Geleidelijk vertrek bij NN: Met medewerkers die voor zichzelf  
willen beginnen en die het per direct beëindigen van het (gehele) 
dienstverband met NN als een te grote stap ervaren, kan een 
maatwerkafspraak worden gemaakt. NN stelt hiervoor in redelijkheid 
faciliteiten in tijd of geld beschikbaar. 

 

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

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

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

 Performance Management (PM) in ontwikkeling: Het is voor NN  
belangrijk om veranderingen sneller te realiseren en PM hierop aan te 
sluiten. In 2016 doet een beperkte groep medewerkers, van wie een 
deel onder de werkingssfeer van de cao valt, ervaring op met een 
andere manier van PM. Met meer korte checks op voortgang, terug- en 
vooruitkijken met een focus op luisteren en coachen. Ook wordt onder-
zocht of de koppeling tussen de beoordeling en beloning anders kan. 
Dat betekent dat deze groep tijdens de pilot niet conform de cao-
voorwaarden wordt beoordeeld en beloond maar conform de specifieke 
pilotvoorwaarden. De veranderingen in PM moeten de dialoog, ontwik-
keling en sneller aanpassen van afspraken aan gewijzigde omstandig-
heden stimuleren. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot zullen 
partijen bezien of en hoe dit PM systeem breder voor medewerkers kan 
worden ingezet.  
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Bijlage 2: De vijf grootste ondernemings- en sectorcao’s in 2016-seizoen 

 
Bedrijfstakken 

Supermarkt  
Omvang: 260.114 wns. 
  
Looptijd:1-4-2013 tot 
1-4-2017 (48 mnd.) 
Afgesloten: 28-12-
2015 

12-mnds=1,25% 
  
Initieel: 
1,25% per 1-1-2014 
+ 1,25% per 1-1-2015 
+ 1,75% per 1-4-2016 
+ 0,75% per 1-1-2017 
Toelichting: Proces: FNV tekent niet, CNV wel. Nullijn in 2013. WML-leeftijd van 23 
naar 22 jaar. Toeslagen in de winkels van 20 tot 22 uur doordeweeks en op 
zaterdagavond aangepast en minstens 1.000 extra banen erbij. 

Gemeenten 
Omvang: 177.000 wns. 
  
Looptijd:1-1-2016 tot 
1-5-2017 (16 mnd.) 
Afgesloten: 28-1-2016 

12-mnds=2,55% 
  
Initieel: 
3% per 1-1-2016 
+ 0,4% per 1-1-2017 
  
Flexibele beloning:  BAB.  
Toelichting: Afspraken over co-creatie, generatiepact en werkgroep (balans) 
flexibiliteit en zekerheid. VNG: Het akkoord is een kortdurende cao met 
procesafspraken en een loonafspraak. Het is een ‘beleidsarme’ cao. 

Gehandicaptenzorg 
Omvang: 150.033 wns. 
  
Looptijd:1-1-2016 tot 
1-1-2017 (12 mnd.) 
Afgesloten: 16-11-
2015 

12-mnds=1,4% 
  
Initieel: 
1,4% per 1-1-2016 
 
Flexibele beloning:  Eenmalig.  
Toelichting: Pilot decentrale arbeidstijden. Uitbouwen www.zorgportfolio.nl.  De 
loonontwikkeling sluit aan bij de loonontwikkeling in andere delen van de 
langdurige zorg. 

Metalektro (2x) 
Omvang: 143.000 wns. 
  
Looptijd:1-5-2015 tot 
1-6-2018 (37 mnd.) 
Afgesloten: 11-2-2016 

12-mnds=1,91% 
  
Initieel: 
2,1% per 1-4-2016 
+ 1,25% per 1-1-2017 
+ 1% per 1-8-2017 
+ 1,55% per 1-1-2018 
 
Flexibele beloning:  Eenmalig.  
Toelichting: Negen maanden stakingen. Onderzoek loondifferentiatie (bedrijven in 
zwaar weer).  

PO 
Omvang: 121.450 wns. 
  
Looptijd:1-7-2016 tot 
1-10-2017 (15 mnd.) 
Afgesloten: 27-4-2016 

12-mnds=3,04% 
  
Initieel: 
3,8% per 1-7-2016 
Toelichting: Inzet was om te komen tot een effectieve balans tussen de behoefte 
aan toereikende flexibiliteit, rechtspositie van 
vervangers en de kwaliteit van het onderwijs. 
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Ondernemingen 
Rabobank 
Omvang: 40.000 wns. 
  
Looptijd:1-1-2016 tot 1-1-
2017 (12 mnd.) 
Afgesloten: 6-11-2014 

Geen structurele loonafspraken. Toelichting: FNV tekent niet mee. Nullijn in 
2015+2016. Voortzetting sociaal plan in 2016. Extra verlofdag in 2016. 
  

PostNL (postbezorgers) 
Omvang: 22.250 wns. 
  
Looptijd:1-10-2015 tot 1-10-
2017 (24 mnd.) 
Afgesloten: 17-12-2015 

12-mnds=1,4% 
  
Initieel: 
0,9% per 1-1-2016 
+ 0,5% per 1-7-2016 
+ 0,9% per 1-1-2017 
+ 0,5% per 1-7-2017 
Toelichting: Werkgever kan medewerker inzetten voor nieuwe initiatieven 
en pilots om daarvan de commerciële en operationele mogelijkheden te 
onderzoeken. De pilots worden met de medezeggenschap 
afgestemd. Doel is het verbreden van het aanbod aan producten en 
diensten van PostNL, die leiden tot aanvullende omzet en werkzaamheden 
voor de postbezorgers. 

PostNL 
Omvang: 21.000 wns. 
  
Looptijd:1-1-2016 tot 1-4-
2017 (15 mnd.) 
Afgesloten: 20-4-2016 

12-mnds=1,2% 
  
Initieel: 
0,5% per 1-1-2016 
+ 0,5% per 1-7-2016 
+ 0,5% per 1-1-2017 
Flexibele beloning:  Eenmalig. BAB.  
Toelichting: TOT  stapsgewijs afgebouwd (eenmalige uitkering van 2x1%) en 
overwerkvergoeding verlaagd. 

ABN AMRO 
Omvang: 18.500 wns. 
  
Looptijd:1-1-2016 tot 1-1-
2018 (24 mnd.) 
Afgesloten: 17-12-2015 

12-mnds=0,75% 
  
Initieel: 
1,5% per 1-1-2017 
Toelichting: Sociaal Plan t/m 1-1-2020. Talentontwikkeling. Eigen regie en 
verantwoordelijkheid. Nullijn in 2014+2015+2016. 

Achmea 
Omvang: 15.435 wns. 
  
Looptijd:1-12-2015 tot 1-12-
2016 (12 mnd.) 
Afgesloten: 14-12-2015 

12-mnds=1,25% 
  
Initieel: 
1,25% per 1-1-2016 
Toelichting: Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over 
achtereenvolgend: Loon, Inzetbaarheid, Flexibiliteit, 
Arbeidsvoorwaardenwinkel, Pilot belonen, Werkgelegenheid, Afschaffen 
hypotheekrentekorting, Mobiliteit en Overige onderwerpen. Nullijn in 2014. 
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Bijlage 3: Verantwoording 

 
AWVN volgt alle cao-akkoorden, van leden en niet leden, voor zover die bekend zijn 
gemaakt. Een 2016-akkoord is een cao-akkoord dat is afgesloten voor 2016 en met een 
ingangsdatum van 1 januari 2016 (of later) en alle cao-akkoorden die tot stand komen vanaf 
1 januari 2016 en (vrijwel) heel 2016 beslaan. 
 
Onderzochte akkoorden zijn: 18K, A. Schulman, ABN AMRO, Achmea, Action, Afval & Milieu, 
Agterberg, Akzo Nobel (4x), Albemarle, Albron, Algemene Verpakkings Industrie, Alkor 
Draka, Aluchemie, Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven, AOJ, Arbo Unie, Ardagh Glass, 
Arkema Rotterdam, Arkema Vlissingen, Aspen, Astellas, Atradius, Aviko, AWVN, 
Betonproducten, Bilthoven Biologicals, Bitudak, Bloemen en Planten Groothandel, Blue 
Circle, Blue Sky Group, Boehringer Ingelheim, BRF, British American Tobacco, Cabot, 
Carglass, CBR, Chep Benelux, CITO, CIZ, Coffee & Tea en DE Diensten, Concertgebouworkest, 
Concertgebouworkest Stafleden, Contractcatering, Crown van Gelder, CRV Holding, Dalli de 
Klok Locatie Hoensbroek, Danisco Zaandam, Dierenartspraktijk, Dijk Educatie, Doe-Het-Zelf, 
Drankindustrie, DSM Sinochem, Dutch Glycerin Refinery, Ecolab, Eska Graphic Board, 
Essberger, Euroma, Farm Frites, Fokus, Forbo Flooring, Forbo Novilon, Fresenius, Gasunie, 
Gehandicaptenzorg, Gemaksvoedingindustrie, Gemeenten, GGF, Givaudan, Golfbranche, 
Gouda Refractories, Groningen Airport Eelde, Gulpener, GVB, GWK Travelex, HAL Beheer, 
Hapag-Lloyd, Havenbedrijf Rotterdam, HBO, Heineken, HEMA hp, Hexion, HISWA, Hochwald, 
Hoveniersbedrijf, ICK, IGMA, Imperial Tobacco Joure, InBev, Inclusief Groep, Intertaste, 
INTOS, Jeugdzorg, Kaaspakhuisbedrijf, Kabel & Telecom, Kalkzandsteenindustrie-
/Cellenbetonindustrie, Kemira, Kessel, Kinderopvang, Kisuma Chemicals, Knauf Insulation, 
KPN, Kunststof, Lamb Weston/Meijer, Lawter Maastricht, LEO, Loodswezen, Loterij 
Organisatie, Lyondell Chemie, Mantelcao Foodservice en (GIL), Menken Groep, Metalektro 
(2x), Mondo Minerals, MSD, Nestlé, NN, Nuplex Resins, NXP, Nyenrode, OBA Bulk Terminal 
Amsterdam, OCI Nitrogen, ODV Maritiem, Offshore Catering, Onderzoekinstellingen, 
Openbaar Vervoer, Orsima, Panteia, Parenco, Parketvloerenondernemingen, Patheon 
Biologics, PepsiCo, PGGM, PGI Nonwovens, PLb, Plukon, PO, Politie, PostNL, PostNL 
Postbezorgers, PPG Industries (2x), PQ Silicas, ProfCore, Promens Zevenaar, Provincies, 
Pyroll, Qlip, Rabobank, Randstad, RAPL, RBS, RDW, Reclassering, Rendac, Rotterdam Short 
Sea Terminals, Sabic IP, SBB, SBS, SCA Hygiene Products Hoogezand, SCA SCA Hygiene 
Products Cuijk, Shell, Sitech, SNS, Solidus Solutions, Solvay Chemie, Sonneborn, Sport, 
Sportvereniging, Stamicarbon, Stramit, Struik, Supermarkt, SW-bedrijven, Swissport, 
Synprodo, Tankstations, Tate & Lyle, Taxivervoer, TEAM Terminal, Teva, Textielverzorging, 
Trainer/coaches Betaald Voetbal, Transavia Cabinepersoneel, Trobas, T-Systems, 
Uitvaartbranche, Umicore, Unilever, VACO, Vandervalk+deGroot, Varkensverbetering, VCK 
Logistics Airfreight, Vermo, ViskoTeepak, VIVAT, Vleessector, Vleeswarenindustrie, VO, VVV, 
VVVF, Welzijn, Yara Sluiskil, Zaterdagbestellers en Zeilmakerijen. 
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