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Samenvatting
De Nederlandse economie krimpt al zeven kwartalen onafgebroken. Bij steeds meer bedrijven zit
er geen vet meer op de botten. Wat is, tegen deze sombere achtergrond, de impact van de recessie
op het arbeidsvoorwaardenoverleg, als we kijken naar zowel de inhoud als het proces?
We kijken op twee manieren naar de inhoudelijke impact van de recessie.
Ten eerste kijken we naar recente contractloonafspraken. De gemiddelde contractloonstijging
komt in het 2013-seizoen uit op 1,4%, iets lager dan voorgaande jaren. Achter dit gemiddelde
blijkt zich een ongekend grote differentiatie naar sector/marktoriëntatie voor te doen. Deze
differentiatie blijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen en spant dit jaar de kroon. Aangezien
deze differentiatie goeddeels samenvalt met sectorale conjunctuurverschillen, kan deze
differentiatie toegeschreven worden aan de huidige economische recessie.
Verder blijkt het aantal cao’s met een nullijn en aantal werknemers dat valt onder een nieuwe
cao met een nullijn groter te zijn dan voorgaande jaren. AWVN is overigens geen voorstander
van een collectieve nullijn, maar van creatief loonbeleid. Per definitie inzetten op een nullijn past
daar niet bij, maar daar waar het slecht gaat, kan de nullijn een geschikte afspraak zijn. Zo
mogelijk kan in die gevallen van de nullijn worden afgeweken door verschuivingen binnen het
totale arbeidsvoorwaardenpakket, zoals bijvoorbeeld minder ADV-dagen of meer flexibiliteit
(bijv. jaarurennorm of verruiming van dagvenster).
We concluderen dat dit jaar ruim de helft van alle cao-werknemers met een nieuwe cao in het
recente verleden of in de nabije toekomst met een nullijn te maken heeft.
Ook constateren we dat er geen negatief verband is tussen een (lagere) contractloonstijging en
(meer) duurzame inzetbaarheid. We zien juist een licht positief verband: hoe meer kwalitatieve
afspraken, hoe hoger de contractloonstijging. Wel zien we dat van eenmalige uitkering een
duidelijke ventielwerking uitgaat. Voorgaande seizoen was dit effect niet zichtbaar.
Ten tweede plaatsen we het aantal afspraken over kwalitatieve onderwerpen in een meerjarig
perspectief. Het blijkt dat in 2013, na een periode van vier jaar onafgebroken toename, het
aantal afspraken over duurzame inzetbaarheid stabiliseert of – op onderdelen – zelfs afneemt.
Ten aanzien van diversiteitsbeleid (afspraken over met name (wa) jongeren) blijkt het Sociaal
Akkoord een positieve invloed heeft: sinds de totstandkoming van het Sociaal Akkoord neemt
het aantal afspraken over diversiteitsbeleid weer toe.
Als we kijken naar de impact van de recessie op het proces van arbeidsvoorwaardenvorming,
dan constateren we dat veel akkoorden juist niet tot stand komen. Het lopende cao-seizoen lijkt
net zo stroef, of misschien nog wel stroever, te verlopen dan in 2012.
Conclusie: de aanhoudende economische recessie is duidelijk aanwezig aan de cao-tafel.
Akkoorden over nieuwe cao’s komen moeilijker tot stand. En als ze tot stand komen, zijn de
nieuwe cao’s veel soberder van karakter dan eerdere cao’s. Contractloonafspraken vallen
gemiddeld lager uit en afspraken over duurzame inzetbaarheid stabiliseren na een meerjarige
periode van onafgebroken groei. Een positieve kanttekening hierbij is dat loonafspraken sterker
dan voorheen sectoraal gedifferentieerd zijn. Er dus – meer dan voorheen – sprake van
maatwerk.
Een tweede positieve kanttekening is dat cao-partijen, deels daarbij gestimuleerd door centrale
afspraken uit het Sociaal Akkoord, blijven investeren in duurzame inzetbaarheid. Er is
weliswaar sprake van een stabilisatie, maar het is positief dat cao-partijen hun
verantwoordelijkheid (blijven) nemen op het terrein van duurzame inzetbaarheid, zelfs in tijden
van forse economische tegenwind.
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Aanleiding1
De Nederlandse economie krimpt nu al zeven kwartalen achter elkaar, van het vierde kwartaal van
2011 t/m het tweede kwartaal van 2013, het meest recente kwartaal waarvoor informatie voorhanden
is. De aanhoudende recessie kent genadeloze gevolgen voor werkgevers en werknemers.
In de eerste helft van 2013 zijn bijna 5.000 bedrijven failliet verklaard. Sinds het begin van de meting
(1981) gingen niet zoveel bedrijven in een halfjaar failliet. En onder de overlevers zien steeds meer
bedrijven hun winstgevendheid verslechteren. Dit aantal is sinds medio 2009 niet meer zo groot
geweest. In de afgelopen jaren liep de winst vrijwel onafgebroken terug. Het netto-exploitatieoverschot
(de resultaten uit binnenlandse productieactiviteiten) was begin 2013 €24,5 miljard, €1,2 miljard
minder dan een jaar eerder. De afname is volgens het CBS “te wijten aan hogere uitgaven aan lonen en
sociale premies, hogere afschrijvingen en lagere ontvangsten van niet-product gebonden subsidies. De
winstquote, het aandeel van het bruto exploitatieoverschot in de bruto toegevoegde waarde was ook
lager dan een jaar eerder. Dit is vrijwel geheel toe te schrijven aan hogere loonkosten”.
Groot verschil met de vorige recessie, de kredietcrisis uit eind 2008/2009, is dat de werkloosheid deze
keer schrikbarend oploopt. Iedere maand komen er circa 12.000 werklozen bij. Inmiddels zijn er
ongeveer 700.000 werklozen, dat komt neer op 8,7% van de beroepsbevolking!
Ondanks een dalende orderportefeuille tijdens de kredietcrisis, hielden bedrijven hun werknemers
destijds zoveel mogelijk in dienst, om te kunnen profiteren van een aantrekkende economie. Achteraf
bleek het herstel van korte duur. Door de huidige, bijna twee jaar durende, recessie is bij het
Nederlandse bedrijfsleven het laatste vet van de botten inmiddels verdwenen.
Vraagstelling
Het CPB verwachtte tot en met Prinsjesdag vorig jaar nog een (bescheiden) economische groei voor
Nederland in 2013. Tegen de achtergrond van deze ramingen en recente jaren van koopkrachtdaling,
kwam de FNV-centrale met een arbeidsvoorwaardenruimte voor 2013 van 3% met een maximale
looneis van 2,5%.
In dit artikel staat de vraag centraal hoe cao-partijen hebben gereageerd op de aanhoudende recessie en
de aanhoudende stroom van (nog) slechte(re) economische vooruitzichten. Deze vraag beantwoorden
we op grond van drie analyses van zowel inhoud als proces van het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Allereerst kijken we naar de gevolgen voor de in 2013 gemaakte contractloonafspraken. Wat is er te
zeggen over de contractloonstijging in recessietijd? Hoe vaak komt een nullijn voor? Maken caopartijen afspraken die een dempende werking hebben op de contractloonstijging?
Ten tweede kijken we naar de gevolgen van de recessie op duurzame inzetbaarheid. Hebben caopartijen in de economische laagconjunctuur minder afspraken gemaakt over onderwerpen als scholing,
EVC, loopbaanscan, levensfasebewust personeelsbeleid? En minder afspraken over speciale
doelgroepen, zoals jongeren en wajongeren?
Ten slotte nemen we het verloop van het cao-seizoen onder de loep. Sluiten cao-partijen dit jaar meer,
minder of evenveel akkoorden af dan voorgaande jaren?
1. Contractloonafspraken in recessietijd
Op het eerste gezicht lijkt de recessie slechts in beperkte zin invloed te hebben op de collectieve
loonafspraken (zie figuur 1). De loonstijging op twaalfmaandsbasis2 is slechts een fractie lager (1,4%)
dan in voorgaande jaren (1,6% in 2012 en 1,7% in 2011). De afsluitmaand speelt nauwelijks een rol:
akkoorden die in de maand januari tot stand kwamen, kenden een iets lagere loonstijging (1,3%) dan
akkoorden die in de zomer tot stand kwamen (1,5%).
1

Deze paragraaf is met name gebaseerd op recente CBS-persberichten: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheidrecht/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-046-pb.htm, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macroeconomie/publicaties/dne/sectoren/archief/2013/2013-06-28-01-ne-s.htm, http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3836-wm.htm en http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-054-pb.htm.
2
De loonstijging op twaalfmaandsbasis is de som van alle collectieve schaalloonverhogingen (initieel) plus de mutatie in
de structurele eindejaarsuitkering in een nieuwe cao, teruggerekend naar een contract voor 12 maanden. Een
contractloonstijging van 1,5% in een contract voor 15 maanden is voor 12 maanden 1,2%. De loonstijging telt mee in het
gemiddelde voor de maand waarin het akkoord tot stand is gekomen.
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Ongekende sectorale differentiatie
Net als voorgaande jaren is er sprake van sectorale differentiatie. In sectoren die relatief weinig last
hebben van de economische recessie (meestal exportgericht), zoals de chemie, voedingsindustrie en
papierindustrie is sprake van een hogere contractloonstijging. Sectoren die hard geraakt worden door
de recessie (meestal gericht op de binnenlandse markt), zoals de bouw, detailhandel, financiële
dienstverlening en de sector overheid/zorg/onderwijs laten daarentegen een gemiddelde
contractloonstijging onder de 1% zien. Van een kale kip kunnen ook vakbonden niet plukken.

Figuur 1: Gemiddelde contractloonstijging op
twaalfmaandsbasis

Bron: AWVN-databank cao-seizoen 2013

Figuur 2: Verband tussen sectorale conjunctuur en
contractloonstijging

Bron: AWVN-analyse, mede o.b.v. sectorale groeicijfers van
het Economisch Bureau ING

Niet eerder is de sectorale differentiatie in Nederland zo groot als in 2013. Tussen de gemiddelde
contractloonstijging in de chemie en die van de bouw zit bijvoorbeeld een factor drie. Voorgaande
jaren was het verschil tussen de sector met de hoogste contractloonstijging en de laagste contractloonstijging veel kleiner (hooguit factor twee).
Uit figuur 2 blijkt een duidelijke samenhang met de economische conjunctuur. Hoe gunstiger de
sectorale conjunctuur, hoe hoger de contractloonafspraken (industrie, groothandel, landbouw en
transport),terwijl sectoren in economisch zwaar weer (bouw, detailhandel, overheid) ook lagere
contractafspraken laten zien.
Aanzienlijke differentiatie naar omvang
Dit jaar is niet alleen sprake van een grote sectorale differentiatie, maar ook van een aanzienlijke
differentiatie naar omvang. Cao’s met maximaal 250 werknemers kennen een veel hogere
contractloonstijging (1,7%) dan cao’s met tenminste 2.000 werknemers (1%). Uit figuur 3 blijkt een
duidelijke samenhang tussen contractloonstijging enerzijds en sector en omvang van cao’s anderzijds.
Duidelijk zichtbaar is de rode lijn op 2%, bestaande uit individuele akkoorden in hoofdzakelijk de
chemie en voedingsindustrie. In de regel gaat het om akkoorden met maximaal 500 werknemers.
Akkoorden in de overige industrie laten een veel diffuser beeld zien. Met name nieuwe cao’s in de
bouwgerelateerde industrie kennen een veel lagere contractloonstijging. Het akkoord in de bouw met
een nullijn (de cirkel helemaal rechtsonder) betreft de Bouw-cao.
Verder maakt figuur 2 inzichtelijk dat cao’s vanaf 10.000 werknemers zelden boven de 1,5% uitkomen
en meestal voorkomen in de dienstensector of overheidsgerelateerde sector.
We constateren dat de verschillen tussen sectoren en tussen kleine en grote cao’s groter zijn dan we
sinds 2008 zijn tegengekomen.
Als we alle werknemers met een nieuwe cao en een contractloonstijging van 2% of meer bij elkaar
optellen, dan komen we uit op 62.000 werknemers. Als we alle werknemers met een nieuwe cao
zonder contractloonstijging bij elkaar optellen, dan komen we uit op een veel hoger aantal
werknemers: 401.000. Kortom, de gemiddelde contractloonstijging van 1,4% op twaalfmaandsbasis is
sterk opwaarts vertekend door relatief kleine cao’s in de chemie en voeding. Als we het gemiddelde
zouden herwegen naar aantal werknemers (waarin bijv. cao Knauf 40x meetelt en de Bouw-cao
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100.0000x), komt de gemiddelde loonstijging uit op 0,8% op twaalfmaandsbasis in plaats van de
eerder genoemde 1,4%.
Figuur 3: Loonstijging op twaalfmaandsbasis in 2013 naar hoogte, cao-omvang en sector

Bron: AWVN-databank cao-seizoen 2013

Nullijn
Ruim 400.000 werknemers hebben in 2013 een nieuwe cao gekregen zonder contractloonstijging. Dit
komt neer op een ruim een kwart (27%) van alle werknemers met een nieuwe cao, terwijl de nullijn
maar in één op de tien akkoorden (11%) voorkomt (zie figuur 4).

Figuur 4: Nullijn naar aantal 2013-akkoorden en werknemers volgens diverse loonbegrippen

Bron: AWVN-databank cao-seizoen 2013

Wat ook voorkomt, is dat werknemers in de nieuwe cao wel een (beperkte) contractloonstijging
krijgen, maar dan pas aan het einde van de looptijd. Of de vorige cao is al lang geleden verlopen,
bijvoorbeeld in 2011, en de eerstvolgende contractloonstijging vindt plaats in 2014. In dat geval is er
op twaalfmaandsbasis weliswaar geen sprake van een nullijn, maar op kalenderjaarbasis wel, namelijk
voor 2012 en 2013.
5

Het blijkt dat onder de 2013-akkoorden ruim één op de tien een nullijn kende in het kalenderjaar 2012
(12%) en/of in het kalenderjaar 2013 (14%). In aantallen werknemers gaat het zelfs om één op de drie
akkoorden met een nullijn in 2012 of 2013. Na correctie voor dubbelingen (akkoorden met twee jaar
een nullijn) blijkt een kwart van de 2013-akkoorden (24%) een nullijn te kennen, goed voor ruim de
helft van alle werknemers (54%) met een nieuwe cao. Als we ook nullijners op twaalfmaandsbasis
meenemen, blijkt ruim een kwart van de 2013-akkoorden, goed voor bijna zes op de tien werknemers
met een nieuwe cao (58%) een nullijn te kennen in de nieuwe cao of in de kalenderjaren 2012 of
20133.
Contractloon en kwalitatieve afspraken
De FNV stelt jaarlijks de arbeidsvoorwaardenruimte vast en formuleert daarbinnen de maximale
looneis. Het ‘restant’ is bedoeld voor kwalitatieve afspraken over bijvoorbeeld duurzame
inzetbaarheid, pensioen en werkgelegenheidsafspraken. Om die reden verwachten we dat cao-partijen
die (meer) afspraken maken over kwalitatieve afspraken grosso modo een lagere contractloonstijging
overeenkomen.

In de praktijk blijkt dit verband tegen te vallen en blijkt er geen negatieve, maar juist licht positieve
correlatie te bestaan tussen aantal kwalitatieve afspraken en contractloonstijging. Dit betekent dat
akkoorden met meer kwalitatieve afspraken ook een hogere contractloonstijging kennen.
In figuur 5 staat een aantal uitkomsten ter illustratie. Akkoorden met tenminste één afspraak over
interne duurzame inzetbaarheid (scholing, ontwikkeling, EVC, loopbaanscan, mobiliteit,
levensfasebewust personeelsbeleid) kennen gemiddeld een hogere contractloonstijging dan akkoorden
zonder een dergelijke afspraak. Hetzelfde geldt voor akkoorden met tenminste één kwalitatieve
afspraak over externe duurzame inzetbaarheid, dat wil zeggen: over mensen met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt, zoals jongeren en wajongeren en langdurig werklozen.
Figuur 5: Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis en kwalitatieve afspraken

Noot: DI=duurzame inzetbaarheid
Bron: AWVN-databank cao-seizoen 2013

Waar wel enige ventielwerking wordt aangetroffen, is bij afspraken over meer flexibiliteit in
arbeidsduur (mantelzorg, zelfroosteren, (ver) koop van ADV-dagen), maar afgerond op één decimaal
achter de komma is er geen verschil meer zichtbaar. De gezochte ventielwerking is wel duidelijk
zichtbaar bij eenmalige uitkeringen en bij meer ‘werkzekerheid’. Akkoorden met afspraken over een
3

In het cao-seizoen 2012 leverde dezelfde analyse veel lagere percentages op, namelijk 21% van de 2012-akkoorden met
een nullijn, waaronder 29% van alle werknemers met een nieuwe cao vielen. In het 2011-seizoen ging het om 16% van de
2011-akkoorden voor 34% van alle werknemers.
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eenmalige uitkering, kennen een gemiddeld lagere contractloonstijging dan akkoorden zonder
eenmalige uitkering. Het grootste verschil zien we tussen akkoorden met en zonder afspraken over
(meer) werkzekerheid.
Conclusie: het verwachte verband tussen (lagere) contractloonstijging en (meer) kwalitatieve afspraken
zien we niet terug in de praktijk. Een verklaring kan zijn dat, juist vanwege de crisis, de beschikbare
‘arbeidsvoorwaardenruimte’ in veel onderhandelingen zo klein was, dat deze (vrijwel) volledig naar
contractloonstijging is gegaan.
Creatief loonbeleid
Wat is creatief loonbeleid en welke aansprekende voorbeelden zijn er?
Creatief loonbeleid kan twee tegengestelde kanten opgaan:
1) Geen of een beperkte contractloonstijging in combinatie met een resultaatafhankelijke uitkering (of
een eenmalige uitkering), extra vrije tijd, een extra investering in duurzame inzetbaarheid en/of
persoonlijk budget (ventielwerking).
2) (Bovengemiddelde) contractloonstijging (of: beperkte contractloonstijging in geval er
oorspronkelijk geen budget aanwezig is) in combinatie met afspraken over hogere productiviteit
(jaarurennorm, verruiming dagspiegel, werken op zaterdag tegen lagere toeslagen) en/of een
andere aanwending van de arbeidsvoorwaardenruimte (bijv. ombouw ontziemaatregelen) en/of
afspraken over beheersing van de stijging van pensioenkosten.

In tabel 1 zien we met name afspraken over geen of een beperkte contractloonstijging in combinatie
met een ventiel in de vorm van tijdelijk meer vrije tijd (Architecten, Motorvoertuigenbedrijf) of meer
duurzame inzetbaarheid (Netwerkbedrijven, Rabobank en Verzekeringsbedrijf). Verder staan in de
tabel ook voorbeelden van een beperkte contractloonstijging waar er oorspronkelijk, vanwege de
recessie, geen budget aanwezig is (Apotheken en SWV).
Bij een beperkt aantal cao’s zien we een afspraak over een (bovengemiddelde) contractloonstijging in
samenhang met afspraken over beheersing van de stijging van pensioenkosten. Zo is bij Philips medio
2013 een akkoord bereikt met een contractloonstijging van 3% op twaalfmaandsbasis enerzijds en
kwalitatieve afspraken anderzijds, waaronder4:
• “Een aanpassing van de huidige pensioenregeling naar een CDC-regeling [collective defined
contribution, waarbij de werkgeversbijdrage vastligt en de werkgever in de toekomst niet meer
achteraf aansprakelijk kan worden gesteld voor de financiering van eventuele toekomstige tekorten
bij het pensioenfonds] waaraan Philips werknemers met een geleidelijke invoering 2% over de
pensioengrondslag gaan bijdragen (1% op 1/4/14 en 1% op 1/1/15).
• Verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.
• Extra inspanning ter bestrijding van jeugdwerkloosheid door het verhogen van het aantal
leerwerkplekken in het kader van het Philips werkgelegenheidsplan van 130 tot circa 200.
• Concrete projecten op het gebied van sociale innovatie en employability bijvoorbeeld gericht op
oudere werknemers om gezond tot een hogere leeftijd te kunnen blijven werken”.

4

http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/20130701-Cao-onderhandelingsresultaat.wpd
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Tabel 1: Afspraken over vormen van creatief loonbeleid, in alfabetische volgorde
Cao-naam
Apotheken (16.251
wns.)
1-4-2012 tot 1-12014 (21 mnd.) d.d.
26-11-2012

Loonstijging op
twaalfmaandsbasis
12-mnds=0,29%:
0,5% per 1-1-13

Creatief loonbeleid (commentaar AWVN schuin en vetgedrukt)
Arbeidsvoorwaardenruimte anders aanwenden
Cao-partijen zijn zich zeer wel van bewust dat er gezien deze crisis geen
ruimte is voor verhoging van de primaire (en eveneens secundaire)
arbeidsvoorwaarden. Aangezien de premie van de seniorenregeling per 1
januari 2013 wordt verlaagd met 0,4%, menen cao-partijen dat de loonsverhoging 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%.

Architectenbureaus
12-mnds=0,5%:
(8.521 wns.)
0,5% per 1-7-14 +
1-3-2013 tot 1-30,5% per 1-1-15
2015 (24 mnd.) d.d.
6-2-2013
Crown van Gelder
12-mnds=1,5%:
Eerst verdienen, dan verdelen
(297 wns.)
1,5% per 1-1-13
Structurele loonsverhoging per 1 juli 2013 volgens de volgende staffel: bij
1-1-2013 tot 1-1een netto verkoopbare productie over het eerste halfjaar van 2013 meer
2014 (12 mnd.) d.d.
dan 110.000 ton = 0,5%; 109.000 tot 110.000 ton = 0,4% en 107.000 tot
11-12-2012
109.000 ton = 0,3%.
Motorvoertuigen12-mnds=1,32%:
Keuzevrijheid werkgever (volle orderportefeuille: eenmalige uitkering;
bedrijf en
1,25% per 1-10-13 +
lege portefeuille: verlof)
Tweewielerbedrijf
1,5% per 1-8-14
Werkgelegenheidsdagen: werkgever heeft keus om in april 2013 ofwel
(63.871 wns.)
eenmalig een uitkering van 1,5% te betalen ofwel over 2013 drie
1-10-2012 tot 1-11werkgelegenheidsdagen in te plannen.
2014 (25 mnd.) d.d.
28-1-2013
Netwerkbedrijven
12-mnds=0,96%:
Investeren in duurzame inzetbaarheid i.p.v. in loonontwikkeling
(14.300 wns.)
1,2% per 1-9-13 +
Er is in de looptijd per werknemer eenmalig 1% van zijn salaris op
1-5-2013 tot 1-111,2% per 1-9-14
jaarbasis beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid.
2015 (30 mnd.) d.d.
10-4-2013
Rabobank (40.000
12-mnds=0,6%:
Investeren in duurzame inzetbaarheid i.p.v. in loonontwikkeling
wns.)
1,5% per 1-1-14
Variabel inkomen wordt omgevormd tot Employee Benefit Budget (EBB)
1-7-2013 tot 1-1en tot initieel van 1,5% per 1-1-14. Over deze verhoging zal de werkgever
2016 (30 mnd.) d.d.
geen pensioenindexatie betalen. Vakbond De Unie denkt dat de
12-4-2013
gemiddelde werknemer per saldo ongeveer 1% inlevert.
SWV (100.000 wns.) 12-mnds=0,92%:
Arbeidsvoorwaardenruimte anders aanwenden
1-12-2012 tot 1-11% per 1-1-13
De structurele loonsverhoging wordt gefinancierd uit verlaging van de
2014 (13 mnd.) d.d.
pensioenpremie.
23-11-2012
Verzekeringsbedrijf 12-mnds=0,5%:
Arbeidsvoorwaardenruimte anders aanwenden
Voorzitter van de werkgeversdelegatie: “Sobere cao met extra aandacht
(2x) (16.000 wns.)
0,5% per 1-4-13
voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers” (eenmalig
1-1-2013 tot 1-12014 (12 mnd.) d.d.
opleidingsbudget van €500 voor op duurzame inzetbaarheid gerichte
trainingen en ontwikkeltrajecten).
31-1-2013
Bron: AWVN-tussenevaluatie 2012, 28 mei 2013 en AWVN-databank cao-seizoen 2013

2. Kwalitatieve afspraken in recessietijd
We hebben zojuist geconstateerd dat er geen duidelijk negatief verband bestaat tussen
contractloonstijging en kwalitatieve afspraken. De recessie kan ook doorsijpelen in cao’s in de vorm
van sowieso minder kwalitatieve afspraken5. Wat zien we terug in de praktijk?
Duurzame inzetbaarheid: stabilisatie in 2013
Ondanks de aanhoudende recessie blijkt in 2013 in drie op de vier akkoorden, meer akkoorden dan
ooit, tenminste één afspraak te staan over duurzame inzetbaarheid (zie tabel 2). Bij deze constatering
passen twee kanttekeningen. Ten eerste is de vooruitgang minimaal, het is dan ook beter om te spreken
van een stabilisatie. Een tweede kanttekening is dat het aantal afspraken in de onderliggende dimensies
(employability, levensfasebewust personeelsbeleid (LBPB) en diversiteitsbeleid, waaronder afspraken
5

In de Arbeidsvoorwaardennota 2013 ‘Sterk door samen werken’ pleit AWVN juist uitdrukkelijk voor investeren in
duurzame inzetbaarheid: http://www.awvn.nl/smartsite.net?id=21583.
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over wajongeren), voor het eerst na een periode van vier jaar onafgebroken groei, in 2013 licht
afneemt.
Flexibiliteit
Flexibiliteit als verzamelbegrip laat een lichte toename zien, maar alle onderliggende dimensies laten
een afname zien, met uitzondering van afspraken over ‘meer uren werken’. Hieronder vallen zowel
harde afspraken die tot meer gewerkte uren per werknemer leiden (zoals verlenging van de werkweek
of minder ADV-dagen) als zachtere afspraken, zoals een hogere maximale wekelijkse arbeidsduur en
de afbouw van verlofstuwmeren. Dergelijke afspraken hangen vaak samen met de introductie of
uitbreiding van een persoonlijk budget voor werknemers.
Opvallend is dat zelfs in recessietijd het aantal afspraken over meer flexibiliteit voor werkgevers (denk
bijvoorbeeld aan jaarurennorm en dagvensterverruiming) niet duidelijk toeneemt. Vermoedelijk blijft
de vertaalslag van eerdere studieafspraken naar concrete afspraken een (te) lastig punt voor caopartijen.

Tabel 2: Kwalitatieve afspraken in principe-akkoorden, 2009-2013
I. Duurzame inzetbaarheid (DI)
Interne DI
-Employability
-LBPB
Diversiteitsbeleid/externe DI
-Wajongeren

2009 2010 2011 2012 2013
56% 68% 69% 74% 75%
52% 62% 64% 70% 71%
36% 46% 48% 49% 40%
29% 31% 33% 53% 50%
25% 35% 35% 39% 34%
11% 19% 32% 31% 26%

II. Flexibiliteit
-Meer uren
-Werkgever
-Meer flex i.h.a.
-Mantelzorg/verlof
-HNW

33%
18%
n.b.
n.b.
n.b.
3%

31%
9%
n.b.
n.b.
26%
5%

32%
9%
27%
9%
21%
14%

41%
8%
14%
36%
26%
13%

46%
12%
11%
14%
18%
8%

Aantal akkoorden

414

554

521

411

345

Noot: De percentages voor 2012 wijken hier en daar iets af van de percentage genoemd in de eindevaluatie 2012. Dit heeft
te maken met de 25 2012-akkoorden die zijn afgesloten na de publicatie van de eindevaluatie.
De percentages voor 2013 zijn voorlopig en hebben betrekking op 2013-akkoorden die voor september 2013 tot stand zijn
gekomen.
Bron: AWVN-databank cao-seizoen 2013 en voorgaande seizoenen.

Rol van Sociaal Akkoord
Normaal gesproken ligt de context van een cao-seizoen vooraf vast zodra het vakbondsbestuur de
arbeidsvoorwaardennota voor aanvang van het nieuwe cao-seizoen formeel heeft bekrachtigd. De
definitieve arbeidsvoorwaardennota is dan, voor zover van toepassing, aangevuld met recente
Stichtingsaanbevelingen en/of afspraken uit een eventueel Najaarsakkoord6. Het lopende cao-seizoen
kent nog een andere belangrijke invloed: het centraal akkoord dat het kabinet en sociale partners op 11
april overeen zijn gekomen.
“Met een lange reeks afspraken voor zowel de korte als lange termijn presenteren de sociale partners
samen met het kabinet een gemeenschappelijke visie. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor
miljoenen Nederlanders en tegelijkertijd ook essentieel voor de economie en de overheidsfinanciën7”.
Op korte termijn zijn afspraken gemaakt over met name wajongeren en andere groepen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt en over duurzame inzetbaarheid. Op langere termijn zijn afspraken
6

In het artikel Loonvorming in tijden van crisis, in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (aflevering 2, juni 2012) komt het
proces van doorwerking uitgebreider aan de orde.
7
Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020, zie:
http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Convenanten_Verklaringen/2010_2019/2013/20130411-sociaal-akkoord.ashx
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gemaakt over onder andere duurzame flexibiliteit (flex-werkers) en ontslagwetgeving. Zien we voor
deze onderwerpen een ander beeld onder akkoorden afgesloten na het Sociaal Akkoord?
In tabel 3 staan afspraken uit akkoorden afgesloten voor en na het Sociaal Akkoord vermeld. Rondom
duurzame inzetbaarheid in het algemeen en interne duurzame inzetbaarheid zien we een (hele) lichte
stijging onder akkoorden die na het Sociaal Akkoord tot stand zijn gekomen. Afspraken over
duurzame flex zijn bijna stabiel. De impact van het Sociaal Akkoord lijkt op de genoemde
onderwerpen beperkt en in het geval van duurzame flex zelfs afwezig. Overigens laat de laatste
constatering zich verklaren door de lange termijn aard van de afspraak over duurzame flex.
Opvallend is echter dat het aantal afspraken over externe duurzame inzetbaarheid, oftewel
diversiteitsbeleid, een duidelijk verschil laat zien voor en na het Sociaal Akkoord.
Onder het aantal akkoorden dat na het Sociaal Akkoord tot stand is gekomen, komen vaker afspraken
over wajongeren voor (32%) dan onder de akkoorden die sociale partners voor het Sociaal Akkoord
overeen zijn gekomen (20%). Ook het aantal afspraken over jongeren is veel groter onder akkoorden
tot stand gekomen na het Sociaal Akkoord (van 10% naar 14%).
Tabel 3: Kwalitatieve afspraken in 2013-akkoorden voor en na het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013
Voor Sociaal
Na Sociaal
Akkoord
Akkoord
DI* totaal:
73%
76%
-Interne DI
70%
73%
-Externe DI/diversiteitsbeleid:
27%
43%
-Wajongeren
20%
32%
-Jongeren
10%
14%
Duurzame flex
11%
10%
*DI = duurzame inzetbaarheid = afspraken over interne DI (employability/scholing/mobiliteit of levensfasebeleid/vitaliteit)
en over externe DI (inschakeling van wajongeren/jongeren/ouderen en andere groepen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt.)

Conclusie: Hoewel het aantal afspraken over (wa) jongeren in het 2013-seizoen is afgenomen ten
opzichte van het 2012-seizoen is, mede dankzij centrale afspraken hierover in het Sociaal Akkoord, de
laatste maanden sprake van een behoorlijke stijging.

3. Afgesloten akkoorden
In het 2013-seizoen expireren ruim 500 cao’s voor ruim 2,7 miljoen werknemers. Inmiddels hebben
cao-partijen voor ruim 250 cao’s (circa 850.000 werknemers) een nieuw akkoord bereikt. Met andere
woorden: voor de helft van alle in 2013 expirerende cao’s is een nieuwe cao bereikt. Vergeleken met
andere jaren lopen we dit jaar iets achter, normaal gesproken is al eind augustus voor zes op de tien
cao’s een nieuwe cao overeengekomen. Alleen vorig jaar liepen we nog iets verder achter.

Als we niet alleen de akkoorden meetellen voor cao’s die in 2013 expireren, maar ook de akkoorden
voor in 2012 of 2011 geëxpireerde cao’s (achterstallig onderhoud), dan blijkt wederom dat het aantal
akkoorden in 2013 achterblijft. In figuur 6 is zichtbaar dat met name de traditionele piek in juni dit jaar
niet is voorgekomen. Ook in de zomermaanden blijft het aantal tot stand gekomen akkoorden achter bij
wat gebruikelijk is.
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Figuur 6: Aantal afgesloten akkoorden (inclusief achterstallig onderhoud), gebied=2008-2012;
stippellijn=2012

Navraag onder cao-onderhandelaars levert op dat het grootste struikelblok zit in de vaak
onoverbrugbare kloof tussen looneis en loonbod. In veel gevallen hebben cao-partijen besloten dat ze
er in het voorjaar van 2013 niet uitkomen en verder cao-overleg uitgesteld tot na de zomervakantie,
hopend op betere (macro-economische) cijfers waardoor de kloof tussen looneis en loonbod kleiner
kan worden.
De recessie belast op de achtergrond het lopend cao-overleg dus in grote mate.

Methodiek
AWVN registreert de afspraken zoals die voorkomen in principeakkoorden. Bestaande afspraken in de
(reeds geëxpireerde cao) blijven buiten beschouwing. AWVN publiceert cijfers over de trend
(onderwerpen waarover overeenstemming is bereikt aan de onderhandelingstafel), niet over de stand
van zaken in cao’s.
Het kan voorkomen dat er in de reeds geëxpireerde cao afspraken over bijvoorbeeld wajongeren staan
en in het principeakkoord voor een nieuwe cao geen (nieuwe) afspraken staan. Hoewel de bestaande
afspraken in dat geval doorlopen in de nieuwe cao, zijn deze afspraken niet zichtbaar in de AWVNcijfers.
Als in het principeakkoord expliciet is afgesproken dat de bestaande afspraken over wajongeren
worden gecontinueerd of worden gewijzigd (in de zin van continuering op andere wijze, niet in de zin
van beëindiging), dan registreert AWVN deze afspraken wel.
Voor dit artikel zijn bijna 350 2013-akkoorden bestudeerd die begin september 2013 bekend waren.
Hiervan is voor 317 akkoorden de contractloonstijging bekend. De overige akkoorden kennen meestal
afspraken over een automatische prijscompensatie of relatieve schaalpositie, waardoor er geen sprake
is van een vastliggende contractloonstijging die voor alle werknemers gelijk is.

Over de auteur
Laurens Harteveld werkt sinds begin 2008 bij werkgeversvereniging AWVN als senior-adviseur op de
beleidsafdeling. Hij volgt en analyseert cao-ontwikkelingen en relevante macro-economische
ontwikkelingen ten behoeve van beleidsvorming, onderzoek en rapportage. Belangrijke producten zijn
onder andere de jaarlijkse arbeidsvoorwaardennota (waarin AWVN de inzet voor de caoonderhandelingen in het komende jaar schetst) en de eindevaluatie van het cao-seizoen. Verder
voorziet hij cao-onderhandelaars, leden, VNO-NCW en media van informatie en analyses uit de polder
en verzorgt hij presentaties over de werking van het Nederlandse poldermodel en de actuele stand van
zaken van het lopende cao-seizoen.
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