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Akkoord bevat één of meer speerpunten

I. Duurzame inzetbaarheid
Intern: Totaal

Intern: Employability
Intern: Gezondheidsbeleid

Intern: LBPB
Extern: Diversiteitsbeleid

II. Flexibiliteit
Flexibeler/filevermijdend werken

Meer productieve uren werken

III. Duurzaam loonkostenbeleid
RAB/BAB
Eenmalig
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Fit de recessie uit?!

bedrijfsreportage

Evaluatie cao-jaar 2010

Het cao-jaar 2010 stond in het teken van herstel na de crisis. een 
vooruitblik naar de binnenkort te verschijnen AWvn-evaluatie van 
een jaar onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

tEkst: laurEns hartEvEld & EvEliEn ziElschot, illustratiEs: shuttErstock, bEwErking: curvE 

Hoge verwacHtingen… 

De verwachting voor het cao-seizoen 2010 was dat de economie weer zou herstel-
len van de grootste economische krimp ooit. Om fit uit de crisis te komen, waren 
er volgens AWVN afspraken nodig over meer productiviteit. En om de kómende 
crisis op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen, was en is het van groot belang om 
te investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Werkgeversinzet voor cao-jaar 2010

Laurens Harteveld en 
Evelien Zielschot 
zijn als onderzoekers en statistici 
werkzaam bij awvn

…maar stroeF tempo

Hoe is het cao-seizoen verlopen en 
wat is er terecht gekomen van alle 
voornemens? In 2010 zijn er 500 cao’s 
afgesloten. Deze cao’s gelden voor ruim 
3,5 miljoen werknemers. De meeste 
cao’s zijn tot stand gekomen in de 
periode van maart tot en met juli. Het 
cao-overleg verliep vaak stroef en in de 
meeste gevallen is pas overeenstem-
ming bereikt nadat de oude cao al lang 
was verlopen. 

i.  Duurzame inzetbaarHeiD

- Employability
- Gezondheidsbeleid
- Levensfasebewust personeelsbeleid

– Diversiteitsbeleid

ii.  FLeXibiLiteit

- Flexibele werkpatronen/mobiliteitsbeleid
- Meer productieve uren werken

iii.  Duurzaam LoonkostenbeLeiD

- Verregaande loonmatiging
- Meeademende beloningsvormen
- Bestendige pensioenoplossingen
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cao-evaLuatie 
verscHijnt 
binnenkort
Dit artikel is een 
voorpublicatie 
van de officiële 
cao-evaluatie 
2010 die AWVN 
presenteert 
tijdens het 
AWVN-
arbeidsvoor-
waardencongres 
op 26 januari. 
Vanaf die datum 
is de cao-evaluatie 
ook beschikbaar 
op www.awvn.
nl (kijk onder 
het kopje 
publicaties).

Volgens AWVN wordt duurzame inzetbaarheid hét 
thema voor de komende jaren. In 2010 bleken de hier-
mee samenhangende onderwerpen steeds belangrijker 
te worden aan de cao-tafel. Afgelopen jaar stond met 
name het onderwerp employability al hoog op de 
agenda. In één op de twee cao’s is hierover een afspraak 
gemaakt. Ten opzichte van 2006 is dit een ruime ver-
dubbeling. Vitaliteitsbeleid komt nog niet zo vaak terug 
aan de cao-tafel: dit jaar is hierover in één op de tien 
cao’s een afspraak gemaakt. 
In ruim één op de drie cao’s zijn afspraken gemaakt 

over levensfasebewust personeelsbeleid. Ten opzichte 
van 2008 is het aantal levensfase-afspraken afgenomen. 
Dit is vermoedelijk veroorzaakt door de crisis: in 2009 
is er ten opzichte van 2008 een duidelijke afname te 
zien in het aantal afspraken over levensfasebewust 
personeelsbeleid. In 2010 is het aantal afspraken weer 
wat toegenomen. Hierbij gaat het meestal om studieaf-
spraken. Ook een ander aspect van duurzame inzetbaar-
heid, diversiteitsbeleid, wint steeds meer terrein. Ten 
opzichte van 2008 heeft er bijna een verdubbeling in het 
aantal afspraken over diversiteit plaatsgevonden. 

LoonaFspraken

De loonontwikkeling in 2010 is vrijwel stabiel 
gebleven. Eind 2009 lag het voortschrijdend 
twaalfmaandsgemiddelde op 1,02 procent, 
eind 2010 komt dit uit op 1,09 procent.
In de meeste akkoorden is sprake van gepaste 
loonafspraken. Wat gepast is, verschilt per 
cao. De meest voorkomende loonafspraak is 
een stijging van 1 procent op twaalfmaands-
basis. Deze afspraak komt terug in bijna één 
op de vijf akkoorden. In ruim één op de vier 
akkoorden is een lagere loonstijging of zelfs 
géén loonstijging overeengekomen. In deze 
akkoorden zijn wel vaak afspraken gemaakt 
over duurzame inzetbaarheid. Daar is dus de 
focus op gericht.
In ruim één op de vier akkoorden is een 
loonstijging hoger dan 1,25 procent afgespro-
ken. Bij deze groep cao’s zijn vaak afspraken 
gemaakt over meer flexibiliteit, een hogere 
productiviteit en/of op een andere manier 
gerealiseerde lagere loonkosten.
De nasleep van de economische crisis varieert 
sterk per sector. Met name postcyclische 
sectoren en sectoren die vooral voor de bin-
nenlandse markt produceren, hebben relatief 
weinig ruimte om loonafspraken te maken. 
In een aantal cao’s die onder dergelijke secto-
ren vallen, zijn dan ook afspraken gemaakt 
over de nullijn, of daar dicht bij in de buurt.

investeringen in Duurzame inzetbaarHeiD

Groei aantal duurzame afspraken

Afgesloten 2010-cao's per maand 
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Onderstaande figuur vat samen hoe-
veel afspraken er dit cao-seizoen zijn 
gemaakt op de speerpunten die zijn 
voortgekomen uit de Arbeidsvoorwaarden-
nota 2010. Fit de recessie uit. De voorlopige 
eindevaluatie laat zien dat duurzame 
inzetbaarheid duidelijk op de agenda 
staat en al vaak leidt tot concrete cao-
afspraken: in twee op de drie cao’s zijn 
afspraken gemaakt over duurzame 

inzetbaarheid. Dit is een belangrijke 
basis voor de toekomst. Met het inves-
teren in duurzame inzetbaarheid kon 
in veel gevallen de druk op de loonpara-
graaf worden verminderd. Die lijn moet 
in de toekomst worden uitgebouwd tot 
een integrale visie en aanpak, gericht op 
duurzame inzetbaarheid.
Het cao-seizoen 2010 gaat hiermee de 
geschiedenis in als het jaar van een bij de 

verwachtingen achterblijvende economi-
sche groei, met name veroorzaakt door 
aanhoudende onzekerheden rond de 
euro en de dreiging van een handels- of 
valutaoorlog. Het belang van duurzame 
inzetbaarheid zal de komende jaren 
alleen maar groter worden. Cao-partijen 
die er nu al in slagen hiervan serieus 
werk te maken, kunnen een voorsprong 
op de omgeving realiseren.

awvn-arbeidsvoorwaardencongres

Ter voorbereiding op de arbeidsvoor-
waardenonderhandelingen organiseert 
AWVN op 26 januari in Arnhem het 
AWVN-arbeidsvoorwaardencongres 2011: 
De stille revolutie. Participatie, producti-
viteit, vitaliteit.
In het plenaire ochtenddeel van het 
programma treden sprekers op als Hans 
van der Steen (directeur arbeidsvoor-
waardenbeleid AWVN), econoom Jan 
Klaver van VNO-NCW, Michiel Schoema-
ker (hoogleraar talentmanagement en 
organisatie-identiteit, Radboud Univer-
siteit) en Paul Peter Feld (director HR & 
Organisatie bij Xerox). ’s Middags zijn er 
workshops rond het centrale thema duur-
zame inzetbaarheid.  
Aanmelding via de AWVN-website: 
www.awvn.nl/arbeidsvoorwaarden-
congres-2011. 

Het aantal afspraken over meer 
flexibiliteit en het wegnemen 
van belemmeringen om meer 
uren te werken, blijft in 2010 
duidelijk achter ten opzichte 
van eerdere jaren. Het lijkt erop 
dat bedrijven vooral bezig zijn 
met het overleven van de crisis 
en niet zozeer met het in de toe-
komst flexibeler kunnen inzet-
ten van personeel. Enerzijds is 
dit begrijpelijk, want voor veel 
organisaties staat overleven op 
de eerste plaats. Anderzijds is 
het een gemiste kans om alvast 
gunstige condities te scheppen 
voor de nabije toekomst, waarin 
de arbeidsmarkt steeds krapper 
wordt.
Positief is dat steeds meer cao-
partijen het belang ervan inzien 

om leeftijdsafhankelijke (verlof-)
regelingen om te bouwen. Hier-
door komt het snelgroeiend deel 
van het arbeidsvoorwaardelijk 
budget dat nu exclusief naar 
oudere werknemers gaat, ten 
goede aan álle werknemers in 
de organisatie.  
Meestal gebeurt dat op zo’n 
manier dat de werknemer 
zelf de bestedingsrichting kan 
kiezen. Hierbij gaat het in de 
regel om: meer verlofdagen, 
meer salaris, investeren in eigen 
duurzame inzetbaarheid of, nog 
beter: een combinatie hiervan. 
In 2010 zijn hierover in circa 
vijftien cao’s (133.000 werk-
nemers) concrete afspraken 
gemaakt en in minstens zoveel 
cao’s studieafspraken.

proDuctiviteit: minDer aFspraken

Speerpunten in 2010-cao

basis voor toekomst


