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In de energiesector wordt de meteropnemer vervangen 
door de slimme meter die standen elektronisch 
doorgeeft en de gebruiker informeert over hoeveel en 
wanneer er wordt verbruikt. De storingsmonteur krijgt 
de maken met nieuwe technieken, zijn collega met 
heel ander werk zoals de installatie van zonnepanelen 
of laadpalen voor elektrisch rijden. Maar voor de 
medewerkers van kolencentrales verdwijnt het 
werk simpelweg. De postsector experimenteert met 
pakketbezorging in winkels of kasten op straat en 
zoekt naar manieren om bezorging, retourzending en 
betalingen meer in een leveringsbedrijf of sector onder 
te brengen. 

De ambtenaar die vooral goede beleidsstukken 
schreef moet nu ook inspraakevents organiseren, 
videoboodschappen maken en, woordvoerder zijn van 
gemeentelijk beleid. Functies worden op tal van plaatsen 
opgeknipt in taken of worden zelfs gezien als rollen. 
Rond werkzaamheden worden teams samengesteld 
waarbinnen medewerkers behalve het verzetten van 
werk ook taken verdelen en werkprocessen inrichten. Als 
individu moet je daarin keuzen maken over wat je kunt en 
wilt. Je wordt medeverantwoordelijk voor het welslagen 
van de samenwerking, voor het realiseren van tijdspaden 
en voor een eindproduct waarin je een deel voor je 
rekening neemt.

Veel werkenden voelen onzekerheid. Een baan nu is 
van weinig waarde als je niet weet of die er morgen nog 
is en of jij dan nog wel de juiste persoon op de juiste 
plek bent. Voor CNV betekent dit dat we duurzame 
inzetbaarheid willen koppelen aan deze onzekerheid. Je 
pensioenleeftijd schuift op. Dat zou moeten betekenen 
dat jij er op de arbeidsmarkt toe doet. Vanuit die visie 
moet je bereid zijn je in te zetten voor werk maar daar 
hoort bij dat je wordt ondersteund met reële kansen op 
goed werk tegen goede arbeidsvoorwaarden. En er hoort 
bij dat waar dat nodig is het werk zo wordt verdeeld dat

er geen groepen buiten spel komen te staan. Dat is waar 
wij voor gaan in 2017. 

Wat de pensioenleeftijd betreft vinden we dat er een 
flexibele AOW ingangsdatum moet komen zodat mensen 
in combinatie met deeltijdpensioen en een eveneens 
flexibele ingangsdatum van het werknemerspensioen 
zelf vorm kunnen geven aan hun pensionering. 

Opgebroken organisaties
Organisaties verkeren vaker in een staat van overgang 
waarbij fors wordt geïnvesteerd, en gepuzzeld met 
de match tussen aanwezige medewerkers en de 
nieuwe taken en werkwijzen. De verleiding is dan 
groot om bijvoorbeeld meer flexwerkers aan te nemen 
of via bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden een 
kostenvoordeel te behalen. 
Je loopbaan verandert eveneens. Werken moet 
samengaan met jezelf ontwikkelen en afwegen hoe je je 
loopbaan wilt vervolgen. De pensioendatum schuift op. 
Het komt er op aan langer fit en gemotiveerd te blijven, 
en jezelf en je werk aan te passen aan de levensfase 
waarin je verkeert. Maar veranderingen zijn ook van 
invloed op de werkdruk die je ervaart, op de droombaan 
die je wilt bereiken of op de manier waarop jij werk en 
privé wilt combineren. 

Bij al deze zaken wil je terug kunnen vallen op goede 
afspraken, of je wilt zelf afspraken maken. De cao is 
daarvoor een geschikt en flexibel instrument, en CNV 
is je partner. We kunnen zaken scherp vastleggen of 
juist ruimte laten voor eigen invulling. Over veiligheid en 
agressie willen we bijvoorbeeld concreet beleid. Maar 
of je in een bepaalde periode meer vrije tijd nodig hebt 
of juist geld, daarover moet je zelf kunnen beslissen. De 
bond kan de rol als jouw adviseur of belangenbehartiger 
alleen waarmaken als ze daadwerkelijk wordt gesteund 
door medewerkers die lid zijn en die de bond betrekken 
bij de organisatie en wat daar speelt. 

Werken in 2017
Ons werk verandert. Er zijn verschillende oorzaken. Termen als robotisering, digitalisering, slimmer werken 
gaan over veranderingen waarmee wij te maken krijgen of al ervaringen mee hebben. In de dienstverlening 
komt de burger of klant steeds meer in een digitale omgeving. Apparaten nemen meer taken over, de 
afvalscheiding gebeurt door slimme robots en in de supermarkt reken je af aan de zelfscankassa. Bij de 
overheid kom je via Mijnoverheid in een digitale omgeving waar systemen je verder helpen, en je pensioen 
zoek je op via Mijnpensioenoverzicht. Medewerkers werken aan selfservicesystemen, communiceren sneller 
en meer via mailsystemen en smartphones. Richting burger/klant worden communicatiestrategen steeds 
belangrijker via het op gang houden van een continue stroom relevante berichtgeving (contentmarketing) en 
het leiden van de gebruiker door de digitale omgeving van de dienstverlener (search engine optimalisation). 
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Werk mee aan je cao!
Werk neemt in je leven een belangrijke plaats in. Je wilt 
een leuke baan en goede arbeidsvoorwaarden. Ook voor 
je privé leven is je werk van belang. De cao is het middel 
om ervoor te zorgen dat je fluitend naar je werk gaat en 
je gewaardeerd voelt. Alle onderwerpen die hieronder 
worden genoemd maken deel uit van jouw cao, je rechten 
en plichten. Jouw mening is van belang voor een goede 
cao, voor de uitvoering van afspraken en bij nieuwe cao 
besprekingen. 

CNV is daar blij mee want meer betrokkenheid betekent 
betere cao afspraken en een sterkere positie van 
de werknemers. De manier waarop we samen tot 
een cao komen verschilt per sector en is afhankelijk 
van de mogelijkheden en de wensen die daar leven. 
Mogelijkheden zijn het houden van open enquêtes, 
bijeenkomsten om gezamenlijk tot een agenda te komen, 
of om een onderhandelingsresultaat te bespreken, cao 
afspraken die in breed samengestelde werkgroepen 
worden uitgewerkt of samenwerking tussen vakbonden 
en OR. In 2017 gaan we verder op deze weg. Je bent 
uitgenodigd, doe mee!

Er zijn verschillende rollen en spelers bij het realiseren 
van goed werk tegen goede arbeidsvoorwaarden. 
Hieronder vind je onderwerpen die voor het cao overleg 
van 2017 belangrijk zijn. Soms leent het agenderen van 
een onderwerp zich meer voor de OR. 

De onderwerpen hieronder vormen geen keurslijf. 
Uiteindelijk bepalen leden en onderhandelaars per cao 
hun agenda en de rol die de bond of de OR daarbij moet 
spelen. Bij het opstellen van de agenda worden zoveel 
mogelijk werkenden betrokken. Ook voor jou als individu 
is er een rol. Als je ideeën hebt of meer aandacht wilt 
voor bepaalde zaken, dan graag contact. Dat kan via een 
kaderlid, jouw cao onderhandelaar of onze site. Want jouw 
persoonlijke inzet doet ertoe!
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CNV wil dat de medewerker werk kan maken van zijn 
of haar loopbaan. Er moeten faciliteiten zijn om deze 
rol te kunnen waarmaken. In de gesprekscyclus van 
medewerker en leidinggevende zal de loopbaan aan de 
orde moeten komen. Een loopbaanscan evenals een EVC 
rapport (eerder verworven competenties) kan duidelijk 
maken wat iemand in huis heeft en ambieert. Daaruit 
kunnen adviezen over scholing of training kunnen volgen. 
Strategisch personeelsbeleid maakt inzichtelijk waar en 
hoe de medewerker op termijn inzetbaar is. 

Wij willen dat de competenties van medewerkers worden 
benoemd of vastgelegd. Zo kunnen ook ontwikkelde 
vaardigheden bij de loopbaan worden betrokken die 
verborgen blijven wanneer de nadruk ligt op diploma’s. 
En vervolgens dat voor de groei naar andere functies 
de eisen ook in gelijkluidende competenties worden 
benoemd. Zo wordt voorkomen dat medewerkers worden 
beperkt in hun loopbaan omdat ze een functie wel 
aankunnen, al dan niet met enige toerusting, maar die 
niet krijgen vanwege het ontbreken van een diploma.

CNV wil dat medewerkers de beschikking krijgen over 
een persoonlijk inzetbaarheidsbudget. Uit dit budget 
kunnen opleidingen of trainingen worden betaald die 
niet te maken hebben met de eigen functievervulling. 
In de cao KPN hebben we bijvoorbeeld een bedrag van 
1.000,- per medewerker per jaar afgesproken. Als een 
opleiding duurder is kan het budget van volgende jaren 
worden betrokken. Bij benutting van meer dan 50% van 
het jaarbudget krijgt de medewerker het jaar erop een 
bonus van 50%. Naast budgetten willen we dat er tijd 
beschikbaar gesteld wordt om een opleiding te volgen. 

Medewerkers die bereid zijn om een stap te zetten 
moeten daarbij ondersteund worden. Bijvoorbeeld 
door de mogelijkheid van een proefplaatsing, 
oriëntatieplaatsing of detachering van maximaal een 
jaar waarna de keuze definitief wordt gemaakt. Hierdoor 
kan ook een stap gemaakt worden als je niet zo zeker 
bent van je zaak of wanneer bijvoorbeeld vanwege een 
hypotheek gehecht bent aan inkomenszekerheid.

Bij veranderingen in het werk die te maken hebben met 
verplaatsing van werkgelegenheid zullen de effecten op 
de regionale arbeidsmarkt meegewogen moeten worden. 

Regio’s waar toch al minder banen zijn kunnen anders 
extra hard worden getroffen.

Verandert of verdwijnt je baan?
Soms hoor je dat met digitalisering beroepen 
verdwijnen maar er andere voor terugkomen. De 
werkelijkheid is vaak grilliger. Neem de Belastingdienst 
waar administratieve taken op MBO niveau worden 
geautomatiseerd. In de prognoses zouden er 5.000 
banen verdwijnen en komen er 1.500 nieuwe functies 
terug. Ongeveer 1.000 medewerkers van wie de baan 
wegvalt zijn om te scholen naar de nieuwe functies. Op 
meer plaatsen worden kaderleden en cao bestuurders 
geconfronteerd met het vervallen van vooral de meer 
routinematige cognitieve taken van middelbaar opgeleid 
personeel. Ervoor in de plaats komt meer vraag naar 
hoger opgeleide medewerkers. Het middenkader is 
moeilijk aan ander werk te helpen of drukt op de banen 
van lager opgeleid personeel. 

Waar ander werk gevonden wordt moeten we in de 
gaten houden dat die banen niet na verloop van tijd ook 
weer op de tocht komen te staan. Naast herplaatsing 
kunnen functiecreatie en het inventariseren van 
competenties een oplossing bieden. Ook strategische 
personeelsplanning is een mogelijkheid. Hierbij worden 
de toekomstige doelen van de organisatie in kaart 
gebracht. Vervolgens worden de benodigde competenties 
en de mogelijkheden van in-, door- en uitstroom verkend. 
Zo kunnen de aanwezige medewerkers inzetbaar blijven 
voor de taken van de toekomst of tijdig naar ander werk 
worden bemiddeld. Voorbeeld: Tata Steel betrekt de 
eigen medewerkers bij de research en development 
naar hoogwaardige staalproducten. Hierdoor is het 
opleidingsniveau de afgelopen jaren verder gestegen. 
Er is een eigen opleidingsschool en bij toekomstige 
veranderingen in werkzaamheden worden de eigen 
medewerkers klaargestoomd. Op deze manier wordt de 
werkzekerheid vergroot. 

De ervaring leert dat het tijd kost om medewerkers op 
te leiden en soms is de mismatch gewoon te groot. Wij 
willen de dialoog aan in sectoren over de digitalisering 
en de gevolgen voor banen en werknemers. Maar we 
roepen ook de landelijke vakcentrales en de overheid op 
om ons te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verder 

Wat verandert er zoal in jouw baan?

Wat doe je vandaag nog net zo als een paar jaar geleden? Van iedereen wordt in meer of mindere mate 
flexibiliteit en mobiliteit gevraagd. De cao moet daar zo op aansluiten dat ieder vindt wat nodig is. Zo wordt 
voorkomen dat de een te weinig vindt en de ander bezig is met enkel veranderen om te veranderen.
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stimuleren van regionale adviescentra en regionaal 
arbeidsmarktbeleid, gerichte maatregelen waar veel 
banen dreigen te verdwijnen of er kansen zijn om nieuw 
werk te creëren, betere aansluiting van onderwijs 
en arbeidsmarkt, en door scholing naast je werk 
toegankelijk en betaalbaar te maken.

Werk en privé combineren, lukt je dat?
Iedereen komt soms of vaak voor de vraag te staan: hoe 
verdeel ik mijn energie tussen werk en privé? Neem je 
behoefte aan activiteiten naast je werk, vrijwilligerswerk, 
je inzet voor de lokale politiek, je gezin, huishouden of 
de zorg voor vrienden en familie (mantelzorg). Of kijk 
naar de digitalisering in je werk en waardoor werken 
minder tijd en plaatsgebonden is. Je kunt makkelijker 
thuis werken maar hoe vind en behoud je bij dit alles de 
balans? Werk en privé gaat niet alleen over activiteiten 
kunnen combineren maar bovenal over je gezondheid. 
Belangrijk is dat de combinatie werk en privé 
bespreekbaar is met je leidinggevende. Meestal is dat 
de basis voor afspraken waar werknemer en werkgever 
mee uit de voeten kunnen. Zo kun je afspraken maken 
over werktijden. In de cao vind je afspraken over vormen 
van verlof en hoe het zit met al dan niet doorbetaling 
van je salaris. De cao afspraken berusten meestal op 
de wettelijke verlofvormen zoals kort en langer durend 
zorgverlof of ouderschapsverlof. Er is ook een wettelijk 
recht om je werkgever te verzoeken meer of minder uren 
te gaan werken, maar dat is natuurlijk ingrijpend. Als 
je minder werkt krijg je ook minder loon, je moet goede 
afspraken kunnen maken over de taken die je dan niet 
meer verricht, en het is maar afwachten of de werkgever 
bereid is je weer meer uren te geven als je daar aan toe 
bent. Kortom, er zijn mogelijkheden maar het is goed om 
je te laten adviseren door de bond. Als je vindt dat cao 
afspraken beter moeten, graag contact.
 
Man of vrouw, maakt dat op je werk nog uit?
Je denkt misschien dat dit achterhaald is, maar dat 
is niet zo. In het onderwijs gaat de deelname van 
mannen en vrouwen gelijk op. En bijna de helft van 
de ministersploeg is vrouw. Dat is prima. Maar de 
arbeidsdeelname van vrouwen is minder dan die van 
mannen (74 versus 85%) en 64% van de vrouwen werkt 
in deeltijd tegen 30% van de mannen. In organisaties 
waar veel vrouwen werken zie je vaak aan de top ineens 
meer mannen en velen zien zorgverlof toch vooral als 
iets waar vrouwen gebruik maken. Deze zaken hebben 
invloed op loopbaanpaden en salarisontwikkeling. Het is 
daarom niet overbodig om deeltijdwerk en zorgverlof in 

de eigen organisatie na te gaan en te bespreken.  En dat 
geldt natuurlijk ook voor functiegroepen waar mannen 
oververtegenwoordigd zijn. Misschien moeten er betere 
afspraken in de cao over komen, maar voor een deel zal 
het ook gaan om een cultuurverandering. 
De ondernemingsraad speelt hier een belangrijke rol.

Is je salaris in orde?
Het Loonakkoord van 2015 heeft in veel van onze 
sectoren eindelijke weer een serieuze loonstijging 
opgeleverd. In de periode 2011 – 2014 hadden kabinet 
en parlement een nullijn afgekondigd. In 2017 wil CNV 
dat de loonsverhoging bij de overheid en de publieke 
diensten vergelijkbaar is met die in de marktsectoren. Op 
grond van economische factoren wordt de gemiddelde 
cao loonstijging door het CPB op 1,7% gesteld. Bij een 
inflatieverwachting van 0,9% resteert dan een bescheiden 
koopkrachtverbetering.

Onder andere de president van de Nederlandse Bank 
heeft betoogd dat de lonen weer moeten stijgen na 
de jaren van matiging. Hogere lonen zijn nu weer 
mogelijk. De productie en verdiensten stijgen. Een 
reële loonstijging leidt tot koopkracht. Dat is goed voor 
Nederlandse bedrijven en onze Nederlandse economie. 

We willen de cao generatieneutraal maken. De 
medewerker bepaalt zelf wanneer en hoe zij bijvoorbeeld 
het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering opneemt. 
In bijvoorbeeld de cao Gemeenten is ruim 16% van de 
beloning vrij inzetbaar. Lokaal kunnen werknemers en 
werkgevers de regeling verder uitbreiden. Zo ontstaat de 
ruimte een forse betaling te kunnen doen, zoals een auto 
of collegegeld voor je kinderen. Of om juist meer tijd op 
te nemen in een voor jou drukke privé periode.

Ziek of weer aan de slag?
Wanneer je langer ziek bent is het van belang dat je op 
een zorgvuldige wijze wordt begeleid en als je opknapt 
weer aan de slag kunt. In de cao zijn afspraken gemaakt 
over verzuimbegeleiding en re-integratie. Met de 
veranderingen in het werk en het langer doorwerken, nu 
tot 67 en 3 maanden, is het belangrijk dat je bij ziekte niet 
definitief uitvalt. CNV wil dat de verzuimbegeleiding en 
re-integratie goed werkt en wordt geëvalueerd. Zijn er 
mogelijkheden om tijdelijk aangepast werk te verrichten, 
minder uren te werken, of te werken op een andere 
plaats? 
Een coach kan de medewerker begeleiden in het proces 
van ziek zijn en terugkeren. Soms wordt er te hard 
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aan de zieke medewerker getrokken wat het herstel 
niet bevordert. Een training kan de werkhervatting 
bevorderen, of een positie als interne kandidaat om op 
een andere plek een start te maken. 
Medewerkers die gekeurd zijn voor de WIA en 35% of 
minder arbeidsgehandicapt zijn, blijven in dienst en 
worden herplaatst op een passende functie. Ook hier 
kan begeleiding en onderlinge afstemming beslissend 
zijn voor het welslagen van de herplaatsing. Bij verlies 
van inkomen is een  compensatieregeling gewenst.

Nodig: banen voor arbeidsgehandicapten
Vakbonden, werkgevers en kabinet hebben afgesproken 
om oplopend richting 2025 125.000 banen te realiseren 
voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
100.000 banen in de marktsectoren en 25.000 in de 
publieke sectoren. De keerzijde is dat de Sociale 
Werkvoorziening voor nieuwe instroom wordt gesloten. 
De nieuwe werkzoekenden moeten het hebben van 
de garantiebanen. Hetzelfde geldt voor mensen die 
bijvoorbeeld voorheen een Wajong uitkering zouden 
krijgen. Er worden wel banen aangeboden maar 
vaak betreft het detacheringen. Blijven die banen 
bestaan? Ook is er een groep die vanuit de Sociale 
Werkvoorziening wordt gedetacheerd. Zij laten daar 
een baan achter die verdwijnt en zo wordt er via de 
detachering geen extra werk gevormd. 

De werkelijke creatie van banen is een punt van zorg 
waar wij in 2017 aandacht voor vragen. Daar komt bij 
dat wij goede begeleiding willen voor de betrokkenen 
en acceptatie bij de collega’s. Voorkomen moet worden 
dat een plaatsing niet slaagt als gevolg van problemen 
die met begeleiding aangepakt kunnen worden. 
Van groot belang om de doelstellingen te halen is 

dat er in alle reguliere cao’s laagste loonschalen 
worden opgenomen (tussen 100 en 120 procent van 
het wettelijk minimumloon). Uiterlijk in 2017 moet 
deze afspraak tussen het kabinet en sociale partners 
voldaan zijn. Het CNV roept daarom cao-partijen op om 
waar nodig deze loonschalen op te nemen en tevens 
te waarborgen dat zorgen dat deze loonschalen alleen 
openstaan voor de doelgroep van de banenafspraak.

De toekomst van de Sociale Werkvoorziening is een 
apart punt. We zijn hier cao partij. We willen dat de  
SW bedrijven niet simpelweg van de hand worden 
gedaan zoals veel gemeenten willen. Deze bedrijven 
bezitten een unieke expertise in het aan het werk 
helpen en begeleiden van niet alleen de SW doelgroep 
maar ook mensen met een arbeidshandicap die langs 
andere wegen een baan zoeken. Die expertise moet 
juist ingezet worden. Daarnaast willen we dat de 30.000 
SW plekken worden gerealiseerd en dat er voor deze 
werknemers een cao komt. 

Iedereen een top inkomen?
De kloof tussen de beloning van de top en de 
werknemers wordt in veel sectoren al jaren groter.  
In 2015 stegen de topsalarissen bij Nederlandse 
bedrijven met 4,25% tegen 1,4% cao loonstijging. 
Er is sprake van een onverantwoorde ontwikkeling. 
Wij vinden dat de inkomens van iedereen een 
vergelijkbare ontwikkeling moet doormaken en dat de 
topfunctionarissen in goede en slechte tijden meedelen 
in een loonstijging dan wel matiging. De topbeloningen 
moeten daarnaast in iedere organisatie openbaar 
gemaakt worden en bespreekbaar zodat er een dialoog 
op gang kan komen over de beloningsstructuur en  
wat nou wel en niet gewenst is. 
Dit is niet revolutionair, in Amerika en Engeland 
gebeurt het al. 

De bonussen vormen een verhaal apart. Deze 
beloningen stijgen. Volgens de minister van Financiën 
zijn ze inmiddels anderhalf maal zo groot als de vaste 
beloningen. Ze motiveren niet maar leiden juist tot 
ongewenst gedrag, en ze zijn niet uit te leggen aan de 
andere werknemers in de organisatie. Wij willen dat de 
bonuscultuur ter sprake komt in de ondernemingen en 
deel uitmaken van de open discussie over beloningen. 
Ideaal is dat alle beloningen onder de cao komen 
te vallen. Ook kan een norm worden afgesproken 
als verhouding tussen de hoogste en laagste of de 
gemiddelde salarissen. Ook kan een percentage voor 
de variabele beloning worden vastgelegd. Het is niet 
goed voor de medewerkers maar ook niet voor de 
organisatie als er schimmigheid en onvrede bestaat 
over beloningsverschillen.
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Een eerlijke baan voor iedereen
CNV is niet tegen flexwerk, maar recent CPB onderzoek 
heeft nog eens bevestigd dat we allemaal graag een 
eerlijke baan willen. 80 á 90% van de werknemers met 
een tijdelijk contract, uitzendwerkers of payrollers, 
wil graag een vast contract. Toch stijgt het aantal 
flexwerkers, het zijn er nu 4 op de 10. De flexibele arbeid 
is hier omvangrijker dan elders in de Europese Unie. 

Flexwerkers zijn goedkoper en kunnen makkelijker weer 
worden ontslagen. Uitzendkrachten en payrollers krijgen 
bijvoorbeeld hetzelfde loon als het vaste personeel. 
Maar dit geldt niet voor alle beloningen, bijvoorbeeld 
als het gaat om vakantiedagen, pensioenopbouw, 
eindejaarsuitkeringen, toeslagen, overwerkvergoedingen. 
Tijdelijke krachten kunnen telkens op de onderste treden 
van de loonschalen worden gezet terwijl vaste krachten 
doorgroeien. Ook kan tijdelijk personeel minder gebruik 
maken van scholing en loopbaanontwikkeling. De beste 
oplossing is daarom dat voor vast en flexibel personeel 
dezelfde cao van toepassing is. 

De kans op werkloosheid is voor flexwerkers driemaal 
zo groot en tweemaal zo vaak ervaren zij hun baan als 
belastend. Gezien de trends op de arbeidsmarkt is de 
kans voor flexwerkers groot om op een gegeven moment 
niet meer mee te kunnen. CNV wil niet dat zij deze prijs 
betalen. Het leidt tot verdere scheiding tussen kansrijken 
en kansarmen op de werkvloer en voor de laatsten tot 
meer werkstress en uitval en langdurige afhankelijkheid 
van tijdelijke baantjes of een uitkering. 

Soms worden mensen jarenlang ingehuurd zonder dat ze 
er echt bij horen. Voor anderen geldt dat na een tijdelijk 
contract weer kunnen vertrekken. Reorganisaties zijn 
voor werkgevers soms aanleiding vaste krachten te 
vervangen door personeel dat gemakkelijker ontslagen 
kan worden. Veel wisselend personeel verhoogt de 
werkdruk voor de vaste kern van medewerkers. Telkens 
moet nieuw tijdelijk personeel worden ingewerkt. CNV wil 
dat werk dat vast is ook door vast personeel moet worden 
gedaan, en dat met het breder inzetbaar maken van 
vast personeel ook minder vaste werkzaamheden door 
mensen met een fatsoenlijke aanstelling kan worden 
verricht. In die zin is de hele discussie over flexwerk in 
hoge mate een kwestie van willen is kunnen. Dat dit kan 
bewees Den Haag waar ruim 250 straatvegers een vaste 
baan kregen onder de noemer: eerlijk werk, eerlijk loon.
De positie van flexwerkers kan worden versterkt via het 
arbeidscontract en de arbeidsvoorwaarden. We willen 
overleg over de redenen voor flexwerk in de organisatie. 
Hoeveel flexwerkers is fair als je de belangen van deze 
werknemers volwaardig meetelt? En wanneer kunnen 
zij doorstromen naar een normale positie binnen de 

organisatie? Zolang er flexwerkers zijn willen we 
aanvullende afspraken. Voor een flexwerker moeten 
cao afspraken zoveel mogelijk gelden. Vooral afspraken 
die hun positie kunnen versterken zoals scholing en 
loopbaanbegeleiding. 

Soms combineren werknemers meerdere banen.
Dat kan een eigen keuze zijn, en prima uitwerken 
voor bijvoorbeeld je ontwikkeling of de uitbreiding van 
je netwerk waardoor je minder afhankelijk bent van 
een werkgever. Maar er zijn ook werknemers die via 
sprokkelen moeten proberen een inkomen te verwerven. 
Bijvoorbeeld een baan waarin je niet genoeg verdient 
combineren met werk als zzp-er, of paar uur post 
bezorgen, een paar uur schoonmaak en een paar uur 
in de horeca. Met meerdere banen hoor je al gauw 
nergens bij. Als je ziek bent, kan worden geconcludeerd 
dat je in je andere werk teveel energie hebt gestoken. 
Het is lastiger tijd te vinden voor sociale contacten 
en andere bezigheden. En er zijn consequenties voor 
de arbeidsvoorwaarden zoals in geen van je banen 
pensioenopbouw. Voor wie meerdere banen geen 
vrijwillige keuze is, willen wij voldoende uren om een 
inkomen te verdienen waarvan je kunt leven, geen 
wisselende werktijden waardoor je geen baan elders 
kunt aanvaarden, en tenminste aanspraak op sociale 
zekerheid en pensioen.   

Wij kiezen bij de belangenbehartiging voor flexwerkers 
voor samenwerking tussen bonden en OR. De voorkeur 
gaat uit naar afspraken op de CAO-tafel die in de 
medezeggenschap worden uitgewerkt en gecontroleerd 
conform art. 28 WOR. Een ander recht in dit verband is 
het adviesrecht bij groepsgewijze inlening van personeel 
(art. 25). Daarnaast kan de OR het onderwerp op tafel 
brengen via het informatierecht over de verwachting 
en planning van de personeelsbezetting en gebruik 
van uitzendwerk (art. 31). Ook biedt het initiatiefrecht 
mogelijkheden (art. 23).

Waar zijn de jongeren?
De beroepsbevolking vergrijst maar bij de overheid is 
het wel heel extreem. De gemiddelde leeftijd is 48 in 
het openbaar bestuur, in de onderwijssectoren 44 en bij 
Politie en Defensie 42. Dat laatste cijfer ligt iets onder het 
landelijk gemiddelde. Het aandeel jongeren onder de 35 
is 12% in het openbaar bestuur, in het onderwijs 27% en 
in de veiligheidssectoren 34%. De cijfers in het openbaar 
bestuur zijn het gevolg van jarenlang bezuinigen en 
reorganiseren, en uiterste terughoudendheid bij het 
aannemen van nieuw personeel. CNV wil verdergaande 
afspraken over het aannemen van jongeren. Werkgevers 
kunnen financieel worden ondersteund wanneer zij 
jongeren aan een baan helpen. Bij de gemeenten krijgen 
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werkgevers 7.500 euro wanneer zij een jongere een baan 
geven voor minimaal twee jaar. En we willen verder 
met het generatiepact waardoor ouderen deeltijdverlof 
krijgen met een gedeeltelijke loondoorbetaling en 
compensatie van de pensioenopbouw. Daarbij horen 
concrete afspraken over herbezetting en de evaluatie van 
de resultaten. 

Al nagedacht over duurzaamheid?
Kantoren verbruiken de energie van 850.000 
huishoudens. Facility managers hebben invloed op ca. 
10% van de CO2 uitstoot in Nederland. Duurzaamheid 
of maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft 
vele kanten. Zoals inclusief ondernemerschap, over het 
aannemen van mensen met een handicap, of duurzaam 
sparen en beleggen, en subsidies. We moeten zuiniger 
omgaan met grondstoffen maar de levensduur van 
kantoorinterieur en apparatuur lijkt alleen maar korter te 
worden. Met vervoersmanagement kunnen organisaties 
het reizen onder de loep nemen (voorkomen, veranderen 
of verschonen) en bijvoorbeeld de elektrische fiets 
stimuleren. Bij de inkoop wordt het gedrag van 
toeleveranciers beïnvloed op sociale en milieu aspecten. 
In de sector Rijk wordt specialistisch vloeronderhoud 
in 2017 duurzaam en innovatief aanbesteed en er 
zijn gemeenten die oud straatmeubilair omzetten in 
grondstoffen. 

Pensioenfondsen beleggen primair om pensioenen 
te realiseren maar waar mogelijk doen zij dat op zo’n 
manier dat het bijdraagt aan een leefbare wereld om 
van dat pensioen te genieten. Net zo willen we dat 
organisaties hun primaire taken zo verrichten dat deze 
een duurzame samenleving bevorderen. In de cao of via 
de medezeggenschap kunnen projectgroepen worden 
afgesproken om met elkaar ideeën te genereren en 
plannen te ontwikkelen over duurzaamheid in de eigen 
organisatie. Het is noodzakelijk om een leefbare aarde te 
houden.

Te maken met agressie?
In het kader van het project veilige en publieke taak heeft 
de Kamer de Monitor VPT (2015) besproken. Eind 2016 
verschijnt de volgende monitor. Belangrijke punten:
• Ruim een op de drie werknemers met een publieke 

taak heeft jaarlijks te maken met agressie door 
derden. 

• Dit percentage blijft over de jaren 2007-2014 redelijk 
stabiel

• Meestal betreft het intimidatie (1 op de 3), fysiek 
geweld (1 op 6), seksuele intimidatie en pesten (1 op 
10)

• Het vaakst in de sectoren gezondheidszorg, politie en 
openbaar vervoer

• Het meest in Gelderland en Limburg, het minst in de 
regio Haaglanden 

• Kosten ca. 365 miljoen per jaar

Agressie en geweld is ook waar het relatief weinig 
voorkomt ernstig. Slachtoffers hebben vaker een slechte 
algemene gezondheid, zijn minder tevreden over hun 
werk, hebben vaker burn-out klachten en melden zich 
vaker ziek en verzuimen langer. Dat daardoor ook je privé 
leven wordt aangetast spreekt voor zich.

In onze sectoren zijn doorgaans afspraken gemaakt over 
agressie. Bij de Provincies en de Waterschappen is er 
een agressie registratiesysteem ingesteld en is er een 
paragraaf over agressie in de Arbocatalogus.  
In de sector Rijk bevat de arbocatalogus hoofdstukken 
over:
• Definitie van agressie en geweld
• De wettelijke vereisten op het gebied van agressie en 

geweld
• Effecten van agressie en geweld
• Afspraken agressie en geweld
• Wie zorgt voor de veiligheid
• Bronaanpak hanteren bij de maatregelen

Het O&O fonds voor de publieke diensten biedt 
opleidingen aan voor het omgaan met agressie voor 
de sectoren afval en milieu en kabel en telecom. KPN 
heeft een speciale arbocatalogus voor psychosociale 
arbeidsbelasting. Voor medewerkers van Schiphol 
zijn hoofdstukken over agressie in de Arbo catalogus 
opgenomen. 

Wij willen aandacht voor de vraag: hoe effectief zijn alle 
afspraken en goede intenties? Kan het aantal incidenten 
worden teruggebracht? Worden slachtoffers adequaat 
ondersteund? De OR kan hier een belangrijke rol 
vervullen.

Andere factoren waar naar gekeken kan worden zijn 
de beïnvloeding van het publiek, de bekendheid onder 
medewerkers met handreikingen en protocollen bij 
incidenten, de wijze waarop actie wordt ondernomen 
(aangifte) en in hoeverre de rechter bij de strafmaat 
rekening houdt met geweld tegen medewerkers voor de 
publieke zaak.
Onder agressie valt ook pesten op het werk tussen 
collega’s. Een kleine 8% van de werknemers heeft 
ermee te maken. Typisch pestgedrag is collega’s 
stelselmatig overladen met kritiek, bespotten, de 
zogenaamde practical jokes, of juist negeren. Roddelen 
over iemand of iemands werk bemoeilijken zijn ook 
kwalijke gedragingen. We willen nagaan of de gemaakte 
afspraken bekend zijn en hoe die in de praktijk uitwerken 
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en effect sorteren. Het in teams bespreken en 
benoemen van wat pesten is, kan bijdragen aan 
bewustwording van het eigen gedrag en van wat wel of 
niet kan. Wie ermee te maken heeft moet er veilig over 
kunnen praten, bijvoorbeeld door de aanwijzing van 
vertrouwenspersonen. De aanpak moet doeltreffend 
zijn. Daders moeten worden aangesproken op hun 
gedrag. Er moeten duidelijke grenzen en sancties 
worden aangegeven. Werknemers moeten worden 
voorgelicht op de mogelijkheden om desnoods 
buiten de organisatie hulp te zoeken. TNO heeft een 
handleiding om te komen tot inzicht in de vragen wat 
is pesten, hoe herken je het en wat kun je eraan doen.

Werkstress, je voelt het!
Werkdruk in de zin van een zekere spanning in je werk 
kent iedereen. Waar de balans tussen belasting en 
belastbaarheid verstoord raakt, slaat een gezonde 
werkdruk om in ziekmakende werkstress. De 
oorzaak kan zijn dat je binnen een tijdpad je werk 
niet af krijgt, of dat je niet kunt voldoen aan de eisen. 
Een andere oorzaak kan in de omstandigheden 
liggen. Bijvoorbeeld te weinig of slechte faciliteiten, 
onduidelijke taakopdracht, geen of onjuiste leiding en 
niet te vergeten reorganisaties. Ook zaken als intimidatie 
en pesterijen veroorzaken werkstress. Je kunt ook 
zelf werkstress veroorzaken, zoals wanneer je te 
perfectionistisch bent of hoort tot die groep die geen nee 
kan zeggen. 

Werkstress leidt tot lichamelijke klachten zoals 
hoofdpijn, RSI klachten of hart en vaatziekten, en tot 
psychische klachten als vermoeidheid, piekeren of 
agressie. Werkstress is een serieus probleem. Een 
miljoen werknemers heeft ermee te maken en de kosten 
bedragen een kleine twee miljard euro, o.a. vanwege 
ziekteverzuim. 

De arbowetgeving stelt werkgevers en werknemers 
verantwoordelijk voor gezond werk. Er moet een 
inventarisatie van risico’s worden gemaakt en vervolgens 
een plan van aanpak. In cao’s is vaak een arbocatalogus 
gemaakt met een inventarisatie van risico’s en adviezen 
over de aanpak. Zo zijn in onze sector Energie (Productie 
en leveringsbedrijven) tientallen risico’s onderscheiden 
variërend van RSI door beeldschermwerk, agressie en 
geweld, tillen en dragen, blootstelling aan lasrook of 
vallen van hoogte. Bij ieder risico staan adviezen hoe 
ermee om te gaan. 
 
Werkstress komt niet alleen veel voor, het is ook 
hardnekkig. Met de veranderingen in het werk, de 
urgentie om naast je werk bezig te zijn met je loopbaan 
en de flexibele aanstelling waarmee velen te maken 

hebben, kun je een verhoogde kans lopen op werkstress. 
CNV wil daarom dit onderwerp op de agenda houden. 
Hoe worden de regels en adviezen bekendgemaakt en 
nageleefd? 

Het gevaar is dat de administratie op orde is maar de 
bekendheid en toepassing faalt. We willen afspreken dat 
werkdruk vaker geagendeerd wordt in werkoverleggen. 
De OR kan een rol vervullen bij het nagaan of de 
gemaakte afspraken solide zijn en worden toegepast. 

Flexibele arbeidsrelaties moeten waar mogelijk worden 
teruggedrongen en ook de flexwerkers hebben recht 
op voorlichting over risico’s van werkstress en de 
mogelijkheden om werkstress tegen te gaan. 
Er kan scholing worden gevolgd over de manier 
waarop je je werk organiseert en beheersbaar 
houdt. De verwachtingen over de resultaten of 
taakuitoefening moeten helder zijn. Leidinggevenden 
kunnen alert zijn op signalen die wijzen op werkstress. 
En de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening moet 
laagdrempelig zijn. 
Voor het opnieuw of verder in kaart brengen van 
werkstress zijn instrumenten ontwikkeld. Per sector 
of cao moet worden besloten of het nodig is deze te 
gebruiken.

Hallo ambtenaar, ben jij een normale 
werknemer?
Op 8 november nam de Eerste kamer het wetsvoorstel 
over de ambtenarenstatus aan waarbij de rechtspositie 
van overheidspersoneel in overeenstemming wordt 
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gebracht met de medewerkers die vallen onder het 
civiele arbeidsrecht. Er blijven echter verschillen. Zo 
blijft de ambtenarenwet van kracht met de inperking van 
grondrechten, blijft de medezeggenschap beperkt als 
gevolg van het politiek primaat, en zal het van werk naar 
werk beleid zelf vormgegeven moeten worden omdat de 
sectoren voor de WW zogenaamde eigen risicodragers 
blijven. Kortom, de overheidswerknemer wordt eerder 
een derde soort werknemer tussen de ambtenaren van 
sectoren als Politie en Defensie, die door de wet zijn 
uitgezonderd en de werknemers uit de marktsectoren.

CNV en de collega bonden hebben geprobeerd om als 
overlegpartij de belangen van het overheidspersoneel 
te behartigen. De partijen in de Tweede Kamer stonden 
dat echter niet toe. Nu de wet is aangenomen volgt een 
invoeringstraject van enkele jaren. Daarbij worden de 
bonden wel betrokken. Er is dus werk aan de winkel.  
Het CNV uitgangspunt is een neutrale overzetting van 
jouw arbeidsvoorwaarden en de onderhandelingen 
waarlangs die op dit moment tot stand komen. 
Normalisering mag geen verslechtering inhouden. Zo 
vervalt de mogelijkheid bezwaar te maken. Daar willen 
we een alternatief voor. Het overleg dat we nu kennen 
over de arbeidsvoorwaarden verandert. We willen niet 
dat de positie van werknemers daardoor minder sterk 
wordt. Anderzijds verandert de manier waarop de 
politiek kan ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden niet. 
Denk aan de nullijn voor ambtenaren van de afgelopen 
jaren. Vriend en vijand is het erover eens dat dit een 
onwenselijke situatie is. Normalisatie moet op dit vlak 
betekenen dat cao’s daadwerkelijk met werkgevers tot 
stand komen en dat de lonen niet langer via handjeklap 
in de politiek worden bepaald.

Naar verwachting zullen in 2017 eerste stappen worden 
gezet om de normalisering van de rechtspositie te gaan 
uitvoeren. CNV zal in nauw overleg met werknemers 
uit de betrokken sectoren eraan bijdragen om de 
veranderingen in goede banen te leiden dan wel bij 
te sturen. We nemen het op ons goede en actuele 
voorlichting te geven en met elkaar te bespreken wat 
vanuit werknemersoogpunt de doelstellingen moeten 
zijn.

Ben je integer in je werk?
Afgelopen jaar wilde minister Plasterk een aantal 
ambtelijke kernwaarden wettelijk vastleggen in een 
verplicht ambtelijk statuut. Medewerkers, werkgevers 
en ook het CNV waren daar geen voorstander van. Het 
lijkt er op dat de minister daar gehoor aan geeft. Veel 
is al vastgelegd, per overheidssector of per organisatie. 
Bovendien is er minder behoefte aan centraal bepaalde 
waarden en een statische vastlegging daarvan. 
Integriteit is een belangrijk onderwerp. Het hoort bij de 
bijzondere positie van de overheidswerknemer. Deze 
vertegenwoordigt een organisatie die betrouwbare 
en optimale dienstverlening levert aan burgers en 
bedrijven. 

De ambtenarenwet schrijft voor dat er een 
integriteitsbeleid is, dat het wordt besproken in 
werkoverleggen en functioneringsgesprekken, dat er 
een gedragscode integer handelen wordt opgesteld 
en dat je er scholing over ontvangt. Van de werknemer 
wordt verwacht dat hij het beleid en de richtlijnen kent 
en naleeft, en actie onderneemt wanneer zich een 
schending van de integriteit voordoet. Integriteit is 
belangrijk in je werk en de afspraken erover moeten je 
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tot steun zijn. CNV wil daarom verder in gesprek om te 
zien hoe het integriteitsbeleid wordt ervaren en welke 
wensen er zijn. 

Klokkenluiden of toch maar niet?
De Wet huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 
2016. De wet verplicht iedere werkgever met 50 of 
meer werknemers een klokkenluidersregeling aan 
te houden. Als er al een regeling was moet gekeken 
worden of deze voldoet aan de eisen die de wet stelt. De 
klokkenluidersregeling moet bescherming bieden aan 
alle werkenden in de organisatie, dus niet alleen het eigen 
personeel. De wet schrijft een interne procedure voor 
waarna medewerkers kunnen terugvallen op het Huis voor 
de klokkenluiders. CNV wil dat er regelingen komen die 
voldoen aan de wet en dat er een veilige bedrijfscultuur is 
waardoor misstanden voorkomen kunnen worden. 

Medezeggenschap vooruit!
Hiervoor zijn onderwerpen genoemd waar de 
medezeggenschap mee te maken heeft, ofwel om de cao 
afspraken te helpen realiseren, ofwel afspraken vorm 
te geven. Beleid over agressie en werkstress moet in 
samenspraak met de OR worden aangepakt. Maar ook 
het bespreekbaar maken van de topinkomens moet 
plaatsvinden in gesprek met de OR. Wij willen de OR 
ondersteunen waar dat mogelijk is. Omgekeerd hopen we 
dat de OR ook de weg naar het CNV kan vinden. Samen 
staan we sterk bij het realiseren van goed en gezond werk 
voor iedereen in de organisatie of het bedrijf. Hetzelfde 
geldt voor het lokaal vakbondsoverleg in sectoren waar 
dat geregeld is.    

Openbaarheid ten koste van jouw privacy?
De Wet open overheid (WOO) wordt in de Eerste Kamer 
besproken en is een opvolger van de Wet openbaarheid 
van bestuur (WOB). CNV vraagt aandacht voor de wijze 
waarop de WOO nadelig uitwerkt voor organisaties in het 
publieke domein en voor de medewerkers. De wet maakt 
het mogelijk dat haast alle organisaties in het publieke 
domein omvangrijke registers moeten aanleggen van 
documenten die openbaar gemaakt moeten kunnen 
worden. Voor medewerkers betekent het dat wat zij 
schrijven en dat betrekking heeft op de uitoefening van 
publieke taken openbaar gemaakt kan worden. In hun 
beroepsuitoefening en hun persoonlijke leven kunnen 
zijn daar grote nadelen van ondervinden. Bij gevoelige 
onderwerpen kunnen al gauw documenten op internet 
rondzwerven die gelinkt kunnen worden aan personen. 
Wij vinden dat de WOO daarom het werken in de publieke 
dienstverlening onevenredig bemoeilijkt en hebben 
voorstellen gedaan voor een scherpere afbakening van 
openbare informatie en bescherming van betrokken 
medewerkers.

Pensioen, lust of last?
Een voorziening wanneer je betaalde baan eindigt, of 
bij overlijden, het is cruciaal om dat goed geregeld te 
hebben. In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg om 
tot een hervorming te komen van het pensioenstelsel. 
Daarbij willen we de sterke kanten van ons stelsel 
behouden, de collectiviteit en solidariteit, en deze 
aanvullen met nieuwe elementen waardoor het pensioen 
beter aansluit bij de eisen van deze tijd. Gedacht wordt 
aan persoonlijke pensioenpotjes zodat je veel duidelijker 
kunt zien wat er voor jou gespaard is, en duidelijker 
afspraken over de verdeling van mee- en tegenvallers.
 
Door minder vaste toezeggingen over de hoogte van 
je pensioen wordt voorkomen dat pensioenfondsen 
torenhoge buffers moeten aanhouden. Deze buffereisen 
beletten de indexatie van je pensioenopbouw of je 
pensioenuitkering. Maar we willen ook voldoende 
zekerheid over het pensioenresultaat, want het gaat 
immers om je inkomen ter vervanging van het loon. 
Het is een ingewikkelde puzzel waarbij we voor alle 
generaties een sterke en betrouwbare pensioenregeling 
willen realiseren. Als CNV werken we met andere 
sociale partners aan een breed gedragen voorstel zodat 
een nieuwe regering daarvoor de benodigde wetgeving in 
gang kan zetten. Als de wettelijke kaders er zijn kunnen 
we in de pensioenfondsen de onderhandelingen starten 
over de nieuwe pensioenregelingen.
 
Reparatie WW
Toen het kabinet de WW verslechterde zijn we daartegen 
in verweer gekomen. WW zou worden beperkt van 
maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. 
Daarvan zou je een jaar een uitkering krijgen die is 
afgeleid van je inkomen en daarna een uitkering op 
minimumniveau. Na een afspraak met de bonden 
kwam er een advies van de SER en werd het maximaal 
twee jaar uitkering afgeleid van je inkomen en de 
mogelijkheid om de teruggang van 38 naar 24 maanden 
bij cao te repareren. Inmiddels zijn verschillende 
sectoren overgegaan tot deze reparatie. Zij bepalen 
zelf de premie en voeren de regeling uit. Er is ook een 
landelijke regeling en uitvoerder op komst waar cao 
partijen bij kunnen aansluiten. Wij vinden werkloosheid 
een teken van slecht beleid. Loopbaanbeleid en 
zogeheten Van werk naar werk afspraken kunnen ervoor 
zorgen dat medewerkers geschikt blijven voor hun eigen 
baan of voor ander werk. Maar helaas is de werkelijkheid 
dat er mensen worden ontslagen zonder uitzicht op 
ander werk. Daarom is een uitkering noodzakelijk om 
de inkomensval die je dan te wachten staat enigszins te 
verzachten. 
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