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Context

Alle economische seinen op groen

Economisch gaat het Nederland al enige tijd voor de wind. Afgemeten aan het bruto 

binnenlands product (bbp) groeide de economie in 2016 met 2,2% iets harder dan in 2015. 

Op zich al een mooi resultaat, maar ook nog eens de grootste toename sinds de start van 

de crisis in 2008. Verder stegen de lonen in de marktsector in de eerste twee kwartalen van 

2017 met gemiddeld 1,6%. Ook het Centraal Planbureau (CPB) ziet de zaken zonnig in. In 

hun juni-raming (figuur 1) voorspelden ze:

• een begrotingsoverschot;

• minder werklozen;

• 2,4% en 2% economische groei (heel 2017 resp. 2018). 

 

Inleiding 

Verzilveren 

De Unie onderscheidt zich door in haar beleid de middenklasse als uitgangspunt te nemen. 

Het kabinet heeft – in verschillende samenstellingen – deze groep de afgelopen jaren niet 

gespaard. Een makkelijke prooi: niet alleen door z’n omvang, maar ook door de weerzin om 

zich collectief te verzetten. Zo betaalt deze groep de rekening van z’n eigen succes.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid laat in haar rapport ‘De val van de 

middenklasse?’ zien dat de middengroepen steeds harder en in onzekerdere omstandighe-

den moeten werken. Dit komt onder andere door flexibilisering en tijdelijke contracten. 

Vaker dan in het verleden hebben ze twee inkomens nodig, bovendien moeten ze dit met 

(mantel)zorgtaken weten te combineren.

Deze middeninkomens vormen al jaren het grootste deel van alle huishoudens. Kijken we 

naar de gestandaardiseerde huishoudinkomens , dan gaat het om 77%. Het gaat goed met 

Nederland, kunnen we hieruit concluderen. Nu de economische voorspoed bestendig blijkt, 

wordt het tijd om het harde werken te verzilveren en de middengroepen hiervan te laten 

profiteren.

De Unie is onderscheidend, vooruitstrevend en disruptief. Onderscheidend door het 

maatwerk dat we leveren, en de bedrijfs- en sectorspecifieke afspraken die we durven 

maken. Vooruitstrevend door ons te richten op de wensen van het individu. Disruptief door 

te kiezen voor nieuwe wegen om cao’s af te sluiten.

Met de sleutelwoorden verbinding, inspiratie en perspectief als uitgangspunt, gaan de 

onderhandelaren van De Unie aan de slag om in 2018 vooruitstrevende cao’s af te sluiten.

 

Contractlonen marktsector mutaties per jaar in % 

Lonen blijven achter

Matige loongroei kan verklaard worden  
door de flexibilisering van de arbeidsmarkt

Fig. 1 Deze infographic is gebaseerd op de Juniraming 2017 (Bron: Centraal Planbureau Den Haag 2017).
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Inflatie onder ECB-norm

Met een gemiddelde van 0,6% in 2016 en een vermoedelijke stijging naar 1,4% in 2017, 

weten we onze inflatie relatief laag te houden. We blijven in elk geval netjes onder het 

maximum dat de Europese Centrale Bank hanteert, die op een Europese inflatie van vlak 

onder de 2% koerst.

 
AOW-leeftijd 

De AOW-leeftijd ligt in 2018 op 66 jaar en wordt elk jaar opnieuw vijf jaar vooruit vastge-

steld. Zo kun je in 2022 vanaf 67 jaar en 3 maanden op een basispensioen rekenen en werd 

eind 2017 besloten om deze in 2023 niet te verhogen. De AOW-leeftijd valt natuurlijk niet 

eindeloos op te rekken. Het is al uitdagend genoeg om werknemers gezond de huidige 

eindstreep te laten halen. ‘Duurzame inzetbaarheid’ zou dan ook gedurende je volledige 

loopbaan prominent op de agenda moeten staan. Ook een flexibele ingangsdatum van de 

AOW is van belang, net als die van het tweedepijlerpensioen.

Pensioenrichtleeftijd

Het Witteveenkader  is verder versoberd. De pensioenrichtleeftijd  ligt in 2018 op 68 jaar, 

met een maximaal opbouwpercentage van 1,875%. Zou de pensioenrichtleeftijd 67 jaar 

blijven, dan is het opbouwpercentage hoogstens 1,738%. 

Dit heeft 2018 te bieden 
Inzetten op duurzame loonontwikkeling

Kijken we naar ondernemend Nederland, dan liggen er volop kansen. Zouden er al bedrei-

gingen zijn, dan bieden we die het hoofd met een eersteklas kenniseconomie, hoge 

productiviteit en relatieve arbeidsrust. Deze stabiele basis is ook aan het evenwichtige 

beleid van vakorganisaties te danken: pas op de plaats in slechtere tijden, gematigde 

loonstijging na de crisis.

Inmiddels zijn alle experts het erover eens: het is tijd om aan de loonknop te draaien, maar 

niet alleen ‘omhoog’. De Unie vindt dat elk bedrijf zijn loonruimte op twee manieren moet 

benutten: voor loonontwikkeling én om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. 

Deze combinatie noemen we ‘duurzame loonontwikkeling’ en rust op een logische langeter-

mijngedachte: werknemers kunnen ook in de toekomst waarde toevoegen, en hebben 

daarmee hun loonontwikkeling in eigen hand.

Loonruimte omhoog

Hoeveel loonruimte er op korte termijn echt beschikbaar is, en wat hier uiteindelijk over in 

de cao komt te staan, is en blijft maatwerk. Eén ding is zeker: na jarenlang matigen en 

uitruilen zal De Unie zich op dit punt niet terughoudend opstellen. Er is eindelijk financiële 

ruimte, om niet te zeggen overvloed. En dat moet je terug gaan zien in de lonen. Dat vinden 

wij niet alleen, ook vooraanstaande economen delen deze mening. Het zoet gaat nu vooral 

nog naar de aandeelhouders, of er worden overnames van bekostigd. Omdat wij vinden dat 

ook werknemers de vruchten van de economische voorspoed moeten plukken, zet De Unie 

voor 2018 in op minstens 4% loonruimte.

Beloning op basis van dynamische loopbaan

Organisaties zonder menselijk kapitaal bestaan niet, daarover zijn werkgever en werknemer 

het eens. De vraag is alleen: wat is de waarde ervan? De toekomst is onvoorspelbaar, 

loopbaanpaden zijn dynamisch en ambities afhankelijk van mogelijkheden. Waarom zijn 

veel loontabellen dan nog steeds statisch? De Unie vindt cao’s met vaste doorgroei in lange 

schalen niet meer van deze tijd. Belonen op basis van leeftijd dus ook niet. Wij pleiten voor  
 
 
 

Consumentenprijsindex (jaarmutatie)

Fig. 2
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een combinatie van elementen die samen de waardering uitdrukken: denk aan functie, 

toegevoegde waarde, bedrijfswaarde en ervaring. Een verhoging kan op ieder moment 

plaatsvinden en hoeft niet per se jaarlijks te zijn.

Inzicht om bewust te kiezen 

Om een dynamische loopbaan toegankelijker te maken, is het essentieel dat werknemers 

inzicht hebben in hun ontwikkelpotentie en weten welke stappen hun portemonnee 

toelaat. Daarom hoort een periodieke loopbaanscan en ‘financiële foto’ – een momentopna-

me van je financiële situatie – tot het basispakket in de cao.

 

Minder is het nieuwe meer 

De Unie voorspelt dat de 40-urige werkweek op den duur verdwijnt. Kijk maar naar de 

jongeren die nu de arbeidsmarkt bestormen: parttimecontracten zijn populair, en ze wegen 

de balans tussen werk en privé zorgvuldig en regelmatig af. Voor vooruitstrevende organi-

saties creëren we de mogelijkheid om een afgesproken loonsverhoging te verdisconteren in 

de normbetrekking. Kiest de werknemer ervoor om zijn oorspronkelijke dienstverband te 

behouden, dan stijgt het salaris volgens de afgesproken salarisverhoging (figuur 3).

Grafische weergave van loon omzetten naar kortere werkweek

Fig. 3 Weergave van het inzetten van loonsverhoging tbv een kortere normbetrekking.
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‘Nederland loopt ver achter 
op zijn buurlanden. Langer 
verlof voor partners is dan 

ook een belangrijk punt  
op onze agenda.’ 
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Ruimte voor participatief burgerschap 

Verruimd vaderschapsverlof 

Uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof staat sinds 2017 op onze agenda. Ook de 

nationale en Europese politiek hebben dit thema de afgelopen jaren omarmd, maar tijdens 

de afgelopen kabinetsformatie werd het toch weer op de plank gelegd. De Unie stond 

daarentegen niet stil: in 2017 maakten we er met verschillende bedrijven afspraken over, 

waaronder CurTec, RTL Nederland, APG, de Rabobank en ING Bank. Bij de laatste kunnen 

werknemers op basis van de cao 2018-2019 zelfs rekenen op één maand betaald vrijaf.

In 2018 blijft dit onderwerp onze aandacht krijgen. Ons doel? Een budget van tien dagen 

betaald vaderschapsverlof. Als jonge vaders – maar ook adoptieouders en lesbische 

‘meemoeders’ – de mogelijkheid krijgen om dit verlofbudget uit te smeren over een langere 

periode, krijgen ze ruimte voor een betere werk-privébalans in deze hectische levensfase.

Meer mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. 

Meestal een flinke belasting, vooral met een baan ernaast. In lijn met de transitie van ons 

land naar een participatiesamenleving, blijft het aantal mantelzorgers groeien; van de 

werkzame beroepsbevolking combineert 1 op de 6 (17,5%) werk met mantelzorgtaken. In 

dit cijfer is geen ondergrens voor het aantal uur gehanteerd. Opvallend is dat 45% van de 

mantelzorgers dit niet op de werkvloer bespreekt. 

De Unie streeft al jaren naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij de bedrijven en 

brancheorganisaties waarmee we cao’s afsluiten. Concreet betekent dit dat er binnen deze 

organisaties voldoende aandacht voor moet zijn. Bovendien zijn de minimale wettelijke 

regelingen rijp voor verbetering. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgt iedere 

werknemer jaarlijks recht op vijf dagen betaald mantelzorgverlof. Dit voorstel ligt nog  

op tafel.

 

Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Onderdeel van de Participatiewet is de banenafspraak. Deze overeenkomst verplicht 

werkgevers om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap aan te 

nemen. In de marktsector komen er voor hen 100.000 extra banen tot 2026. Om verdringing 

te voorkomen – ook door de inzet van vrijwilligers – roept De Unie op om duurzame banen 

te creëren, zonder dat andere posities hierdoor verloren gaan. Bijvoorbeeld door middel van 

jobcarving . Met de juiste begeleiding kunnen werknemers met een afstand tot de arbeids-

markt er vervolgens succesvol middenin worden geplaatst.

Als de definitie van ‘een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt’ breder getrokken 

wordt, kunnen we geleidelijk overgaan van ‘beschermd’ naar ‘onbeschermd’ werk. Deze 

verbreding moet voor meer inclusiviteit zorgen. In het gunstigste geval vergroten we zo de 

kansen voor werknemers die nu tussen wal en schip vallen. Daarnaast stimuleren we groei 

binnen de functie en voorkomen we dat werkgever en werknemer door de overheid worden 

gestraft als de werknemer zich verheft uit de doelgroep. Door werknemers met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen, draagt een organisatie z’n steentje bij aan de 

maatschappij.
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Vrijheid in arbeidsvoorwaarden 

Vastgestelde feestdagen 

In vrijheid leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat we 

onze vrijheid blijven koesteren en vieren, zoals op 5 mei. Wij vinden dan ook dat deze dag 

ieder jaar een betaalde vrije dag moet zijn. 

Cao-verlof

Als er een nieuwe cao op de tekentafel ligt, is het aan de leden van vakorganisaties om de 

wijzigingen en gevolgen tegen elkaar af te wegen. De Unie pleit voor een dagdeel verlof, 

zodat ze alle informatie tot zich kunnen nemen en in staat zijn (en worden gestimuleerd) 

om te stemmen. Er rust immers een grote verantwoordelijkheid op hun schouders: alle 

werknemers die zich niet hebben aangesloten bij een vakorganisatie, leggen hun lot in 

handen van deze leden.

Extra spaarvoorziening voor verlof

Van kinderen krijgen tot mantelzorg (moeten) verlenen, of genoodzaakt zijn om je carrière 

over een andere boeg te gooien: in de levensloop van een werknemer wil van jaar tot jaar 

nog weleens wat veranderen. Daarom zou het helpen als werknemers 8 verlofdagen per 

jaar kunnen sparen. Hiervoor spaar je maximaal 5 jaar. Dit verlofbudget kun je inzetten voor 

studie, mantelzorg of een langere vakantie. Of je draagt de waarde van het verlof over aan 

een collega, zodat deze extra mantelzorgverlof kan opnemen.

 

Persoonlijk ontwikkelbudget

De Unie maakt zich hard voor de introductie van een persoonlijke ‘scholingsrekening’ voor 

de werknemer. Zowel de werkgever als werknemer kan hier geld op storten. Aan welke 

opleiding, training of cursus je dit bedrag vervolgens besteedt, bepaal je zelf. Zolang het 

maar bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelbudget is eigendom van de 

werknemer en onafhankelijk van de werkgever, dus het verhuist gewoon mee als je van 

baan wisselt.

Individuele keuzevrijheid

Voordat werknemers een arbeidsrelatie aangaan, nemen ze ook de persoonlijke regelmoge-

lijkheden onder de loep: de ruimte om flexibel te werken en vrije keuzes te maken. Flexibel 

betekent hier niet alleen ongebonden aan tijd en plaats, maar ook de mogelijkheid om 

deeltijd te werken, met deeltijdpensioen te gaan en zelf het rooster te bepalen. Daarnaast 

is er de behoefte om zelf het salaris in te delen. Bijvoorbeeld door verlof te kopen of 

verkopen, of de betalingsmomenten van vakantie- en eindejaarsuitkeringen te bepalen. 

Deze spaarmogelijkheid zou direct uitkomst bieden voor jongeren die graag een huis willen 

kopen en hier onvoldoende middelen voor hebben.

Draagvlak cao’s 

Om onder werknemers een breed draagvlak te creëren voor de cao-onderhandelingen, heeft 

De Unie een waardevol instrument geïntroduceerd: Digi-C. Hiermee boekten we in 2016 en 

2017 al behoorlijke successen, waaronder bij KLM en HEINEKEN Group. Op basis van een 

aansprekende enquête-methodiek zorgen we dat werknemers zowel online als offline bij de 

cao-trajecten worden betrokken: van voorbereiding en onderhandeling tot resultaat. Zo 

neemt Digi-C hen mee in proces, inhoud en besluitvorming.
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Minder zorgen voor morgen 

Het pensioenstelsel in Nederland staat onder druk, nu de driehoek ambitie - premie - risico 

uit balans is. Het systeem is dan ook fors op de proef gesteld: eerst door de financiële crisis, 

nu door de lage rente.  Daar komt bij dat we gemiddeld langer leven, en door vergrijzing en 

ontgroening is ook de pensioenpremie een minder effectief instrument geworden. Pensi-

oenfondsen zien hun dekkingsgraden dalen onder het vereiste minimum en voeren 

verplicht herstelplannen in. Na jaren van niet of weinig indexeren – soms zelfs kórten – 

kampen veel van hen met een ruime achterstand ten opzichte van hun ambitie. Gepensio-

neerden voelen dit direct in hun portemonnee, werkenden maken zich zorgen over hun 

oudedagvoorziening. Eén ding is duidelijk: het moet anders.

Pensioenstandpunt De Unie

Een nieuw systeem moet op een groot draagvlak kunnen rekenen. Dat betekent dat het 

volledig transparant moet zijn en keuzevrijheid moet bieden. Mocht er een systeemwijzi-

ging plaatsvinden, dan mag het gespaarde pensioen van werkenden, slapers en gepensio-

neerden daar niet onder lijden. De Unie wil dit beschermen door deze rechten af te 

zonderen van een nieuw stelsel.

Korte termijn: het gebrek aan indexatie compenseren

De koopkracht van senioren ontwikkelt zich gemiddeld genomen negatief, beschouwd over 

meerdere jaren. Om het tij te keren, loont een (tijdelijke) AOW-verhoging of een toelage 

voor gepensioneerden van wie de uitkering wordt gekort. Ook een verhoging van de 

rekenrente zou het indexatiepotentieel kunnen verbeteren, alleen is deze aanpassing kunst-

matig; de kans bestaat dat die het vertrouwen in het stelsel verder ondermijnt. Eind 2017 

heeft het kabinet besloten om de AOW-leeftijd per 2023 niet te verhogen, aan de hand van 

een prognose van de virtuele levensduur. Figuur 4 toont de verwachte AOW-leeftijden tot 

en met 2060.

De Verwachte AOW-leeftijden tot 2060

Driehoek ambitie – premie – risico is uit balans

Fig. 4 Verwachting van de toekomstige AOW-leeftijd (Bron: CBS).
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‘Gezond en vitaal je werk  
blijven doen tot aan je pensioen  

is voor ons een essentieel  
uitgangspunt.’
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Lange termijn: verplicht basispensioen opbouwen
 

De Unie maakt in haar arbeidsvoorwaardenbeleid al jaren een vuist voor keuzevrijheid van 

het individu. Maar kijken we naar het pensioen, dan is er iets aan de hand: meer keuzevrij-

heid leidt voor werknemers steevast tot hogere premie, of lagere opbouw bij gelijkblijven-

de premie. Daarom vindt de Unie dat iedere werkende in Nederland verplicht een basispen-

sioen moet opbouwen. Hiermee verkleint de concurrentie op uurloon. Bovendien zijn zzp’ers 

zo verzekerd van een inkomen op hun oude dag.

Het basispensioen geldt voor iedere werkende tot het maximale sociale verzekeringsloon 

(€ 54.184,- in 2017). Komt het pensioengevend inkomen boven deze grens? Dan wordt het 

saldo van de werkgevers- en werknemerspremie voor de werknemer geoormerkt beschik-

baar, in de vorm van:

•  bruto pensioenvoorziening (aanvullend/aansluitend op de basisvoorziening of een 

verzekeringsproduct);

•   inkomenscompensatie (ter compensatie van demotie, besteding aan studie(verlof), 

kinderopvang, woonlasten, deeltijdpensioen, zorgkosten etc.).

De ‘financiële foto’ (zie pagina <nummer>) komt ook hier van pas. Als deze in het basispak-

ket van de cao wordt opgenomen, kunnen werknemers keuzes rondom de pensioenopbouw 

baseren op persoonlijke, betrouwbare en actuele financiële gegevens.  

Voorzieningen bij reorganisaties 

Op dit moment lukt het veel werkgevers niet om ver genoeg vooruit te plannen, waardoor 

de capaciteitsvraag (werkaanbod) onvoldoende aansluit bij het capaciteitsaanbod (aantal 

en kwaliteit werknemers). Zo ontstaan bedrijfseconomische of -organisatorische problemen. 

Als deze verhouding te ver uit het lood is geslagen, willen werkgevers reorganiseren. Aan 

De Unie de taak om hierbij voor een goed sociaal vangnet te zorgen.

 

Randvoorwaarden sociaal plan

De Unie bekijkt en beoordeelt de inzet van een sociaal plan altijd op basis van de bedrijfs-

specifieke situatie. Desondanks is er sinds de invoering van de transitievergoeding een 

aanmerkelijk lagere bodem neergelegd dan het bedrag dat De Unie als compensatie zal 

afspreken.  Een sociaal plan moet altijd uit de volgende elementen bestaan:

•  vergoeding ter compensatie van ontslag (beëindigingsvergoeding)  

•  van-werk-naar-werktraject (outplacement)  

•  begeleidingstraject  

•  ontwikkelbudget 

•  vergoeding voor inwinning juridisch advies

•  vergoeding voor inwinning financieel advies

•  hardheidsclausule voor onvoorziene situaties die medewerkers onevenredig hard treffen 

De vergoeding ter compensatie van ontslag dient een tweeledig doel: het compenseert de 

nadelige gevolgen voor de werknemer en legt de werkgever een sanctie op.  Alleen bij 

organisaties met weinig tot geen vakbondsleden ben je als werknemer overgeleverd aan de 

grillen van je werkgever. 
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Ontslagroute

De cao biedt ruimte om afspraken te maken over de ontslagroute. Deze worden meestal 

bevestigd via een vaststellingsovereenkomst. Wil je een bedrijfseconomisch ontslag laten 

toetsen, dan gaat dat via het UWV of een cao-ontslagcommissie. De keuze voor zo’n 

commissie kan leiden tot een effectievere en transparantere procedure. Een cao-ontslag-

commissie is per definitie paritair en bestaat (onder andere) uit juristen van De Unie. 

Het derde WW-jaar

 Om te bezuinigen, heeft het kabinet de WW-duur verkort en de opbouw van het WW-recht 

versoberd. Eind 2018 is het maximale WW-recht beperkt tot 26 maanden. Halverwege 2019 

is de limiet zelfs 24 maanden. Dit leidt tot lagere premies voor werkgevers, dus ook tot 

lagere personeelskosten. En dat zou banen moeten scheppen. Maar wat als het niet lukt  

om een baan te vinden?

Private aanvullingen

Private partijen zijn in dit gat gesprongen. Zij bieden werklozen de mogelijkheid om meer 

WW-rechten op te bouwen en langer aanspraak te kunnen maken op een verzekerings- 

uitkering. Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA) is ver-

ant-woordelijk voor deze regeling, waarbij Raet de uitvoerende partij is. De Unie gaat 

onderzoeken of er onder haar leden draagvlak is voor deze afspraak. Zo ja, dan leggen  

we ‘m vast in een cao.

 Reparatie van WW-rechten

De geschatte premie voor 2018 is 0,2% van het brutoloon en loopt naar verwachting op  

tot 0,6% in 2022. Op basis van deze reparatie bouw je per gewerkt jaar één maand 

WW-recht op. Zonder deze reparatie geldt vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve  

in plaats van een hele maand per dienstjaar, ongeacht werkgever. De maximale WW-duur is 

in 2021 dan 24 maanden, terwijl na reparatie de maximale aanspraak op 38 maanden ligt.

Werknemer A

 Leeftijd 40 jaar

Arbeidsverleden opgebouwd vanaf 18 jaar

 Zonder extra verzekering heeft  
deze werknemer recht op

16 maanden WW-uitkering

Mét extra verzekering heeft  
deze werknemer recht op 

22 maanden WW-uitkering

Werknemer B

 Leeftijd 55 jaar

Arbeidsverleden opgebouwd vanaf 20 jaar

 Zonder extra verzekering heeft  
deze werknemer recht op

22 maanden WW-uitkering

Mét extra verzekering heeft  
deze werknemer recht op 

35 maanden WW-uitkering

Opbouw maanden WW vs. aantal gewerkte jaren

Fig. 5
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Nawoord 

Ook in 2018 zal De Unie onderscheidend en maatschappelijk relevant zijn. Het gaat ons om 

meer dan alleen arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen; onze aansluiting bij de Vakcentrale 

voor Professionals (VCP) draagt bij aan een bredere kijk op de versterking van het individu. 

Deze nota is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met alle stakeholders van  

De Unie. Het ledenpanel heeft in november 2017 via een enquête ingestemd met de 

hoofdlijnen. Veel dank gaat uit naar de commissie arbeidsvoorwaarden, die zich op 

detailniveau over de inhoud heeft uitgesproken. 

Deze arbeidsvoorwaardennota is vastgesteld tijdens de Bestuursraad van  

22 november 2017. 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erwin Rog, 

coördinator arbeidsvoorwaarden: erwin.rog@unie.nl of 06 525 220 36.
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