
Arbeidsvoorwaardenbeleid  

in de FNV 



Programma 

• Arbeidsvoorwaardenagenda 2016 

– Wat is het? 

– Totstandkoming 

• Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

• Inhoud arbeidsvoorwaardenagenda 2016 



Waarom een FNV 
arbeidsvoorwaardenagenda? 

• Verbindende agenda + sectorale invulling 

• Waarom is het van belang? 

– Samen sterker 

– Verschillende sectoren hebben te maken met 
hetzelfde  

– Concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
voorkomen 



Hoe komt het arbeidsvoorwaardenbeleid 
tot stand 

 

• Meerjarennota en jaarlijkse agenda 

• Ophaaltrajecten in mei gericht op verbinding tussen sectoren 

• Leren van ervaringen van het afgelopen jaar 

• Agenda ondersteunend aan wat sectoren willen bereiken 

• Geen dwingende lijst met punten 

• Niet alleen wat we willen, maar ook hoe we dat gaan 

bereiken 



Urgentie is hoog 



Waar staan we? 

 
 
 



Waar staan we? 

 
 
 



Ondertussen bij werkgevers:  

 
 
 



De werkloosheid is nog steeds erg hoog 

 
 
 



Steeds minder vaste contracten 

 
 
 



Vooral onder jongeren: 

 
 
 



Discussie ontwikkelingen 

 
 
 

• Herkennen jullie deze ontwikkelingen op je 
werk? 



De werkgeversagenda 

- Herinvoering van de jeugdschalen 
- Creëren van laagste loonschalen voor nieuwe 

mensen/uitzendkrachten 
- Afschaffen van ATV-dagen  
- Ruimere beschikbaarheid werknemers zonder betaling  
- Loonsverhoging financieren met geld uit bestaande 

arbeidsvoorwaarden 



Arbeidsvoorwaardenagenda 2016  

- Echte banen 

- Zekerheid 

- Inkomen: 3% in centen en procenten 

- Kwaliteit 

- Kracht op de werkvloer 



Echte banen: Zekerheid 

- Meer vaste contracten zodat mensen aan hun 
toekomst kunnen denken 

- Meer zekerheid over beschikbaarheid en uren 
zodat werk en privé te combineren zijn 

- Meer zeggenschap over werktijden 



Echte banen: Inkomen 

- Looneis: 3% in centen en procenten 

- Midden en lagere inkomens meer loon erbij dan 
de hoge inkomens 

- Afschaffen jeugdloon 

- Aanpakken topsalarissen 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZlHlcrTmtI


Echte banen: Kwaliteit 

- Meer collega’s om het werk goed te doen 

- Zelf bepalen hoe je je werk doet 

- Onderdeel van de organisatie in plaats van 
kostenpost 

- Toegang tot scholing om je werk goed te doen 



Kracht op de werkvloer 

- Versterken op de werkvloer 

- Goede faciliteiten voor kaderleden 

- Samenwerken met de OR 

 



Discussie 

- Wat speelt er bij jou op je werk? 

- Kwaliteit 

- Inkomen 

- Zekerheid 

- Hoe kun je hier in je eigen bedrijf of 
organisatie mee aan de slag? 


