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Betreft: CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 
 
 
Geachte heer, 
 
Op 27 juni jl. heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) de CAO voor Vaste 
Medewerkers van Uitzendondernemingen (hierna: CAO Vast) opgezegd. Het is evenwel de ambitie 
van de ABU tot een nieuwe CAO Vast te komen. Daarom willen wij u, alsmede de 
vertegenwoordigers van de andere betrokken vakorganisaties, uitnodigen voor de onderhandelingen 
over een nieuwe CAO Vast. 
  
De aanleiding voor de opzegging is tweeledig. Enerzijds is de opzegging ingegeven door de 
gezamenlijke ambitie om de CAO Vast te vernieuwen op basis van door de vorig jaar 
overeengekomen vernieuwingsagenda. Anderzijds noopt de aanhoudende verslechtering van de 
marktsituatie de ABU tot versobering van de arbeidsvoorwaarden, zoals die in de CAO Vast golden. 
 
Sinds begin 2012 maakt de branche wederom een krimp door (afb. 1), na een heel korte opleving 
tussen begin 2010 en begin 2011. Die opleving, de kortste die de uitzendmarkt ooit heeft 
meegemaakt, volgde na de dramatische jaren 2008 en 2009. Uitzenders zijn structureel 
marktaandeel kwijt geraakt. Van de flexibele schil werkt in 2010 nog ‘slechts’ 9% op uitzendbasis. De 
concurrentiepositie van uitzenden staat onder enorme druk en dat wordt nog eens versterkt door de 
scherpe stijging van de sociale lasten in 2013. De stijging van de sectorfondspremie in de 
uitzendbranche met gemiddeld meer dan 3% staat in schril contrast met de stijging van de 
sectorfondspremie voor de rest van het bedrijfsleven met gemiddeld 0,4%. 
 

 
Afb. 1: Ontwikkeling uren 

 
Hierdoor zijn grote en kleine uitzendondernemingen genoodzaakt om ook op het gebied van de 
loonkosten ingrepen te doen om de continuïteit en werkgelegenheid binnen hun ondernemingen te 



waarborgen. Reorganisaties met verlies van arbeidsplaatsen hebben reeds plaatsgevonden en zijn 
nog steeds aan de orde van de dag. Het is dit sombere beeld, in combinatie met het ontbreken van 
concreet zicht op herstel van de markt dat de komende CAO-onderhandelingen beïnvloedt.  
 
In de afwegingen die uitzendwerkgevers daarbij maken speelt het kostenniveau van de huidige CAO 
een grote rol. Belangrijk daarbij zijn de automatismen die tot een stijging van de jaarlijkse loonkosten 
leiden. Aangezien de loonkosten vaak circa 80 procent vormen van de kosten die een uitzendbureau 
heeft, moeten wij op dat terrein komen tot ingrepen. Aanpassingen van de loonkosten zijn daarom 
nodig om de continuïteit te waarborgen en anderzijds om in te spelen op de kansen die de markt in 
de toekomst ook biedt.  
 
Mede met het oog op de toekomst hebben ABU en vakorganisaties in het vorige CAO-akkoord een 
gezamenlijke ambitie geformuleerd: de vernieuwingsagenda. In deze agenda hebben partijen zichzelf 
de ambitie gesteld meer maatwerk te bieden aan ondernemingen en medewerkers als het gaat om 
werktijden, ontwikkeling en beloning, en meer individuele en decentrale keuzevrijheid in 
samenwerking met OR of PVT. De ABU staat onverminderd achter deze ambitie, maar deze ambitie 
dient wel ingepast te worden in een sterk veranderd economisch klimaat. Vernieuwing van de CAO is 
slechts dan mogelijk als ook daadwerkelijk een versobering van de loonkosten plaatsvindt en deze 
bijdraagt aan de ontwikkeling van een solide financiële positie van uitzendondernemingen.  
 
Voorstellen 
Daartoe doen wij de volgende voorstellen voor een nieuwe CAO Vast. De voorstellen zijn tot stand 
gekomen in samenspraak met een grote vertegenwoordiging van ABU-leden. 
 
Beloning  
Onder de ABU-leden leeft, met het oog op een rem op de automatische loonkostenstijging, de sterke 
behoefte de vanzelfsprekendheid en stapeling van de jaarlijkse loonsverhogingen tegen te gaan. Om 
die reden wil de ABU voorstellen de individuele toekenning van de initiële verhoging en de 
periodieken te koppelen aan een overzichtelijke beoordelings- en beloningssystematiek die op 
ondernemingsniveau kan verschillen. Medezeggenschap op ondernemingsniveau heeft hierbij een 
belangrijke rol te spelen.  
 
Periodieken en initiële loonsverhoging 
De CAO kent een (vrijwel) automatische, vaste periodiek en voorts wordt daarnaast in de CAO- 
onderhandelingen doorgaans een – eveneens automatisch - toe te kennen initieel afgesproken. 
Werkgevers menen dat dergelijk automatismen niet passen in een systeem waarbij verhogingen 
gekoppeld zouden moeten worden aan prestaties van medewerkers. De meeste ondernemingen 
kennen daarnaast bedrijfsspecifieke beoordelingssystemen die de jaarlijkse loonsverhoging koppelen 
aan de mate waarin medewerkers hun doelstellingen hebben weten te behalen. Vanwege de vaste 
periodiek komt deze differentiatie nu on top of de vaste verhogingen op basis van de CAO. Al met al 
ontstaat daardoor een jaarlijks terugkerende loonkostenstijging, die naar het oordeel van de ABU 
disproportioneel en niet langer verantwoord is. De ABU wil daarom inzetten op een af te spreken 
totaalbudget, waaruit alle verhogingen worden voldaan. De verdeling van het in de CAO afgesproken 
budget zal plaatsvinden op basis van een beoordelingssysteem dat op ondernemingsniveau met het 
medezeggenschapsorgaan wordt afgesproken. Automatische periodiek en initieel worden daarmee 
afgeschaft 
 
Resultaatafhankelijk beloning en winstuitkering 
De prestatie van de werknemer wordt wat de ABU betreft eveneens leidend bij het toekennen van 
een resultaatsafhankelijke- en winstuitkering, waarbij de voorwaarde van winst vanzelfsprekend het 
startpunt is voor een dergelijke uitkering. De ABU wenst het totaal van de huidige percentages van de 
winst- en resultaatafhankelijke uitkeringen te handhaven. 
 
Hiermee zijn individuele beoordeling op prestatie en resultaat het uitgangspunt en voorwaarde voor 
toekenning van de loonsverhoging en de winstafhankelijke en resultaatafhankelijke uitkering.  
 
Medezeggenschap 
Belangrijke randvoorwaarde bij dit voorstel is dat de onderneming een beoordelingssystematiek kent 
die op ondernemingsniveau met het medezeggenschapsorgaan nader wordt overeengekomen. De 



uitkomsten van ons paritaire onderzoek naar de medezeggenschap in de branche bieden meer dan 
voldoende aanknopingspunten om OR of PVT een grotere rol toe te delen.  
 
Persoonlijk Keuze Budget (PKB) 
De ABU hecht waarde aan een PKB waaruit arbeidsvoorwaarden worden gekapitaliseerd en, naar 
keuze van de werknemer en in afstemming met de werkgever, kunnen worden ingezet voor 
bijvoorbeeld vrije dagen, extra pensioen of per onderneming bepaalde specifieke doelen. Een PKB is 
aantrekkelijk voor werknemers en werkgevers aangezien het de diversiteit van arbeidsvoorwaarden 
en regelingen terugbrengt tot een simpel budget waarover op ondernemingsniveau afspraken kunnen 
worden gemaakt. De ABU wil als bronnen voor dit PKB de vakantietoeslag en de bovenwettelijke 
vakantiedagen inbrengen. Er moet ruimte zijn op ondernemingsniveau afspraken te maken met het 
medezeggenschapsorgaan één en ander binnen de daarvoor geldende fiscale kaders.  
 
Arbeidstijden 
De CAO Vast moet meer dan nu de medewerker de ruimte bieden om zelf zijn werktijden te kunnen 
kiezen (zelfroosteren), waarbij de capaciteitsbehoefte wel leidend moet zijn. Daarbij willen 
werkgevers inzetten op een kwartaal-urennorm in de CAO gebaseerd op een 40-urige werkweek. Dit 
stelt de werkgever en werknemer in staat op- en af te schakelen in overeenstemming met de planning 
van de onderneming en behoefte van de werknemers. In de ogen van de ABU heeft dit gevolgen voor 
(a.) het bestaansrecht van de ADV en (b.) de sociale inconveniëntie van werktijden. Om die reden wil 
de ABU het dagvenster verruimen met aangepaste neerwaarts bijgestelde toeslagen en de 
bestaande ADV-dagen (op termijn) afschaffen.  
 
ADV 
De ABU wil de ADV in de CAO Vast afschaffen. Graag maken we hierover met u afspraken voor de 
komende periode. De belangrijkste aanleiding hiertoe is de noodzaak tot versobering van de CAO. 
Echter, onze overweging hiertoe is ook breder. Wanneer werknemers meer vrijheid krijgen de eigen 
werktijden te bepalen, neemt de noodzaak voor ADV-dagen af. Met meer ruimte voor werknemers de 
eigen werktijden in te delen, ontstaat de situatie dat ADV niet meer nodig is om tot een goede 
combinatie van leven en werken te komen.  
 
Extra vrije dagen 
Met het oog op versobering en leeftijdsdiscriminatie, wil de ABU de leeftijdsafhankelijke ADV (twee tot 
zes dagen, vanaf 50 jaar) en de leeftijdsafhankelijke vakantiedagen (een tot vijf dagen vanaf 35 jaar) 
laten vervallen. Alsmede, met het oog op de introductie van een PKB waarin werknemers meer 
ruimte krijgen de eigen vrije dagen in te richten, wil de delegatie de extra vrije feestdag laten 
vervallen. 
 
Gelijke behandeling 
Eerder dit jaar heeft de ABU een plan gepresenteerd om discriminatie in de branche tegen te gaan. 
Graag wil de ABU met vakbonden in gesprek om te bezien op welke wijze gelijke behandeling in de 
CAO voor Vaste Medewerkers een plek kan krijgen. 
 
Redactioneel  
Ten slotte hebben wij aanleiding een aantal redactionele aanpassingen te doen op basis van recente 
wetgeving, jurisprudentie en andere ontwikkelingen. Het gaat hier in het bijzonder om de aansluiting 
van de terminologie van het Geschillencommissie-artikel met die in de CAO voor Uitzendkrachten en 
ten slotte een artikel om de nawerking en rechtszekerheid van paritaire afspraken te waarborgen. 
 
Tenslotte 
De situatie waar uitzendwerkgevers zich op dit moment in begeven verslechtert met de dag. Dit 
dwingt ons tot bovenstaande voorstellen. Desalniettemin zijn onze voorstellen gedaan met in het 
achterhoofd de ambitie ook te kunnen komen tot de noodzakelijke vernieuwing. Graag willen wij op 
26 oktober a.s. onze voorstellen nader toe lichten. 



 
Zoals gebruikelijk behoudt de ABU zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen met 
gewijzigde of nieuwe voorstellen te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. J.A. (Hans) Kamps 
voorzitter
 
 


