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Met de arbeidsvoorwaardenagenda 2021 maken we aan de cao-tafels
afspraken die richting geven aan een eerlijke arbeidsmarkt. Onze inzet is
er op gericht om socialer uit de crisis te komen. Wij accepteren niet dat de
crisis wordt afgewenteld op werkend Nederland. Werknemers zijn
namelijk de ruggengraat van onze economie. Zij zijn het die motor van de
economie draaiende houden en samen voor de welvaart in Nederland
zorgen. Zij verdienen daarom échte waardering in de vorm van een zeker
contract en goede arbeidsvoorwaarden waarmee zij een eerlijk deel van
de welvaart krijgen. Juist nu in deze tijd van crisis.
We zien nu al hoe lastig het is voor al die mensen met een onzeker
contract en laagbetaald werk. Werkgevers hebben daar een belangrijke
verantwoordelijkheid in. Mensen moeten perspectief houden, dat wil
zeggen zekerheid én koopkrachtverbetering. Dat bespoedigt het
economisch herstel: vertrouwen op zeker werk en een goede
loonsverhoging vangt de klap van de crisis op. Wij zetten daarom in op
zekerheidsafspraken en een stevige loonimpuls. Daarbij willen we voor
mensen met lagere inkomens minimaal 14 euro per uur. En als uitwerking
van het pensioenakkoord willen we overal afspraken gaan maken over
gezond je pensioen halen.
Sociaal uit de crisis betekent óók dat we lessen moeten gaan trekken uit
de crisis: de vitale sectoren verdienen veel meer waardering en zijn jaren
achtergebleven. Het minimumloon, waar met name veel jongeren en
vrouwen het mee moeten doen, moet flink omhoog. Daarnaast hebben
de vitale sectoren te maken met krapte. Als het werk aantrekkelijker
wordt en de waardering beter, dan kiezen mensen ook makkelijker voor
sectoren als zorg en onderwijs.
Wij gaan met werkgevers afspraken maken die ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk mensen aan het werk blijven of aan een baan met zekerheid
worden geholpen. Als het werk weer aantrekt in de getroffen bedrijven,
dan willen we vaste kwaliteitsbanen in plaats van goedkope flexibele
contracten waar mensen geen enkele zeggenschap over hebben. Zo
krijgen met name jongeren, die er als eerste uitvlogen, een zekerder
perspectief.
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Inleiding en samenvatting
Coronacrisis
Door de coronapandemie en de
daaropvolgende lockdownmaatregelen is er
een mondiale economische crisis ontstaan.
Deze crisis trekt ook aan Nederland niet
voorbij. Nederland verkeert momenteel in een
economische recessie. Hoe diep deze recessie
precies wordt en hoe lang het gaat duren
voordat de economie weer hersteld is moet
nog blijken. In de augustusraming van het CPB
wordt voorspeld dat de economie in 2020 met
5 procent krimpt om vervolgens weer gestaag
de goede kant op te gaan met 3 procent groei
in 2021. In het geval dat we te maken zouden
krijgen met een ‘tweede golf’ zien de ramingen
er een stuk ongunstiger uit. We zien op dit
moment dat er sectoren zijn die de afgelopen
periode goed doorgedraaid hebben en hun
winsten in sommige gevallen zelfs hebben zien
stijgen. Andere sectoren zijn weer langzaam
aan het opkrabbelen terwijl er ook sectoren
zijn die voor langere tijd getroffen worden.
Bedrijven gesteund met belastinggeld
De afgelopen maanden konden bedrijven die
hun omzet drastisch zagen kelderen een
beroep doen op de overheid. Met vele
miljarden euro’s aan belastinggeld heeft de
overheid een steunpakket in het leven
geroepen om deze bedrijven te helpen
overeind te blijven. Ondanks het miljarden
euro’s tellende steunpakket zien we dat de
werkloosheid in rap tempo toeneemt. Volgens
ramingen van het CPB loopt de werkloosheid
2021 op tot 7 procent. Vooral flexwerkers- die
een stuk minder bescherming genieten dan
medewerkers in vaste dienst- zijn aan het begin
van de crisis al massaal op straat gezet en
raakten werk en inkomen kwijt.
Lessen uit vorige crisis
Met de lessen van vorige crises nog vers in het
geheugen vindt de FNV het juist nu het
moment om door te pakken op haar agenda
om richting te geven aan een eerlijke
arbeidsmarkt. De rekening van deze crisis mag
niet weer eenzijdig bij gewone werkenden
worden neergelegd. Veel werkenden zijn er in
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de vorige crisis in koopkracht op achteruit
gegaan. Toen de economie weer aantrok en er
weer volop winsten werden gemaakt hebben
zij hier hun eerlijke deel niet van gekregen. De
vorige crisis heeft de ongelijkheid verder
vergroot. Volwaardige banen die in de vorige
crisis verloren zijn gegaan zijn, toen het
economisch beter ging en er weer meer
werkgelegenheid ontstond, veelal vervangen
door goedkope flexconstructies. Hierdoor kent
Nederland vandaag de dag een ongekend hoog
percentage mensen met onzeker werk.
Vergrootglas op problemen arbeidsmarkt
De coronacrisis waar we ons momenteel in
bevinden maakt pijnlijk duidelijk dat er iets
fundamenteel mis gaat in de manier waarop de
Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment is
georganiseerd. De meest kwetsbaren op de
arbeidsmarkt vangen in tijden van crisis de
eerste klappen op. Zo zijn vele uitzend- en
oproepkrachten aan het begin van de crisis al
direct op straat gezet. Lang niet allen van hen
konden aanspraak maken op een uitkering en
vielen daardoor stevig in inkomen terug. Met
verder afnemend consumentenvertrouwen en
afnemende binnenlandse bestedingen tot
gevolg. In deze tijd van crisis zien we
bovendien ook dat onderbetaalde ZZP’ers die
geen bescherming tegen werkloosheid via het
socialezekerheidsstelsel genieten, alsnog een
beroep op ondersteuning vanuit de schatkist
moeten doen.
Vitale beroepen
Tevens laat de coronacrisis zien dat werk dat
voor de samenleving van grote waarde is,
omdat de samenleving zonder dat werk
vastloopt, vaak het werk is dat minder goed
wordt beloond. Al het applaus en de
waardering die de werkers in vitale beroepen
de afgelopen maanden hebben ontvangen is
volkomen terecht maar er is fundamenteel
meer nodig. Het mag niet iets vrijblijvends zijn
om mensen ‘essentieel’ te noemen. Deze
werkenden in vitale beroepen dienen
daadwerkelijk op waarde te worden geschat.
Daar horen essentiële afspraken bij over een
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eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. Dat
maakt het, voor bijvoorbeeld jongeren, ook
aantrekkelijker om voor zo’n vitaal beroep te
kiezen.

Corona verdiept kwetsbaarheid

We zien dat vrouwen, jongeren en werkers met
een migratieachtergrond
oververtegenwoordigd zijn in, veelal
onderbetaalde, vitale beroepen. Door de aard
van het werk kan hier ook tijdens de
lockdown maatregelen niet thuis worden
gewerkt. Hiermee lopen zij een onevenredig
groot gezondheidsrisico. Evenals
arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten vormen
een substantieel deel van de Nederlandse
arbeidsmarkt en voldoen aan een vraag naar
laagbetaalde arbeid in arbeidsintensieve
sectoren. De crisis heeft zichtbaar gemaakt
wat al jarenlang een publiek geheim is; dat
hun werkgever vaak ook huisbaas is en het
vervoer naar en van het werk regelt, leidt tot
een problematische afhankelijkheidsrelatie.
Het huidige verdienmodel nodigt uit om
zoveel mogelijk mensen in één huis te
plaatsen en slaapkamers te delen met steeds
wisselende bewoners. Met vele
coronabrandhaarden en onveilige
werksituaties tot gevolg. Een andere groep die
onevenredig hard door de crisis wordt geraakt
zijn de arbeidsbeperkten, er is veel te weinig
aandacht voor deze doelgroep terwijl zij juist
nu moeilijker aan het werk komen.

Agenda om socialer uit de crisis te komen

Juist in deze tijd van crisis is het, met de lessen
uit het recente verleden in het achterhoofd,
van groot belang om richting te geven aan een
eerlijke arbeidsmarkt. Dat doen we door in te
zetten op sociale keuzes en door caoafspraken te maken die werkenden
daadwerkelijk perspectief bieden. Enerzijds
zetten we volop in op behoud van werk.
Anderzijds is het van groot belang om er in
sectoren waar mensen hun werk zijn verloren,
dit gaat met name om flexwerkers, voor te
zorgen dat zij zo snel mogelijk weer aan het
werk komen. Op basis van een fatsoenlijke
arbeidsrelatie die zekerheid en perspectief
biedt. We maken afspraken om flexwerk te
begrenzen zodat structureel werk weer
gevoerd wordt door werknemers met de
zekerheid van een vast contract.

Eerlijk inkomen voor werkenden: juist nu

Als we de welvaart eerlijker verdelen en we
ervoor zorgen dat de sterkste schouders
daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen
kunnen we socialer uit de crisis komen. Juist in
deze tijd van crisis liggen er kansen om de
ongelijkheid te verkleinen. Bedrijven waar het
goed gaat hebben een verantwoordelijkheid
om voorop te lopen in het betalen van een
eerlijke loonsverhoging en zo de binnenlandse
bestedingen en consumentenvertrouwen aan
te wakkeren. Dit is niet alleen goed voor hun
werknemers maar ook voor de Nederlandse
economie. Door topbeloningen, die
onevenredig veel hoger liggen dan het
inkomen van de middengroepen, aan banden
te leggen ontstaat er meer ruimte om gewone
werkenden hun eerlijke deel van de gemaakte
winsten te betalen. Het applaus voor
onderbetaalde werkers in vitale beroepen
dient wat de FNV betreft omgezet te worden in
échte waardering in de vorm van een eerlijke
loonsverhoging.

Waar nodig: passende afspraken

Ook daar waar het nu door de crisis minder
goed gaat maken we alleen afspraken die
daadwerkelijk perspectief bieden. Op plekken
waar door de crisis substantieel minder geld is
zetten we in op behoud van werkgelegenheid
door arbeidsduurverkorting, omscholing of
plaatsmaakregelingen. Afspraken in het kader
van eerder stoppen met werken dragen, als dit
werk wordt herbezet, ook bij aan behoud of
herstel van werkgelegenheid. Perspectief
bieden doen we ook door oog te hebben voor
de kwaliteit van werk en afspraken te maken
die de grip op arbeidstijden en de balans tussen
werk en privé verbeteren. Afspraken rondom
thuiswerken zijn ook een belangrijk onderdeel
van de arbeidsvoorwaardeninzet van de FNV.
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Hoofdstuk 1 - Zekerheid
Steeds meer steun voor flexanalyse FNV

De eerste drie jaar van deze congresperiode heeft
de FNV ingezet op een duidelijke
arbeidsvoorwaardenagenda gericht op meer
zekerheid, een eerlijk inkomen en kwaliteit van
werk inclusief gezond met pensioen kunnen gaan.
Voor de Covid-19-uitbraak zagen we steeds meer
draagvlak voor de FNV-agenda ontstaan. Zeker
waar het om de doorgeslagen flexibilisering van de
Nederlandse arbeidsmarkt gaat. Onder andere de
WRR en de Commissie Borstlap gaven aan dat de
flexibilisering van de arbeidsmarkt te ver is
doorgeslagen en dat er structurele hervormingen
nodig zijn om de balans op de arbeidsmarkt te
herstellen.
Met inmiddels 34 procent flexwerk is de
Nederlandse arbeidsmarkt veel sterker
geflexibiliseerd dan in andere Europese landen het
geval is. Het aantal flexbanen is, zeker onder
laagbetaalde werknemers, de afgelopen 15 jaar
fors toegenomen. Terwijl onderzoeken uitwijzen
dat 9 op de 10 Nederlanders, óók jongeren, het
liefst een vaste baan heeft, had voor de crisis bijna
1 op de 5 werknemers in Nederland een onzeker
contract. Voordat er in de beginfase van de crisis
honderdduizenden flexwerkers de laan uit zijn
gestuurd telde Nederland in totaal bijna twee
miljoen werkenden met een flexibele
arbeidsrelatie. Daarnaast is ook het aantal zzp-ers
de afgelopen jaren fors toegenomen. Nederland
kent inmiddels ruim 1 miljoen ZZP’ers, die samen
circa 13 procent van alle werkenden in Nederland
uitmaken. Natuurlijk zitten hier veel bewuste
ondernemers tussen die in alle vrijheid opdrachten
kunnen aannemen of weigeren en over hun
uurtarief kunnen onderhandelen. Een aanzienlijk
deel van het werk dat vandaag de dag door ZZP’ers
wordt uitgevoerd is echter laagbetaald werk dat
vroeger door werknemers in vaste dienst werd
uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
pakketbezorging of schoonmaakwerk. Het
uurtarief van deze ZZP’ers is vaak zo laag dat zij
onvoldoende middelen hebben zich te verzekeren
voor ziekte en werkloosheid of om te sparen voor
een fatsoenlijk pensioen.
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ZEKERHEID
INZET
• Meer afspraken over de doorstroom
van onzekere naar vaste
volwaardige banen met voldoende
uren zodat meer werkenden kunnen
rekenen op zekerheid, een goed
sociaal vangnet en een fatsoenlijke
pensioenregeling. Structureel werk
wordt uitgevoerd door werknemers
in vaste dienst.
• Flexwerk mag alleen worden ingezet
om ziek en piek op te vangen, de
enige acceptabele vormen voor dit
flexwerk zijn interne flexibiliteit door
medewerkers in vaste dienst of een
uitzendcontract (dus geen
payrolling, contracting,
schijnopdrachtgeverschap etc.). Er
kan slechts een afgebakende
periode van maximaal zes maanden
gebruik worden gemaakt van
uitzendwerk, heeft een bedrijf voor
een langere periode werk dan
worden mensen in dienst genomen.
• Voorkomen moet worden dat er nu
vele vaste banen verdwijnen die
wanneer het weer aantrekt worden
vervangen door goedkope
flexkrachten. Daarom zetten we
hierop anticiperend in op afspraken
met werkgevers over de verhouding
vast- en flex in het huidige en
toekomstige personeelsbestand.
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Met dit soort constructies waarmee schijnopdrachtgevers werkenden in het ZZP-schap dwingen proberen
zij de verantwoordelijkheden die bij het werkgeverschap horen te ontlopen en de risico’s op werkenden af
te wentelen. Hiermee benadelen schijnopdrachtgevers niet alleen de ZZP’ers in kwestie die onvoldoende
inkomsten genereert om zich te kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid. Hiermee
wordt ook een bom onder het socialezekerheidsstelsel gelegd. De overheid loopt door
schijnopdrachtgeverschap veel inkomsten mis waardoor de lasten voor de verzorgingsstaat door een
steeds kleinere groep moeten worden gedragen. De FNV zet zich ook komend jaar, samen met de
werkenden die het betreft, in voor een fatsoenlijk minimumuurtarief voor ZZP’ers en het recht om hier
collectief over te onderhandelen.

Doorgeslagen flexibilisering slecht voor werkenden en voor de economie

Veel flexwerkers verkeren door de coronacrisis in werk- en inkomensonzekerheid. Duizenden uitzend- en
oproepkrachten zijn aan het begin van de coronacrisis direct al de laan uitgestuurd. Velen van hen zijn nu
afhankelijk van kortdurende WW of de bijstand. Sommigen hebben in het geheel geen recht op een
uitkering. Ook heeft de coronacrisis pijnlijk duidelijk gemaakt dat een groot deel van de zelfstandigen geen
of te weinig financiële reserves heeft om de klappen van crisis op te vangen waardoor ook zij voor hun
levensonderhoud op tijdelijke ondersteuning vanuit de overheid zijn aangewezen.
Dit onderstreept nogmaals dat er echt meer vaste banen moeten komen die voldoende zekerheid bieden.
Regulier werk dat de afgelopen jaren steeds meer door onderbetaalde zelfstandigen werd uitgevoerd, zoals
bijvoorbeeld pakketbezorging, zou weer gewoon in loondienst dienen te worden uitgevoerd. Ook de
commissie Borstlap heeft deze analyse van de FNV overgenomen. De commissie heeft in haar advies aan
de regering gesteld dat er een meer geordende arbeidsmarkt moet komen met drie typen contracten: 1.
Voor (on)bepaalde tijd rechtstreeks in dienst van een werkgever 2. Uitzendwerk voor tijdelijk werk dat qua
duur en omvang niet of moeilijk voorzienbaar is, met een maximumtermijn aan de terbeschikkingstelling
van een uitzendwerknemer aan een specifieke opdrachtgever en 3. De echte zelfstandigen die zelf met
opdrachtgevers kunnen onderhandelen en een eerlijk tarief vragen zodat zij een fatsoenlijk pensioen
kunnen opbouwen, goed verzekerd zijn en niet afhankelijk zijn van fiscale voordelen. Zo kan men een buffer
opbouwen waardoor er in tijden van crisis niet hoeft te worden teruggevallen op het vangnet van de staat
dat voor werkenden in loondienst is ingericht. Bij bepaalde tijd contracten is het belangrijk waakzaam te
blijven voor draaideurconstructies, structureel werk dient te worden uitgevoerd door medewerkers met
een vast contract. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er continu gebruik wordt gemaakt van elkaar
afwisselende medewerkers met een tijdelijk contract.
We zien te vaak dat werkgevers hun winsten proberen te maximaliseren door arbeid zo goedkoop mogelijk
in te kopen. De FNV wil dat de concurrentie op arbeidskosten een halt toe wordt geroepen en dat
werkenden de zekerheid krijgen die ze verdienen. Wat de FNV betreft is het inzetten van flexkrachten
alleen acceptabel om piek-en-ziek op te vangen, waarbij het inzetten van flexkrachten natuurlijk beprijsd
dient te worden. Structureel werk dient te worden uitgevoerd door werknemers in vaste dienst en
collega’s mogen niet tot concurrenten van elkaar gemaakt worden. Bij gelijk werk horen gelijk loon en
gelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder ook het pensioen. De FNV zet zich nadrukkelijk in voor een
inclusieve cao die voor alle werkenden geldt. Goede afspraken dienen ook te worden uitgevoerd. Om er
actief op te kunnen toezien dat gemaakte afspraken worden nageleefd, zijn onder andere toegang tot de
werkvloer en overige facilitering van naleving van cruciaal belang.
Daar waar de resultaten op het gebied van de banenafspraak achterblijven, gaan we solidair de strijd aan
om ook voor deze doelgroep arbeidsplekken te realiseren.
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Hoofdstuk 2 – Eerlijke beloning
Crisis en ongelijkheid

De rekening van de vorige crisis is destijds
eenzijdig bij gewone werkenden neergelegd.
Zij verloren hun baan of moesten, om aan het
werk te kunnen blijven, genoegen nemen met
werk dat geen of onvoldoende
bestaanszekerheid bood en zagen hun
loonontwikkeling stagneren. Toen de
economie weer in de lift zat, profiteerden zij
onvoldoende mee.
Vervolgens zagen zij zich ook nog
geconfronteerd met een kabinet dat ‘om de
economie te stimuleren’ tientallen miljarden
euro’s op zaken als zorg, onderwijs en sociale
zekerheid heeft bezuinigd. Tegelijkertijd
werden de belastingen en accijnzen voor
werknemers en consumenten verhoogd. Het
grootste deel van de jarenlange
bezuinigingen naar aanleiding van de
kredietcrisis is destijds op huishoudens en de
publieke sector afgewenteld terwijl het
bedrijfsleven grotendeels is ontzien.
Het mag dan ook geen verrassing heten dat
de ongelijkheid hierdoor alleen maar verder is
toegenomen. Toen de economie weer
aantrok en er weer volop winsten werden
gemaakt hebben werkenden hier hun eerlijke
deel niet van gekregen. Sterker nog. De
afgelopen tien jaar is de Nederlandse
economie flink gegroeid maar besteedbare
inkomens zijn in koopkracht achter gebleven.
Voor werknemers met een laag inkomen is dit
in versterkte mate het geval. Tussen 2012 en
2017 zijn de 30 procent laagste inkomens er
gemiddeld slechts 1.5 procent in koopkracht
op vooruit gegaan. Daartegenover staat dat
de rijkste 10 procent er in dezelfde periode 7
procent op is vooruitgegaan.
De jongeren die nu opgroeien zijn de eerste
generatie die slechtere economisch
vooruitzichten heeft dan de generatie van
hun ouders. De groep werkenden op of rond
het wettelijk minimumloon (WML) is de
afgelopen jaren, ondanks de voorspoed,
zowel in absolute als in relatieve zin alleen
maar groter geworden. Deze werkenden op
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EERLIJKE BELONING
INZET
•

Gelijk loon voor gelijk werk: alle flexwerkers dienen
dezelfde beloning voor het werk te krijgen als de
collega’s die in vaste dienst zijn. Ook dienen zijn
vanaf de eerste werkdag pensioen op te bouwen.
Naast de inlenersbeloning voor flexwerk zet de FNV
zich ervoor in dat ook overige arbeidsvoorwaarden
zoals de 13e maand, toeslagen, winstdeling en
kerstpakketten aan flexwerkers worden toegekend.

•

Looneis 2021:
1. De FNV zet daar waar het goed gaat in op een
centrale looneis en richtlijn van 5 procent per
jaar en het stapsgewijs verhogen van het
minimumloon naar tenminste 14 euro per uur.
Veel werkenden verdienen een inkomen op of
rond het WML. Dat is onvoldoende om
fatsoenlijk van te kunnen leven. Zolang we dat
nog niet gerealiseerd hebben, gaan we in cao’safspraken maken waarin we toewerken naar een
start van de laagste schaal op tenminste 14 euro
per uur. Iedereen vanaf 18 jaar zou hier recht op
moeten hebben. Daarom gaan we door met het
schrappen van jeugdschalen.
2. In sectoren die door de crisis in zwaar weer
verkeren maken we maatwerk afspraken met
een lagere looneis. Belangrijk hierbij is dat deze
afspraken werkenden perspectief bieden. Werk
en koopkracht dienen te worden behouden.
Werknemers die nu geen eerlijk deel van de
welvaart krijgen dienen er in koopkracht op
vooruit gaan. Ook zetten we in op afspraken
waarbij werkenden een duidelijk perspectief
hebben deze keer wel mee te profiteren als het
weer beter gaat. Andere voorbeelden van
perspectiefafspraken zijn arbeidsduurverkorting
met behoud van loon of extra vrije dagen die
later in te ruilen zijn voor loon.
3. Ondergewaardeerde werknemers in vitale
beroepen verdienen juist nu échte waardering in
de vorm van een structurele verbetering van hun
arbeidsvoorwaarden.
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of rond het WML verdienen lang niet altijd een leefbaar loon en hebben door onzekere contracten en
interne flexibiliteit vaak ook te kampen met bredere bestaansonzekerheid. Het huidige minimumloon heeft
nu circa 20% minder koopkracht dan aan het eind van de jaren ’70. Er zijn inmiddels honderdduizenden
werkende armen en een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
De balans raakt steeds verder zoek. De rijkste 1 procent van de huishoudens bezit volgens de nieuwste cijfers
een derde van al het private vermogen in Nederland, ongeveer 1.600 miljard euro. De rijkste 20 procent
hebben samen bijna 83 procent van het totale vermogen in handen. Daartegenover staat de onderste helft
van de 7,7 miljoen huishoudens, die weinig of geen vermogen heeft, of alleen schulden. De
inkomensverschillen zijn groot. Kijk bijvoorbeeld naar de supermarkten waar de medewerkers er de
afgelopen jaren in koopkracht op zijn achteruit gegaan, maar waar de topmannen van Ahold en Jumbo met
vele miljoenen per jaar naar huis gaan. Het zijn de werkenden die ervoor zorgen dat bedrijven winst kunnen
maken, maar zij hebben vervolgens geen grip op wat er met deze winsten gebeurt.

Sterkste schouders, zwaarste lasten

Anders dan in de vorige crisis, die grotendeels door normale werkenden is betaald, wil de FNV dat de sterkste
schouders nu hun verantwoordelijkheid nemen en de zwaarste lasten dragen. Wat betreft het eerlijk
verdelen van de welvaart valt er nog een wereld te winnen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat Nederlanders
voor het inkomensverschil tussen de boven- en onderkant van een bedrijf een loonkloof van een op vijf
genoeg vinden is dit in werkelijkheid maar liefst een op 17. Dat betekent dus dat de top van een bedrijf
gemiddeld circa 17 keer meer verdient dan lager betaalde werkenden in het bedrijf. Op 5 januari 2020 was
het in Nederland de zogenaamde Fat Cat Day. Dat is het moment waarop de 14 invloedrijkste CEO’s
gemiddeld al een beloning op zak hebben waar je met het minimumloon een heel jaar voor moet werken.
Zeker in deze tijd van crisis vallen dit soort exorbitante beloningen aan de top niet uit te leggen. Wat de FNV
betreft zou het inkomen van de mensen aan de top niet hoger dan tien keer het laagste salaris binnen een
bedrijf mogen zijn.
De FNV vindt dat er een verandering moet komen in de manier waarop de welvaart in Nederland wordt
verdeeld. Alleen zo komen we socialer uit de crisis. De loonontwikkeling was jarenlang zeer beperkt en
ondanks de economische groei van de afgelopen periode is er nog steeds geen inhaalslag gemaakt. Nu we in
een recessie zijn beland en we weten dat een crisis zonder stevig ingrijpen de ongelijkheden alleen maar zal
vergroten, is het van belang richting te geven aan een eerlijke arbeidsmarkt zodat we socialer uit de crisis
komen. Daarom zetten we, waar dit mogelijk is, onverminderd in op een stevige loonsverhoging. Werkenden
mogen er niet in koopkracht op achteruitgaan. Dat is ook niet goed voor de economie.
We zien dat juist in de private sectoren waar mensen tijdens corona door hebben gewerkt en waar ook nu
volop winst wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij de supermarkten, de lonen veel te laag liggen. Dit terwijl
er voldoende geld is om deze vitale werkers een fatsoenlijk loon te betalen waarvan ze normaal kunnen
rondkomen. Er moet verandering komen in het onderbetalen van werkenden en dit rechtvaardigt op deze
plekken dan ook een stevige looneis. Dit geldt ook voor de publieke sectoren waar meer geld naartoe moet
zodat onze zorgwerkers, onderwijzers, brandweermannen en anderen een eerlijk loon krijgen voor het
belangrijke werk dat zij doen.
Daarnaast willen we juist nu de groeiende inkomensongelijkheid tegengaan door afspraken te maken gericht
op het verkleinen van beloningsverschillen. Iedereen die in Nederland werkt zou fatsoenlijk moeten
kunnen rondkomen. Er is een grote groep werkenden die een inkomen op of rond het WML verdient.
Daarom is het naast het afspreken van een eerlijke loonsverhoging noodzakelijk dat ook het minimumloon
omhoog gaat. Om te zorgen dat iedereen een leefbaar loon verdient, moet het wettelijk
minimumuurloon in stappen richting 14 euro. Dat is goed voor de mensen die het minimumloon
verdienen, goed voor de economie en goed voor de samenleving.
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Ook blijven we ons onverminderd inzetten voor het opheffen van beloningsverschillen tussen vrouwen en
mannen. Gecorrigeerd voor parttime werk verdienen mannen gemiddeld nog altijd gemiddeld 14% bruto
meer per uur. Door in te zetten op het structureel verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in cruciale
beroepen zoals de zorg, het onderwijs en de kinderopvang, beroepen waar vrouwen oververtegenwoordigd
zijn, zetten we grote stappen in de equal pay agenda. Evenals met het verhogen van het minimumloon naar
tenminste 14 euro per uur, aangezien vrouwen oververtegenwoordigd zijn in lager betaalde beroepen.

Passende afspraken in sectoren waar het minder gaat

Ook in sectoren waar het nu slecht gaat zetten we in op afspraken die bijdragen aan een eerlijke
arbeidsmarkt. Daar waar werkgelegenheid verloren gaat, kunnen we bijvoorbeeld inzetten op mobiliteit en
(om)scholing. Er zijn nog steeds sectoren met een nijpend tekort aan arbeidskrachten. Omscholing richting
aantrekberoepen biedt een kans om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Ook herverdeling
van werk door middel van generatiepactregelingen, afspraken gericht op eerder stoppen met werken of
het begrenzen van overwerk zijn voorbeelden van afspraken die op een positieve manier bijdragen aan
behoud of herstel van werkgelegenheid.
Wat betreft loon zijn er maatwerkafspraken mogelijk zoals bijvoorbeeld arbeidsduurverkorting met behoud
van loon. Wel is het van belang dat er, voorafgaand aan het in gesprek gaan over maatwerkoplossing, op een
transparante manier inzichtelijk wordt gemaakt hoe betreffend bedrijf of betreffende organisatie er precies
voor staat. Richting geven aan die eerlijke arbeidsmarkt betekent ook: niet mee gaan in de waan van de dag.
Veel van de bedrijven die op dit moment in zwaar weer verkeren zullen op termijn weer winst gaan maken.
Ook hier moeten we afspraken maken waardoor werknemers, al dan niet op termijn, hun eerlijke deel van
deze winsten krijgen.
De rekening van de coronacrisis mag niet opnieuw bij gewone werkenden worden neergelegd. Als we de
koek eerlijker delen kunnen we ervoor zorgen dat de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten
dragen. Dat rechtvaardigt een begrenzing van topinkomens en structurele nominale loonsverhogingen.
Waarmee elke werknemer, ongeacht het salaris, er hetzelfde bij krijgt. Hiermee zorgen we voor
koopkrachtbehoud, kunnen werknemers die geen eerlijk deel van de welvaart verdienen een inhaalslag
maken en krijgen zij een eerlijker deel van de gemaakte winsten.
Daar waar het door de coronacrisis nu minder gaat vinden we het niet meer dan gerechtvaardigd dat de
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen zodat iedereen een fatsoenlijk en leefbaar inkomen kan
verdienen. Ook in deze sectoren kunnen we sociale loonafspraken maken waarmee de smalste schouders er
het meest op vooruit gaan.
Sociale en eerlijke arbeidsvoorwaarden krijgen we niet cadeau. Een goede cao kan alleen worden
afgedwongen dankzij de inzet van onze leden. Het is nog lang niet voor iedereen duidelijk dat een goede
cao niet vanzelf tot stand komt en dat het letterlijk loont om lid van de vakbond te zijn. Cao-afspraken zoals
die het afgelopen jaar in de Metaal en Jeugdzorg zijn gemaakt, waar de werkgevers een jaar lang of zelfs
structureel het vakbondslidmaatschap betalen, kunnen de noodzaak tot organisatie voor werkenden
inzichtelijker maken.
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Hoofdstuk 3 – Kwaliteit van werk en gezond
met pensioen
Zeggenschap
De FNV vindt dat werkenden recht hebben op
kwaliteit van werk. Dit betekent dat zij
gewaardeerd worden, zeggenschap over hun
werk hebben en hun werk op een gezonde
manier doen, zodat zij ook na hun pensioen nog
vitaal kunnen zijn. Als werkenden voldoende tijd
en waardering voor hun werk krijgen, leveren ze
bovendien meer kwaliteit en zijn ze
innovatiever. Op dit moment hebben veel
werkenden te maken met ongezond veel
werkdruk. Door een gebrek aan zeggenschap
over hun arbeidstijden lukt het vaak niet om tot
een goede balans tussen werk- en privéleven te
komen. Lang niet iedereen is in staat om op een
gezonde manier de pensioengerechtigde leeftijd
te bereiken. Niet op elkaar aangesloten diensten
moeten draaien, zoals bijvoorbeeld zorgwerkers
van wie de werkdag is opgesplitst in de ochtenden avondpiek, legt een grote druk op het
privéleven. Dat geldt ook voor het altijd
beschikbaar moeten zijn voor deeltijdwerk waar
geen gebruik gemaakt wordt van vaste roosters,
zoals bijvoorbeeld in de detailhandel veel
voorkomt. Hierdoor wordt het lastig om vaste
activiteiten naast het werk te plannen, zoals
wekelijks met je kind meegaan naar de
sportvereniging.
De FNV zet daarom in op het vergroten van de
grip op arbeidstijden. Het is belangrijk dat
werkenden meer zeggenschap over hun
werktijden krijgen. Denk aan meer invloed op
hun roosters en de verstoringen daarop
(bijvoorbeeld overwerk), de locatie waar zij
werken en hun vrije tijd. Daarnaast willen we dat
de beschikbaarheidseisen die aan werkenden
worden gesteld, worden begrensd.
De FNV pleit al jaren voor een eerlijke verdeling
van zorg en werk en vindt dat de
verlofmogelijkheden voor ouders en
mantelzorgers moet worden verbeterd. Het is
van groot belang dat het ouderschaps- en
mantelzorgverlof volledig wordt doorbetaald

KWALITEIT VAN WERK & GEZOND
MET PENSIOEN
INZET
•
In cao’s inzetten op dat werknemers vanaf
1 januari 2021 3 jaar voor de AOW-datum een
uitkering van € 21.200 bruto ontvangen om
eerder stoppen met werken, voor wie dat nodig
heeft, mogelijk te maken. In sectorale cao’s
kunnen daarvoor fondsen worden gevormd.
•
Bij zwaar werk inzetten op een kortere
voltijdsnorm met behoud van salaris en goede
afspraken over herbezetting.
•
Afspraken die de maximale
beschikbaarheid van werknemers begrenzen, juist
in deze tijd waarin we steeds meer thuiswerken.
•
Duidelijke afspraken over het begrenzen
van overwerk en de compensatie in tijd (pauze en
verlof)
•
Harde afspraken over het recht om gebruik
te maken van een generatiepactregeling met
volledige herbezetting van de minder te werken
uren.
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zodat het ook voor werkenden met een laag inkomen mogelijk is om dit verlof op te nemen.
Nu veel werkenden, die dat anders niet of in veel mindere mate doen, door de coronacrisis thuiswerken is
het belangrijk dat we daar ook aan de cao-tafel aandacht voor hebben. Voorkomen dient te worden dat werk
en privé steeds meer door elkaar heen gaan lopen waardoor men grip op arbeidstijden verliest en de
werkdruk toeneemt. Daarom moeten er goede afspraken worden gemaakt over wederzijdse verwachtingen
bij thuiswerken en het recht op onbereikbaarheid. Ook is het van groot belang dat het werk vanuit huis op
een veilige en gezonde manier kan worden uitgevoerd, met alle faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Voorts
mag het natuurlijk niet zo zijn dat werkenden die verplicht worden thuis te werken hier financieel nadeel van
ondervinden, een thuiswerkvergoeding is daarom op zijn plaats. De FNV hecht eraan dat, wanneer de aard
van het werk het toelaat, mensen ook in de toekomst het recht blijven houden om een gedeelte van de tijd
thuis te werken. Thuiswerken mag echter geen plicht worden.
De FNV vindt het belangrijk dat alle werkenden gezond met pensioen gaan. Werkgevers hebben hierin een
grote verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten ervoor zorgen dat het werk mensen niet te zwaar belast
en tijdig investeren in omscholing en andere maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid.
Herverdeling van werk
Nu er door de crisis veel banen verloren dreigen te gaan is herverdeling van werk een belangrijk thema. Om
oudere werknemers in de gelegenheid te stellen de jaren voorafgaand aan het pensioen minder te gaan
werken en jongeren meer perspectief op werk te geven blijven we, zeker nu, inzetten op harde afspraken
over het recht om gebruik te maken van een generatiepactregeling. Bij het generatiepact gaat de oudere
werknemer minder uur per week werken terwijl de pensioensopbouw volledig doorloopt en het loonverlies
gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De minder te werken uren worden volledig herbezet zodat de werkdruk
niet oploopt. Het generatiepact biedt bovendien een mooie gelegenheid tot overdracht van kennis en kunde
van de oudere medewerker richting de jongere medewerker die de vrijgevallen uren herbezet. Ook door
overwerk tegen te gaan kunnen meer nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.
Bij zwaar werk zetten we in op een kortere voltijdsnorm. Aansluitend bij het streven van de FNV om een 32urige werkweek als norm te realiseren. Dit zorgt voor verlaging van de belasting en meer tijd voor herstel van
de werknemer, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en de werknemer in betere gezondheid met
pensioen kan gaan. Ook door in te zetten op een kortere voltijdsnorm bij zwaar werk, met goede afspraken
over herbezetting van de uren die hierdoor vrijvallen, creëren we in de context van de coronacrisis meer
werkgelegenheid.
Nu er een pensioenakkoord is bereikt gaan we aan de slag met het maken van cao-afspraken over eerder
stoppen met werken. De werkgever per 1 januari 2021, zonder RVU-heffing, 3 jaar voor de AOW-datum een
regeling aanbieden, waarbij de werknemer € 21.200 bruto per jaar krijgt. Deze afspraak moet nog worden
omgezet in wetgeving, maar de FNV zet nu al in op het verzilveren van deze afspraak. Ook afspraken gericht
op eerder stoppen met werken zijn een mooie kans tot het herverdelen van werk en het scheppen van
perspectief voor de nieuwe generatie werkenden.
Op het moment van het schrijven van de arbeidsvoorwaardenagenda 2020 is het steunpakket vanuit de
overheid wederom verlengd. In het kader van onze ambitie om socialer uit de crisis komen en het
verlengen van het steunpakket gaan we dit seizoen aan de cao-tafels met goede moed aan de slag. Samen
gaan we ervoor zorgen dat, anders in eerdere crises, werkenden deze keer wél met een betere
uitgangspositie uit de crisis komen. Als FNV blijven we ons ook in 2021 onverminderd inzetten om richting
te geven aan een socialer Nederland met een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen.
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