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Partijen praten wél over moderniseringsagenda 

 

Cao nog niet op agenda 
 

WOERDEN - De huidige cao voor supermarktpersoneel loopt op 1 april van dit jaar 
af. Maar werkgevers en werknemers hebben de messen nog niet geslepen voor de 
komende onderhandelingen. Alleen de FNV heeft eisen geformuleerd. Het 
Vakcentrum en de VGL namens werkgevers, en de CNV namens werknemers praten 
wel met elkaar, maar die gesprekken gaan over een moderniseringsagenda. Hoe 
ziet de nabije toekomst van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de supermarkt eruit? 
Afspraken over een nieuwe cao staan nog niet in de agenda. 'We zitten nog 
helemaal niet in die onderhandelingsmodus.' 
 
Door Henri Maarse 
 
Het is opmerkelijk stil aan het cao-front. Hoewel 1 april niet zo heel ver meer weg is, staat in 
de agenda van werkgevers en werknemers nog geen datum gepland voor de eerste 
onderhandelingsronde voor een nieuw cao.  
 
De FNV deed afgelopen zaterdag in Utrecht een eerste poging om voor wat deining in de 
rimpelloze vijver te zorgen. De bond nam tijdens een manifestatie in de Domstad het stokje 
over van enkele kaderleden die de afgelopen periode via social media de aandacht vestigden 
op de supermarktbranche. Twee vrouwen uit die kadergroep, werkzaam bij AH, plaatsten 
onder de naam 'Je kan me rug op met je cao' een filmpje op Facebook waarin de eisen voor de 
komende cao-onderhandelingen op een ludieke banier in beeld werden gebracht: 2 procent 
extra over het volledige salaris van 1 juli tot en met 31 december 2016, 2,5 procent structureel 
erbij in 2017 en compensatie voor het wegvallen van de toeslagen in de toekomst.  
 
Harde en heldere eisen, maar het is de vraag of ze de onderhandelingstafel halen. De FNV 
moet namelijk nog beslissen of het überhaupt deelneemt aan de besprekingen over een nieuwe 
cao. De grootste vakbondsorganisatie heeft zichzelf bij de vorige cao-onderhandelingen 
buitenspel gezet. Onderhandelaar Peter van der Put was zo ontevreden over het 
onderhandelingsresultaat, dat hij weigerde zijn handtekening eronder te zetten. Van der Put 
vroeg en kreeg daarvoor overigens de steun van zijn leden. Desgevraagd zegt Van der Put nu 
dat hij met zijn kaderleden op 15 februari om de tafel gaat om te bepalen of de FNV weer gaat 
deelnemen aan de cao-onderhandelingen. Hij acht die kans fifty-fifty, maar hoopt dat hij van 
zijn leden het groene licht krijgt om weer mee te doen. 'Ik beschouw de cao-loze periode voor 
ons absoluut niet als verloren tijd. Wij hebben veel gesprekken gevoerd met onze leden en zijn 
veel op de winkelvloer geweest, maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je de belangen van je 
leden aan de onderhandelingstafel kunt behartigen en een goede cao voor hen uit het vuur 
kunt slepen.' 
 
Moderniseringsagenda 
In het laatste cao-akkoord is door werkgevers en CNV besloten tot het vaststellen van een 
zogenoemde moderniseringsagenda. Het was een poging om, zonder het gebruikelijke 
gehakketak, te praten over de toekomst van de supermarkt en de rol van de medewerkers 
daarin. 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over 
werktijden of hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een beter loopbaanperspectief voor 
medewerkers ontstaat?', geeft CNV-onderhandelaar Wessel Breunesse de richting van de 
gesprekken aan.  
 
Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten is ingenomen met die gesprekken over de 
moderniseringsagenda. 'Het is goed om eens een keer in een vrijere atmosfeer te kunnen 



discussiëren over arbeidsvoorwaarden. Hoe gaan we om met de beloning van flexibiliteit, wat 
doen we met oudere medewerkers, hoe gaan we om met het systeem van jeugdlonen, of hoe 
gaan we om met re-integratie? Allemaal vragen die medebepalend zijn voor je visie op de 
branche. Die visie is vervolgens weer richtinggevend voor de afspraken, die je in de cao maakt. 
Of dat ook leidt tot makkelijker cao-onderhandelingen? Ik ben een optimistisch mens.'  
 
De FNV was ook voor de gesprekken over de moderniseringsagenda uitgenodigd, maar is na een 
keer afgehaakt. Peter van der Put: 'Ik vind het prima om over vernieuwing en de 
toekomst van de branche te praten, maar ik wil wel graag op gelijk niveau beginnen. Voor mij 
houdt dat in dat wij eerst even het afschaffen van de toeslagen compenseren. Het viel mij op, 
dat de werkgevers het vooral over het afschaffen van de toeslagen hadden. Het leek wel alsof 
dat in hun ogen de kern van vernieuwing was. En ik heb geen zin om een discussie te gaan 
voeren over dag- of avondwerk als we het niet eens zijn over de constatering dat de lonen in 
de supermarktbranche gewoon laag zijn. De loonstijging over de laatste vier jaar is 5 procent 
geweest? Vind je dat veel? We praten wel over een sector die winstgevend is.'  
 
CNV-onderhandelaar Breunesse is een stuk minder kritisch over de moderniseringsagenda. 
Volgens hem zijn de verschillen tussen werkgevers en werknemers niet zo groot. 'Ik heb in elk 
gevoel dat de verschillen overbrugbaar zijn en dat we nu in een goede sfeer tot een goede 
agenda kunnen komen. Ik verwacht ook dat we eind maart concrete resultaten op tafel kunnen 
leggen.'  
 
De CNV heeft nog geen eisenpakket geformuleerd voor de komende cao-onderhandelingen, zegt 
Breunesse. 'Ik zit nog helemaal niet in die onderhandelingsmodus. We zijn nog volop met die 
moderniseringsagenda bezig. Ja, natuurlijk moet we straks ook zorgen voor boter bij de vis 
voor onze leden. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat we daar uit zullen komen.'  
 
Ook de werkgevers hebben hun verlanglijstje nog niet op tafel gelegd, zegt Hoogstraaten. 'We 
gaan eerst de huidige gesprekken afronden. Daarna komen de cao-onderhandelingen aan de 
beurt.' 
 
 
De FNV moet nog een beslissing nemen over de vraag of het wel of niet deelneemt aan de 
komende cao-onderhandelingen.  
 


