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Inzetbrief CNV Overheid voor cao Gemeenten 2017
 
Hieronder de voorstellen van CNV Overheid voor een nieuwe cao Gemeenten. De cao is een
belangrijk middel om werkenden in organisaties optimaal te laten functioneren. Daaronder
verstaan we dat zij kunnen presteren, met plezier kunnen werken en dat medewerkers zich zo
ontwikkelen dat zij geschikt blijven voor hun functie en hun loopbaan.    

 
 
1. Waardering voor de medewerker
Medewerkers zetten zich elke dag volledig in voor hun aandeel in de publieke dienstverlening. Daar
hoort een volwaardige beloning bij. Om een bescheiden koopkrachtstijging te realiseren vragen wij
een loonstijging van 2,5% op jaarbasis zodat met de oplopende inflatie een bescheiden algemene
koopkrachtstijging mogelijk wordt. Daarmee wordt de werken bij de Gemeenten aantrekkelijker en
bewijzen wij dat een ambtelijke cao wel degelijk concurrerend kan zijn.

 
 
2. Samen naar een nieuwe cao
Werkgroepen hebben voorstellen gedaan over beloning, flexwerk en verlof. Wij danken alle
betrokkenen voor hun inzet die geleid heeft tot concrete voorstellen. CNV wil doorgaan met de
vernieuwing van de cao en zoveel mogelijk medewerkers betrekken bij hun eigen
arbeidsvoorwaarden. Op basis van de resultaten van de drie werkgroepen cocreatie, voortgekomen
uit de vorige cao, komen wij tot de volgende inzet voor de nieuwe cao:

 
Beloning meer relateren aan inzet
CNV is blij met het uitgangspunt dat bewust belonen moet bijdragen aan de dialoog tussen
medewerker en leidinggevende. Beloning moet een positief effect hebben op de motivatie en ertoe
leiden dat medewerker en leidinggevende elkaar beter verstaan. De gesprekscyclus willen we
daarom nog eens scherp met elkaar afspreken. Hoe vaak spreken betrokkenen elkaar, hoe wordt
toegewerkt naar het besluit op zo’n manier dat de uitkomst eigenlijk niet meer kan verassen, hoe
waarborgen we dat de leidinggevende voldoende inzicht heeft in het functioneren? We willen een
kader uitwerken waardoor betrokkenen vertrouwen hebben in de weg die met bewust belonen
wordt opgegaan.

 
Een ander aandachtspunt is het geld. Wordt bewust belonen extra gefinancierd of gaat de
bovengemiddelde salarisstijging van de ene medewerker noodzakelijk samen met een beperkte of
geen salarisontwikkeling van de ander? En 75% van de medewerkers heeft het maximum van de
schaal bereikt. Als zij in aanmerking gaan komen voor een extra uitkering dan moet deze ook
gefinancierd worden. Anders zou deze beloningsvorm uit hetzelfde budget komen als waaruit de
medewerkers worden beloond die de schaal nog aan het doorlopen zijn. Ook willen we voorkomen
dat deze groep door bewust belonen trager door de schaal groeit dan vroeger. Een landelijk
systeem van bewust belonen veronderstelt eigenlijk een verregaande uniformiteit in de
gesprekscyclus en personeelsbeleid bij alle gemeenten. Het systeem en de werking ervan willen
we, als er al toe besloten wordt, daarom vooralsnog niet onomkeerbaar of breed invoeren.    

 
Flexwerk
De werkgroep noemt lokale initiatieven om beter samen te werken en externe inhuur te
verminderen. We willen deze initiatieven via het A&O fonds in kaart brengen en onderzoeken. Zo
kan wat werkt of juist moet worden voorkomen worden gedeeld. Ook willen we afspreken
dergelijke initiatieven te bevorderen. We moeten niet bang zijn om ook flexibel te zijn als het gaat
om het aanpakken van werk van een lager niveau. Maar we moeten wel waarborgen dat flexibiliteit
wordt beloond en niet leidt tot negatieve gevolgen voor werk en loon. Een flexibele functie moet
per saldo gelijkwaardig blijven.

 
Over excessen van inhuur moeten we helder zijn. Payrollers of andere flexkrachten die eigenlijk
vast werk verrichten, of werk dat vast te organiseren is, horen er bij en moeten gewoon in dienst
zijn. Ook het afwentelen van fluctuaties of werkgeversrisico’s is niet gewenst. De omvang van de
flexibele schil moet worden besproken zodat de inzet beperkt blijft tot wat het echt nodig is.
Daarbij willen wij flexkrachten extra belonen in geld of faciliteiten om ervoor te zorgen dat deze
medewerkers een buffer kunnen opbouwen voor de veel grotere kans op een periode van



werkloosheid en net als de vaste krachten meedoen met scholing en loopbaanbeleid gericht op
duurzame inzetbaarheid. We willen voorkomen dat de kloof tussen vast en flexibel wordt vergroot
doordat de flexwerker een goedkopere kracht is, met minder arbeidsvoorwaarden en minder
kansen op ontwikkeling.

 
Een belangrijk instrument in dit verband is het strategisch personeelsbeleid waarbij inzichtelijk
wordt gemaakt hoe de organisatie zich ontwikkelt en op welke manier functies en medewerkers
daar op kunnen aansluiten. Het uitgangspunt is de verbinding tussen personeelsplanning en de
strategie van de organisatie. Zo wordt overtolligheid voorkomen en de noodzaak om flexkrachten
aan te nemen bijvoorbeeld vanwege pensionering van een cohort medewerkers of omdat blijkt dat
de benodigde kennis niet aanwezig is. Ook ontstaan er meer kansen om functies te maken voor
arbeidsgehandicapten. Iedereen vindt strategisch personeelsbeleid belangrijk, maar het komt
zelden van de grond, aldus concludeerden cao partijen in 2016 bij de brochure De kunst van het
plannen (A&O fonds). We willen afspreken hoe er resultaten geboekt kunnen worden.

 
Verlof
Het harmoniseren van lokale verlofregelingen zoals de werkgroep heeft onderzocht vinden wij geen
goed plan. Welk probleem lost dit op? Het zal voor de arbeidsmobiliteit niet uitmaken. Verder
ontstaat er doordat het verlof wordt uitgemiddeld over alle medewerkers een groep winnaars en
verliezers. Er zal aanvullend overgangsrecht gevraagd worden ter compensatie van de verliezers.
Hiervoor zijn geen voorstellen gedaan. Bovendien kan dan worden opgemerkt dat alle
arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd moeten worden zodat de winnaars en verliezers mogelijk op
onderwerpen tegen elkaar weggestreept kunnen worden of al te grote nadelen voor bepaalde
groepen die veelvuldig moeten inleveren wordt voorkomen. Wij stellen voor een eventuele
herziening van het verlofhoofdstuk op andere wijze verder te verkennen.  

 
 
3. Jongeren aan de slag
De gemiddelde leeftijd in de sector loopt op en gaat richting de vijftig (Personeelsmonitor 2015). In
de vorige cao’s zijn afspraken gemaakt om in totaal 2.500 jongeren aan het werk te helpen. We
willen de balans opmaken door te kijken hoeveel werkplekken er gerealiseerd zijn en wat voor
soort dienstverbanden het betreft. Afhankelijk van de uitkomsten maken we graag
vervolgafspraken. Het is goed voor de gemeenten als meer jongeren in vaste dienst komen.

 
Jong en oud in de organisatie (generatiepact)
Het generatiepact maakt het mogelijk om werk vrij te maken voor jongeren en ouderen aan de
slag te houden. De Gemeenten hebben het generatiepact op de kaart gezet en inmiddels is er
vanuit andere sectoren en de politiek positieve aandacht voor dit instrument. In de vorige cao is
afgesproken het generatiepact onder de aandacht te brengen. Er zijn inmiddels ervaringen
opgedaan. Een lastig knelpunt in Den Haag met de combinatie van het generatiepact met
deeltijdpensioen is door het kabinet verholpen. Wij stellen voor nu door te pakken met het
generatiepact. Bijvoorbeeld door een evaluatie te plannen en gemeenten te prikkelen om aan de
slag te gaan, bijvoorbeeld door een conceptregeling aan te bieden of een advies voor maatwerk.
Het A&O fonds registreert nu 35 afspraken op 390 gemeenten, 9%. We willen voor deze cao
periode een ambitie voor de stijging van dit percentage afspreken.

 
 
4. Iedereen doet mee
De afspraak over banen voor arbeidsgehandicapten is in gang gezet. We willen in deze cao
inventariseren hoe het staat met het behalen van de voorgenomen aantallen banen. Daarbij
moeten we in hoeverre het detacheringen betreft en of deze arbeidsplaatsen wel leiden tot
structurele banen. Ook willen we aandacht voor de begeleiding van geplaatste
arbeidsgehandicapten en de acceptatie bij collega’s. Hoe gaat dit in de praktijk? We moeten met
elkaar voorkomen dat plaatsingen mislukken vanwege problemen die via begeleiding voorkomen
kunnen worden. In het kader van de landelijke afspraken over garantiebanen willen we in deze cao
afspreken minimaal 750 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

 
 
5. Werken met plezier
 
Zet eens een stap…
Medewerker die bereid zijn een stap te zetten door van baan te veranderen moeten daarbij worden
ondersteund. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een proefplaatsing voor maximaal een jaar
waarna de keuze definitief wordt voor ofwel de nieuwe baan of terug naar de eigen functie.
Hierdoor kunnen medewerkers een stap uitproberen als zij niet zo zeker zijn van hun zaak of
vanwege bijvoorbeeld hypotheeklasten hun inkomenszekerheid moeten bewaken.

 



We willen afspreken om naast de vacaturebank op Meester in je werk ook projecten aan te bieden
zodat medewerkers in hun regio kun kennis en vaardigheden kunnen inzetten en ervaringen
kunnen opdoen. Aangeboden werkzaamheden worden voorzien van gevraagde eisen waarbij
vastgelegde competenties worden erkend. Zo wordt het enkel ontbreken van een diploma geen
barrière.

 
Agressie en werkdruk
Twee onderwerpen waar al veel over is afgesproken. Maar werken de afspraken ook? Lopen de
klachten en incidenten terug? Is er minder uitval? Worden middelen om werkdruk te meten en er
wat aan te doen gebruikt? Worden slachtoffers van agressie adequaat ondersteund? Is er aangifte
en wordt er bij bestraffing rekening gehouden met het feit dat het een ambtenaar betrof bij de
uitvoering van publieke taken? We willen afspreken de stand van zaken te verhelderen om daarna
gerichter via de cao of de medezeggenschap actie te ondernemen.

 
 
6. Wet normalisering
De wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november door de Eerste kamer
aangenomen. Nu begint de fase van de uitwerking. Deze zal enkele jaren in beslag nemen
aangezien er ca. 100 wetten moeten worden aangepast naast alle lagere regelgeving. Het zal nodig
zijn eerst een aantal kaderafspraken te maken op landelijk niveau. De eerste aangepaste cao
gemeenten kan er rond 2020 zijn. Voor die tijd valt er veel af te spreken over de overgang.
Uitgangspunt bij deze besprekingen moet zijn dat in de tussentijd wederzijdse rechten en plichten
tussen werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) ongewijzigd blijven.

 
7. Onkostenvergoedingen
Deze vergoedingen zijn al lang niet verhoogd. In de vorige cao is afgesproken om de
mogelijkheden van centrale afspraken na te gaan. In deze cao willen we afspreken dat die hogere
vergoedingen er ook komen.

 
 
8. Lidmaatschap bond
Wij willen medewerkers die geen lid zijn de mogelijkheid bieden om op kosten van de werkgever
een jaar lid te zijn van een van de bonden betrokken bij de cao. De bonden bieden daarvoor een
gereduceerd tarief aan en een programma waarbij de medewerkers kunnen kennismaken met de
arbeidsvoorwaardenvorming in de sector Gemeenten.

 
 
9. Gezond en duurzaam werken
Werken kan op veel manieren aangenamer en gezonder worden, met meer creativiteit en minder
ziekteverzuim. Bijvoorbeeld via werkplekken die zo instelbaar zijn dat je staand kunt werken,
aandacht voor akoestiek en klimaat, planten in de werkruimte of het bevorderen van water
drinken. In dat kader willen we afspreken om het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren.
Doel is medewerkers die nu voor de auto of het OV kiezen te verleiden te gaan fietsen, ook als zij
wat verder weg wonen.
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