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Geacht College, 

 

De afgelopen cao-periode hebben gemeenten in Nederland een enerverende tijd doorgemaakt: er is 

veel op hen afgekomen. Enerzijds hadden zij hun handen vol aan de uitvoering van hun (soms 

veranderende) wettelijke taken al dan niet in opdracht van de Rijksoverheid.  Anderzijds voeren zij 

taken en diensten uit ten behoeve van bewoners en bedrijven en dat veelal in een dynamische 

omgeving. Omdat gemeenten de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan, 

dienen zij te kunnen beschikken over een adequaat en toegewijd ambtenarenapparaat. Daarvoor 

zijn niet alleen goede arbeidsomstandigheden nodig, maar zeker ook een pakket 

arbeidsvoorwaarden dat de ambtenaren recht doet. In de laatste twee cao's zijn daartoe behoorlijke 

wijzigingen doorgevoerd. Deze ronde doet CMHF geen voorstellen tot ingrijpende veranderingen, 

maar willen wij in co-creatie verder bouwen aan de aanbevelingen uit het rapport 'Samen naar een 

nieuwe cao': 

 

 

Thema flexibiliteit en zekerheid 

CMHF is voorstander van flexibiliteit binnen de functie, waardoor ambtenaren in staat gesteld 

worden zo maximaal mogelijk employable te zijn/blijven en zo hun arbeidsmarktwaarde kunnen 
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behouden c.q. vergroten. Daartoe is het belangrijk dat hun arbeidsmobiliteit niet gefrustreerd wordt 

door externe inhuur of payrollers. Wij stellen voor om te verkennen of er concrete afspraken te 

maken zijn om inhuur met een bepaald percentage te reduceren, danwel tot een bepaald 

percentage te maximeren. Zodat voor structureel werk structurele banen geboden kunnen worden 

en alleen in geval van ontberende expertise en bij extreme Piek & Ziek een beroep op derden 

gedaan behoeft te worden. 

 

Thema bewust belonen 

Van bewust belonen kan alleen dan sprake zijn als 'het Goede Gesprek' regelmatig gevoerd kan 

worden. Dat is niet een rondje gesprekken in het jaar afvinken, maar voortdurend een 

daadwerkelijke dialoog tussen de publieke professional en diens leidinggevende aangaande werk, 

werktijden, plaats van werken, doelen, leren & ontwikkelen, arbeidsomstandigheden, eventuele 

mantelzorgtaken enz. Alle aspecten dus die de professional in staat moeten stellen zijn werk goed, 

tijdig en met plezier te kunnen doen. Financiering van extra geleverde inzet mag niet ten koste gaan 

van de salarisontwikkeling van collega's. 

 

 

Thema Verlof 

Naar onze mening is het een heilloze weg om de grote variëteit aan lokale verlofregelingen te 

uniformeren. Sommige bijzonder verlofdagen betekenen voor de betreffende ambtenaren niet 

alleen een dag vrij, maar die stellen hen in staat deel te nemen aan lokale/regionale activiteiten. De  

psychologische waarde hiervan dient niet veronachtzaamd te worden. Los daarvan betekent 

harmoniseren dat er altijd sprake zal zijn van ambtenaren die er meer bijkrijgen en zij die er bij 

inschieten.  Wij zien het meer als een voordeel dat een plaatselijke gemeente er in haar 

wervingscampagne goede sier mee kan maken dat ambtenaren op een lokale feestdag vrij zijn om 

aan de festiviteiten te kunnen deelnemen. 

 

 

 

 

Naast de aanbevelingen uit het rapport 'Samen naar een nieuwe cao', wensen wij ook de volgende 

thema's te bespreken: 

 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Ons bereiken verontrustende signalen over stijgende werkdruk: enerzijds worden taken uitgebreid, 

anderzijds komen er geen nieuwe fte's bij. Sommige ambtenaren hebben bovendien te maken met 

toenemende agressie en geweld in de publieke sector. Resultaten op gemaakte afspraken hierover 

schijnen uit te blijven. Verder voelen oudere ambtenaren door de gestegen AOW-leeftijd de 

werkbelasting toenemen. Daar komen voor menigeen ook nog zorgtaken in de privésfeer bovenop.  

Graag willen wij met u verkennen welke maatregelen zijn af te spreken zodat medewerkers hun 

werk goed en gezond en met plezier tot aan hun pensionering kunnen blijven doen.  
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Participatiewet – Inclusieve arbeidsorganisatie 

Graag willen wij met u verkennen in hoeverre aan de banenafspraak is voldaan. Maar tevens ook of 

er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor kansarme jongeren en vluchtelingen. E.e.a. mag 

uiteraard niet leiden tot verdringing van het huidig personeel. 

 

 

Vergroening van de arbeidsorganisatie 

Door subsidies vanuit het A+O fonds Gemeenten is het mogelijk stageplekken en traineeships aan te 

bieden waarvan op grote schaal gebruik wordt gemaakt, maar helaas leidt dit maar beperkt tot vaste 

aanstellingen. CMHF wil graag met u bezien of het mogelijk is deze  jongeren meteen in vaste dienst 

te nemen (deflexibilisering). Het Generatiepact zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. 

 

Zoals hierboven al gesteld wordt er veel van ambtenaren gevraagd. Vanwege oplopende inflatie 

achten wij het verantwoord een salarisstijging van 2½% voor te stellen voor de looptijd van 1 jaar, 

een langere looptijd is bespreekbaar. 

Tot slot behoudt CMHF zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen met aanvullende 

voorstellen te komen, mochten ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 

 

 

Namens de Sector LO 

 

 

 

 

 

 

 

Gezina ten Hove,  

onderhandelaar CMHF 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: B. de Haas en F. Bos (FNV Overheid) 

P. Fey en J. Schot (CNV Overheid & Publieke Diensten) 

M.L. Yalcin (A+O fonds Gemeenten) 

 


