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Voorstellenbrief cao gemeenten 2017 
 

Inleiding  
In de laatste twee cao’s zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. In het kader van het traject “Cao 

van de Toekomst” is in 2016 een heel nieuw geharmoniseerd beloningshoofdstuk ingevoerd en is in 

2017 het Individueel Keuze Budget ingegaan. Beide traject bleken uiteindelijk zeer ingrijpend te zijn 

voor zowel medewerkers als organisatie. Er was veel tijd nodig om de invoering administratief 

mogelijk te maken, maar ook om goede afspraken in het Georganiseerd Overleg te maken over lokale 

aangelegenheden. Na deze ingrijpende wijzigingen is het nu tijd om de vruchten te gaan plukken van 

deze nieuwe regelingen.  

Wij stellen daarom voor komende cao periode geen ingrijpende wijzigingen in de regeling af te 

spreken, die weer een beslag zouden leggen op de capaciteit van P&O, management en werknemers. 

Er zijn genoeg ontwikkelingen die onze aandacht zullen vragen. Te denken valt aan de doorgeslagen 

flexibilisering van de arbeidsverhoudingen, de normalisering, de wijzigingen van werkprocessen als 

gevolg van digitalisering en robotisering, maar ook de taak- en rol veranderingen als gevolg van de 

veranderende positie van gemeenten in de maatschappij. Onze beeld is dat organisaties, dus even 

geen behoefte hebben aan cao-afspraken die ‘het hele bed weer overhoop halen’. Van onze kant zijn 

daarom geen voorstellen te verwachten, die een ingrijpende wijziging of vernieuwing van de cao 

betekenen. 

Aanbevelingen co-creatie 
Tussen september en december 2016 zijn drie co-creatiegroepen aan de slag gegaan met de thema’s 

Bewust Belonen, Harmonisering verlofregelingen en Interne flexibilisering en zekerheid. Dit heeft 

geleid tot het rapport “Samen naar een nieuwe Cao” dat op 2 december 2016 is gepresenteerd aan 

het LOGA.  

Wij constateren dat op sommige punten de aanbevelingen minder concreet en diepgaand zijn 

uitgewerkt dan verwacht. Mogelijk heeft tijdgebrek hieraan ten grondslag gelegen. Er kwamen vanuit 

de groepen geluiden, dat ze aan de vier maanden niet genoeg hadden gehad om het diepgaand en 

volledig uit te werken. Dit is een mogelijk aandachtspunt voor de volgende keer. Soms staan er wel 

concrete uitwerkingen in, maar ontbreekt het aan (rand)voorwaarden voor het welslagen van de 

voorstellen. En soms is niet op alle vragen antwoord gegeven zoals in het geval van de harmonisering 

van verlofregelingen. Dit betekent dat wij slechts gedeeltelijk aanbevelingen overnemen. 

1. Flexibiliteit en Zekerheid. Wij vinden dat op dit zeer belangrijke onderwerp interessante en 

waardevolle bevindingen naar voren zijn gekomen. De co-creatiegroep constateert dat er 

veelbelovende initiatieven zijn voor de interne bevordering van flexibiliteit. Er is aandacht 

nodig voor mogelijke onzekerheden bij medewerkers in nieuwe situaties. Maar het lijkt 

mogelijk om meer interne flexibiliteit te creëren en daarmee externe inhuur terug te dringen. 

Wij stellen voor om te bespreken hoe wij als sociale partners deze initiatieven kunnen 

stimuleren. Volgens het rapport zijn hier geen cao-wijzigingen voor nodig. Wel moeten 

functiehuizen mogelijk aangepast worden, maar dit is een lokale aangelegenheid.  
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De co-creatiegroep vindt verder dat excessen van externe inhuur en oneigenlijk gebruik van 

payroll tegengegaan moeten en kúnnen worden. Wij zijn het hier zeer mee eens en zullen bij 

het thema “meer vaste banen; minder onzeker werk” met concrete voostellen komen. Wij 

stellen dat als we samen werken aan interne flexibilisering van organisaties, het gebruik van 

externe inhuur beperkt kan worden tot enkel piek en ziek. Moderne gemeenten als Hollands 

Kroon hebben zelfs als ambitie om de externe inhuur tot nul terug te brengen. Dit lijkt ons 

een mooi streven voor alle gemeenten! 

 

2. Bewust belonen: de co-creatiegroep stelt in het rapport steeds de dialoog voorop. “Hoe 

creëren we een omgeving waarin de dialoog wordt gestimuleerd?”. Wij vinden deze dialoog 

ook van groot belang. De co-creatiegroep komt met een concreet voorstel tot het invoeren 

van een open schalen systematiek, gekoppeld aan een cyclus van evaluatiegesprekken. Het is 

ons echter niet duidelijk geworden waarom een open schalensystematiek deze dialoog zou 

bevorderen, en de huidige systematiek met vaste periodieken niet. Ook zijn we niet 

overtuigd dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om deze “evaluatiegesprekken” (met 

koppeling aan beloningsafspraken) tot een succes te maken. In andere sectoren waar dit is 

ingevoerd, loopt men tegen belemmeringen aan en wil men zelfs van het systeem af. 

Waarom zou het in de gemeentelijke sector dan wel slagen? Op deze vraag zien wij helaas 

geen antwoorden in het rapport.                                                                                                                                            

Daarom vinden wij het niet verantwoord op dit moment een besluit te nemen over invoering 

van de open schalensystematiek. Wij denken dat de meeste organisaties ook niet zitten te 

wachten om de beloningssystematiek weer overhoop te halen, omdat ze prima uit de voeten 

kunnen met de huidige mogelijkheden. Wat wij wel zinvol zouden vinden, is om de 

gesprekkencyclus weer eens tegen het licht te houden van recente ontwikkelingen. Hoe gaan 

we er mee om dat steeds vaker sprake is van zelfsturende teams zonder leidinggevende? 

Wie bepaalt of iemand goed functioneert en wie beoordeelt of iemand in aanmerking komt 

voor een hogere beloning? Je directe collega’s? Deze ontwikkeling vraagt om andere vormen 

van evaluatie en beoordeling. Een studie naar de gevolgen voor de gesprekssystematiek lijkt 

ons zeer zinvol. 

 

3. Harmonisering verlofregelingen: de vraag aan de co-creatiegroep was om met voorstellen te 

komen voor een uniforme verlofregeling voor alle gemeenteambtenaren, en voorstellen te 

doen voor een transitiemodel voor de overgang van ‘oud naar nieuw’. Op dit laatste punt is 

de co-creatiegroep niet met voorstellen gekomen. Er ligt geen voorstel voor een 

transitiemodel. Dit was misschien ook wel het meest lastige deel van de opdracht. 

De werkgroep concludeert dat “een aparte bovenwettelijke verlofregeling geen meerwaarde 

biedt en adviseert om het IKB met het eerder genoemde (verlof, red.) budget uit te breiden.” 

Vervolgens concludeert de werkgroep terecht dat gemeenten dit begrotingstechnisch niet 

wenselijk zullen vinden. Wat dan wel? Een uniform budget in tijd. De harmonisatie leidt tot 

verlofbudget op basis van het gemiddelde aantal bovenwettelijke verlofuren in het land.  

Wat dit betekent voor mensen die nu (of in de toekomst) recht op meer uren hebben blijft 

een open vraag.  

Wat ons betreft zijn hiermee te veel vragen onbeantwoord. Het doorvoeren van een uniform 

verlofbudget, zonder goed overgangsrecht, heeft geen draagvlak bij werknemers en zou 

leiden tot enorm veel onrust. Het snijden in lokale tradities rond feestdagen is een gevoelige 

zaak. Al met al is dit voorstel voor FNV een onbegaanbaar pad.   
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Loonontwikkeling 
In afgelopen jaren is sprake geweest van een zeer gematigde loonontwikkeling mede als gevolg van 

de economische crisis. In sommige jaren was de loonontwikkeling zelfs nul procent. Inmiddels is de 

economie weer aan het aantrekken en is er sprake van economische groei. De inflatie is echter ook 

aan het oplopen en kwam in januari uit op 1,6%.  

Dit is alles rechtvaardigt dat we voor de cao 2017 een loonontwikkeling realiseren die echt 

koopkracht oplevert voor de gemeenteambtenaren. We stellen daarom voor een loonstijging van 

2,5% bij een looptijd van een jaar. 

Daarnaast is er sprake van een forse stijging van de premie voor de ziektekostenverzekering. En dat 

terwijl de tegemoetkoming voor de ziektekosten al jaren niet meer is gestegen. We stellen daarom 

voor de jaarlijkse tegemoetkoming met 100 euro te verhogen voor iedereen. 

Tevens stellen voor deze tegemoetkoming niet meer te koppelen aan in de cao voorgeschreven 

ziektekostenverzekeraars. Wij vinden dat iedereen recht heeft op de tegemoetkoming, ongeacht bij 

wel verzekeringsmaatschappij hij/zij is aangesloten. 

 

Meer vaste banen, minder onzekerheid 
We gaan in Nederland richting de 40% flexibele banen. Hierin zijn we koploper in Europa. Maar daar 

hoeven we niet trots op te zijn! In tegendeel! Uit een CBS onderzoek in 2016 bleek dat circa 80% van 

de mensen met een flexibele baan liever een vaste baan heeft met meer zekerheid. Hoe is dit binnen 

de gemeenten? Uit een onderzoek van Regioplan “De inzet van flexibele arbeid bij gemeenten” (dec 

2015) bleek dat de flexibele schil varieerde tussen de 13 en 20%. Uit de jaarlijkse personeelsmonitor 

van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat sinds 2012 deze schil weer groeiende is. Deze negatieve 

tendens willen wij keren, want het brengt teveel mensen in onzekere posities. De WRR heeft onlangs 

een rapport uitgebracht waarin het ook waarschuwt voor de negatieve persoonlijk gevolgen en de 

gevolgen voor organisaties van deze tendens naar meer onzekerheid. 

Uit het co-creatieproces kwam naar voren dat de verwachting is, dat als gemeenten werken aan 

meer interne flexibilisering de afhankelijkheid van externe inhuur afneemt. Dit positieve gegeven 

willen we graag gebruiken om meer mensen in een vaste aanstelling te krijgen (en te houden). Wij 

stellen daarom voor dat gemeenten meer gaan inzetten op het gebruik van talenten van hun eigen 

medewerkers. Dit kan o.a. door het opstellen van databanken met talenten van medewerkers en 

door te zorgen dat mensen ingezet kunnen worden op die talenten. Dit zou niet alleen mogelijk 

moeten zijn binnen de eigen gemeente, maar ook (op vrijwillige basis) bijvoorbeeld binnen de regio. 

Maar dan wel met een vast aanstelling binnen één van de gemeenten. Flexibel inzetbaar met een 

vaste aanstelling, en dus met werk- en inkomenszekerheid. 

Tegelijkertijd willen we de aanbeveling van de co-creatie overnemen dat “excessen van externe 

inhuur en oneigenlijk gebruik van payroll worden tegen gegaan”. Als oneigenlijk wordt gezien inzet 

op “structureel werk en/of als met enig motief het vermijden van het werkgeversrisico”. Concreet 

stellen we voor dat bij cao onmogelijk wordt dat payroll (of detachering vanuit externe partij) wordt 

ingezet voor structureel werk, of uitsluitend met als doel het vermijden van werkgeversrisico’s. We 

willen dat binnen twee jaar payroll (of detachering vanuit externe partij) niet meer voorkomt. 

En we stellen ook voor de aanbeveling over te nemen dat het beleid voor interne en externe 

flexibiliteit dient te worden afgestemd met de medezeggenschap (OR en GO). Om dit mogelijk te 

maken, moet er gezorgd worden voor een kwantitatieve- en kwalitatieve HR-registratie van inzet van 
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flexibele contracten. Er moet inzicht komen in motief en duur van de externe inhuur per organisatie. 

We stellen concreet voor dat gemeenten een overzicht van de externe inhuur opnemen in het sociaal 

jaarverslag en dit jaarlijks te bespreken met de Ondernemingsraad. Ons uitgangspunt: alleen als de 

werkgever kan aantonen dat werk niet met interne mensen kan worden gedaan, kan externe inhuur 

plaats te vinden. 

Tot slot stellen we voor in de cao op te nemen dat het werkgevers uitsluitend is toegestaan met 

uitzendbureaus te werken die de allocatiefunctie (werving en selectie) invullen en willen we een 

bepaling over de vergewisplicht en de inlenersverklaring afspreken. 

Herverdeling werk en duurzaam werken 
Nog steeds komen te weinig jongeren aan het werk binnen gemeenten en zitten mensen met een 

arbeidsbeperking thuis. Tegelijkertijd moeten veel ouderen langer doorwerken door stijging van de 

AOW-leeftijd. De arbeidsmarkt voor ouderen die werkeloos worden, is ook niet bepaald gunstig. De 

vraag blijft dus actueel hoe we én jongeren en mensen met een beperking aan het werk krijgen, én 

oudere medewerkers aan het werk blijven en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd halen. 

Het generatiepact is inmiddels een beproefd recept om jongeren in de sector aan het werk te helpen 

en oudere medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. In Den Haag is het 

ziekteverzuimpercentage voor zestigplussers sinds de invoering van het generatiepact gedaald van 

6,5 naar 4,5%! In andere sectoren en zelfs in het buitenland krijgt deze succesformule aanpak 

navolging. Helaas zijn nog niet alle gemeenten overtuigd van nut en noodzaak van het generatiepact. 

Daar willen we verandering in brengen. Dit recept willen we in alle betrokken organisaties 

toepasbaar en beschikbaar maken. Daarom stellen we voor een voorbeeldregeling op te stellen die 

breed inzetbaar is. En we willen de afspraak maken dat in organisaties waar op 1 januari 2018 nog 

geen generatiepact van kracht is, automatisch de voorbeeldregeling van kracht wordt. 

In het kader van de landelijke afspraak over garantiebanen, willen we in deze cao-periode minimaal 

750 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Deze aantallen zijn additioneel en 

cumulatief. Uit de praktijk weten we dat de uitval op deze (vaak tijdelijke) banen groot is. De 

uitdaging is dan ook om het aantal banen het komend jaar te realiseren en er tegelijkertijd voor te 

zorgen dat al geplaatste mensen met een arbeidsbeperking aan het werk blijven. Naast kwantitatieve 

afspraken over nieuw te realiseren garantiebanen willen we ons daarom ook richten op kwaliteit. 

Werkdrukvermindering 
Doordat de formatie de afgelopen tien jaar is afgenomen en er tegelijkertijd taken zijn bijgekomen, 

zien we dat er problemen ontstaan door hoge werkdruk binnen gemeenten. Dit gaat op langere 

termijn onder andere leiden tot hoger ziekteverzuim in de sector en meer uitval. Dit is een 

persoonlijk drama voor mensen die hier slachtoffer van worden. Maar het is ook slecht voor de 

organisatie want het leidt tot kwaliteitsverlies en hogere kosten door ziekteverzuim. 

Werkdruk als probleem moet daarom hoog op de agenda komen te staan binnen gemeenten voor 

het echt te laat is. Samen met de medezeggenschapsorganen willen we inventariseren waar de 

werkdruk te hoog dreigt te worden, of al geworden is. En ook wat de oorzaken zijn van de werkdruk 

en hoe deze weggenomen dienen te worden. We willen samen bespreken hoe de medezeggenschap 

in positie wordt gebracht om samen met het management te kijken hoe de problemen opgelost 

kunnen worden.  
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Levenslang leren en ontwikkelen 
Er zijn vele ontwikkelingen die een enorme invloed hebben op het werk bij gemeenten. Door 

robotisering en digitalisering veranderen én verdwijnen vele functies in komende jaren. Door de 

decentralisering komen er nieuwe functies en/of taken bij. En door overgang naar een meer regie 

voerende organisatie en zelfsturende teams, worden andere vaardigheden en competenties van 

medewerkers verwacht. Kortom, er verandert veel voor gemeenteambtenaren. Om in de toekomst 

verzekerd te blijven van werk binnen gemeenten, of van een positie op de arbeidsmarkt in brede zin, 

is het van groot belang levenslang te blijven leren en ontwikkelen. Daarom stellen voor dat de 

werkgever voldoende middelen ter beschikking stelt en ontwikkelbeleid heeft dat hierbij 

ondersteunt. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat werknemer heeft over zijn eigen loopbaan. 

Wij stellen voor een onderzoek te doen naar de voorwaarden voor een modern scholings- en 

ontwikkelbeleid. Hoe krijgt de medewerker meer grip op zijn loopbaan? Onder welke voorwaarden 

zou een eigen loopbaanbudget kunnen bijdragen aan meer kansen voor de levenslang lerende 

werknemer?  

Normalisering 

Nu de Tweede- en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het Wetsvoorstel Normalisering 

Ambtelijke Rechtspositie, lijkt het onvermijdelijk dat de normalisering doorgaat. Hoewel wij nog 

steeds het nut van normalisering in twijfel trekken, lijkt het ons wel verstandig, dat wij ons nu gaan 

voorbereiden op de overgang. Er moet immers op 1 januari 2020 een aangepaste cao gemeenten 

liggen.  

Dit wordt nog een heel proces waarin we veel stappen moeten nemen. Over dit proces willen we 

afspraken maken in de Cao 2017. Het moet allemaal zorgvuldig gebeuren en, niet te vergeten, in 

goed overleg met de werknemers. Zij mogen niet de dupe worden van een onzorgvuldige, te 

gehaaste overgang naar de nieuwe situatie. Dit betekent dat we stappen goed moeten plannen. 

Maar ook dat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden zonder dat zorgvuldig overleg heeft 

plaatsgevonden volgens regels die we met elkaar zijn overeengekomen. We willen door middel van 

een sociale dialoog op alle niveaus (ROP, LOGA, lokaal overleg) tot goede afspraken komen.  

 

Tot slot, wij behouden ons het recht voor tijdens de onderhandelingen nog met aanvullende 

voorstellen te komen. 

    

Bert de Haas, namens FNV Overheid 

Zoetermeer, 15 februari 2017 


