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Inzetbrief CNV Overheid voor cao Gemeenten 2016 
 

Betrokkenheid en co-creatie 
Wij willen de cao tot stand laten komen door zo veel mogelijk medewerkers te betrekken bij het 

cao proces. Afspraken die tot stand komen met directe betrokkenheid van werknemers zijn vaak 

beter en kunnen beter uitgevoerd worden. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met 

gebruikmaking van panels of in sessies met groepen medewerkers. CNV Overheid stelt daarnaast 

een groep leden in die de onderhandelingen voor de nieuwe cao direct ondersteunen.  

Betrokkenheid bij het werk door vakbondslidmaatschap verdient ondersteuning. 

 

Toegankelijkheid 
We willen de cao toegankelijker maken zodat medewerkers zich meer bewust zijn van hun 

arbeidsvoorwaarden en daar ook beter gebruik van kunnen maken. Dit kan via een verkorte versie, 

een digitale lijst met vragen en antwoorden en een toegankelijker website waarop per onderwerp 

de cao kan worden geraadpleegd. 

 

Looptijd  
CNV Overheid stelt een looptijd voor van 1 jaar. 

 

Uit de vorige cao 
- De afspraak is gemaakt om het Sociaal Akkoord 2013 te volgen ten aanzien van de reparatie 

van het derde jaar WW (als gevolg van de vermindering van duur en opbouw van de uitkering 

vanaf 2016). CNV Overheid erkent met de werkgever dat er sprake is van een bijzondere positie 

van de sector als eigen risicodrager. Daarom willen we afspreken de reparatie ter hand te 

nemen en bijvoorbeeld analoog aan de afspraken in de sector Waterschappen vorm te geven. 

  

- Gedurende de looptijd van de cao 2013-2015 wordt onderzoek gedaan naar de diverse vormen 

van flexibele arbeidsrelaties. Wij willen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om afspraken 

te maken over de gewenste inzet van flexibel personeel. 

 Er wordt veel gebruik gemaakt van detacheringen, payrolling, uitzendkrachten en ZZP-ers 

(Personeelsmonitor 2014). Wij vinden dit geen goede zaak, noch voor de medewerkers, noch 

voor de organisatie.  

• Wij willen af van het gebruik van payrolling. Deze medewerkers dienen als gewone 

medewerkers te worden aangesteld. 

• Na een jaar dient de flexkracht, in welke vorm ook, als interne kandidaat te worden 

aangemerkt bij de selectie en werving van personeel. Hierbij betrekken we de bevindingen 

met het instellen van regionale pools uit de cao 2013-2015. 

• Flexkrachten krijgen bij reorganisatie gelijke toegang tot faciliteiten gericht op het vinden 

van ander werk. 

• Er wordt een afspraak gemaakt over de gewenste omvang een flexibele schil. In het 

georganiseerd overleg wordt voor iedere gemeente een maximum percentage vastgesteld. 

• Flexwerkers krijgen dezelfde toegang tot voorzieningen op het gebied van scholing en 

duurzame inzetbaarheid als vast personeel. 

• De gemeentelijke werkgever overlegt met de ondernemingsraad over de resultaten. Daarbij 

wordt ook de intentie betrokken om flexwerkers aan de medezeggenschap te laten 

deelnemen. Het doel is de OR ook in dit opzicht een redelijke afspiegeling te laten zijn van 

het personeelsbestand. 

 

- Afgesproken is om in het kader van de Participatiewet 630 banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking te realiseren eind 2015, en daarna 525 banen per jaar. In 2018 willen sociale 

partners 2.215 banen hebben gecreëerd. We willen de voortgang van deze afspraak met elkaar 

bespreken en de mogelijkheden die zijn onderzocht om gebruik te maken van functiecreatie. 

Een voor CNV Overheid belangrijk nieuw element is dat we willen overleggen over de 

begeleiding van medewerkers om de plaatsing op een gecreëerde baan daadwerkelijk tot een 

succes te maken. Dit om te voorkomen dat kandidaten hun werk verliezen omdat zij de opstap 

naar een succesvolle functievervulling missen. 
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- In de cao 2013 – 1015 is afgesproken de werkgelegenheid voor lager opgeleiden te behouden, 

en om bij inkoop en aanbesteding “social return” als voorwaarde te stellen zodat 

arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen. We willen deze afspraken 

nalopen en indien gewenst versterken. 

 

- De afspraak om elke medewerker binnen 5 jaar een EVC startkwalificatie te laten behalen op 

minimaal MBO-2 niveau wordt nu nog amper uitgevoerd. Wij willen hiervoor een verklaring 

krijgen en afspreken hoe dit wel gaat gebeuren. 

 

Lonen 
Het loonakkoord bevat de afspraak van een structurele salarisverhoging van 1,4% per 1 januari 

2016. In aansluiting op de afspraken uit de kabinetssectoren willen wij daarnaast 2% verdere 

salarisverbetering zodat we per saldo uitkomen op 3,4%. Aanvullend willen de nominale uitkering 

van € 500,- bruto, eenmalig uitgekeerd per 1 januari 2016.  

 

Onkostenvergoedingen 
Vervoersvergoedingen blijven in gemeenten te vaak sterk achter ten opzichte van de gemaakte 

kosten. Vergoedingen van € 0,19 of € 0,28 per km in plaats van meer gangbare vergoedingen (€ 

0,37 per km bij het Rijk, € 0,41 per km Nibud/ANWB). Besproken dient te worden of en in 

hoeverre hier betere landelijke richtlijnen voor kunnen komen. 

 

Leeftijdsopbouw 
Bij de gemeenten werken veel meer ouderen dan jongeren. Deze onevenwichtigheid is een bekend 

fenomeen in de sector waarover in de vorige cao al afspraken zijn gemaakt. In aanvulling daarop 

wil CNV Overheid het generatiepact nadrukkelijker doorzetten. Iedere gemeente zou het 

generatiepact moeten introduceren. Goede voorbeelden (60-80-100 regelingen) zijn er.  

Om de aanwezige jongeren voor de sector te behouden willen wij dat zij via mentorschap of 

coaching beter toegerust worden om hun weg te vinden in de ambtelijke organisatie. Hiervoor 

zouden ouderen opgeleid kunnen worden. 

 

Werkdruk en agressie 
Werkdruk en agressie zijn twee bekende thema’s. Maar wegens de enorme dynamiek in de 

gemeentelijke sector als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein en de reorganisaties 

zijn deze uit beeld geraakt. De bezetting daalt al jaren, vorig jaar nog met ca. 4% 

(personeelsmonitor). Daarbij gaat het werk uiteraard door.  

 

Werkdruk: wij willen waarborgen dat de aanpak van werkdruk door gemeenten wordt gerealiseerd. 

Tenzij zij gemotiveerd kunnen aangeven waarom dat niet nodig zou zijn inventariseren gemeenten 

de werkdruk en maken zij gebruik van de mogelijkheden werkdruk op te sporen en aan te pakken 

zoals die worden aangeboden via het A&O fonds. Hoe werkt het volgens de medewerkers en wat 

kan beter?  

 

Agressie: 32,5% van het personeel is in 2014 slachtoffer geweest van een incident (Werken in de 

Publieke sector 2015). Daarmee steekt de sector Gemeenten met kop en schouders uit boven de 

andere sectoren in het Openbaar Bestuur. De effecten van incidenten zijn zichtbaar in een hoger 

ziekteverzuim en een lagere werktevredenheid. Naast het voorkomen is ook de zorg voor 

slachtoffers niet goed. Meer dan 50% van de slachtoffers geeft aan dat er onvoldoende nazorg is 

geboden. CNV Overheid wil afspreken dat gemeenten gebruik maken van de Arbocatalogus 

Agressie en geweld 2.0 tenzij men gemotiveerd kan aangeven waarom dit niet nodig zou zijn. Ook 

de nazorg moet verbeterd. Daarnaast willen we een meting naar de toepassing van de maatregelen 

uit de Arbocatalogus en naar de effectiviteit ervan. Zijn gemeenten tevreden over het aanbod, wat 

moet anders? Preventie en omgang met agressie tegen medewerkers hoort altijd onderdeel te zijn 

van goed personeelsbeleid. 
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Strategisch personeelsbeleid en scholing 
Voldoende en adequate scholing draagt bij aan optimale functievervulling en kan de oorzaken van 

ziekteverzuim en werkdruk verminderen. De medewerker voelt zich beter opgewassen tegen de 

(veranderde) eisen van zijn werk en kan zijn functie met meer enthousiasme en inventiviteit 

vervullen. Er wordt voor opleiding meer begroot dan besteed. We willen een impuls geven aan 

scholing in aanvulling op art. 17.4 CAR UWO of ter versterking daarvan. Doel is een beter gebruik 

van het instrument scholing. Er moet tijd voor komen ondanks alle drukte en er moet voldoende 

geld voor worden uitgetrokken. Scholing moet een onderdeel zijn van de gesprekscyclus. 

 

Daarnaast moet scholing aansluiten op het strategisch personeelsbeleid van de gemeente. Nog 

slechts 18% van de gemeenten geeft aan dergelijk beleid in uitvoering te hebben 

(Personeelsmonitor). Hoe lastig ook, toch dient er meer te worden gedaan om grip te krijgen op de 

taken die op termijn vervuld dienen te worden en wat dit betekent voor het huidige en toekomstige 

personeel en het personeelsbeleid.  

 

Strategisch personeelsbeleid gaat vooraf aan goed sociaal beleid. Wanneer medewerkers 

voorbereid zijn op veranderingen zal het beroep op een sociaal plan of sociaal beleidskader minder 

vaak nodig zijn.  
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