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Geacht College, 

 

De inzet is een CAO met een looptijd van 1 jaar met een beleidsarm karakter. 
Dat wil zeggen dat er naast de looneis geen nieuwe ingrijpende punten worden 
opgenomen. 2016 moet worden gebruikt om lopende studies en thema’s af te 
ronden. 
 
Looptijd 
CMHF stelt voor deze overeenkomst een looptijd van 1 jaar voor. 
 
Loonontwikkeling 
Per 1 januari 2016 stellen wij een structurele loonsverhoging voor van minimaal 3%.  
 
Nog af te ronden afspraken uit de vorige cao 

 
- Flexibele arbeidsrelaties 

Veel wordt gebruik gemaakt van payrolling, uitzendkrachten en ZZP-ers . Dit 
is een slechte zaak zowel voor de medewerkers, als voor de organisatie. 
Een modus moet worden gevonden, om hier een juiste balans in te vinden, 
teneinde oneigenlijk gebruik van flexibele contractvormen en arbeidsrelaties 
gedurende de looptijd van deze overeenkomst terug te dringen. 
Het onderzoek dat werd gestart is nagenoeg afgerond. Uit resultaten van dit 
onderzoek moeten conclusies worden getrokken en gebruikt om afspraken 
te maken over de gewenste inzet van flexibel personeel. 
 

- Participatiewet 

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. De voortgang van deze afspraak zal besproken moeten worden. 
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- Generatiepact 

Onevenwichtige leeftijdsopbouw, veel ouderen, weinig jongeren. 
Dit is een bekend probleem in de sector waarover in de vorige cao al 
afspraken zijn gemaakt. In aanvulling daarop wil CMHF het generatiepact 
nadrukkelijker doorzetten. 
 
Iedere gemeente zou het generatiepact moeten introduceren. Goede 
voorbeelden zijn er, als een zogenaamde 60-80-100 regeling. Bij deelname 
aan het generatiepact kiest de medewerker ervoor 60% te gaan werken, 
tegen doorbetaling van 80% van het loon, en volledige pensioenopbouw. De 
uren waarop niet meer wordt gewerkt worden aangemerkt als gedeeltelijk 
betaald verlof.  
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 
 

- Reparatie derde WW-jaar 

Er is een afspraak om het sociaal akkoord te volgen ten aanzien van een 

reparatie derde WW-jaar. Hoewel beide partijen de bijzondere positie van de 

sector als eigen risicodrager erkennen, willen we afspreken de reparatie ter 

hand te nemen. 

 

- Loopbaanbudget 

In de vorige cao werd het loopbaanbudget gepresenteerd. Wij stellen voor 

om hiervoor een structurele afspraak te maken in de cao en tevens de 

mogelijkheid te bieden om het budget op te nemen voor hen, die van dit 

budget nog geen gebruik hebben kunnen maken. 
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