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Geachte heer, mevrouw,

ln deze brief staat de inzet van de VNG voor het overleg over de Cao Gemeenten 2016.

De VNG wil met de cao 2016 verder gaan op het eerder ingeslagen pad naar de Cao van de

Toekomst. Bijna drie jaar geleden hebben de gemeentelijke werkgevers en medewerkers een

verklaring uitgebracht met uitgangspunten voor die nieuwe cao: een ongedeelde cao met ruimte voor

maatwerk, ondersteunend voor inzetbaarheid, ruimte voor flexibele beloning, een individueel

keuzebudget en modern leiderschap. ln de vorige cao hebben we al de eerste resultaten bereikt op

deze uitgangspunten, waaronder een nieuw beloningshoofdstuk, een individueel keuzebudget, en

rnvesteringen in mobiliteit en inzetbaarheid. ln de volgende cao wil de VNG verdere afspraken maken

over de modernisering van de cao. Arbeidsvoon¡raarden moeten bijdragen aan de organisatiedoelen

en aan goed werkgeverschap. Dat betekent een goede samenhang en balans tussen zekerheid,

flexibiliteit en keuzevrijheid. Op basis hiervan doen wij de volgende voorstellen.

Uniformering, vereenvoudiging en modernisering verlof
Als vervolg op de harmonisatie van het beloningshoofdstuk, wilde VNG in deze cao het

verlofhoofdstuk vereenvoudigen, harmoniseren, en moderniseren.

De CAR-UWO kent nu naast het standaardverlof van 158,4 uur de mogelijkheid voor lokaal extra

verlof. De VNG vindt het wenselijk om ook deze arbeidsvoonrvaarde te harmoniseren en afspraken te

maken over een gelijke totale verlofomvang voor alle gemeentelijke medewerkers met eventueel een

in de CAR-UWO vastgestelde ruimte voor maatwerk. De verlofregeling is nu onlogisch ingedeeld en

kent meerdere niet goed op elkaar aansluitende en vaak verspreide bepalingen over opbouw en

opname van verlof. De VNG wilde regeling vereenvoudigen zodatze consistenter en toegankelijker

wordt. Geoormerkt verlof dat wettelijk'geregeld is, hoeft niet nog eens in de CAR-UWO te worden

vastgelegd. De VNG wil toewerken naar een modernere verlofregeling: een verlofregeling waarin alle

medewerkers dezelfde verlofaanspraken hebben en medewerkers zelf bepalen waar ze dat verlof voor

inzetten Het huidige verlofstelselwaarin de cao-partijen extra verlof onder bepaalde doelgroepen

verdelen en bepalen wanneer en hoe medewerkers dat verlof kunnen opnemen, staat daarmee op
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gespannen voet. Daarnaast wil de VNG de mogelijkheden en voonruaarden verkennen voor een

verlofregeling die het mogelijk maakt om jaarlijks het werk te plannen op basis van de te werken uren

in plaats van het aantal uren verlof. Ook willen wij met u kijken of het mogelijk is om, en zo ja onder

welke voonruaarden, het verlof aan het IKB te koppelen.

Modernisering indeling en teksten
ln de vorige cao hebben we afgesproken om de CAR-UWO qua indeling en qua teksten grondig te

herzien. Hiermee willen we de CAR-UWO zo toegankelijk mogel¡k maken. Er ligt hiervoor een advies

van een gezamenlijke werkgroep. De VNG wil de nieuwe CAR-UWO gedurende het cao-overleg gaan

vaststellen en gezamenlijk een web based CAR-UWO publiceren.

Bewust belonen

ln de vorige cao hebben we het beloningshoofdstuk vereenvoudigd en geharmoniseerd. ln deze cao

wil de VNG het beloningshoofdstuk moderniseren. Dat betekent dat naast gelijkheid ook onderbouwde

verschillen in belang toenemen De functiewaardering borgt gelijke beloning voor gelijke functies, maar

wordt aangevuld met ditferentiatie op basis van individuele competenties, resultaten en ontwikkeling.

ln de vorige cao hebben we afgesproken om onderzoek te doen naar mogelijke vormen van flexibele

beloning bij gemeenten, met als uitgangspunten objectiviteit, transparantie en uniformiteit. Uit het

onderzoek blijkt dat er bij gemeenten reële mogelijkheden zijn om met flexibele beloning de effectiviteit

van de organisatie en de tevredenheid van de medewerkers te vergroten De VNG wil afspreken dat er

een systeem van flexibele beloning voor de hele sector komt. Wij denken hierbij in algemene zin aan

maatregelen die het mogelijk maken om de beloningsgroei binnen de functieschaal af te stemmen op

de individuele ontwikkeling en resultaten en aan meer mogelijkheden om een deel van het salaris

tijdelijk te maken. Voor de VNG is budgetneutraliteit een belangrijke voon¡vaarde. De VNG wil samen

met u verkennen welk systeem het beste hierbij past en daarbij ook de andere, in het ondezoek
vastgestelde, randvoonryaarden betrekken.

De VNG wil in deze cao concrete afspraken maken over een beloningssysteem en een

invoeringsdatum.

Mobiliteit
De VNG wil dat arbeidsvoorwaarden werkgevers en medewerkers helpen om werk en medewerker

aan elkaar te koppelen. ln de vorige cao's hebben we daar al verschillende afspraken over gemaakt,

zowel arbeidsvoonryaardelijke als beleidsmatige.

lnmiddels bestaan er voor medewerkers die boventallig en/of werkloos worden meerdere wettelijke en

arbeidsvoonruaardelijke afspraken: de van-werk-naar-werk regeling, de WW, de bovenwettelijke

(aanvullende en na-wettelijke) werkloosheidsuitkering (en na de normalisering de transitievergoeding).

De VNG wil die afspraken op elkaar afstemmen zodatze samen het centrale doel drenen om

werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. ln de praktijk blijkt dat

de huidige VWNW-afspraken goed werken en dat ze in de meeste gevallen werkloosheid voorkomen.

Het blijkt echter ook dat de re-integratieterm¡n van twee jaar te lang is: een re-integratietermijn van

langer dan een half jaar voegt niets toe aan de arbeidsmarktkansen, en kan zelfs tot uitstelgedrag

leiden. De VNG wil afspraken maken over een intensievere - kortere en effectievere - VWNW-

begeleiding. De VNWN-afspraken zijn bedoeld om werkloosheid te voorkomen maar moeten in

samenhang worden gezien met de WW en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Opbouw en

duur van de WW worden de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. ln het sociaal akkoord van 2013

hebben sociale partners in de marktsector afgesproken dat dit per cao 'gerepareerd' kan worden.

Hoewel de VNG geen deelnemer was aan het sociaal akkoord, heeft de VNG met u afgesproken om

deze afspraak en aanvullende adviezen te volgen, in samenhang met de huidige bovenwettelijke

werkloosheidsuitkering en de (eventuele) transitievergoeding.
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De STAR heeft sociale partners op 24 november jl., geadviseerd om het derde WW-jaar per cao te

'repareren' en af te spreken dat de medewerkers de premies hiervoor betalen. Voor de VNG is deze

oplossing bespreekbaar, onder de aanvullende voonryaarden dat er goede afspraken komen over de

gezamenlijke verantwoordelijkheid en zeggenschap over de re-integratie-inspanningen en dat we de

uitvoeringslast kunnen minimaliseren. Ook wil de VNG de mogelijkheid bestuderen om middelen die

nu gaan naar werkloosheidsuitkeringen, te gebruiken voor intensievere begeleiding en faciliteiten bij

re-integratie. De VWNW- en werkloosheidsregelingen zijn laatste redmiddelen. Het is de taak van

zowel werkgever als medewerkers zelf om boventalligheid en werkloosheid te voorkomen, en het is de

taak van de sociale partners om werkgever en medewerker hierbij te ondersteunen. De VNG wil

daarom ook met u maatregelen daartoe bespreken. Aansluiting bij de arbeidsmarkt is daarbij één van

de aandachtspunten.

Flexibele schil
Veel gemeenten zetten flexibele arbeid in. Voor gemeentelijke werkgevers is een flexibele schil in de

organisatie onmisbaar. De flexibele schil is er om schommelingen en pieken in behoeften op te vangen

en om specifieke expertise te verkrijgen. Hiernaast zijn gemeenten in transitie, een continu

aanpassingsproces. Dat betekent dat de organisatie, de taken en de werkwijzen steeds opnieuw

veranderen. En daarom verandert ook de gevraagde inzet steeds opnieuw, zowel getalsmatig als qua

inhoud. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten ook in de toekomst behoefte aan flexibiliteit blijven houden.

De VNG wil het onderuverp flexibiliteit bespreken in het bredere kader van arbeidsmarkt, mobiliteit en

inzetbaarheid van medewerkers, waaronder de discussie over de VWNW- en

werkloosheidsregelingen.

Loon

Tenruijl de economie aantrekt, wordt nu evident dat het Kabinet niet alleen veel taken maar ook zijn

bezuinigingen aan gemeenten heeft overgedragen. Bij meerdere gemeenten zien we dit terug in de

financiële positie. Gemeenten moeten veel veranderen met weinig middelen. Dit lukt onder andere

door de inzet van gemeenteambtenaren. Daarom hebben de gemeenten de afgelopen jaren, in

tegenstelling tot veel andere overheden, geen nullijn gekend. De VNG heeft toegezegd de

pensioenafspraken van 2014 en 2015 uit te voeren en wil dat met de volgende cao doen. Het

pensioenakkoord van 2014 geeft ruimte voor een structurele salarisverhoging van 0,74o/o. De VNG

heeft 3 julijl. met u afgesproken om deze structurele salarisverhoging in de Cao 2016 op te nemen.

De loonruimteovereenkomst van 10 juli jl. voorziet in een vrijval van 1,4% salarisruimte, en in die

loonruimteovereenkomst heeft de VNG toegezegd die salarisruimte om te zetten in een structurele

salarisverhoging. Ook deze afspraak wil de VNG met de Cao 2016 uitvoeren.

Naast de inzet van de vrijval uit deze twee pensioenafspraken, vinden de gemeentelijke werkgevers

dat de waardering voor de inzet van gemeenteambtenaren tot uiting moet komen in aanvullende

afspraken over loonontwikkeling. De VNG houdt hierbij rekening met het feit dat de

gemeenteambtenaren de afgelopen jaren niet ver achtergebleven zijn bij de loonontwikkelingen in

andere sectoren. Onderdeel van de loonruimte is ook de ontwikkeling van de pensioenpremies, die

midden januari 2016 bekend zijn. De VNG nodigt u uit om mee te denken over een bescheiden en

reële ontwikkeling.

Looptijd
De VNG wil snel komen tot een cao over 2016, maar wil graag met u verkennen of een cao met een

langere looptijd mogelijk is. ln de vorige cao hebben we een groot aantal ingrijpende afspraken

gemaakt, waarvan een aantal nog uitgevoerd moet worden.
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Een langere looptijd geeft gemeentelijke werkgevers en medewerkers meer tijd en rust voor deze

uitvoering.

We behouden ons het recht voor om gedurende het overleg nieuwe of nadere voorstellen te doen

Hoogachtend,

College voor Arbeidszaken van de VNG

Mw. mr. S. Pijpstra

Secretaris
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