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Betreft: Ultimatum 
 
Geachte Voorzitter, geachte heer Van Olden, 
 
Helaas hebben wij in de vergadering van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden 
Sociale Werkvoorziening van 29 april jl. moeten vaststellen dat de onderhandelingen over 
een nieuwe CAO SW 2011 zijn vastgelopen. 
 
Vanaf 23 februari hebben we in een aantal bijeenkomsten het speelveld voor een nieuwe 
CAO SW verkend. Dit deden we op basis van de inzetbrieven van de beide bonden en de 
inzetbrief van de VNG. 
Feitelijk hebben we van het begin af aan moeten constateren dat er op het meest cruciale 
thema, namelijk de salarisontwikkeling voor SW-medewerkers, geen enkele voortgang kon 
worden geboekt en dus ook geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt. 
 
In onze inzetbrief hebben we onder andere een FNV conforme salarisontwikkeling geëist. In 
uw inzetbrief werd aangegeven dat vanwege de financiële situatie van SW-bedrijven en 
gemeenten en de ongewisse toekomst van de sector een negatieve loonruimte werd gezien 
en feitelijk ook geen mogelijkheden om verbeteringen in de CAO in te zetten. U gaf slechts 
aan slechts over verschuivingen binnen de bestaande arbeidsvoorwaardenruimte (inclusief 
pensioen) te willen/ kunnen spreken. 
 
In de verschillende besprekingen is verkend of de negatieve loonruimte in een positieve zou 
kunnen worden omgezet. Tevens werd bezien of het pensioendossier mogelijkheden tot 
verschuivingen zou bieden. 
In deze besprekingen kwam echter naar voren dat van een positieve loonontwikkeling 
slechts sprake zou kunnen zijn, wanneer ruimte in het pensioendossier zou ontstaan.  
Het koppelen van pensioenaanpassing aan loonontwikkeling, is door de bonden van de 
hand gewezen. Het tot heden ontbreken van een centraal pensioenakkoord speelt daarin 
een belangrijke rol. 
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Eveneens zijn de bonden van mening dat de medewerkers in de SW een eigenstandige  
loonontwikkeling verdienen, zoals dat ook in de andere sectoren aan de orde is. 
 
Vastlopen van de onderhandelingen SW. 
Op 29 april 2011 hebben de bonden uiteindelijk geconstateerd dat u niet bereid was een bod 
te doen inzake een verantwoorde loonontwikkeling. Als reden hiervoor gaf u aan dat zowel 
de toekomst van de sector, i.c. de gevolgen van het Bestuursakkoord, als wel de 
bezuinigingen voor de sector in 2011 en het niet compenseren van loon -en 
prijscompensatie over 2011, hierin meespelen. 
 
De belangrijkste eisen van Abvakabo FNV. 
Nu de onderhandelingen over de CAO SW zijn vastgelopen rest ons niets anders dan u het 
volgende ultimatum te stellen, waarmee wij u een laatste mogelijkheid willen bieden om op 
onze eisen in te gaan. 
 
Wij stellen u in de gelegenheid om uiterlijk woensdag 11 mei 2011 om 12.00 uur onze 
eisen in te willigen: 

• Een structurele loonontwikkeling van 2%; 
• Afdwingbare afspraken over de uitvoering van het Individueel Ontwikkelingsplan; 
• Afspraken over flankerend beleid ter bevordering van in- door- en uitstroom; 
• Verhoging reiskosten woon-werkverkeer; 
• Faciliteiten voor vakbondsconsulenten 1e lijn; 
• Gerichte afspraken over detachering. 

Voor  de overige eisen verwijzen wij naar onze inzetbrief. 
 
Indien u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn aan onze eisen tegemoet bent  
gekomen en er derhalve voor ons geen basis is om tot een rechtvaardig en volledig cao-
akkoord te komen, zullen we genoodzaakt zijn door middel van collectieve acties een 
aanvaardbaar resultaat te bereiken. 
Over aard en omvang van acties zullen wij u separaat informeren. 
 
Voor nadere informatie en overleg kunt u zich wenden tot de woordvoerder van de 
gezamenlijke bonden, mw. Jose Meijer Abvakabo FNV, telefoonnummer 06-51340311. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
       
 
 
E.L. Snoey     R.M. Kuin 
Abvakabo FNV     Abvakabo FNV 
Bondsvoorzitter     Bondssecretaris 
 
 
 
 


