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Overzicht actuele dossiers voor de groep Anders Actieven  
 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. Bij de acties is een 
indicatie gegeven van de activiteiten die in CNV verband zijn ondernomen, maar niet 
alles is vermeld. Dus niet bijvoorbeeld blogs waarin we plannen van het kabinet aan 
de kaak stellen of presentaties en kontakten met ministers en kamerleden. 
 
Wet SUWI (redesign UWV) 
Het wetsvoorstel SUWI ligt bij de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben hier  vragen 
over gesteld (nota van verslag) en deze zijn beantwoord door de minister in een nota 
naar aanleiding van verslag. De komende maanden wordt de wet verder behandeld in 
de Tweede Kamer. Het CNV heeft aangegeven dat de bezuinigingen op het UWV te fors 
zijn en dat dit ten koste gaat van de dienstverlening van de klanten. Het kabinet wil 
bijvoorbeeld dat 90% van de gevallen digitaal wordt geholpen. Het CNV vindt deze 
groep te groot en denkt dat meer mensen baat hebben bij face-to-face contact. Ook 
vindt het CNV het onacceptabel dat het gehele re-integratiebudget wordt geschrapt.  
 
Wet vereenvoudigingen regelingen  
Onder de noemer van vereenvoudiging regelingen UWV gaan een aantal bezuinigingen 
of verslechteringen schuil. Daardoor kunnen bijvoorbeeld oudere werklozen een 
lagere WW uitkering krijgen. De verwachting is dat het wetsvoorstel half maart aan de 
Tweede Kamer wordt aangeboden. De bedoeling is dat de wet 1 januari 2013 ingaat. 
 
Actie:beïnvloeding Parlement voorjaar 2012. Waarschijnlijk een brief en lobbyactiviteiten. 
 
Bezuiniging ZW 
Het wetsvoorstel Ziektewet wordt in maart in de Tweede Kamer verwacht. Hoe het 
wetsvoorstel er precies uit ziet is nog niet duidelijk. Wel zijn er een aantal contouren 
geschetst in de begroting van 2012 van Sociale Zaken. Zo is het kabinet voornemens 
om het ziektebegrip in de Ziektewet aan te scherpen. In plaats van een re-integratie 
begrip wordt ‘passende arbeid’ dan gebruikt als een toelatingscriterium in het tweede 
jaar. Dit betekent dat veel minder mensen in aanmerking komen voor de Ziektewet. 
Daarnaast worden de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen aangescherpt. Voor 
uitzendbureaus wordt een loondoorbetalingverplichting van twee weken ingevoerd. 
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Ook worden de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uitzendkrachten en 
werknemers met een tijdelijk dienstverband meer toegerekend aan individuele 
werkgevers.  
 
Actie:beïnvloeding Parlement voorjaar 2012. Waarschijnlijk een brief en lobbyactiviteiten. 
 
WIA 
Werknemers die voor minder dan 35% als arbeidsgehandicapt worden aangemerkt 
moeten hun werk kunnen behouden of elders werk kunnen vinden. Dat blijkt in veel 
gevallen niet te lukken. Soms omdat mensen toch ernstiger ziek zijn, soms doordat ze 
ontslagen worden en vanuit een uitkering lastiger aan het werk komen.  
 
Actie:beïnvloeding Parlement december 2011. Brief Stichting van de Arbeid (werknemers 
en werkgeverspartijen). 
 
Wet werk en bijstand 
Is inmiddels van kracht. Bezuiniging o.a. door invoering van een toets op het 
huishoudinkomen.  Eind oktober heeft het CNV nog in een brief aan de gemeenten 
aangedrongen op het voorzien in de gevolgen van de wet. Daarnaast heeft het CNV de 
Eerste Kamer opgeroepen om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Het CNV heeft 
bezwaren geuit tegen de huishoudinkomenstoets en de tegenprestatie naar 
vermogen. 
 
Actie: o.a. oproep aan gemeenten in oktober 2011  om bij de begroting rekening te houden 
met mensen die te maken krijgen met de WWB, de SW en de WWNV.  
 
Wet werken naar vermogen 
Moet in 2013 ingaan ter vervanging van de WSW, WWB, Wajong. De wet ligt nu bij de 
Raad van State en wordt in februari in de Tweede Kamer verwacht. 
 
Actie: Oproep in bestuursakkoord VNG rekening te houden met Wajongeren in het kader 
van de invoering van deze wet. Oproep Parlement mei 2011 over de uitvoerbaarheid van 
deze wet. 
 
Pensioenakkoord: participatieagenda 
Met de verhoging van de pensioenleeftijd is een participatieagenda overeengekomen. 
Doel is te bevorderen dat werknemers en uitkeringsgerechtigden daadwerkelijk 
langer kunnen doorwerken. De agenda moet de komende jaren in cao afspraken 
worden omgezet. Van overheidswege wordt een vitaliteitsbeleid uitgewerkt. Onderdeel 
daarvan is een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar 
en ouder van 3.500 per jaar, gedurende drie jaar. Het bedrag wordt verdubbeld bij het 
in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar en ouder. 
 
Actie: de participatieagenda zelf is een actie, namelijk een overeenkomst die de komende 
jaren richting geeft aan cao afspraken. Bij de uitwerking door het kabinet is kritiek 
gegeven op de nieuwe vitaliteitsregeling. In de CNV arbeidsvoorwaardennota 2012 is 
participatie hét thema voor de cao onderhandelingen.   
 
Werkgelegenheidsafspraken in cao’s 
Bij de cao evaluatie 2011 is gekeken naar de werkgelegenheidsafspraken die we vorig 
jaar hebben gemaakt. Voorbeelden van afspraken: 
 
In het akkoord netwerkbedrijven (NWb) is gestart met het uitwerken van het 
visiedocument ‘investeren in mensen’ (zie tekstkader). In het kader van duurzame 
inzetbaarheid zijn afspraken gemaakt over extra werkgelegenheidsmaatregelen voor 
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kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder het aanbieden van 
werkervaringsplaatsen voor wajongeren. Ook het langer doorwerken van oudere 
werknemers wordt gestimuleerd door een jubileumgratificatie van 200% van het 
salaris bij een diensttijd van 50 jaar uit te keren.  
 
In het akkoord Waterbedrijven is afgesproken om minmaal 25 werkervaringsplaatsen 
voor jongeren en jonggehandicapten aan te bieden. Daarnaast  wordt mobiliteit van 
werknemers gestimuleerd door ‘collegiale stages’ te bevorderen. Nb. Dit akkoord is 
nog in onderhandeling. 
 
In het akkoord voor de Ziekenhuizen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is 
overeengekomen dat het dienstverband van de werknemer die minder dan 35% 
arbeidsongeschikt is, in beginsel wordt gehandhaafd. Bij het zoeken naar een 
aangepaste dan wel vervangende functie is het uitgangspunt dat deze functie wordt 
beloond op tenminste 70% van de beloning in de eerder vervulde functie. 
 
In het akkoord Huisartsenzorg is het thema mantelzorg expliciet benoemd. Het gaat 
over het bespreekbaar maken van het thema, waarbij de werkgever een actieve rol 
moet vervullen om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken. Ook zal 
expertisecentrum Werk en Mantelzorg de situatie rondom werk en mantelzorg in 
kaart brengen. 
 
In de Kabel en Telecom hebben de partijen afgesproken aandacht te blijven besteden 
aan de instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het creëren van stageplaatsen voor zowel nieuwe toetreders op 
de arbeidsmarkt als de eigen werknemers. Werkgevers creëren op jaarbasis één 
stageplek per honderd werknemers.  
 
In het akkoord KPN is afgesproken een paritaire studie te verrichten naar de 
mogelijkheden van vrijwillige demotie.  
  
Investeren in mensen: maart in 2011 is er in de sector Energiesector een visie 
verschenen op nieuwe arbeidsverhoudingen bij de netwerkbedrijven.  Dit document is 
opgesteld door de gezamenlijke cao-partijen, werkgeverspartij WENb en de 
vakbonden, waaronder CNV Publieke Zaak. Het is de opmaat voor de eerste cao voor 
de netwerkbedrijven. Het betreft een agenda voor de middellange termijn om in 
gezamenlijkheid te komen tot vernieuwing van de sector. Met als belangrijkste 
thema’s een innovatief klimaat en duurzame arbeidsverhoudingen, duurzame 
inzetbaarheid én duurzame flexibiliteit. Ook formuleren de partijen in een aparte 
paragraaf het belang van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Tot slot willen de 
partijen een moderne cao tot stand brengen die voldoet aan de eisen van de tijd.   
 
 
Overig 
In november heeft CNV Publieke Zaak meegewerkt aan een regionaal sociaal akkoord 
tussen werkgevers enerzijds en UWV, gemeenten en de sociale werkvoorziening 
anderzijds. Doel is over een periode tot einde 2013 200 mensen aan het werk te 
helpen.  
 
In november heeft de Stichting van de Arbeid (werknemers en werkgeverspartijen) 
een nota uitgebracht waarin gegevens worden gepresenteerd die aantonen dat de 
brieven en adviezen aan de politiek van de afgelopen jaren de arbeidsparticipatie van 
kwetsbare groepen heeft bevorderd. Het betreft de arbeidsdeelname van ouderen, 
arbeidsgehandicapten, 35-minners, Wajongers en allochtonen.   


