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Onderhandelingen voor nieuwe CAO SW 
 
De CAO Sociale Werkvoorziening loopt af op 1 februari 2011. De bonden, 
waaronder CNV Publieke Zaak, maken zich op voor nieuwe onderhandelingen.  
 
In de huidige CAO zijn veel studieafspraken gemaakt. Daarvoor waren drie 
werkgroepen in het leven geroepen, de werkgroep IOP (Individueel 
Ontwikkelings Plan), de werkgroep Pensioen en de werkgroep Flankerend 
Beleid. Er is hard gewerkt en de resultaten van de werkgroepen zullen in de 
nieuwe CAO tot afspraken leiden. Deze ziet u terug in het uiteindelijke CAO-
resultaat.  
 
De berichten vanuit het Kabinet over de Nederlandse economie zijn somber. Op 
alle fronten moet er bezuinigd worden en men heeft grote bezuinigen 
aangekondigd in alle sectoren. Het zal de onderhandelingen voor ons lastig 
maken, dat weten we nu al. Maar toch vertrouwen wij er op dat we een 
aanvaardbare CAO af kunnen spreken voor de werknemers in de SW. Vanuit alle 
regio’s in het land zijn voorstellen gekomen voor een CAO en die vindt u terug in 
deze voorstellenbrief. 
 
De leden van het Landelijk Groepsbestuur CNV SW zijn bij elkaar geweest om tot 
een nieuwe inzet voor een CAO SW te komen.  
 
Looptijd 
Gezien de onzekere tijd waarin we ons op economisch gebied bevinden, stellen 
wij een looptijd voor van twaalf maanden.  
 
Loonontwikkeling 
In 2010 was er sprake van een eenmalige uitkering. Wij willen nu een 
structurele verbetering voor werknemers in de SW. Dit zal tenminste 
koopkrachtbehoud moeten zijn en dan spreken we van 1.5%. Dit kan door een 
structurele loonsverhoging of bijvoorbeeld door ophoging van de 
eindejaarsuitkering. Of bijvoorbeeld door een tegemoetkoming in de 
ziektekosten. Een combinatie van deze mogelijkheden kan ook een optie zijn om 
tot een verantwoorde loonontwikkeling te komen.  
We willen naast de loonontwikkeling een financiële plus voor scholing en 
opleiding in samenhang met afspraken over flankerend beleid. 
 
Wettelijk Minimum Loon (WML) 
Werknemers die voor het eerst een baan krijgen in de SW krijgen nu de eerste 
vijf jaar loon dat gebaseerd is op het Wettelijk Minimum Loon. Wij vinden deze 
periode te lang en willen die beperkten tot één tot drie jaar. Zodat je 
bijvoorbeeld na twee of drie jaar op je functieloon zit.  
 
Vakbondsconsulent 
CNV Publieke Zaak heeft vakbondsconsulenten opgeleid die in SW organisaties 
een belangrijke rol kunnen spelen. Tot nog toe wordt deze functie niet in de CAO 
erkend. Wij willen de functie van Vakbondsconsulent graag in de CAO 
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opgenomen zien, zodat de vakbondsconsulenten hun werk kunnen doen en 
zichtbaar zijn voor hun collega’s op de werkvloer. 
 
Verlof voor vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. Men maakt zich 
sterk om vrijwilligerswerk te zien als werk voor de Wet Werkeloosheid. Graag 
zouden wij zien dat in de CAO SW ruimte wordt gemaakt om vrijwilligerswerk in 
werktijd mogelijk te maken. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer iets 
opleveren. De werknemer kan zich via vrijwilligerswerk persoonlijk ontwikkelen 
en een betere kans maken op een positie in de reguliere arbeidsmarkt.   
 
Scholing 
Hoewel artikel 55 van de CAO veel regelt over de ontwikkeling van de 
werknemer in de SW en we nu ook nieuwe afspraken gemaakt hebben voor het 
Individueel Ontwikkelingsplan, blijkt er in de praktijk toch regelmatig een 
probleem te zijn om scholing toegekend te krijgen. Met name in het geval van 
detachering. Wij willen ook in het geval van detachering dat de scholing goed 
geregeld is vanuit het SW-bedrijf.  
 
 
Uw mening telt! 
U kunt tot 21 januari reageren op deze voorstellen. Dat kan op twee manieren. U 
kunt een mail sturen naar Anita Brugman a.brugman@cnvpubliekezaak.nl met 
daarin uw mening. 
 
Of u kunt uw reactie achterlaten via onze website.  
Ga naar  www.mijnvakbond.nl/Sociale_werkvoorziening 
 
 
Laten wij ons met elkaar sterk maken om tot een goede CAO Sociale 
Werkvoorziening te komen! Het worden lastige onderhandelingen en wij hebben 
jullie ondersteuning dus hard nodig. De SW-medewerker verdient een goede 
CAO.  
 
Er is nog geen datum bekend waarop de onderhandelingen starten, maar wij 
houden u daarvan via onze website www.mijnvakbond.nl op hoogte.  
 
 
Lizelotte Smits en 
John Bergman 
Onderhandelaars CNV Publieke Zaak 
 
 
 
 
 
 

***ZIJN UW COLLEGA'S AL LID?*** 
VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 

 
Regiokantoren CNV Publieke Zaak: 

Assen  Apeldoorn Hilversum Rotterdam Eindhoven 
 

0592-390100 055-5264200 035-6264300 010-4787400 040-2171500 
 

 


