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Inzet CAO ingaande 1 januari 2012 

 

 

 

Geachte werkgeversdelegatie,  

 

 

Bij deze presenteren de bonden (ABVAKABO FNV, CMHF en CNV Publieke Zaak) hun 

gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao, ingaande 1 januari 2012. 

 

Inleiding 

De vergrijzing onder het personeel van de Waterschappen neemt langzaam toe. De 

verwachte uitstroom de komende jaren, is groot. Tegelijkertijd zijn de Waterschappen 

tamelijk onbekend bij werkzoekenden. Dat is jammer, want het werk wat door de 

Waterschappen wordt verricht is nuttig en boeiend. Daarom is het onze wens om de 

sector meer te promoten en bekender te maken bij werkend Nederland. Want de 

Waterschappen maken wij met elkaar tot aantrekkelijke werkgevers, met boeiend werk 

en goede arbeidsvoorwaarden. Een sector die mensen weet aan te trekken, zittende 

mensen kan binden, werknemers vasthoudt door het bieden van goede 

loopbaanmogelijkheden en waar behoud van werkgelegenheid voorop staat. 

 

Wil de sector Waterschappen in de komende tijd van vergrijzing en ontgroening 

voldoende goede mensen kunnen aantrekken, dan moet zij met haar loon voldoende 

kunnen concurreren. Daarnaast moet zij aandacht geven aan het aantrekken van 

specifiek jonge mensen. Wij denken ten slotte dat het zich uitdrukkelijk onderscheiden 

van andere werkgevers bijdraagt aan het aantrekken van nieuwe talenten in alle 

leeftijdscohorten. Met dit kader in het achterhoofd hebben wij de onderstaande inzet 

voor de komende cao samengesteld. 

 

Ter voorbereiding op deze CAO ronde is er met (kader)leden gesproken en is er ook een 

enquête onder alle vakbondsleden uitgezet. Daar is zeker respons op gekomen. Uit de 

enquête blijkt dat velen hun werk als zwaar betitelen. Een serieus aandachtspunt.  

 

 Evalueren en verfijnen van huidige cao 

We constateren dat er veel is afgesproken in de huidige cao. Maar nog niet alles 

heeft tot implementatie geleid. Sommige kaders moeten nog nadere invulling krijgen. 

Dan denken wij aan: 

a. Levensfasebewust beleid; voor elke generatie specifieker uitwerken en 

vrijblijvendheid inperken;  

b. Fit naar de finish, zware arbeid en langer doorwerken; 

c. 62+ regeling, vraagt om realisatie vóór eind 2011 van een regeling ter besteding 

van de fiscale voordelen van doorwerken, zoals afgesproken; 

d. Werken na 65 jaar arbeidsvoorwaardelijk mogelijk maken; 

e. Afspraken over thuiswerken uitbreiden naar het nieuwe werken / TPOW; 

f. Evaluatie van de managementtoets.  

 



 

 

Nieuwe cao-afspraken 

 

1.Loon 

Wij vragen een loonsverhoging van 1,5%  per 1 januari 2012. Daarnaast stellen wij 

voor om de eindejaarsuitkering binnen het IKB jaarlijks te verhogen met 1,5% 

totdat een dertiende maand (8,33%) is bereikt. Het wordt tijd voor een inhaalslag. 

Al jaren is de loonontwikkeling binnen de sector minimaal.  

 

2.Erkend leerbedrijf 

Het is de wens van werknemerspartijen om alle Waterschappen te certificeren als 

erkend leerbedrijf. Dit bevordert niet alleen de instroom, maar biedt ook kansen 

voor medewerkers om hun kennis op een nieuwe medewerkers over te dragen.  

Het leerbedrijf moet wat ons betreft breed gestalte krijgen. Daarom willen wij 

afspraken maken over de niveaus waarin nieuwe medewerkers worden opgeleid 

(% WO, % HBO, % MBO en % VMBO). Ook worden de faciliteiten voor coachen en 

kennisoverdracht van bestaande medewerkers ten behoeve van de studenten 

afgesproken. Uitbreiden van de mogelijkheden voor traineeships binnen en tussen 

de waterschappen. Alsmede de mogelijkheid om met behoud van de aanstelling 

ervaring middels stage of anderszins op te doen bij een ander waterschap 

 

3.Specifieke aandacht jongeren 

Ons voorstel is dat de Waterschappen 1 stageplek per 50 werknemers gaan 

bieden. Mentoren van stagiaires moeten hier voldoende voor worden uitgerust. 

Daarom krijgen zij zowel voldoende uren als faciliteiten (zoals begeleidings-

cursussen) voor hun begeleidende taken. De minimumvergoeding voor stagiaires 

is 300 euro per maand bij een volledige werkweek. Jongeren die zonder 

startkwalificatie bij een Waterschap aan de slag gaan, krijgen gedurende hun 

werkzame periode bij dit Waterschap een startkwalificatie. Ten slotte komt er wat 

ons betreft een uitbreiding van de loopbaanontwikkeling voor trainees. 

 

4.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Wajong 

Er zijn in ons land veel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook de 

Waterschappen moeten daarin hun  maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen. We willen Wajongers een kans geven. Niet vrijblijvend maar met oog op 

de toekomst. We stellen voor dat Waterschappen 1 Wajonger per 100 werknemers 

in dienst te hebben. Daarnaast dient ook bij opdrachtnemers de eis worden 

gesteld van MVO en social return. 

 

5.Reiskosten 

Wij vinden de aanpassing van de reiskostenregeling woon/werk noodzakelijk. 

Binnen de sector ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden, 

schaalvergroting en daarmee grotere regio’s. Medewerkers moeten steeds 

grotere afstanden overbruggen en daarmee is de huidige 

reiskostenvergoedingsregeling niet toereikend.  

Wij willen de vergoeding aanpassen van 30 km enkele reis naar een vergoeding 

van 75 km enkele reis. Binnen de modelregeling wordt wat ons betreft de 

reiskostenvergoeding woon/werk en studie voor alle waterschappen gelijk en 

verhoogd tot het belastingvrije maximum. Dat is op dit moment 19 cent per 

kilometer. Binnen de modelregeling wordt de kilometervergoeding voor 

dienstreizen 37 cent per km. 

 

6. Evaluatie van de beoordelingssystematiek 

Per waterschap de evaluatie van de beoordelingssystematiek; gesprekscyclus, 

verdeling van de salarisverhoging en prestatietoeslag naar loonschalen laten 

plaatsvinden. 

 

7.Betaald ouderschapsverlof 

Voor alle werknemers moet er de mogelijkheid zijn om betaald ouderschapsverlof 

op te nemen. 

 

 

 



 

8.Bijdrage ziektekosten  

Een bijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering, ook voor verzekeringen 

buiten IZA. 

 

9.Terugdringen inzet externe inhuur  

De inzet van derden is ook binnen de sector waterschappen aanzienlijk. Dat moet 

over alle waterschappen teruggebracht worden tot maximaal 8% van het totale 

personeelsbestand per waterschap. Het werk wat daarmee vrij komt moet ten 

goede komen aan de werkgelegenheid van het eigen -of nieuw aan te nemen- 

personeel. Daarnaast moet het voor interne medewerkers op functies die moeilijk 

te vervullen zijn mogelijk worden gemaakt om voor 40 uur per week te worden 

aangesteld. Dat is in 2.1.7.2 al geregeld voor medewerkers die nieuw worden 

aangenomen. 

  

10. Spaarloon 

Het spaarloon gaat volgend jaar verdwijnen, wat daarvoor in de plaats gaat 

komen is nog onduidelijk. Wel is bekend dat de beëindiging de werkgever zo’n 

25% kostenreductie oplevert. Zolang dit geld niet terugkeert middels een nieuwe 

regeling, vragen wij dit geld te borgen in het IKB. 

 

11.Vakbondsbijdrage  

De organisatiegraad van vakbondsleden loopt mede door vergrijzing terug. Voor 

goede arbeidsverhoudingen is goede medezeggenschap onontbeerlijk. Daarom 

wordt vanaf 1 januari 2012 de vakbondsbijdrage door de werkgever vergoed.   

 

12. Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao is wat ons betreft voor de duur van 1 jaar.  

 

 

Voorbehoud 

Bonden behouden zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen voorstellen in te 

trekken, te wijzigen en/of aan te vullen, dan wel nieuwe voorstellen te doen. Een 

eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over (onderdelen van) 

voorstellen kan pas als zodanig worden beschouwd indien een akkoord wordt bereikt 

over het geheel. 

 

Ten slotte 

Wij vertrouwen op een constructief overleg dat leidt tot een bevredigend resultaat voor 

alle medewerkers en tot een kwaliteitsslag met het oog op toekomstige ontwikkelingen, 

voor de sector als geheel.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak CMHF 

 

 

M.W.G. Rotgers A.A. van Voorden M.J. Kappers 

Bestuurder  Bestuurder  onderhandellaar  

 

R. Jansen  C.M. van den Anker 

2e onderhandelaar 2e onderhandelaar 


