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Update CAO Waterschappen 
 
 
Beste leden, 
 
Het wordt weer tijd voor een update over de CAO Waterschappen. Wij willen u bijpraten 
over de CAO-bijeenkomsten in het land, de enquête, de CAO-inzet en de start van de 
onderhandelingen.  
 
CAO bijeenkomsten in het land 
De CAO-bijeenkomsten van januari die verspreid over het land werden gehouden hebben 
veel informatie opgeleverd.  U gaf massaal te kennen dat het weer eens tijd wordt voor 
een loonsverhoging. Zo kon naar uw mening bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering ook wel 
omhoog.  
Vanwege de grote werkgebieden die de huidige waterschappen omvatten mag naar uw 
mening de grens van 30 km woon/werk wel opgehoogd worden. En naar uw mening kan 
de vergoeding van dienstreizen ook wel een stijging gebruiken. Dit wat betreft 
loongerelateerde zaken. Echter ook over andere zaken hebt u zich niet onbetuigd 
gelaten.  
U signaleert dat wachtdiensten vaak lastig te bezetten zijn vanwege gering aanbod aan 
medewerkers, dus veel diensten door weinig mensen. Verder kan naar uw mening het 
aantal externen binnen de Waterschappen verminderd worden. Voor diverse van jullie 
ontbreekt nog de inzichtelijkheid van het IKB- systeem, hoe is het opgebouwd, waar 
komt het saldo vandaan, etc.   
U wilt graag in navolging op bijeenkomsten zoals Waterwerk 2.0 concrete plannen 
inzake loopbaanplanning, fit naar de finish. U deelt het belang van jongeren aan het 
werk of afspraken over een vast aantal stageplaatsen. Door werkdruk is het voor 
diversen van jullie niet altijd mogelijk om verlof op te nemen. U signaleert dat de 
managementtoets niet altijd voldoet. U doet de suggestie om deze bijvoorbeeld per 
situatie, bijv. een project ook toe te passen en niet alleen maar 1x per jaar.  
U vraagt aandacht voor zware beroepen en daarmee ook voor voldoende banen/functies 
ook in de lagere functies / schalen.  
 
Vragen over CAO 
Ten aanzien van de huidige CAO heeft u ook nog wat vragen; lopen bijvoorbeeld alle 
regelingen door tot de AOW leeftijd? Hoe ver is de werkgroep inconveniënten? Een term 
als Activerend Personeelsbeleid spreekt wel aan, maar vooral aan het vertalen in 
praktisch uitvoerbaar beleid op de werkvloer is behoefte. Er wordt naar uw mening te 
veel op de markt gezet, outsourcing. U vraag zich af hoe ver uw werkgever nu is met 
strategische personeelsplanning. U signaleert hogere werkdruk bij jongeren binnen een 
team omdat ouderen vrijgesteld worden van taken. Daarnaast werkdruk door 
bezuinigingen, er komen weinig medewerkers voor in de plaats als er vacatureruimte 
ontstaat. Kortom de bijeenkomsten hebben veel bruikbare informatie opgeleverd.  
 
Enquête 
Aan de enquête heeft circa 25% van de CNV leden deelgenomen. Dank daarvoor. Wij 
nemen u mee in de uitkomsten: 
Thema: Aan het werk blijven  
Op de vraag of u wel eens onzeker bent over de toekomst van uw functie antwoord meer 
dan 20% ja, vaak.  
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Uw verwachting over uw werk, of dat over 2 jaar nog bestaat is 82% van mening van wel, 
de overige 18% twijfelt daarover.  
Of de inhoud van uw werk binnen twee jaar aanzienlijk gaat veranderen geeft 32% aan 
van wel, 41% van niet en de overige 27% weet het niet.  
Of het werk binnen twee jaar wordt uitbesteed denkt 11% van de respondenten van wel, 
66% van niet en 23% weet het niet.  
Of uw werk binnen twee jaar overgaat naar een samenwerkingsverband / shared service 
centrum, daarvan denkt 23% van wel, 42% van niet en 35% weet het niet.  
5% van u is van mening dat uw werkgever onvoldoende scholingsmogelijkheden biedt. 
Bij 12% is scholing en loopbaan geen gespreksonderwerp tijdens de gesprekscylcus! 
Waarom niet? Geen belangstelling werkgever, geen doorgroeimogelijkheden, men huurt 
liever externen in! Leidinggevende is niet toegerust.  
Meer dan 25% van de respondenten geeft aan dat de werkgever weinig of geen 
loopbaanmogelijkheden aanbiedt. En als ze er zijn, moet 62% er zelf naar vragen. 
Waarbij wel het besef is dat het ook een eigen verantwoordelijkheid is. Opvallend is dat 
sommigen aangeven dat op papier alles kan, maar dat de praktijk weerbarstiger is. 
Weinig verloop.  
In 20% van de gevallen is er weinig of geen tijd om de scholings- en loopbaan afspraken 
ten uitvoer te brengen. Werkdruk is hierbij vaak de oorzaak.  
Op de vraag of u voldoende uitdaging in uw werk heeft is 62% positief, 29% neutraal en 
9% weinig tot niet.  
20% twijfelt of hij of zij over 5 jaar nog werkzaam is binnen de Waterschappen. Waarbij 
gelukkig de meeste pensionering als reden geven, echter reorganisaties zijn ook vaker 
genoemd en diversen zoeken nog naar een uitdaging elders. Bureaucratie, 
regionalisering zijn ook een issue. 
Overige opmerkingen bij dit thema: 
- Aandacht voor jeugdwerkeloosheid; 
- Leeftijd gaat parten spelen, hoe haal ik gezond de 66?  
- Uitbesteding blijft een hype.  
- Te veel managers.  
- Bodyscan om vitaliteit te meten?  
- Veel bezuiniging op de lage loonschalen en op ondersteunende functies.  
 
Thema Balans werk/privé 
Meer dan 77% is tevreden over die balans. Bijna 89% is tevreden over invloed op rooster 
en werktijden. Dat geldt ook voor het aantal dagen dat men werkzaam is. Van 18% komt 
de werkinhoud niet overeen met het functieniveau.  
Bijna 54% ervaart dat de werkdruk hoog tot zeer hoog is. Dit wordt veroorzaakt door 
meer werk dat door minder mensen verricht moet worden. deadlines, reorganisaties, 
hoge organisatie-ambities, piekbelasting, veel projecten, etc.  
Hoe de hoge werkdruk kan veranderen? Heldere communicatie, formatie aanvullen, 
goede planning en organisatie, ruimere deadlines, betere spreiding van werk, 
efficientere werkprocessen, takendiscussie, ondersteuning terug halen, etc. 
66% van de medewerkers geeft aan dat zij de mogelijkheid hebben om thuis te werken.  
27% heeft geen ervaring met tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW).  
Bijna 37% is niet tevreden over het TPOW, automatisering is een veel gehoord knelpunt, 
vertrouwen van de manager in zijn medewerkers, of wel het gebrek daar aan. Er is geen 
vergoeding voor de kosten.  
58% heeft nog een vaste werkplek, de overige 42% een flexibele werkplek.  
40% kan niet buiten het dagvenster werken.  
Bijna niemand wordt belemmerd in de openingstijden van het kantoor om flexibel te 
kunnen werken.  
 
Thema inkomen 
De eerste vraag bij dit thema is of uw beloning passend is bij de functie die u vervult. 
48% zegt voldoende, 37% is neutraal 17% zegt dat het onvoldoende is.  
Houdt de werkgever zich aan de uitleg van de CAO? 59% ja, 28% neutraal en 13% niet zo 
goed.  
Met name op de gebieden van beoordelingsgesprekken, meerwerk, TPOW, flexibele 
werktijden houdt volgens u de werkgever zich niet aan de uitleg van de CAO. 



 
 
 
 
 
 
Hoe tevreden bent u over het IKB? 
66% is tevreden, 23% neutraal en 11% is ontevreden.    
Waarom ontevreden? Het overzicht wordt gemist, men wil meer vrij zijn zonder dagen te 
kopen, systemen nog niet goed. 
Overige opmerkingen over thema inkomen: meer vrije dagen, afstand woon/werk 
verkeer omhoog, tijd voor loonsverhoging, verhoging onderin het loongebouw, 
beoordelingssysteem werkt niet. 
 
CNV Publieke Zaak 
Gelukkig is 80% tevreden, maar 20% niet en daar moeten en willen wij wat aan doen!  
U wilt meer duidelijkheid over wat de bond voor u doet. U wilt dat uw vakbond zich 
meer/agressiever inzet voor een loonverhoging. Verder wilt u op uw eigen waterschap 
meer zichtbaarheid van uw vakorganisatie, bijv. door periodieke bijeenkomsten.  
Wij zijn dankbaar voor uw openheid en feedback en proberen aan uw wensen tegemoet 
te komen.  
 
CAO inzet 
Op basis van bovenstaande informatie en de rondgang door het land is door CNV 
Publieke Zaak en ABVAKABO FNV en CMHF een gezamenlijke inzet gemaakt.  
Doordat CNV Publieke Zaak in haar enquête veel meer details had gevraagd en van jullie 
verkregen kon de inzet goed worden samengesteld. Ons Landelijk Groeps Bestuur gaf 
mandaat voor deze inzet. ABVAKABO moest nog voor extra informatie naar hun 
achterban omdat zij nog niet zoveel informatie hadden verzameld. Daarna zullen ook zij, 
naar verwachting, instemmen met de gezamenlijke inzet.  
U had klip en klaar, soms in niet mis te verstane bewoordingen laten weten waar uw op 
in wilt zetten. Kort samengevat loon (sinds 2009 is er geen loonsverhoging meer 
geweest) en duurzame inzetbaarheid! Een bruikbare en goed / praktisch toepasbare 
CAO. Aandacht voor de jeugdwerkeloosheid, eerder inbesteding dan uitbesteding. 
Vitaliteit en gezond werken, ook voor zware beroepen.   
Hieronder leest u de hoofdlijnen van de voorgenomen inzet:  
• Een CAO-looptijd van 1 jaar; 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.  
• Een looneis van 3,25% per jaar.  
• De maximale afstand woon- en werkverkeer van 60 kilometer per dag (artikel 
3.3.2 SAW) verhogen naar een vergoeding voor de werkelijk gereden afstand.  
• Het verhogen van de kilometervergoeding van dienstreizen (artikel 3.3.5 SAW) 
van � 0,33 naar � 0,37 per kilometer.  
• Meer aandacht voor de loopbaanontwikkeling van de medewerkers door het 
verplichten van de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning door de 
werkgever. We willen een betere match tussen de individuele loopbaanwensen en de 
loopbaanmogelijkheden in het waterschap.  
• Het opzetten van een systeem waarin talenten van de medewerkers binnen de 
organisatie inzichtelijk worden gemeten. Dit vergroot de match tussen het beschikbare 
werk en het beschikbare talent binnen het waterschap. Met als doel het vergroten van 
kansen op loopbaanmogelijkheden van de medewerkers. Dit geldt zowel voor de jongere 
als de oudere medewerkers.  
• Onderwerpen rondom ‘vitaal in je werk staan’ en de daaruit voortkomende 
acties opnemen in de gesprekscyclus (artikel 5.4.1 SAW).  
• Het invoeren van een persoonsgebonden budget (PGB) voor medewerkers met 
fysiek zware beroepen. We willen dat de oudere medewerkers op indicatie dit 
persoonsgebonden budget (PGB) kunnen inzetten ter bevordering van hun duurzame 
inzetbaarheid.  
• Met het oog op toekomstige samenwerkingsverbanden willen wij de garantie op 
het behoud van de huidige rechtspositie, overgangsrechten en garantieregelingen. Een 
concreet mobiliteitsbeleid mogelijk maken tussen de waterschappen onderling, maar 
ook tussen andere ABP-werkgevers.  
• Medewerkers met een tijdelijk contract of aanstelling moeten ook gebruik 
kunnen maken van de van-werk-naar-werk-regeling zodat wordt voorkomen dat zij in de 
WW-regeling terechtkomen.    
• Op landelijk en lokaal niveau aandacht voor de toegenomen werkdruk die 



 
 
 
 
 
ontstaat door onder andere: 
o    Met steeds minder mensen hetzelfde werk moet worden gedaan 
o    Een toenemende mate van bereikbaarheid van medewerkers  
• Het uitbesteden van taken moet zoveel mogelijk worden beperkt en ‘in huis’ 
worden uitgevoerd. Als er tóch taken worden aanbesteed, dan moeten de 
waterschappen in ieder geval toezicht houden op de partijen – die zij een opdracht 
verstrekken – op goed werkgeverschap. Dit houdt onder andere in dat zij sturen op 
kwaliteit, werkgelegenheid, lonen en arbeidsomstandigheden, in plaats van prijs, en 
controleren of dit wordt nageleefd.  
Naleving 
• Vanuit leden komt regelmatig de klacht dat afspraken in de cao niet worden 
uitgevoerd of ter discussie staan. Zo zijn er verschillen in de uitvoering, uitleg en de 
mogelijkheden van het Individueel Keuzebudget (IKB). Ook het beschikbare budget voor 
de uitvoering van de 62plus-regeling is bij veel waterschappen aan andere zaken 
besteed. Dit geld moet opnieuw een bestemming krijgen waarin de duurzame 
inzetbaarheid van de medewerkers van waterschappen centraal staat. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Arno van Voorden   Rinie van den Anker 
Bestuurder    2e onderhandelaar 
 
 
 
 
 


