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Geachte onderhandelingsdelegatie, 
 
De Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening loopt af op 31 december 2010 en moet dus 
vernieuwd worden. 
Gedurende de looptijd van de huidige cao zijn veel zaken veranderd. Er zal veel in beweging zijn en 
komen in de nabije toekomst. 
 
Looptijd 
Wij stellen een looptijd voor van 2 jaar, zijnde 24 maanden. 
 
Loonontwikkeling 
Tenminste koopkrachtbehoud is het uitgangspunt. Hierbij moeten dan wel afspraken gemaakt kunnen 
worden inzake werkgelegenheid en scholing. Koopkrachtbehoud betekent een looneis van 1,5%. 
Mocht dat niet kunnen dan zal onze looneis overeenkomstig het fnv-beleid naar boven bijgesteld 
worden. En dat betekent een bijstelling naar boven tot 2%. 
Voor het 2e jaar stellen wij een loonsverhoging voor ter hoogte van de prijscompensatie. 
 
Jaarurensystematiek 
Per 1 januari 2010 is de huidige cao aangepast. Graag willen we met u praten over hoe de regeling 
daadwerkelijk uitgelegd moet worden. Uitgangspunten in onze benadering zijn het behouden van 
gelijke behandeling van werknemers. Uren die te weinig gewerkt zijn kunnen niet automatisch met 
toekomstig verlof verrekend worden en op organisatieniveau willen we kijken welke rol de OR/PVT 
hierin heeft. Op organisatieniveau nemen discussies over overhead, verhouding directe en indirecte 
uren en administratieve verantwoording toe. Ook hierover willen we met u van gedachten wisselen. 
 
Scholing en opleiding 
Gelet op het steeds groter wordende belang van bijscholing en de druk voor de werknemer om 
arbeidsmarktfit te blijven, willen we komen tot een persoonlijke ontwikkelingsrekening.  
Verder vinden we het belangrijk dat elke werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om een portfolio 
te kunnen opstellen over zijn of haar eigen situatie. In artikel 8.1 staat hierin al veel over verwoord. We 
willen kijken naar FCB-instrumenten die op dit vlak al aanwezig zijn en die we verder in de 
organisaties willen uitzetten. 
Kosten van professionalisering en beroepsregistratie komen voor rekening van werkgever. Verder zijn 
we van mening dat bij een verplichte registratie de kosten ervan, bij ontslag, meegenomen dienen te 
worden bij de ontslagvergoeding. 
 
Werkgelegenheid 
Gelet op de bezuinigingen zijn we van mening dat inhuur van externen tot een minimum beperkt moet 
worden. Door eigen personeel veel meer te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie kun je ook 
loopbaanmogelijkheden creëren.  
Om zoveel mogelijk mensen voor de sector te behouden en begeleiding van werk naar werk zo 
optimaal mogelijk te laten plaatsvinden, stellen we voor om te kijken naar mogelijkheden van mobiliteit 
in de sector zelf en daarnaast naar intersectorale mobiliteit. Dit betekent dat gekeken moet worden 
naar loopbaanpaden en het opheffen van schotten die een belemmering vormen om naar andere 
sectoren door te stromen.  



We willen komen tot een sectorfonds dat stagevergoedingen aan werkgevers uitkeert bij het inzetten 
van stagiaires. We zullen aantrekkelijk moeten blijven als sector en om stagiaires te trekken is het 
nodig om hier iets aan te doen.  
 
 
Reiskosten woon-werkverkeer en werk-werkverkeer. 
De werkgever stelt in overleg met de OR en PVT een ondernemingsregeling op voor werk-
werkverkeer, waarbij de huidige cao-regeling (art. 6.4) het minimale is. Bij gebrek aan een OR of PVT 
dient dit met instemming van de personeelsvergadering te gebeuren. 
Voor woon-werkverkeer geldt een vergoeding volgens de fiscale norm (6.2). 
 
Onkostenvergoedingen 
Graag willen we onderzoeken wat de effecten van de nieuwe werkkostenregeling zijn voor de huidige 
cao-afspraken op het gebied van onkostenvergoedingen et cetera. 
 
Branchevervaging en werkingssfeer 
We willen nader bekijken hoe we in samenwerking met u en eventueel met andere sectoren afspraken 
kunnen of moeten maken zodat de werkingssfeer van de cao gerespecteerd wordt. 
 
Doorwerken na je 65e 
In de cao staat nu opgenomen dat het dienstverband automatisch eindigt op 65-jarige leeftijd. Wij zijn 
van mening dat het een keuze van de werknemer moet zijn om ook na zijn of haar 65-jarige leeftijd 
nog onder de cao te kunnen doorwerken. 
 
Telewerken / thuiswerken 
Nu staat in de cao dat werkgever in overleg met OR/PVT een regeling opstelt die thuiswerken 
stimuleert. Wij zijn van mening dat de werkgever de werknemer in staat stelt, als hij onder deze 
geformuleerde doelgroep valt, om minimaal 1 dag per week thuis te werken. 
 
Verlofstuwmeren 
Voor verlof dat op 31 december van enig jaar nog resteert boven de 10 werkdagen per werknemer, 
kan voor gekozen worden om dat te kapitaliseren tegen het dan geldende uurloon en over te maken 
naar PGGM. Hiermee wordt voorkomen dat binnen organisaties stuwmeren aan verlof blijven bestaan. 
 
Sociale innovatie 
Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties en leidt tot betere 
prestaties van de organisatie en de ontplooiing van talent.  
Op velerlei gebied wordt er veel verlangd van de werknemer in Welzijn. Er wordt veel tijd besteed aan 
het vastleggen van informatie en administratieve handelingen. We willen met u in gesprek over hoe 
we kunnen komen tot terugdringing van de bureaucratie. 
Met u willen we nadenken over manieren hoe de werkdruk beheersbaar gehouden kan worden in 
organisaties, nu er meer op projectbasis en met flexibele arbeidsrelaties gewerkt wordt.  
Hiervoor dient structureel aandacht te zijn. Arbeidsvreugde (meer zeggenschap over het eigen werk) 
moet hierbij de leidraad zijn.  
Het verder vormgeven van een goed inwerkbeleid in de sector is een andere prioriteit. Een goede 
inwerkperiode voorkomt een deel van het verloop onder het personeel in de sector. 
 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg nieuwe voorstellen te doen, dan wel 
voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen dan wel in te trekken. Een eventueel akkoord dat tijdens de 
onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van voorstellen kan pas als zodanig worden 
beschouwd als een akkoord wordt bereikt over het geheel.  
 
Hoogachtend, 
 
J.E.M. Wijers en M. van der Aar 
Bestuurders namens Abvakabo FNV 
 
L. Smits 
Bestuurder namens CNV Publieke Zaak 
 


