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T W E E B O N D E N B R I E F 

 
1 februari 2011 

 

Beste leden, 

 

Eind december heeft u onze nieuwsbrief ontvangen met daarin de stand van zaken t.a.v. de CAO-

onderhandelingen. Op 27 januari jl. heeft de vierde en voorlopig laatste onderhandelingsronde 

plaatsgevonden. Het werkgeversbod dat toen op tafel kwam heeft ons diep geraakt. 

Een groot deel van de voorgestelde verslechteringen moest overeind blijven. Dat in combinatie met een 

hele magere loonsverhoging heeft ertoe geleid dat we als  bonden zelfs geen tegenvoorstel meer hebben 

gedaan. De verschillen zijn te groot om tot overeenstemming te komen. 

 

De bonden roepen hun leden nu op om op 17 februari aanstaande naar de ledenraadpleging te komen 

voorafgaand aan de Manifestatie voor de publieke sector in Den Haag. Hier maken de gezamenlijke 

bonden zich sterk voor behoud van het werk in de publieke sector. Zie www.mijnvakbond.nl voor meer 

informatie over de manifestatie. 

  

De ledenvergadering begint om 11.30 uur. Wij hopen vele leden uit de sector Welzijn op die dag te mogen 

treffen. Aanmelden voor deze ledenvergadering is nodig en kan via Gina Biesaart: mail naar 

g.biesaart@cnvpubliekezaak.nl  Na aanmelding ontvangt u een definitieve uitnodiging met locatie.  

 

De belangrijkste verschillen uit het werkgeversbod zetten we voor u op een rijtje: 

 

Werkgevers:      Werknemers: 

1. Looptijd 2 jaar      looptijd 2 jaar 

2. Loon:  

per 1-9-2011 0,5%, eenmalig   koopkrachtbehoud over 2011 en 2012, 

per 1-1-2012 0.5% structureel   ca. 1.5% 

per 1-9-2012 0.5% eenmalig 

3. Vervolgens wil de MO-groep versobering van de overgangsregelingen voor het wachtgeld met als 

motivatie dat daardoor werkgelegenheid behouden kan blijven. De bonden stellen zich op het 

standpunt dat hier in 2008 langdurig over gesproken is en dat het nu blijft zoals het is. Temeer 

omdat wij zien dat door de budgetkortingen vanuit de overheid er een verhoogd risico is op 

ontslag. Hoe zich dat verhoudt tot behoud van werkgelegenheid is voor CNV Publieke Zaak dan 

ook nog de vraag.  

4.  De werkgevers willen leeftijdsverlof inwisselen voor 10 uur vitaliteitsverlof voor iedereen, 

hetgeen dan ingezet kan worden voor diverse doelen, o.a. voor studie, verlof e.d.  

5. Pensioenpremie en AP-premie naar 50-50  

verdeling (arbeidsongeschiktheidspensioen) 

De bonden willen de huidige verdeling handhaven, want het leidt 0.5% inkomensverlies 

6. Directeur/bestuurder mag kiezen voor   onder de CAO 

  wel of niet onder de CAO  

7. Stagevergoeding zoals het nu is   uniforme stagevergoeding voor sector. 

 

Over de betrokkenheid bij reorganisaties van vakbonden en over de verdeling van de WGA-premie is nog 

verschil van mening. WGA-premie is “regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidgeschikten” De huidige 

WGA-premie wordt nu volledig door de werkgever betaald. 

 



 

 

Overeenstemming hebben wij bereikt over: 
- jaarurensystematiek;  
- pilot mobiliteit over sectoren heen 
- pilot zelfroosteren in combinatie met studie naar een andere ORT-regeling 
- doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd 

 

Werkgevers waren van mening met dit bod een aantrekkelijke sector te blijven en niet uit de pas te gaan 

lopen met andere sectoren. De loonstijgingen in 2009 en 2010, in combinatie met een volledige 13e 

maand, noopten nu tot een pas op de plaats. 

De bonden vinden het niet fair om dit erbij te betrekken omdat daar in 2008 zaken voor ingewisseld zijn. 

Graag willen wij ons met jullie beraden over de volgende stappen die wij kunnen/moeten zetten. Het is 

niet zo dat er nu sprake is van een CAO-loos  tijdperk. De CAO is stilzwijgend verlengd voor een periode 

van een jaar en loop dus door. 

 

Wat we gaan doen hangt van jullie af! Op 17 februari is de ledenraadpleging in Den Haag, voorafgaand 

aan de manifestatie. U kunt ook uw reactie via de mail aan ons bekend maken: 

g.biesaart@cnvpubliekezaak.nl 

  

Verder zijn wij van plan om bij welzijnsorganisaties op locatie een toelichting te komen geven als daar 

belangstelling voor is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Lizelotte Smits        Hans Wijers 

Bestuurder CNV Publieke Zaak       Bestuurder ABVAKABO FNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

***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 

 
 


