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Nieuws van de VNG

Overleg over de cao
Het is de VNG en de vakbonden nog niet gelukt om een nieuwe cao te sluiten. De vakbonden willen niet 

meer verder overleggen. De VNG vindt dit heel jammer. Het is een onzekere tijd voor gemeenten en mede-

werkers. De VNG en de vakbonden vinden allebei dat er daarom snel goede afspraken komen over werk en 

inkomen. De VNG hoopt daarom dat de vakbonden snel weer willen overleggen.

Gezamenlijke uitdaging
Iets meer dan een jaar geleden hebben de VNG en de vakbonden samen vastgesteld wat we allebei belang-

rijk vinden. De cao die nu voor gemeenten geldt is erg ouderwets: het is een dik document met bepalingen 

die alleen experts begrijpen. De VNG en de vakbonden hebben begin vorig jaar samen opgeschreven hoe 

de nieuwe cao er uit moet zien. We hebben dit opgeschreven in de ‘Aanpak van Ede’. 

Daarin staat bijvoorbeeld dat de beloning voor alle medewerkers bij gemeenten op dezelfde manier moet 

worden geregeld. Als medewerkers op dezelfde manier worden beloond, is het veel makkelijker om over te 

stappen van de ene naar de andere gemeente. Meer mobiliteit dus.

De VNG en de vakbonden willen ook dat er een  individueel keuzebudget (IKB) komt. Het individueel keu-

zebudget is een budget voor elke medewerker. Medewerkers kunnen zelf kiezen hoe ze dat geld gebrui-

ken: bijvoorbeeld voor extra inkomen, verlof of opleiding. Meer keuzevrijheid dus.

De ‘Aanpak van Ede’ gaat ook over meer ruimte, eigen verantwoordelijkheid en loopbaanontwikkeling 

voor medewerkers. 

Met deze gezamenlijke uitdaging zijn we vorig jaar begonnen aan cao-overleg. We kwamen op veel punten 

verder, ook bij punten die de vakbonden erg belangrijk vinden. Totdat de vakbonden september vorig jaar 

besloten dat ze niet meer verder wilden praten. Nu, vijf maanden later, sturen ze een ultimatumbrief aan 

de VNG. Als de VNG niet akkoord gaat met de eisen in die brief, gaan de vakbonden acties voeren.

Overleg of ultimatums?
De VNG ziet dat veel medewerkers bij de gemeenten te maken hebben met veel onzekerheid. We snappen 

dan ook heel goed dat de bonden daarover afspraken willen maken. Ook de VNG wil afspraken maken over 

kansen voor jongeren en voor oudere medewerkers, over loopbaanontwikkeling en over flexibiliteit. Maar 

afspraken kan je alleen maken in overleg. De VNG kan onmogelijk ingaan op alle eisen die de vakbonden 

stellen. De VNG wil een akkoord waar zowel werkgevers als medewerkers zich in kunnen vinden.

Loon en koopkracht
Het zijn financieel moeilijke tijden. Dat geldt voor gemeenten en medewerkers. Veel gemeenten moeten 
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bezuinigen. Daardoor konden gemeenten minder dan vroeger ook investeren in de koopkracht van medewerkers. Maar 

dat betekent niet dat er al die tijd niets is gebeurd.

Zo hebben de gemeentelijke werkgevers ook in de crisisjaren nog steeds loonafspraken gemaakt. In 2010, in 2011 en in 

2012 hebben medewerkers bij de gemeenten loonsverhogingen gekregen. Dit terwijl alle andere medewerkers bij de 

overheid in die jaren op de nullijn stonden.

Daarnaast krijgt elke gemeenteambtenaar sinds dit jaar 2% meer nettoloon. Dit komt doordat medewerkers vanaf dit 

jaar minder pensioenpremie betalen. De werkgevers hebben er veel geld in gestopt om dat mogelijk te maken. Met een 

inflatie van rond 1% dit jaar, is ook dit toch een belangrijke koopkrachtverbetering.

De VNG wil afspraken maken over verdere koopkrachtontwikkeling. Maar dat geld moet dan wel ergens anders vandaan 

komen. De VNG heeft al een stap gezet door alle pensioenpremieverlaging voor werkgevers in een loonstijging om 

te zetten. De vakbonden hebben dat afgeslagen omdat ze het te weinig vinden. Maar iedereen die bij een gemeente 

werkt, ziet dat gemeenten niet een loonstijging van totaal 5,5% kunnen betalen. Toch eisen de  bonden dat, en willen 

ze alleen verder praten als de VNG daarmee akkoord gaat.

Kansen voor jongeren en voor oudere medewerkers
Omdat veel gemeenten moeten bezuinigen, is er minder plaats voor nieuwe medewerkers. Tegelijk houdt de werkloos-

heid aan, vooral onder jongeren. Veel jongeren die nu afstuderen dreigen de aansluiting bij de arbeidsmarkt te missen. 

Dat is een groot probleem. De VNG wil in deze cao afspreken dat gemeenten 1000 werkervaringsplaatsen voor jongeren 

maken. 

Ook wil de VNG met de bonden afspreken om een model voor gemeenten te maken. Dit kan op basis van het genera-

tiepact van de vakbonden: oudere medewerkers krijgen dan de kans om minder te werken en zo plaats te maken voor 

jongeren. Daarnaast hebben de VNG en de vakbonden een sectorplan ingediend, waarmee gemeenten 250 arbeidsplaat-

sen voor jongeren kunnen maken.

Investeren in medewerkers
De VNG vindt het belangrijk dat medewerkers bij gemeenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zo hun loop-

baankansen te verbeteren. Werkgevers en medewerkers zijn hiervoor samen verantwoordelijk. De VNG wil dat iedereen 

die kan en wil, een opleiding of EVC-traject volgt zodat iedereen een diploma op MBO-2 niveau heeft. Ook wil de VNG 

afspreken dat medewerkers minder vaak een tijdelijke aanstelling krijgen. Zodat ze sneller zicht hebben op een vaste 

aanstelling.

Nawettelijke uitkering
De cao regelt dat als de WW van oud-medewerkers afloopt, de werkgever nog een tijd de WW doorbetaalt. Dit noemen 

we de nawettelijke WW. Die nawettelijke WW loopt af op de oude pensioenleeftijd. Nu stijgt de leeftijd voor de AOW 

en het pensioen. De bonden willen daarom dat de gemeenten de nawettelijke WW ook blijven betalen nadat iemand 

de oude pensioenleeftijd bereikt. Dat zou veel geld kosten. De weinige middelen die de gemeenten heeft, zouden dan 

gaan naar een kleine groep oud-medewerkers in plaats van alle medewerkers. De VNG vindt dat niet eerlijk. 

Normalisering van de rechtspositie
De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. Door deze wet vallen 

gemeenteambtenaren onder dezelfde wet als medewerkers in de markt. Hoe dit allemaal precies uitpakt, wil de VNG 

graag samen met de bonden bespreken. De nieuwe wet gaat gelden vanaf 2017. Die tijd wil de VNG goed gebruiken om 

met de bonden af bepalen hoe we dit voor de gemeenten uitwerken. In goed overleg met de achterbannen, want het is 

voor de gemeenten én voor de medewerkers een ingrijpende verandering. 

Wat de VNG niet doet, is bij de minister protesteren tegen de wet. De wet geeft juist werkgevers en vakbonden ruimte 

om goede afspraken te maken. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid en daar hebben we de minister niet voor nodig.
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