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Geachte heer Heerts, beste Ton, 

 

De cao Gemeenten/SGO loopt af op 1 januari 2023. De gemeenteambtenaren werken hard om 

Nederland draaiend te houden. We staan met elkaar voor een aantal grote uitdagingen. De 

gemeenten als werkgever staan voor een grote opdracht om een aantrekkelijke werkgever te 

blijven. En dat in een tijd dat de arbeidsmarkt ook voor gemeenten krapper wordt. Hier ligt een 

gezamenlijke opdracht voor ons als cao-partners. De gemeentelijke voorzieningen voor de 

inwoners van Nederland dreigen onder druk te komen staan als gevolg van de toenemende 

werkdruk voor ambtenaren. Hoe kunnen we dit als cao- partner verbeteren?  

 

De enquête van de gezamenlijke bonden voor de cao gemeenten / sgo 2023 is door 19.364 

medewerkers ingevuld. Daarnaast zijn er diverse regionale digitale bijeenkomsten en 

werkbezoeken aan de buitendiensten georganiseerd.  

 

Van de gemeenteambtenaar wordt veel gevraagd. Nederland verwacht een hoge kwaliteit van de 

gemeentelijke dienstverlening, tegelijkertijd krijgen gemeenten steeds meer taken vanuit het Rijk. 

De coronacrisis heeft laten zien dat de medewerkers van de GGD, het kantoorpersoneel, de 

reiniging, de handhaving, maar ook zij die achter de schermen dag in dag uit klaar stonden en 

staan voor de Nederlandse samenleving essentieel zijn. Ook sinds de start van de  Oekraïne-crisis 

wordt een doorgaand beroep gedaan op de gemeenteambtenaar. Niet alleen als het gaat om het 

huisvesten van vluchtelingen, maar ook als het gaat om de daarbij horende sociale begeleiding en 

opvang. Iedere gemeenteambtenaar verdient een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaruit 

respect blijkt voor alle inzet die wordt verricht. 

 

Daarnaast raakt de hoge inflatie iedereen, dus ook de gemeenteambtenaar. Het is van groot 

belang om op tijd te starten met de onderhandelingen voor de cao Gemeenten/SGO 2023, om 

niet weer een ‘verloren’ jaar te laten ontstaan. De gemeentelijke werknemers hebben dit helder 

Datum 

14 juni 2022 

Ons kenmerk 

UTR-CVH-140622-001 

Betreft / Onderwerp 

start onderhandelingen 

Doorkiesnummer 

088-3680125  

Email contactpersoon 

melissa.roeloffs@fnv.nl 

Bijlage(n) 

- 

College van Arbeidszaken VNG 

t.a.v. T. Heerts 

Nassaulaan 12 

2514 JS   Den Haag 

Nederland 



 

 

Datum 

14 juni 2022 
 

Kenmerk 

UTR-CVH-140622-001 
Pagina 

2 van 2 

als kritiekpunt naar voren gebracht naar aanleiding van de timing van de vorige 

onderhandelingen.  

 

Daarom nodigen FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF/FDO-MHA u uit om de onderhandelingen 

te starten ruim vóór de start van de zomervakantie. Graag zien wij een schriftelijke reactie 

tegemoet, bij voorkeur aangevuld met data-voorstellen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke Manschot en Fred Bos FNV Overheid 

Juan Schot en Marc Dorst CNV Overheid 

Gezina ten Hove CMHF en Ada van der Linden FDO/MHA 

 

 


