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Geachte heer Vlecken, beste Raymond, 
 
Na onze drie eerdere brieven waren FNV en CNV eigenlijk niet van plan om u opnieuw een brief te 
sturen. Maar de door u ondertekende reactie d.d. 23 december jl. op ons dringende verzoek aan 
het College voor Arbeidszaken van de VNG kan en mag niet onweersproken blijven; deze brief is 
namelijk niet alleen teleurstellend, maar ook volstrekt ongepast.  
 
Ondanks de diverse mondelinge signalen is uw reactie teleurstellend, omdat het CvA heeft 
besloten dat er in afwachting van extra structurele middelen van de kant van de minister 
helemaal niets mogelijk is. Ook een eenmalige uitkering of een andere oplossing van tijdelijke 
aard wordt dus niet als haalbaar gezien. Dat gaat er bij ons echter niet in. Wij doen daarbij niets af 
aan ons oordeel dat onze branche structureel geld tekortkomt en dat het zeer dringend nodig is 
dat de landelijke politiek eindelijk overgaat van mooie woorden naar daden. Dit laat echter 
onverlet dat gemeenten naar onze overtuiging altijd in staat zijn om iets eenmaligs te doen, 
indien zij dit nodig achten. De recent gepubliceerde BDO-Benchmark onderschrijft dit.  
Blijkbaar wordt echter nog altijd onvoldoende noodzaak gevoeld om op korte termijn iets te doen 
om uw werknemers onder de cao’s SW en Aan de slag te helpen het hoofd boven water te 
houden. Of de VNG is van mening dat een dergelijk eenmalig of tijdelijk gebaar zich niet goed 
verhoudt tot uw financiële claim richting ministerie. Mocht dit het geval zijn, dan is dit een 
strategische keuze over de ruggen van uw eigen werknemers. 
 
Dat laatste zou ongepast zijn. Maar iets anders achten wij nog veel meer ongepast. Tot voor kort 
hoorden wij als verklaring voor het in verband met de koopkrachtcrisis wel toekennen van een 
eenmalige uitkering aan gemeenteambtenaren en niet aan werknemers SW en Aan de slag, dat 
het nu eenmaal om verschillende geldstromen en cao’s gaat.  
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In uw brief van 23 december komt er echter ook een andere aap uit de mouw: 
gemeenteambtenaren zijn hard nodig voor de uitvoering van de complexe wettelijke 
gemeentelijke taken, terwijl werknemers onder de cao’s SW en Aan de slag mensen zijn die door 
gemeenten te werk worden gesteld en worden geholpen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan 
op te bouwen. 
 
U meldt dit aan FNV en CNV, maar daarmee via ons ook aan uw werknemers. Werknemers die 
zich ondanks hun beperking iedere dag naar vermogen inzetten om hun bijdrage te leveren. Een 
aanzienlijk deel van hen werkt daarbij overigens mee aan de uitvoering van gemeentelijke taken, 
zij aan zij met hun collega’s die onder de cao Gemeenten of SGO vallen. Zij verdienen dit soort 
kwalificaties niet. Maar bovenal verdienen zij dit soort meten met twee maten niet.  
 
Maar wellicht moeten we de VNG toch bedanken. Zoals u weet zijn wij deze week gestart met 
acties gericht op tussentijdse verbeteringen van de cao’s SW en Aan de slag. Het zou zo maar 
kunnen dat uw brief de actiebereidheid bij onze leden stimuleert. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Joost Kaper, Marco Schipper (FNV), Nico Foppen en Marc Dorst (CNV), 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Wiechmann 
Teamleider en bestuurder Sociale Ontwikkelbedrijven 
 
 


