Aan de wethouder Financiën
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Utrecht, 16 juli 2019
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indexering vanwege nieuwe Cao Sociaal Werk
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19.02783
contactpersoon
J. Berenschot (berenschot@sociaalwerk.nl)

Geachte wethouder Financiën,
Goed nieuws: de komende jaren kunnen onze sociaal werkers uw inwoners de dienstverlening
blijven bieden die u van hen gewend bent. Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV
Zorg & Welzijn hebben namelijk onlangs een nieuwe Cao Sociaal Werk - Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. Deze cao-afspraken hebben een looptijd van twee
jaar: van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is de loonstijging van twee maal 3,25%, op
respectievelijk 1 september 2019 en 1 juli 2020. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die in de
nieuwe cao voor uw gemeentemedewerkers, die in dezelfde week rond kwam.
Graag willen onze leden de komende twee jaar het sociaal werk in uw gemeente blijven uitvoeren,
op het afgesproken niveau en met dezelfde kwaliteit en omvang. Dat kan echter alleen als u de
loonkostenstijging in de gemeentelijke subsidie of bekostiging van het sociaal werk meeneemt.
Indexering is noodzakelijk om te voorkomen dat de hogere loonkosten leiden tot minder fte’s en
het schrappen van dienstverlening.
Met dit akkoord zijn sociaalwerkorganisaties (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, opvang)
in uw gemeente in staat de transformatie waar te maken die in 2015 in gang is gezet: naar
duurzame inzetbaarheid en eigen regelruimte voor professionals. Een operatie waarin gemeenten
en sociaalwerkorganisaties elkaar gelukkig steeds beter weten te vinden.
Zelf ben ik verheugd over dit akkoord. Het stelt ons als sector in staat aantrekkelijk te blijven voor
onze medewerkers die zich samen met hun organisaties dagelijks en soms 24/7 inzetten voor het
oplossen van belangrijke maatschappelijk vraagstukken en de ondersteuning van bewoners in alle
Nederlandse gemeenten.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J.(Jorrit) Berenschot,
berenschot@sociaalwerk.nl
Met vriendelijke groet,

Eric van der Burg
voorzitter Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk

