Aan Sociaal Werk Nederland,
t.a.v. de heer E. van der Burg, bestuursvoorzitter,
Koningin Wilhelminalaan 3,
3527 LA Utrecht
Per email: info@sociaalwerk.nl

Datum

Doorkiesnummer

1 maart 2021

088 368 2 122

Ons kenmerk

Email contactpersoon

20210301/JV/JG

jan.verhoeven@fnv.nl

Betreft / Onderwerp

Bijlage(n)

Cao Sociaal Werk per 1 juli 2021

Cao-voorstellen per 1 juli 2021

Geachte heer Van der Burg,
Hierbij ontvangt u de voorstellen van FNV Zorg & Welzijn voor een nieuwe cao Sociaal Werk, Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2021.
Deze voorstellen zijn tot stand gekomen na een uitgebreide raadpleging van onze leden die werkzaam
zijn onder de cao Sociaal Werk. Ook niet-leden deden mee aan de raadpleging en steunen onze
voorstellen. De voorstellen zijn tevens gebaseerd op het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de
FNV.
Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel. Het levert meer op dan het kost. Direct
en indirect draagt Sociaal Werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever
arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam na hun recente onderzoek in opdracht van Sociaal Werk Nederland en de
bonden. Tegelijk geeft het UWV begin 2020 aan dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in het
sociaal werk toeneemt.
Onze voorstellen voor de nieuwe cao zijn er op gericht om het sociaal werk aantrekkelijker te maken,
zodat de werknemers de waardering krijgen die zij verdienen, de huidige werknemers behouden en
duurzaam inzetbaar blijven en nieuwe werknemers instromen en blijven.
Wij lichten onze voorstellen graag bij u toe bij de start van de geplande onderhandelingen en wij willen
graag met u tot een mooi resultaat komen.
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Zoals bekend zal de FNV-delegatie bij deze onderhandelingen bestaan uit de bestuurders Jan
Verhoeven en Jantien Oving, adviseur Kitty Poppelaars en de kaderleden Christina Manders en Rob
Thijssen.
Zoals gebruikelijk behouden wij ons het recht voor om, gedurende de cao-onderhandelingen,
voorstellen in te trekken, met herziene of nieuwe voorstellen te komen, indien wij dit nodig vinden.
Een eventueel akkoord over onderdelen van onze voorstellen geldt pas als zodanig indien een akkoord
wordt bereikt over het geheel.
Hoogachtend,
Namens de voltallige onderhandelingsdelegatie van FNV Sociaal Werk,
Jan Verhoeven en Jantien Oving,
Bestuurders Sociaal Werk
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