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Nieuwsbrief actualiteiten werkgeverszaken 

Cao 2017-2018 

De cao 2017-2018 loopt volop. Veel zaken worden al uitgevoerd; enkele activiteiten staan nog 

op stapel.  

 

Generiek functiegebouw 

In de cao is afgesproken een sectoraal generiek functiegebouw te ontwikkelen en te 

implementeren. De Human Capital Group werkt deze opdracht uit. Afgelopen weken hebben zij 

panelinterviews gehouden in alle provincies. Zij presenteren de uitkomsten hiervan op 18 juli 

aan de Beheer- en Onderhoudscommissie (BOC) Fuwaprov en op 16 augustus in het 

Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Vervolgens gaan zij aan de slag met de 

verdere uitwerking van de (dan) goedgekeurde blauwdruk en format. Het generieke 

functiegebouw moet gereed zijn op 1 oktober 2018, en wordt besproken in het SPA van 5 

oktober. Iedereen moet per 1 januari 2020 in een nieuwe generieke functie zijn geplaatst. De 

Dit generieke functiegebouw zal onderdeel zijn van de cao’s 2019 (ten behoeve van 

implementatie) en 2020 (in werking treding).In de AAC Middelen (AACM) van 30 augustus zal 

HCG een presentatie geven van de blauwdruk. 

 

Harmonisatie toelagen 

 

De paritaire werkgroep harmonisatie toelagen heeft eind mei haar advies opgeleverd. De 

werkgroep heeft zich gebogen over talrijke provinciale toelagen met de vraag of zaken 

geharmoniseerd kunnen worden in de cao. Het advies is besproken met de achterbannen en op 

11 juli in het SPA. Aan werkgeverszijde is hierbij de input die is geleverd door de hoofden P&O 

en de Ambtelijke Adviescommissie Middelen (AACM) ingebracht. Belangrijkste discussiepunt 

vormt het “overgangsrecht”. Partijen buigen zich komende maanden hierover en dit onderwerp 

komt terug in het SPA van 5 oktober. Als er afspraken worden gemaakt zullen deze onderdeel 

uitmaken van de cao 2019. 

  

Het goede gesprek 

Yaacomm, de ontwikkelaar van de toolkit voor het goede gesprek, heeft de eerste versie 

ontwikkeld. Komende tijd wordt deze getest door de leden van de paritaire projectgroep het 

goede gesprek, het SPA en het Algemeen Bestuur van A&O Provincies. Vervolgens wordt een 

bredere testgroep ingezet, ook met het oog op de doorontwikkeling van de toolkit. Op 12 

september is de projectleider, Jan Mooi, uitgenodigd in de adviesgroep P&O, waarvan de leden 

hebben aangeboden deze testrol op zich te willen nemen. 
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Regionale bijeenkomsten 

Op 18 (Zwolle), 20 (Haarlem) en 27 (Den Bosch) juni waren regionale bijeenkomsten over de 

ervaringen met de cao 2017-2018. P&O/OR/GO van de provincies hebben ervaringen met de 

cao 2017/2018 gedeeld en tips meegegeven voor het SPA en aan elkaar. Het waren zeer 

geslaagde bijeenkomsten. De opkomst was groot evenals de inzet en het enthousiasme van de 

deelnemers. De output van de bijeenkomsten wordt besproken in het SPA met het oog op de 

cao 2019. Er is veel waardering uitgesproken voor de cao 2017/2018 en op gehamerd om de 

implementatie van de cao tijd te geven en niet zaken nu dicht te gaan regelen, waarmee de 

geest van de cao geweld zou worden aangedaan.  

 

De presentatie van activiteiten en instrumenten van A&O Provincies werd ook zeer goed 

ontvangen: Zij biedt tal van instrumenten aan die de cao 2017-2018 sterk ondersteunen. 

 

Cao 2019 en 2020 

Het SPA streeft ernaar om dit kalenderjaar een akkoord te bereiken over een (beleidsarme) 

cao voor het jaar 2019 en voor de (eerste echte, genormaliseerde) cao 2020. Voor de cao 

2019 hebben we via een digitale enquete in de sector opgehaald welke ervaringen 

medewerkers hebben met de cao afspraken (2017-2018). In het SPA is afgesproken om de 

resultaten te delen met de medewerkers van de sector. Hiervoor wordt een “infographic” 

gemaakt en deze zal in de maand september (na de vakanties) verspreid worden samen met 

een nieuwsbericht. 

 

Op 11 juli was het eerste inhoudelijke SPA (cao overleg) over de cao 2019 en daar kwamen 

ook de eerste thema’s voor de cao 2020 aan de orde. De volgende onderwerpen stonden op de 

agenda: “technische reparaties cao 2017-2018” (n.a.v. enquete, regionale bijeenkomsten en 

input van vakbonden en werkgevers), “advies harmonisatie toelagen” en “het generieke 

functiegebouw”.  

Voor de cao 2020 is gesproken over de thema’s “medezeggenschap”, “geschillenregeling” en 

“overige bespreekpunten cao 2020”. Een groot aantal van deze onderwerpen werken we 

komende maanden verder uit en worden opnieuw geagendeerd voor het SPA van 5 oktober. 

 

Het schema voor de (cao) overleggen komende maanden: 

 

16 augustus Werkgroep SPA (technisch cao overleg) 

30 augustus AAC Middelen: themadeel cao 

30 augustus IPO bestuur: vaststellen mandaat  

13 september BOD (bestuurlijke onderhandelingsdelegatie werkgevers) 

17 september Werkgroep SPA 

1 oktober Werkgroep SPA 

5 oktober SPA 

11 oktober Portefeuillehouders P&O/Griffiers: themavergadering cao 

15 oktober SPA  

5 november Werkgroep SPA en SPA 

8 november BOD 

12 november SPA 

26 november Werkgroep SPA 

6 december BOD 

17 december  Werkgroep SPA en SPA 
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De mandaatvraag (inhoudelijk en financieel) is uitgezet bij de Colleges van GS en PS met de 

vraag voor 1 september een besluit te nemen. Op 30 augustus bespreekt het IPO bestuur de 

stand van dat moment en dan kan naar verwachting een besluit worden genomen: als er 

sprake is van een gekwalificeerde meerderheid (minimaal 75% voor) wordt het gevraagde 

mandaat verleend. 

 

Banenafspraak en quotumregeling 

De tussentijdse resultaten per 30 juni 2018 zijn opgevraagd via de provinciale contactpersonen 

inclusieve arbeidsmarkt. In de volgende nieuwsbrief worden deze bekend gemaakt.  

 

Diverse onderzoeken die bij moeten dragen aan het realiseren van meer garantiebanen in de 

sector overheid, zijn onlangs afgerond en aangeboden aan de Tweede Kamer. O.a. een 

onderzoek naar knelpunten en best practices en een onderzoek naar de mogelijkheden om op 

het gebied van catering en schoonmaak meer garantiebanen te realiseren.  

 

Reinette Kies, projectleider banenafspraak sector provincies, is bezig met het maken van een 

sectorplan. Zodra dat gereed is wordt dat besproken in de diverse gremia. 

 

Op 2 november organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een banenafspraak 

congres, waarvoor o.a. bestuurders, leidinggevenden en P&O’ers worden uitgenodigd. 

Reserveer deze datum dus alvast in jullie agenda’s. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Over het wetgevingstraject is op dit moment geen nieuws te melden. De invoeringswetgeving 

ligt op dit moment bij de Raad van State. 

Omdat de eed /belofte vanaf 1 januari 2020 in een Algemene maatregel van bestuur moet zijn 

vermeld, worden via de juristen (die hiervoor contact hebben met de integriteitscoördinatoren) 

de eed en de belofte die de provincies gebruiken of wensen te gebruiken geïnventariseerd.  

Bij het ministerie van BZK is aandacht gevraagd voor de BOA's die bij de provincie werken. Zij 

hebben naast de gezagsrelatie met de provincie,  ook een gezagsrelatie met het Openbaar 

Ministerie (OM)/politie en zijn daarbij gehouden aan bijvoorbeeld het navolgen van de 

geweldsinstructie of andere opdrachten en kaders. Het OM kan bijvoorbeeld een BOA opdracht 

geven om mee te werken aan een opsporingsactie, getuigenverklaring of anderszins vragen 

om inzet van de BOA bij diverse zaken. De BOA kan dit in principe niet weigeren. De verplichte 

ambtseed die de BOA's extra moeten afleggen wordt afgenomen door de 

korpschef/gemandateerde politiemedewerker.  

Onder leiding van Noord-Holland gaat een aantal provincies zich in de zomerperiode buigen 

over de nieuwe model-arbeidsovereenkomsten.  

De VNG academie heeft bij de projectleiders een presentatie gehouden over het 

scholingsaanbod dat zij in opdracht van de VNG, IPO en UvW aan het ontwikkelen zijn. 

  



16 FEBRUARI  

2017 

 

 

NIEUWSBRIEF ACTUALITEITEN WERKGEVERSZAKEN 

JULI/AUGUSTUS 2018 

 

 

Pensioenen 

Verwachte ontwikkeling pensioenpremie 2019  

De pensioenpremie zal naar verwachting flink stijgen per 1 januari 2019. Deels heeft dat te 

maken met het afgesproken groeipad van de pensioenpremie (om de vereiste prudente 

dekking te kunnen realiseren) en deels met ontwikkeling van het bestand van de ABP-populatie 

en de extra kosten t.g.v. het verlengen van de ANW-compensatie tot 1 mei 2018. De 

loonkostenstijging bedraagt ten gevolge van deze (pensioen)ontwikkelingen ongeveer 1%. 

Eind 2018 weten we de exacte stijging. 

 

Integriteit  

Nacht van de Integriteit  

De Nacht van de Integriteit, doelgroep bestuurders, vindt plaats bij de Unie van 

Waterschappen in Den Haag op woensdagavond 26 september (19.00 – 21.00 uur).  

 

Meer informatie over het programma en aanmelden kan op de website van het CAOP: 

https://www.caop.nl/actueel/agenda/agenda-item/agenda/event/detail/2018/09/26/nacht-

van-de-integriteit-reserveer-26-september-2018-alvast-in-uw-agenda/ . 

Dag van de Integriteit 

De Dag van de Integriteit is voor de integriteitsprofessional in de (semi-) publieke sector.   

Tijd en plaats: 

• De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort. 

• 27 september van 09.30 – 16.30 uur 

Meer informatie en aanmelden is te vinden op de site van het CAOP 

https://www.caop.nl/expertise/integriteit/de-dag-en-nacht-van-de-integriteit/  

 

Voor vragen en opmerkingen 

Richard van der Mast (rvdmast@ipo.nl) 

Rianne Becht (rbecht@ipo.nl) 

Monica Teuns (mteuns@ipo.nl) 
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