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Geachte excellentie, de heer W. Koolmees,

De cao-tafel Sociaal Werk heeft uw reactiebrief van 18 juni 2018 (referentie 2018-0000081674)
ontvangen en besproken. Graag willen we met u in gesprek, omdat wij de indruk hebben dat u het
belang en inhoud van ons beroep op u niet goed lijkt te begrijpen. De cao Sociaal Werk is
vooruitstrevend en in lijn met de afspraken waar u in uw kabinetsbrief over een Leven lang
ontwikkelen (dd. 27 september 2018) op aanstuurt. Onze cao past daarbij prima in de door u
daarin ook benadrukte cultuuromslag, gericht op eigen regie, duurzame inzetbaarheid, flexibele
ontwikkeling en inzet.
De ontwikkeling van onze cao met betrekking tot het Individueel Keuze Budget en het
Loopbaanbudget heeft op zorgvuldige wijze plaatsgevonden en er is hierbij intensief samengewerkt
met de Belastingdienst en via hen ook met het UWV. In deze overleggen zijn de knelpunten niet
gemeld die wij in onze eerdere brief kenbaar hebben gemaakt. Er duiken echter inmiddels veel
individuele cases op, met grote impact voor betrokkenen en hun werkgevers. Deze cases zijn
bekend bij zowel sociale partners als bij het UWV. De uit uw kabinetsbrief voortvloeiende gewenste
ontwikkeling leidt tot knelpunten in de uitvoering. Te strikte regelgeving en beperkende wijze van
uitvoering en regelgeving van uitvoeringsorganisaties vallend onder uw ministerie maken het
onmogelijk om uw intenties in de praktijk te brengen. Ook andere sectoren, zoals gemeenten
werken hier op vergelijkbare wijze aan en lopen tegen gelijke knelpunten op. Daarom vragen we u
om ondersteuning en willen we graag hierover verder met u praten over hoe een Leven Lang
Ontwikkelen een plek kan krijgen in cao’s zonder dat dit leidt tot knelpunten in de praktijk.
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We gaan ervan uit dat u op ons verzoek in wilt gaan en vragen uw medewerker(s) om voor de
organisatie van dit gesprek contact te leggen met onze secretaris, Monique van Gerwen,
bereikbaar via mvangerwen@fcb.nl en tel 06-024502579.

Met vriendelijke groet,
namens cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn

Henk Janssen
Voorzitter cao-tafel Sociaal Werk

