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CAO SW 2019 IS NU ECHT EEN FEIT

Op 28 juni werd er een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao SW. De afgelopen

maanden heeft de FNV jullie, de leden werkzaam in de SW, hierover geraadpleegd.

Een ruime meerderheid van de leden die hebben gestemd (92%) zei ja tegen de gemaakte

afspraken. De kaderleden van de FNV hebben dus besloten om in te stemmen met het

cao-akkoord. Dit geldt ook voor de andere cao-partijen (CNV en VNG); daarmee is de cao

SW 2019 een feit. Ook de laatste tekstuele aanpassingen zijn inmiddels vastgesteld.

Wat houdt deze nieuwe cao SW in:

Looptijd

Het gaat om een cao met een korte looptijd, alleen voor het jaar 2019. We noemen het ook

wel een soort ‘’tussen-cao’’. Tijdens die korte looptijd moeten we het eens zien te worden

over hoe we de komende jaren omgaan met de loonsverhogingen volgens de LPO-

systematiek, de ‘’loonprijscompensatie’’. Ook doen we deze periode een onderzoek naar de

mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken.

Loon

Wat betekent de nieuwe cao voor jouw loon?

 Per 1 juli 2019 worden de lonen van alle SW-werknemers verhoogd met

1,23%. Dit wordt met terugwerkende kracht uitbetaald in de maand oktober.

 Als jij het minimumloon (WML) verdient, krijg je op 1 januari 2020 de wettelijke

verhoging van het WML op dat moment. Dat percentage is nu nog niet bekend.

 Als jij meer verdient dan het WML, krijg je er op 1 januari 2020 1,34% bij.

Dat zou nog wat hoger kunnen uitpakken; dit hangt af van de definitieve hoogte

van de LPO 2019.

Onderzoek om eerder te stoppen met werken

De FNV wil een regeling voor SW-werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken

dan de AOW-leeftijd. Het Pensioenakkoord biedt die mogelijkheid. Daarom hebben we met

de VNG afgesproken om daar goed onderzoek naar te doen. Het doel voor de FNV is

duidelijk: er moet een goede regeling komen, waarbij het voor jullie als SW-werknemers

betaalbaar wordt om eerder te stoppen dan de AOW-leeftijd. Dit najaar start het

onderzoek.

En nu ook een cao Participatiewet!

De nieuwe cao SW geldt voor de Wsw-werknemers, en helaas niet voor de werknemers die



onder de Participatiewet vallen. De FNV maakt zich al jaren hard om ook voor hen een

goede cao af te spreken. In juni voerden we hiervoor nog actie bij het VNG Congres.

Want de VNG wil hierover nog steeds geen afspraken maken. Daardoor missen deze

werkenden met een arbeidsbeperking afspraken over reiskosten, verlof, ontwikkeling en

pensioen. Dat kan echt niet meer! Ook die cao Participatiewet moet er dit jaar echt komen,

daar hebben deze werknemers recht op!

Teken geen vaststellingsovereenkomst!

De cao SW kent een goede afspraak over de werkzekerheid van de werknemers.

Toch wordt soms geprobeerd om buiten alle regels om afscheid van een SW werknemer te

nemen. Men wordt dan gevraagd een zogenoemde ‘’vaststellingsovereenkomst’’ te

tekenen. Dat is een contract waarin werkgever en werknemer afspreken om het

dienstverband (jouw contract) te beëindigen. Wij roepen je met klem op om zo’n

overeenkomst niet te tekenen. Je neemt daarmee namelijk ontslag en verliest dus jouw SW

baan en alle rechten die daarbij horen.

Stel dat jouw werkgever met zo’n voorstel komt (bijvoorbeeld na twee jaar ziekte of

omdat er geen passend werk meer kan worden gevonden), neem dan meteen contact op

met de FNV. Je kunt dat doen door ons Contactcenter te bellen op 088 – 368 0 368.

Je hoeft niet meteen te schrikken van dit bericht. Want, de meeste SW werkgevers doen dit

niet. Máár voor de zekerheid waarschuwen we iedereen. Een gewaarschuwd mens telt

immers voor twee!

Belangrijk nieuws over je contributiebetaling

Maak jij zelf je contributie over naar de FNV? Of heb je een bewindvoerder die jouw

contributie betaalt aan de FNV? Dan verandert er straks misschien iets voor je.

De FNV heeft vanaf 1 oktober 2019 nog maar één bankrekening voor het

lidmaatschapsgeld. Dit is: rekeningnummer NL95 INGB 0000 7277 50, ten name van

Federatie Nederlandse Vakbeweging. De overige rekeningen worden gesloten.

Kijk dus meteen of jij het juiste nummer gebruikt. Zo niet, pas hem dan gelijk aan.

Als je een bewindvoerder hebt, geef dit bericht dan aan hem of haar door!

Voor alle duidelijkheid: als jij je contributie betaalt via automatische incasso, dan zorgen wij

zelf voor aanpassing van het rekeningnummer. Je hoeft dan niets te doen.

Wil je overstappen op automatische incasso, ga dan naar Mijn FNV (let op: je hebt hiervoor

je inloggegevens nodig).

Peter Wiechmann

Teamleider SW


