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L.S.

Met deze brief doen wij een dringende oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij de cao
SW en de cao Aan de slag.

Het is tot nu toe niet gelukt om de arbeidsvoorwaarden voor mensen onder de cao Wsw en
cao Aan de Slag te verbeteren. Dit terwijl de economische omstandigheden daar nu juist wel
om vragen. Een goede cao is als een waterdicht dak op het huis. En het huidige dak van
onze medewerkers is lek.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er een energiecrisis ontstaan met enorme
prijsstijgingen tot gevolg, niet alleen voor brandstof, maar ook voor het algemene
levensonderhoud. De doelgroepen die vallen onder de genoemde cao's worden hier in het
bijzonder door getroffen.

De betreffende cao's kennen een niet dekkende netto km-vergoeding woon-werkverkeer van
slechts€ 0,10. Het wettelijk minimumloon is weliswaar verhoogd maar de lonen van onze
collega's net boven het wettelijk minimumloon zijn niet of nauwelijks gestegen.

Onze werknemers, zeker de werknemers die gedetacheerd zijn (80% van ons
werknemersbestand) en hierdoor soms een grotere reisafstand woon-werk hebben, komen
hierdoor financieel in de knel. Wij vinden het heel belangrijk dat zij in staat zijn om dagelijks
hun (externe) werkplek te bereiken.

Omdat de arbeidsvoorwaarden nog niet zijn aangepast, worden landelijk door diverse sociaal
ontwikkelbedrijven initiatieven genomen om de werknemers tijdelijk enigszins te
compenseren. Zij doen dit door bijvoorbeeld een tijdelijke verhoging van de
reiskostenvergoeding, of door het verstrekken van een eenmalige uitkering of tegoedbonnen
voor boodschappen. In feite zijn dit de teiltjes onder het lekkende dak die slechts een deel
van de lekkage tijdelijk opvangen.
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Dit moeten de initiatieven zijn die aan de cao-onderhandelingstafel aan de orde dienen te
komen en daar worden omgevormd tot structurele oplossingen. Daarbij is een passende
financiële dekking nodig om deze aanpassingen als werkgever uit te kunnen voeren. Alleen
met een goede aangepaste cao maken we het dak voor onze medewerkers weer
waterdicht.

Wij roepen partijen via deze open brief op om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen
en snel te komen tot structurele oplossingen voor onze doelgroepen. Recent is al
aangetoond dat via deze weg een mooi akkoord is bereikt over de cao voor
gemeentepersoneel. Laat dit een voorbeeld zijn om ook voor onze SW en Aan de Slag
medewerkers tot een goede cao te komen en hen niet langer met lege handen te laten
staan.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur en directie van sociaal ontwikkelbedrijf Laborijn
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