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Geacht bestuur en directie, 

 

De huidige Cao SGO en Cao Gemeenten lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de 

nieuwe cao’s starten na 1 november 2020. Ter voorbereiding op de nieuwe cao’s voor de 

gemeentelijke sector willen de WSGO, de VNG en de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA alle 

medewerkers in de sector betrekken bij het cao-proces door middel van een digitale vragenlijst. 

 

Verzoek: medewerkers vragenlijst uitzetten 

Wij verzoeken u om de digitale vragenlijst uit te zetten onder al uw medewerkers. Daarnaast vragen 

wij u om al uw medewerkers te stimuleren deze vragenlijst in te vullen. 

 

Dat kunt u doen door: 

• De link naar de medewerkers vragenlijst (zie de brief in de bijlage) te delen met al uw 

medewerkers; 

• De link zo spoedig mogelijk te verspreiden. De vragenlijst staat open van vrijdag 19 juni 

2020 tot en met zondag 12 juli 2020. 

 

Door het uitzetten van de gezamenlijke vragenlijst over huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden 

in de beide cao’s, helpt u cao-partijen om een beter beeld krijgen van wat medewerkers belangrijk 

vinden. Meer informatie vindt u in de bijgaande brief. 

 

Ledenraadpleging onder werkgevers 

De vragenlijst voor alle medewerkers in de gemeentelijke sector is een experiment van sociale 

partners. Dit experiment vindt plaats naast de activiteiten van de WSGO om uw werkgevers mening 

te horen over de arbeidsvoorwaarden in de sector. 
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Zo zijn er momenteel digitale bijeenkomsten over de mogelijke cao inzet van de gemeentelijke 

werkgevers. Daaraan kunnen alleen P&O-ers van gemeenten en P&O-ers van organisaties die lid 

zijn van de WSGO deelnemen. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.wsgo.n/nieuws . 

 

Van 14 september tot en met 23 oktober houdt de WSGO een formele ledenraadplegingen over de 

inzet voor het cao-overleg (de concept arbeidsvoorwaardennota). 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de WSGO kunt u terecht op www.wsgo.nl . Bij vragen kunt u contact 

opnemen met de WSGO via 070 – 373 87 00 of info@wsgo.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

Janine Jongepier 

Secretaris WSGO 

 

 

 

 

 

Bijlage: LOGA-brief 

http://www.wsgo.n/nieuws
http://www.wsgo.nl/

