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Geacht bestuur, 

 

Deze ledenbrief bevat nieuws over de planning voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 

juni a.s., de interactieve tekst van de Cao SGO, het werkgeversforum en de contributie voor 2022. 

 

ALV  

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering op vrijdagmiddag 24 juni digitaal te 

laten plaatsvinden. Dit op basis van de uitkomsten van de enquête over de ALV.  

 

Rond 10 mei a.s. ontvangt u in een ledenbrief de vooraankondiging van de ALV. In die ledenbrief 

treft u de concept agenda aan, de wijze waarop u voorstellen ter behandeling op de ALV schriftelijk 

kan indienen en wanneer u de definitieve uitnodiging en agenda kan verwachten. 

 

Interactieve tekst Cao SGO 

De interactieve pdf van de Cao SGO 2021-2022 is klaar. De tekst van de nieuwe Cao SGO was op 

1 februari al gepubliceerd op de website. De afgelopen periode is gewerkt aan een mooi 

opgemaakte interactieve pdf. De pdf vindt u hier.  

 

Werkgeversforum 

Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de WSGO is dat HR-werknemers van leden van 

de WSGO toegang kunnen krijgen tot het besloten Werkgeversforum van de VNG. Uit onderzoek is 

gebleken dat sommige HR-medewerkers van leden nog niet gebruik maken van deze service. 

Daarmee mist uw organisatie belangrijke arbeidsvoorwaardelijke informatie. 

 

Via dit besloten werkgeversforum bieden we gemeenten en gemeentelijke organisaties een 

platform om in contact te komen met elkaar en om informatie uit te wisselen. Op het forum worden 

ook berichten van de VNG en de WSGO geplaatst. Aanmelden voor het forum kan hier. 

 

 

Aan het bestuur van de leden 
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Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 
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Onderwerp 

ALV, Cao SGO, werkgeversforum en contributie 2022 
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Contributie 

Uw financiële administratie ontvangt voor eind mei de factuur voor de lidmaatschapscontributie van 

de WSGO over 2022. De contributie is gebaseerd op de werknemersaantallen van uw organisatie 

op 31 december 2021. De contributiestaffel vindt u hier.  

 

Vragen? 

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl en bij vragen kunt u contact opnemen met de 

WSGO via 070 – 373 87 00.  

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

 

 

 

 

 

Janine Jongepier 

Secretaris WSGO 
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