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CNV Overheid over goed werkgeverschap

Beste politici,
Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft u een brief ontvangen van CNV Connectief
waarin wij u, namens onze 120.000 leden, enkele wensen voor het nieuw te vormen
beleid aanboden. CNV Overheid is onderdeel van CNV Connectief en wil graag van
deze gelegenheid gebruik maken om bij u, als fractievoorzitters, ook de belangen van
goed (overheids-) werkgeverschap te benadrukken.
Binnen uw gemeente staat u op het punt om te beginnen met de
coalitieonderhandelingen. Een belangrijk moment in de nieuwe bestuurlijke periode
waarbij ook moet worden stilgestaan bij uw rol als werkgever.
U, als werkgever
Een gemeente, en haar inwoners, zijn gediend met een goede organisatie en
gemotiveerde ambtenaren. Een efficiënt functionerende organisatie draagt bij aan
het laag houden van de gemeentelijke lasten. Daarnaast zijn medewerkers
gemotiveerder als ze ontwikkelkansen en verantwoordelijkheden krijgen die
aansluiten bij hun kennis, kunde en ambities.
Arbeidstevredenheid draagt direct bij aan een goed functionerende organisatie, en
daardoor ook aan tevreden burgers…
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CNV weet wat er speelt
Natuurlijk zet u zich bij de coalitieonderhandelingen in voor de punten uit uw
verkiezingsprogramma, maar denk daarbij ook aan uw werkorganisatie. Uw
ambtenaren gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van uw ambities.
CNV Overheid staat in contact met werknemers bij gemeenten in heel Nederland en
weet wat er speelt op landelijk en lokaal niveau. Om medewerkers aan u te binden,
willen we u daarom graag een aantal punten en adviezen meegeven op het gebied
van ‘goed werkgeverschap’. U vindt deze tips in de bijlage.
Wij wensen u veel plezier en succes met uw nieuwe werkzaamheden! Voel u vrij om
contact op te nemen met uw CNV-leden binnen het GO om eens van gedachten te
wisselen of om meer informatie op te halen over de tips die we u in bijgaand
document aanreiken.
Met hartelijke groet,

Patrick Fey,
Voorzitter CNV Overheid & Publieke Diensten

