
De route naar een nieuwe cao: welke arbeidsvoorwaarden zijn 
voor jou belangrijk?  

De cao is er voor ons allemaal. In deze overeenkomst leggen de werkgever en de vakbonden namens 

de werknemers afspraken vast over de algemene arbeidsvoorwaarden. Heb jij daar ideeën over? 

Lever dan op maandag 26 september a.s. van 13:30 tot 15.00 uur tijdens het online symposium 

inbreng voor de arbeidsvoorwaarden die jij belangrijk vindt.  

Vanwege organisatorische redenen is het online symposium verplaatst van 1 september naar 26 

september a.s. 

De route naar een nieuwe cao 

Vakorganisaties en werkgever hebben hetzelfde doel, namelijk UWV als goede werkgever. Dit heeft 

twee kanten: een aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt zijn en natuurlijk ook een goede 

werkgever zijn voor de huidige medewerkers. Een andere invulling en verschillende belangen leiden 

het hele jaar door tot gesprek. In aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao is hierin ook 

jouw input van belang! 

Welke onderwerpen komen aan bod? 

De vertegenwoordigers van de vakorganisaties en HRM namens werkgever UWV horen graag wat 

jouw ideeën zijn over belangrijke arbeidsvoorwaarden. Er wordt aandacht ook besteed aan cao-

gerelateerde onderwerpen zoals: 

- Wat verstaan we onder zekerheid? 

- Welke invloed heeft de inflatie op de onderhandelingen voor een nieuwe cao? 

- Ontwikkeling en loopbaan: hoe kan dit nog beter vorm krijgen in de arbeidsvoorwaarden? 

- Wat maakt UWV een aantrekkelijk werkgever? 

Inschrijven 

Schrijf je in voor het Online Seminar. Je ontvangt een bevestiging per mail en een link om deel te 

nemen aan het online cao-symposium. Nadat je op de link Online Seminar hebt geklikt, kopieer je het 

adres in de adresbalk en plakt dat buiten de Citrix-omgeving in een browser (Egde). 

Instructies aanmelden 

Je ontvangt 2 e-mails. Eén bevestigingsmail van registratie en een bevestigingsmail van het 

aanmelden van het Webinar. Heb je de bevestigingsmail niet ontvangen? Kijk dan in je spamfolder. 

Vragen? 

Stuur dan een mail naar cao@uwv.nl . 

Tot 26 september! 

Etienne Haneveld | FNV 
Roel van Riezen | CNV Vakmensen 
Peter de Leede | Novag 
Inge de Vries | De Unie,  
Madeline Dessing | UWV 
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