
 
 

Verslag overleg Geschillencommissie en sociale 
partners sector waterschappen 

 
 
Datum  22 juli 2021 
Tijd  09.00 uur – 10.00 uur 
Locatie TEAMS 
 
Voorzitter Arjan Guijt 
 
Aanwezigen Ben Abbing (voorzitter geschillencommissie), Anne Dekkers (secretaris 
geschillencommissie), Saskia de Haas (lid onderhandelingsdelegatie werkgevers), Rinie van 
den Anker (lid onderhandelingsdelegatie werknemers) en Arjan Guijt (Beleidsadviseur 
Vwvw) 
 
1. Opening en kennismaking 
De voorzitter opent het overleg en de aanwezigen stellen zich voor.  
 
2. Doornemen concept jaarverslag 
Ben Abbing geeft een korte toelichting op het concept jaarverslag. Er zijn 2 geschillen  
ingediend in 2020, waarvan er een is ingetrokken en in het andere geschil heeft de 
geschillencommissie in 2021 een advies uitgebracht. De geschillencommissie heeft geen 
geschillen afgewezen op grond van niet-ontvankelijkheid. 
Hoewel sociale partners “tevreden” zijn over het kleine aantal ingediende geschillen, is er 
wel verder  gesproken over de mogelijke “redenen” hiervoor. Het kan te maken hebben met 
de (on)bekendheid van de geschillencommissie, maar het kan ook dat geschillen eerder 
intern worden opgelost door werkgever en werknemer. Hoewel er geen cijfers beschikbaar 
zijn hebben de aanwezigen niet het beeld dat werknemers er voor kiezen om naar de 
kantonrechter te stappen in plaats van de geschillencommissie. 
Aan de bij de Vwvw aangesloten organisaties zal nog eens aandacht voor het bestaan van 
de Geschillencommissie worden gevraagd (actie Arjan). 
De voorzitter van het overleg licht toe dat, hoewel de omzetting van SAW naar Cao  
een technische omzetting was, in de cao 2020 voor bepaalde artikelen een andere cao-tekst 
is geformuleerd om bedoeling te verduidelijken. Ook waren sociale partners van mening, 
mede op basis van contacten met de geschillencommissie, dat niet alle cao-teksten duidelijk 
en/of voldoende uitlegbaar waren. Daarom zijn er voor de cao 2021 ook teksten gewijzigd of 
zijn sociale partners daarover nog in gesprek. 
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3. Evalueren afgewikkelde zaken 
Er zijn in 2020 enkele geschillen in behandeling genomen, waaronder over “beloning” en 
“ziekte in/door de dienst”. Naar aanleiding van één van de adviezen van de 
geschillencommissie in 2021 is aan sociale partners gevraagd om de tekst van een cao-
artikel te bespreken en anders te formuleren. De geschillencommissie heeft in 2021 niet 
altijd een terugkoppeling ontvangen van de werkgevers waar het geschil speelde over wat 
zij met het advies hebben gedaan. 
 
4. Doorspreken vervolg 
De geschillencommissie is ingesteld voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2022. Na het uitbrengen van het jaarverslag 2021 door de geschillencommissie 
wordt een afspraak gemaakt om het jaarverslag te bespreken met sociale partners die eind 
2022 een beslissing moeten nemen over het vervolg van de geschillencommissie. 
Voorafgaand aan dat besluit zal de Vwvw haar leden benaderen met een korte vragenlijst 
(actie Arjan).  
 
5. Wat verder ter tafel komt 
Geen andere punten besproken. 
 
6. Rondvraag 
De aanwezigen hebben geen rondvraag. 
 
7. Afsluiting 


