
Matrix voor-/nadelen scenario’s werkgeversorganisatie veiligheidsregio’s

(nb in zwart de argumenten aangereikt door de Brandweerkamer, in rood de aanvullende argumenten van de directie VRK

Belangrijkste voordelen Belangrijkste nadelen Overige overwegingen

Scenario 1 lid 
worden van 
WSGO 

 Inrichting en structuur 
werkgeversvereniging is al aanwezig.

 Goede borging van volgen 
arbeidsvoorwaarden gemeentelijke 
sector.

 Verdere normalisering van 
arbeidsvoorwaarden van 
veiligheidsregio’s.

 Gelijktijdige inwerkingtreding van de WNRA en 
is uitstel/afstel van de WNRA uitgesloten.

 Impliceert dat de huidige vorm van ‘de 
vrijwilliger’ niet houdbaar is.

 Mogelijk eigen onderhandeling nodig (vgl met 
huidige Brandweerkamer) tbv de 
brandweerhoofdstukken, omdat reikwijdte van 
de CAO SGO moet worden aangepast.

 Alternatief is om naast het lidmaatschap 
WSGO een eigen werkgeversvereniging op te 
richten voor de brandweerhoofd-stukken.

In de huidige reikwijdte van de Cao SGO 
zitten de VR’en niet. Die reikwijdte moet 
dan tijdig worden aangepast. Lid worden 
van de WSGO is daarna mogelijk, maar 
het is niet aannemelijk dat de 
brandweerhoofdstukken – gezien de 
statuten van de WSGO – onderdeel 
worden van de Cao SGO.

Scenario 2 
oprichten 
eigen 
werkgeversve
reniging

 Uitstel/afstel van de WNRA blijft 
mogelijk.

 Impliceert dat een afwijkende positie 
voor (een deel van) de vrijwilligers 
mogelijk blijft.

 Specifieke brandweervraagstukken 
kunnen in landelijke kaders worden 
geregeld en doet recht aan de 
bijzondere doelgroep.

 Eigen regie op vaststellen eindresultaat.

 De besluitvorming, inrichting en op orde 
brengen vergt langere tijd, terwijl er vanaf 
2021 geen rechtspositie meer is.

 Risico op afwijken van cao gemeenten/BW 
door sterke positie van vakbonden. 

 Collectiviteit is van belang ten behoeve van 
een sterke positie richting vakbonden en 
landelijke eenduidigheid in 
arbeidsvoorwaarden. 

 De bestuurlijke afbreukrisico’s die ontstaan in 
een relatief kleine werkgeversorganisatie voor 
alleen veiligheidsregio’s.

 De positie van de veiligheidsregio’s en van 
bestuurders die de onderhandelingen moeten 
voeren kan snel ter discussie komen te staan 

Voorwaarde is dat er een structurele 
bindende afspraak gemaakt wordt met 
beide partijen dat de cao gemeenten/BW 
gevolgd wordt (al dan niet vertaald in een 
rechtspositie), voor zover relevant. 

De WSGO heeft een heel duidelijk 
uitgangspunt dat ook voor de 
veiligheidsregio’s zou moeten gelden: 
‘het is van belang dat de 
arbeidsvoorwaarden van gemeentelijke 
organisaties zo veel mogelijk hetzelfde is 
als die van gemeenten’.
Ook de veiligheidsregio is een 
gemeentelijke organisatie, en er is geen 



bij moeizaam verlopende 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De 
onderhandelingsdelegatie zal voortdurend 
tussen de vuren van de gemeenten en de 
vuren van het personeel zitten.

 Hogere kosten voor gemeenten voor het 
onderhouden van drie werkgeversorganisaties 
in plaats van twee terwijl de hoofdregel is 
zoveel mogelijk de gemeentelijke CAO volgen. 
Daarnaast zijn de kosten van het onderhouden 
van een dergelijke vereniging hoog.

 Geen aansluiting op de vele diensten die de 
WSGO haar leden biedt zoals bv
- beantwoording vragen over CAO, HRM etc.
- actuele informatievoorziening en 
ondersteuning werkgeverschap
- toegang tot P&O-netwerken
- toegang tot bijeenkomsten en informatie van 
het A&O-fonds gemeenten
- Mogelijkheid tot kosteloze aansluiting bij 
Landelijke Klachtencommissie Ongewenst 
Gedrag voor de decentrale Overheid
- Mogelijkheid tot kosteloze aansluiting bij de 
Lokale Advies- en Arbitragecommissie
- Mogelijkheid tot aansluiting bij het collectieve 
zorgverzekeringscontract dat door de VNG 
wordt uitgezocht
- Mogelijkheid tot aansluiting bij HR21 
(sectoraal functiewaarderingssysteem). 

reden waarom voor de veiligheidsregio’s 
niet exact dezelfde benadering kan 
worden gekozen. 
 De CAO bevat veel andere aspecten 
behalve loonvorming, zoals pensioen, 
verlof, diversiteitsbeleid, vitaliteitsbeleid. 
Allemaal aspecten van 
arbeidsvoorwaarden die voor onze 
medewerkers minstens zo belangrijk zijn, 
en waarbij de vergelijkbaarheid van die 
voorwaarden met medewerkers van 
gemeenten veel rust creëert. 

De bijzonderheid van de 
arbeidsvoorwaarden van de brandweer 
worden zwaar benadrukt, maar de 
veiligheidsregio bestaat nu eenmaal uit 
allerlei categorieën personeel. Zeker bij 
de VRK. En dan hebben we het zeker niet 
alleen over de medewerkers 
Ambulancezorg, de medewerkers 
Jeugdgezondheidszorg, personeel GGD, 
maar ook in de ondersteuning en in 
beleid zijn er veel medewerkers die niet 
te maken hebben met de 
arbeidsvoorwaarden van de brandweer.


