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Geachte leden van de raad,  
 
 
Met deze brief wil het college u informeren over de schikking met de FNV naar aanleiding van de 
dagvaarding van 16 juli 2018.   
 
In mei 2018 bent u voor het laatst schriftelijk geïnformeerd over de al lang lopende discussie met 
de FNV over de re-integratietrajecten bij PostNL. De stand van zaken was toen dat de gesprekken 
over een schikking in een impasse zaten: de FNV wilde van de gemeente de erkenning dat de 
trajecten niet deugden en kwam met een loonvordering die op enig moment gesteld werd op 
ongeveer 500.000 euro. De gemeente stond en staat op het standpunt dat de re-integratietrajecten 
zinvol geweest zijn en zorgvuldig uitgevoerd, en zag geen enkele reden voor een schikking die in de 
buurt komt van de gevraagde bedragen.  
 
Dagvaarding FNV 
Na mei 2018 is er op verzoek van de FNV hernieuwd overleg geweest met de portefeuillehouder, 
waar afgesproken is dat er opnieuw gekeken zou worden naar een eventuele schikking. Kort daarop 
heeft de FNV een dagvaarding uitgebracht aan PostNL, de gemeente Midden-Groningen en 
uitzendbureau 365Werk. De vakbond vraagt daarin de gemeente te veroordelen tot het betalen van 
een loonvordering van 163.000 euro, loonbetaling over de drie maanden waarin de deelnemers aan 
het re-integratietraject met behoud van uitkering gewerkt hebben, en een vergoeding voor de FNV 
van 100.000 euro.  
 
De FNV heeft haar dagvaarding merendeels gebaseerd op het rapport van de inspectie SZW van 
januari 2018 waarin geconcludeerd wordt dat er bij de werktrajecten geen sprake is van 
'contracting' en dat dus de cao van PostNL toegepast had moeten worden, en niet de uitzend-cao. 
Wij waren het niet eens met de constateringen van de inspectie en hebben hen dit ook schriftelijk 
laten weten. Ons bezwaar werd echter niet-ontvankelijk verklaard omdat volgens de inspectie 
uitzendbureau 365 en PostNL de betrokken partijen zijn. 
 
Schikking  
De gesprekken die de afgelopen maanden gevoerd zijn met de FNV hebben geleid tot het 
collegebesluit van 13 november 2018 om in te stemmen met een schikkingsvoorstel. De schikking 
houdt in dat er een compensatieregeling van € 64,- per 4 weken komt voor alle medewerkers die 
vanaf medio 2015 bij PostNL hebben gewerkt, zowel in de ochtend als avondploeg, plus een 
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vergoeding voor de FNV van 30.000 euro.  Totaal komt dit neer op circa 120.000 euro. Met de 
schikkingsovereenkomst laat de FNV alle verdere claims ten aanzien van Midden-Groningen vallen.  
 
Waarom schikken?  

Zoals gezegd: wij staan volledig achter de re-integratietrajecten en de wijze waarop ze zijn 

uitgevoerd. We zijn ervan overtuigd dat de trajecten voor tientallen langdurig werkloze inwoners 

van onze gemeente de opstap geweest zijn naar een reguliere baan: een baan die ze anders niet 

gevonden zouden hebben. We weten van veel deelnemers dat ze met veel plezier bij PostNL 

gewerkt hebben en dat ze er hun werknemersvaardigheden fors hebben kunnen uitbreiden, mede 

door de intensieve begeleiding en de ruime opleidingsmogelijkheden. Ook hebben we nooit gezocht 

naar een goedkopere cao of naar andere constructies om op loonkosten te kunnen besparen. 

Waarom dan toch de schikking? 

 

De werkzaamheden bij PostNL worden uitgevoerd in een ochtend- en een avondploeg. Op basis van 

de conclusies van de Inspectie SZW (die we betwisten, maar wel realiteit zijn) hebben de mensen 

in de ochtendploeg een te laag loon gekregen. We vinden het redelijk om daarvoor een 

compensatie te bieden. De werknemers in de avondploeg hebben op basis van de uitzend-cao meer 

betaald gekregen dan ze gekregen zouden hebben volgens de PostNL-cao. Dat komt doordat de 

PostNL-cao wel een hoger uurloon kent, maar een fors lagere avondurentoeslag. Ook de FNV erkent 

dat we meer betaald hebben dan de cao van PostNL, maar eist toch een compensatie vanwege het 

hogere uurloon. Uitspraken van de Hoge Raad onderbouwen naar de mening van onze advocaat de 

eis van de vakbond. Voor ons is dat reden om op advies van de advocaat op dit punt van de eis in te 

gaan. Hetzelfde geldt voor de vergoeding aan de vakbond zelf: het nu in de schikking opgenomen 

bedrag van 30.000 euro is volgens onze advocaat niet ongebruikelijk.  

 

Daarmee komt de schikking fors lager uit dan de bedragen die eerder geëist zijn en is er geen 

sprake van dat wij ons moeten verontschuldigen voor de re-integratietrajecten – iets wat de FNV 

eerder wel eiste. Hierdoor en in belangrijke mate door het ingewonnen juridische advies is het 

college van mening dat nu schikken verstandig is.  

 

Een schikking betekent bovendien dat we veel minder kwijt zijn aan advocaatkosten dan het geval 

zou zijn als we de rechtszaak zouden doorzetten, en ook komt het geld grotendeels bij de 

deelnemers aan de trajecten. Onderdeel van de schikking is verder dat de compensatie wordt 

verstrekt in de vorm van een netto premie. Dit is in het voordeel van de werknemers, en dat 

gunnen we hen graag.  

 

Naast de schikking op grond van de dagvaarding zijn er te weinig reiskosten (19.000 euro) 

uitbetaald aan een heel specifieke groep. Daar hebben we een fout gemaakt die we met 

terugwerkende kracht herstellen. Dit staat buiten het schikkingsvoorstel.  
 
Inzetten op herstel van de relatie 
De wijze waarop de FNV de gemeente tegemoet getreden is, hebben we ervaren als zeer onheus. 
Vanaf het begin heeft de vakbond gesteld dat wij doelbewust mensen uitbuiten en blootstellen aan 
dwangarbeid. Ook heeft de FNV erg fel op de persoon van de portefeuillehouder gespeeld. Van een 
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grote, verantwoordelijke maatschappelijke organisatie hadden wij een dergelijke houding niet 
verwacht. We beseffen dat we als gemeente op meerdere manieren met de FNV te maken blijven 
krijgen en willen voorkomen dat de boosheid over de manier waarop we in deze kwestie benaderd 
zijn uitgroeit tot een blijvende belemmering in onze relatie met de vakbond. Op bestuurlijk niveau 
zullen we daarop begin volgend jaar het initiatief nemen tot een –hopelijk constructief— gesprek 
met de FNV.  
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van  Midden-Groningen, 
 
 
      
A.Hoogendoorn     H.J.W. Mulder   
Burgemeester                 Gemeentesecretaris  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


