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De 1
e
 nieuwsbrief van het nieuwe jaar is met name gewijd aan 

de financiële crisis en de gevolgen daarvan voor de 
rijksmedewerkers. Loonstijgingen van ambtenaren liggen 
politiek onder het vuur en wat betreft de pensioenen: op 1 april 
dient het ABP het herstelplan in te dienen. 

 

 

Loonstijging ambtenaren onder vuur! 

Minister Donner liet in de ministerraad begin maart weten dat in 
deze tijd van economische neergang ambtenaren niet kunnen 
achterblijven als de lonen worden gematigd. Als de lonen in de 
bedrijven gelijk blijven en de pensioenen niet worden verhoogd, 
dan is het volgens Donner verkeerd als de 
ambtenarensalarissen doorgroeien. Minister Ter Horst is het 
ermee eens dat voor de komende CAO‟s ook ambtenaren pas 
op de plaats maken. Maar daarvoor wil zij niet de lopende 
afspraken opzeggen.  

 

Wat vindt het Ambtenarencentrum sector Rijk hiervan? 
Voor de sector Rijk geldt een 4-jarige CAO 2007-2010. Op 1 april 2009 
is de eerstvolgende loonsverhoging van 2%. De eindejaarsuitkering is 
per 1 december 2008 van 4% naar 5,4% verhoogd en wordt uitbetaald 
in november 2009. In 2010 volgt nog een verhoging van de 
eindejaarsuitkering met 2,9% (namelijk van 5,4% naar 8,3%). 

Deze CAO is indertijd niet zonder slag of stoot tot stand gekomen; 
daarnaast geldt dat ambtenaren hiervoor ook verlofdagen hebben 
moeten inleveren. Het AC voelt dan ook geen noodzaak om de zgn. 
nullijn voor rijksambtenaren bespreekbaar te maken. Het AC zal zich 
dan ook verzetten tegen een eventueel openbreken, mocht hiertoe al 
besloten worden. 

 
Naschrift 25/3/9: Het kabinet heeft besloten lopende CAO’s 
NIET open te breken. 

  In dit nummer:                             

 

  

 Loonstijging ambtenaar  1 

 Taakstelling knelt  2  

 Afslanken overheid  2 

 Regionale werkgelegenheid 2 

 

 Pensioen   3/4 

 Vergoeding woon-werk- 

    verkeer              5/6/7 

 Ouderschapsverlof  7 

 Geschil WIA   8 

 Belangstellingsregistratie 

   P-Direkt   8 

 

 

 Vaste rubriek 

 En… wist u dat ook?              9/10 
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Taakstelling zonder keuzes knelt!  

Taakstelling zonder keuzes knelt, zo stelt het PRO in haar brief van 5 maart jl. aan de Minister President. 
Het kabinet heeft in het regeerakkoord een forse taakstelling opgenomen voor de Rijksoverheid. Deze 
taakstelling is gebaseerd op „De verkokering voorbij‟, het document dat de SG‟s op verzoek van de 
formateur hebben opgesteld. Daarin staat dat een forse taakstelling alleen haalbaar is bij echte politieke 
keuzes in taken die vervallen. 

De huidige taakstelling knelt, mede door de huidige crisis, nu enorm, omdat geen zichtbare en voelbare 
keuzes in af te stoten taken worden gemaakt. Dit geeft een ongekende werkdruk bij beleid, uitvoering, 
handhaving en toezicht en betekent een risico voor de kwaliteit daarvan. 

Het PRO vindt, nu de kredietcrisis ook grote delen van het bedrijfsleven in zwaar weer brengt en de 
werkloosheid oploopt, dat de rijksoverheid een betrouwbare en stabiele werkgever moet zijn. Het PRO 
vindt het daarom op dit moment een onverantwoorde ontwikkeling om nu nog verder te snijden in het 
overheidsapparaat, zonder echte keuzes. 

Het PRO verwacht van het kabinet en daarmee van de minister van BZK dat zij haar 
verantwoordelijkheid als werkgever van alle rijksambtenaren serieus neemt en gaat er vanuit dat „Van 
werk naar werk‟ hét uitgangspunt in het Sociaal Flankerend Beleid 2008-2012 is en blijft voor deze 
kabinetsperiode. 
 

Afslanken overheid onzeker door crisis 

Door de economische crisis wordt het onzeker of het kabinet het aantal ambtenaren wel met 13.000 kan 
verminderen. De kabinetsmaatregelen om de crisis te lijf te gaan, kunnen volgens minister BZK roet in 
het eten gooien. Zij maakte medio februari in een debat over de vernieuwing van de rijksdienst duidelijk 
dat de afslanking van het ambtelijke apparaat alle kanten op kan gaan. “Stel dat het kabinet extra 
bezuinigt op het personeel. Dan kan dat binnen de afgesproken 13.000 ambtenaren vallen, maar het kan 
er ook extra bovenop komen. En stel dat het kabinet ook gaat investeren, dan kan dat consequenties 
hebben voor het aantal ambtenaren.” 

Ter Horst houdt vooralsnog vast aan de doelstelling: “Het is nog te vroeg om concrete uitspraken te 
doen.” CDA, PvdA en VVD willen ook dat wordt vastgehouden aan 13.000 minder ambtenaren. Zij zijn 
echter bezorgd dat dit aantal niet wordt gehaald. Niet alleen vanwege de komende crisismaatregelen 
van het kabinet, maar ook omdat de bulk van de afslanking nog moet worden gerealiseerd. 

 

Wat betekenen de reorganisaties in de sector rijk en taakstelling voor de regionale 
werkgelegenheid? 

Wist u dat 3/4 van de rijksambtenaren buiten Den Haag werkt?  
Dat de bonden voorzien dat grote departementale bewegingen vanuit de regio‟s naar de Randstad op 
korte en langere termijn problemen op de regionale arbeidsmarkt kunnen creëren? 
De werkgever wil eerst de regionale cijfers zien. Die zijn thans nog niet bekend. Vakbonden hebben BZK 
verzocht om in de tussentijd de departementale reorganisatieplannen te temporiseren. Hiertoe is BZK 
echter op voorhand niet bereid: zij willen eerst de uitgewerkte analyse afwachten. 
Overigens is thans ook bij de politiek zorg over de regionale werkgelegenheid geuit. Zo heeft een 
meerderheid in de Tweede Kamer bij minister Ter Horst erop aangedrongen om provincies met een 
hoge werkloosheid te ontzien bij het verminderen van het aantal rijksambtenaren. 
 

 

 

 

 

  

Wat vindt het Ambtenarencentrum sector Rijk? 

Het AC is bezorgd dat door de cumulatie van veel reorganisaties (waaronder 

veel centralisaties) in de regio, waardoor veel medewerkers 

herplaatsingskandidaat worden, de problemen te groot worden om iedereen 

naar werk buiten de rijkssector te kunnen begeleiden. Daarbij wordt het 

arbeidsmarktperspectief aanmerkelijk slechter door de crisis. Het AC en de 

collegabonden blijven met BZK van mening verschillen over de cijfers die nodig 

zijn om dit probleem inzichtelijk te maken. De bonden willen de effecten zien 

van alle voorgenomen reorganisaties. BZK wil alleen die reorganisaties in beeld 

brengen die het gevolg zijn van de taakstelling (daar zitten bijvoorbeeld 2 grote 

reorganisaties van de Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen niet bij). 

Daarnaast wil het AC ook inzicht hebben in schaal en leeftijd, aangezien 

medewerkers met een lage schaal en hoge leeftijd moeilijker te plaatsen zijn op 

de arbeidsmarkt. 
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Dekkingsgraad pensioen daalt verder: naar 83% 

De dekkingsgraad van het ABP was op 28 februari 2009 83%. 
Bij een dekkingsgraad onder de 105% moet een herstelplan ingediend worden. Dit herstelplan moet aan 
de volgende twee voorwaarden voldoen: 

1. Binnen 5 jaar (was 3 jaar) moet de dekkingsgraad boven de 105% komen. 
2. Binnen 15 jaar moet de dekkingsgraad boven de 135% komen. 

 

Daarnaast is te voorzien dat gedurende de hersteltermijn er niet of nauwelijks geïndexeerd kan worden. 
Dit betekent koopkrachtverlies voor de gepensioneerden. Ook het opgebouwd pensioen wordt niet 
geïndexeerd, maar dat kan nog hersteld worden indien tijdens de opbouwfase van het pensioen herstel 
plaatsvindt van de dekkingsgraad. Indien dat het geval is kan nog na-indexatie plaatsvinden waardoor 
het opgelopen tekort nog hersteld kan worden. Uiteraard alleen indien de dekkingsgraad stijgt boven de 
135%. 

Wat staat ons te wachten? 
Voor 1 april 2009 moet een herstelplan ingediend worden om de dekkingsgraad te verhogen. Aangezien 
het instrument van niet-indexeren al is toegepast, kan de dekkingsgraad alleen nog verhoogd worden 
door het verhogen van de pensioenpremie of het verslechteren van de pensioenregeling. Een andere 
optie is dat De Nederlandsche Bank (de toezichthouder) afziet van de eisen voor de dekkingsgraad in de 
hoop dat de aandelenkoersen en rente weer zal stijgen (dan stijgt ook de dekkingsgraad). Of dit een 
reële optie is, is de vraag. Kortom; er breken moeilijke tijden aan in pensioenland. Om het nog extra 
ellendig te maken, lijkt het kabinet de financiële crisis te willen benutten om de AOW-leeftijd te gaan 
verhogen. Dit is goed voor de overheidsfinanciën maar biedt geen enkel voordeel voor de 
pensioenproblematiek. Het zal de pensioenproblematiek alleen maar verergeren aangezien in dat geval 
de wettelijke bodem van de AOW verminderd wordt. Het is uitgesloten dat op dit moment de 
vermindering van een AOW gecompenseerd kan worden door een verbetering van het opgebouwde 
pensioen. Uiteraard zal dit juist een reden zijn voor het kabinet om de AOW te verslechteren. Het 
verbetert de overheidsfinanciën, werknemers moeten langer doorwerken en compensatie door sociale 
partners is uitgesloten. 

 

 

En wat vindt de Europese Commissie over steun aan pensioenfondsen? 

De Europese Commissie heeft op 9 maart jl. een memo uitgebracht, waarin wordt gesteld dat 
pensioenfondsen weliswaar geraakt zijn door de economische crisis, maar niet op eenzelfde manier als 
banken en andere financiële instellingen. Pensioenfondsen hebben namelijk volgens de Commissie een 
aantal eigenschappen, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor schokeffecten in de markt dan andere 
financiële instellingen. Deze eigenschappen zijn: 

 Een groot deel van de verplichtingen van de pensioenfondsen zijn lange termijn verplichtingen, 
waardoor het geld niet direct beschikbaar hoeft te zijn 

 Pensioenfondsen kunnen hierdoor het geld een groot aantal jaren wegzetten en hoeven hierdoor 
minder rekening te houden met de waan van de dag 

 De fondsen hebben ook veel minder belegd in „toxic assets‟, schuldbekentenissen die door 
waardevermindering van het onderpand niet meer gedekt zijn 

 Verder beleggen pensioenfondsen alleen hun eigen geld en zitten ze niet of nauwelijks in hedge 
funds, private equity bedrijven en investment banks 

Werknemers moeten overigens wel zelf de keuze krijgen om wel 

of niet vrijwillig langer door te werken ná 65 jaar. Wel is het zo dat 

de verwachting is dat steeds meer mensen blijven doorwerken tot 

na hun 65
e
 om zo bijvoorbeeld een pensioengat te vullen. 
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 Pensioenfondsen hoeven in tegenstelling tot banken en andere financiële instellingen ook geen 
leningen terug te betalen, te herfinancieren of te vertrouwen op de beschikbaarheid van 
kredieten 

 Pensioenfondsen zijn hierdoor niet gedwongen op het dieptepunt van de markt activa te 
verkopen, zoals banken en andere financiële instellingen soms moeten doen om aan hun 
verplichtingen te voldoen 

 Pensioenfondsen, waarvan de dekkingsgraad aanzienlijk is gedaald, kunnen verder uitkeringen 
nog steeds betalen uit premie-inkomsten, en uit beleggingsinkomsten (vastrentende waarden, 
dividenden, etc.), waardoor het ook niet nodig is aandelen te verkopen. 

 

Wel vindt de commissie dat dit alles niet betekent dat pensioenfondsen niets hoeven te doen. Door de 
gedaalde dekkingsgraden zullen de pensioenfondsen, mede op instigatie van de toezichthouders, ervoor 
moeten zorgen dat ze in de toekomst weer financieel gezond worden. Maar wel stelt de commissie dat 
de pensioenfondsen redelijk robuust zijn en tenminste op de korte en middellange termijn gewoon 
kunnen uitkeren.  
Leerpunt crisis: gekeken moet worden of het huidige pensioenstelsel ook in de toekomst houdbaar is en 
welke aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze houdbaarheid wordt gegarandeerd. 
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Nog even op een rijtje: wanneer is sprake van ondoelmatig vervoer woon-werk? 

 

Het is aan het bevoegd gezag om, zonodig met toepassing van de hardheidsclausule, te beoordelen of 
de plaats van tewerkstelling doelmatig met het OV te bereiken is.  
Maar … in elk geval is er géén sprake van doelmatig OV (en heeft de medewerker dus recht op de hoge 
km-vergoeding van Euro 0,16/km) indien 

 

1. afstand plaats tewerkstelling en dichtstbijzijnde halte OV groter is dan 1 km 
2. als de medewerker door de vastgestelde werktijdregeling de plaats van het werk met het OV niet 

kan bereiken of verlaten (let wel: hier wordt dus niet gelet of de eigen woonplaats met het OV te 
bereiken is) 

3. als het OV minder dan 2x per uur bij het werk stopt (ook hiervoor geldt ongeacht van welke 
woonplek dit vervoer komt)  

4. als gebruik van OV door de ligging van het werk de persoonlijke veiligheid in gevaar brengt 
5. als de bedrijfsarts OV om medische redenen afraadt EN 
6. Nieuw tijdelijk criterium: indien de reistijd van woning naar werkplek met het OV minimaal 2 uur 

bedraagt en die reistijd ten minste met 45 minuten wordt bekort door met eigen vervoer te reizen 
 

De aanpassing van de voorziening woon-werkverkeer geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 
2008 t/m 2010. Na afloop van deze periode wordt, bij het uitblijven van nieuwe afspraken tussen bonden 
en BZK, de oude regeling weer van kracht, zoals deze gold in september 2008. Let wel: BZK wil een 
vereenvoudigde regeling woon-werkverkeer afspreken in de toekomstige CAO. 
 

 

Hoe wordt de reistijd berekend? De anwb routeplanner en de ov routeplanner wordt gebruikt bij de 
vaststelling van de (te besparen) reistijd. Dus niet de AND-routeplanner want die geeft namelijk geen 
tijdsindicatie van de reis. 

 

Hoe ontvangt de medewerker dit? Medewerkers voor wie de nieuwe situatie op of na 1 oktober 2008 van 
toepassing is en die sindsdien met eigen vervoer reisden, moeten zelf een verzoek tot nabetaling 
indienen bij het bevoegd gezag. Dit kan tot uiterlijk 1 augustus. 

 

 

Let op: Bestaande, al of niet op basis van de hardheidsclausule gemaakte afspraken over toekenning 
van de hoge km-vergoeding blijven geldig. Kortom: toepassing van de hardheidsclausule in situaties 
waarin de vervoersvoorzieningen niet of niet in redelijkheid voorzien, blijft mogelijk.  
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Gebruik fiets voor het gehele traject woon-werk  

Ook dan geldt de hoge km-vergoeding van Euro 0,16/km. Je moet dan wel schriftelijk verklaren dat je de 
volledige afstand woning-werk met de fiets aflegt. Aantoonbaar gebruik van het OV, bijvoorbeeld 
gedurende de wintermaanden of in geval van slecht weer, mag. Deze kosten voor het OV moet je dan 
wel uit je fietsvergoeding betalen.  

 

 

 

Knelpunt gebruik fiets en incidenteel eigen vervoer bijvoorbeeld voor een diensreis? 
De werkgever vindt dat vermindering van de fietsvergoeding bij heel incidenteel gebruik van eigen 
vervoer niet de bedoeling is. In geval van dienstreizen zou dit niet mogen leiden tot een lagere 
fietsvergoeding. Indien medewerkers hun hoge fietsvergoeding zijn kwijtgeraakt als gevolg van het 
gebruik van de eigen auto voor dienstreizen, wordt BZK hiervan graag op de hoogte gesteld. Het moet 
dan wel gaan om incidenteel gebruik van de auto. 

*Let op: het bevoegd gezag moet de opdracht voor een dienstreis geven en het bevoegd gezag bepaalt 
de wijze van het vervoer. Indien de medewerker er zelf voor kiest om met de eigen auto de dienstreis te 
maken, dan geldt de regeling niet.  

 

Hoe worden de fietskilometers berekend? 
In de circulaire hierover staat: “Ten behoeve van de formule die wordt gebruikt voor de berekening van 
de maandelijkse tegemoetkoming in de dagelijkse reiskosten wordt de afstand van de woning naar de 
plaats van tewerkstelling, zowel voor de fiets als voor overig eigen vervoer, bepaald aan de hand van de 
bij P-Direkt in gebruik zijnde routeplanner, die voor alle ministeries toegankelijk zal worden gemaakt. 
Daarbij wordt uitgegaan van de snelste route.”  

Bij de snelste route wordt dus afgegaan op de reistijd. Voor de auto of motor betekent dit vaak dat de 
snelste route over de snelweg gaat, ondanks dat dit in aantal kilometers veel meer is. In dat geval wordt 
de route met de hogere kilometers gekozen. In het geval van een fiets zal de snelste route vrijwel ook 
altijd de kortste route zijn.  

 

Dit geldt ook voor een fiets met elektrische 

trapondersteuning, maar niet voor snorfietsen of 

bromfietsen (want deze worden niet door het trappen 

voortbewogen) 
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En nog enkele aanpassingen vergoeding woon-werkverkeer  

Vervoer van en naar opstaphalte OV 
Ongeacht wijze van vervoer, geldt een vaste vergoeding van Euro 0,05/km. 
Maar… vergoeding stallingskosten fiets komt te vervallen alsook de zonekaart. 

Let op: er geldt wel een max.vergoedingsbedrag 
van Euro 47,44 per maand! 

 

 

 

Gedeeltelijk gebruik fiets en gedeeltelijk gebruik auto voor traject woning-werk 
Bijvoorbeeld 1 of meer dagen per week per fiets en de andere dagen per auto naar het werk. Voor de 
fiets geldt dan de hoge km-vergoeding; voor de auto de lage km-vergoeding. Deze keuze kan alleen 
jaarlijks worden gemaakt. De medewerker moet schriftelijk verklaren op welk gemiddeld aantal dagen 
per week gereisd wordt met fiets, en op welk gemiddeld aantal dagen met ander eigen vervoer.  

Let wel: deze regeling is bedoeld voor medewerkers die structureel de auto nodig hebben op sommige 
dagen (bijvoorbeeld om kinderen naar school te brengen) en op andere dagen met de fiets gaan. Je 
moet dus vantevoren aangeven op welke momenten je de auto gebruikt en wanneer de fiets. Indien dit 
niet mogelijk is, zal de fietsvergoeding worden ingetrokken. 
 

NB: deze aanvullingen woon-werkverkeer zijn nog niet van kracht. Vermoedelijke ingangsdatum is 
1 september. Een uitgebreide BZK-circulaire hierover volgt.  

 

 

Andere verrekening ouderschapsverlof?  

Per 1/1/9 is het ouderschapsverlof wettelijk verlengd van 13 tot 26 weken (zie ook de vorige 
Nieuwsbrief). 
Kunnen medewerkers nu zelf kiezen om de beschikbare loondoorbetaling voor 13 weken eventueel te 
spreiden over de maximaal 26 weken verlof?  
Hier wordt nu door BZK en bonden naar gekeken. Daarnaast wil BZK graag de ouderschapsverlofkorting 
uit de rijksregeling voor ouderschapsverlof halen. Nu krijgt de medewerker een uitkering van de 
werkgever en een ouderschapsverlofkorting. Tezamen is dat altijd 75% van het loon. Bij de berekening 
van de uitkering door de werkgever, wordt dus rekening gehouden met de verlofkorting. Dit leidt tot veel 
administratieve last. BZK stelt daarom voor weer een vast percentage uit te keren waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de verlofkorting. Omdat de verlofkorting nominaal is, verschilt dat in procenten per 
individu. De optelsom van het vaste percentage van de werkgever en de nominale verlofkorting komt 
dan niet voor iedereen meer precies op 75% uit, maar schommelt daar omheen. 
 

 

 

Ook als de medewerker het traject naar/van OV-halte lopend 

aflegt, is sprake van „eigen vervoer‟. 

Wat vindt het Ambtenarencentrum sector Rijk hiervan? 

Een keuzevrijheid voor medewerkers wat betreft spreiding loondoorbetaling juicht het AC 

toe. Ook het voorstel om een vast percentage uit te keren zonder rekening te houden met 

de verlofkorting zal ook voor medewerkers leiden tot minder administratieve rompslomp. 

Wel wil het AC eerst de inkomenseffecten zien alvorens hiermee in te stemmen. 
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Ambtenarencentrum wint geschil over uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid  

 

Arbeidsongeschikte medewerkers kregen tot 1/1/6 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO). 
Indien zij werkloos raakten, kregen zij naast hun 
WAO ook een werkloosheidsuitkering. 
 
De WAO is per 1/1/6 vervangen door een nieuwe 
uitkering: de WIA (Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen). Indien een arbeidsongeschikte 
medewerker nu werkloos raakt, krijgt hij geen 
WW-uitkering meer. 
 

Waarom?  
Omdat de WW-uitkering is vervangen door de 
WIA, aldus de werkgever. Dit is een politieke 
beslissing waarover de werkgever niet wil 
onderhandelen. 

 
Wat is hiervan het nadeel voor medewerkers? 
Aangezien de WIA-uitkering veel korter is dan de 
WW-uitkering, betekent dit een enorme 
verslechtering voor werkloze arbeidsongeschikte 
medewerkers bij het Rijk.  
 

Geschil 
Het Ambtenarencentrum accepteerde het 
standpunt van de werkgever niet en vroeg een 
dwingende uitspraak van de Advies en Arbitrage 
Commissie (AAC). Deze commissie besloot dat 
het AC gelijk had en dat de werkgever met de 
bonden moet onderhandelen over het opvangen 
van deze verslechtering.  
 

 

 

 

 

 

Belangstellingsregistratie plaatsing personeelsmedewerkers 

Er komt 1 grote plaatsingsprocedure ondanks dat 
departementen niet allemaal tegelijk meedoen aan 
P-Direkt.  
 
Reden? 
Hierdoor maakt iedereen gelijke kansen op 
functies bij P-Dirkekt. Juridisch gezien betekent dit 
dat iedereen tegelijkertijd een „formele‟ plaatsing 
krijgt, maar dat medewerkers bij departementen 
die later op P-Direkt aansluiten een zgn. 
uitgestelde plaatsingsdatum krijgen.  
 
Wat houdt dit in? 
Tot die tijd blijven medewerkers gewoon bij hun 
eigen departement werken.  

Overigens, er is sprake van een werkgarantie; 
gedwongen ontslagen zullen niet voorkomen, zo is 
de afspraak tussen bonden en BZK. 
 
Wanneer start de belangstellingsregistratie? 
De belangstellingsregistratie voor alle 
personeelsmedewerkers sector Rijk start 
vermoedelijk in mei. Medewerkers kunnen dan 
aangeven of zij bij het eigen departement willen 
blijven, of zij naar P-Direkt gaan of een andere 
functie binnen het rijk ambiëren. Daarvoor moet 
dan wel eerst duidelijk worden welke 
werkzaamheden achterblijven bij het departement 
en welke werkzaamheden door P-Direkt worden 
gedaan.  

Dit is een grote overwinning aangezien het AAC 

duidelijk uitspreekt dat verslechtering als gevolg 

van politieke beslissingen niet zonder overleg 

met de vakbonden doorgevoerd kunnen worden 

Wat vindt het Ambtenarencentrum sector Rijk hiervan? 

Het AC staat sympathiek tegenover het voorstel in 1x alle medewerkers te plaatsen bij óf P-

Direkt óf op achterblijvende functies bij het betrokken ministerie óf elders binnen het Rijk. Wel 

vindt het AC dat het streven moet zijn dat 95% van de medewerkers daadwerkelijk terecht komt 

op een plaats waar zij een voorkeur voor hebben opgegeven. Het AC vindt daarnaast dat elk 

ministerie de ontvlechtingsoperatie moet hebben afgerond voordat aan de plaatsing begonnen 

wordt. Helder moet zijn welke functies en werkzaamheden bij het ministerie blijven dan wel 

vanuit dat ministerie aan P-Direkt overgedragen worden. Ook moet er inzage zijn voor wat 

betreft het niveau van de functie. Verder willen de bonden betrokken worden in de toetsing van 

de plaatsing. 
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Wist u ook dat  … ?  

... dat OR-werk gewoon werk is?  
En dat dit OR-werk dus gewoon moet worden 
meegenomen in functionerings- en 
beoordelingsgesprekken? Dat leidinggevende 
hiertoe geïnformeerd en gestimuleerd moeten 
worden? 
Het A&O fonds Rijk ontwikkelt thans modellen die 
competenties opgedaan in het OR-werk meetbaar 
maken zodat deze meegenomen kunnen worden 
in functionerings- en loopbaangesprekken. De 
verwachting is dat dit medio april 2009 gereed zal 
zijn. 

 

… dat driekwart van de ambtenaren blij is met 
zijn baan bij de overheid tijdens de 
economische crisis?  
Bijna 70% denkt dit jaar zijn huidige baan niet te 
verliezen. Bij werknemers in het bedrijfsleven is 
dat slechts 47%, zo blijkt uit onderzoek van 
InOverheid.nl, een nieuwssite voor ambtenaren. 
Voor 1 op de 5 werkzoekenden is (baan)zekerheid 
thans de belangrijkste reden om een functie als 
overheidsdienaar te ambiëren. 
 

… dat het kabinet zich extra gaat inspannen 
om het aantal vrouwen in managementfuncties 
biji de rijksoverheid te vergroten? 
Dat de doelstelling van het kabinet is dat de 
Algemene Bestuursdienst (ABD) in 2011 voor 25% 
uit vrouwen bestaat?  
Daarnaast worden er bij ieder departement 
werkafspraken gemaakt met de ambtelijke top 
over de instroom en het behoud van vrouwen. De 
minister zullen er ook persoonlijk op toezien dat de 
departementale doelstellingen met betrekking tot 
managers met een biculturele achtergrond worden 
gerealiseerd.  

 

… dat in de laatste Nieuwsbrief stond vermeld 
dat een medewerker geen recht heeft op een 
proportionele diensttijdgratificatie indien de 
medewerker met FPU gaat? Dat dit enige 
nuancering behoeft? De proportionele 
diensttijdgratificatie is afgesproken in het kader 
van het sociaal flankerend beleid 2008-2012. Maar 
ook als de organisatie in „relatieve rust‟ verkeert, 
de zgn. fase 1 organisatie-ontwikkeling, kan een 
medewerker aanspraak maken op deze zgn. 
„proportionele diensttijdgratificatie‟. Bijvoorbeeld 
als er sprake is van organisatiewijzigingen zoals 
samenvoeging of splitsing van teams.  
 

… dat het project “Ambtenaar van de 
Toekomst” ambtenaren vraagt om mee te 
denken over de toekomstige ambtenaar?  
Dat medewerkers zich hiervoor kunnen 
aanmelden (en ook meer informatie ontvangen) op 
www.ambtenaarvandetoekomst.nl? 
Dit project is onderdeel van het Programma 
Vernieuwing Rijksdienst. In september 2009 
behandelt de Tweede kamer de Nota 
„Rijksambtenaar voor de Toekomst”. De visie op 
de ambtenaar van de toekomst raakt aan tal van 
thema‟s waarbij het belangrijk is dat ook de 
ambtenaren zelf hun kennis en kunde inbrengen. 
Denk hierbij aan onderwerpen als ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt, arbeidsproductiviteit en het 
nieuwe werken. Ook kunnen geïnteresseerde 
ambtenaren een bijdrage leveren om de op de site 
genoemde 7 toekomstbeelden op de rol van de 
ambtenaar verder te ontwikkelen.  
 

… dat de doorwerkbonus  op 1 januari dit jaar 
van kracht is geworden?  
Dat met deze bonus voor werknemers vanaf 62 
jaar het kabinet wil bevorderen dat mensen langer 
doorwerken dan nu? Dat om het stimulerende 
karakter te benadrukken, de bonus direct zou 
worden uitgekeerd in de maanden waarin wordt 
doorgewerkt? 
Dat de Belastingdienst echter nu niet in staat is tot 
snelle uitbetaling?  
De dienst heeft te kort de tijd gehad om zich op de 
doorwerkbonus voor te bereiden. Mensen krijgen 
nu de bonus van 2009 pas in de zomer van 2010 
via de aangifte inkomstenbelasting. Volgend jaar 
wordt de bonus wel via de voorlopige teruggave 
maandelijks uitgekeerd. 

 

… dat het CAOP dit voorjaar expertmeetings 
organiseert over nieuwe visies op werkgever- 
en werknemerschap bij de overheid? 
Bij deze expertmeetings (zgn. Albedareeks 2009) 
komen vijf overkoepelende onderwerpen aan de 
orde:  
- sociale innovatie; 
- ambtenaren als autonome professionals; 
- de positie van de overheid op de arbeidsmarkt;  
- flexibiliteit en mobiliteit;  
- leeftijdsbewust personeelsbeleid en de thematiek 
van de ambtenarenstatus. 
De resultaten van de Albedareeks 2009 worden 
gepresenteerd tijdens het jaarcongres op 29/10/9. 
Interesse: bel. Loes Spaans/CAOP 070-376571.
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