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Voorwoord 
 
Geachte leden, 
 
In deze 3e (kader)leden Nieuwsbrief van dit jaar besteden we aandacht aan de politieke nullijn voor 
ambtenaren, de gevolgen als je meer of minder uren wilt gaan werken of wellicht zelfs zou willen 
doorwerken na je 65e. Daarnaast vind je informatie over de inhoud van allerlei oorstrelende 
projectnamen zoals jobcrafting, krachtkaart en ... we beginnen met vakantie. Wat gebeurt er met je 
resterende verlofdagen in een nieuw kalenderjaar? 
 
Voor nu en straks, wensen wij je in ieder geval een ontspannende en verkwikkende zomer toe. 
 
Angelique Kansouh en Sabrina Watson 
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Zomervakantie al gehad? 
Ben je thuis gebleven of ga je nog weg? 
In de marktsector geldt sinds 1 januari 2012 
nieuwe vakantiewetgeving. Voor deze 
medewerkers geldt dat de wettelijke 
vakantiedagen die zij begin 2012 van de 
werkgever hebben gekregen, op 1 juli 2013 
zijn vervallen. Als gevolg van de nieuwe 
vakantiewetgeving blijven wettelijke 
vakantiedagen namelijk nog maar anderhalf 
jaar geldig. 

Voor ambtenaren geldt dit (nog) niet.  

 
Voor jou, zijnde ambtenaar, gelden 
de volgende hoofdpunten.  

 Je moet elk kalenderjaar ten minste 3 
weken vakantie (bij een 36-urige 
werkweek gaat het dan op 108 uur) 
opnemen waarvan ten minste 2 
weken over een aaneengesloten 
periode.  

 Niet-opgenomen vakantie wordt 
overgeboekt naar het volgende 
kalenderjaar tot een ‘maximum.’  
En wat is nu dit ‘maximum’? Kern is 
dat het overboeken van vakantie naar 
het volgende jaar beperkt is tot het 
aantal uren waarop je recht hebt (je 
jaarlijkse reguliere vakantie-
aanspraak) na aftrek van de 108 uur 
verplichte vakantie. Uiteraard wordt 
bij deeltijdarbeid het aantal uren naar 
evenredigheid verlaagd. 

 

 het managementteam kan in 
bijzondere gevallen van de regeling 
afwijken. Dat wil zeggen dat in 
individuele gevallen kan worden 
toegestaan dat wordt afgeweken van 
de beperkte overboeking naar een 
volgend kalenderjaar, bijvoorbeeld als 
je in dat jaar een extra lange vakantie 
wilt opnemen. 

 

Beperking overboeking vakantiedagen 
Voorheen was er sprake van een onbeperkte 
overboeking van vakantiedagen naar volgende 
kalenderjaren. Hierdoor konden opgebouwde 
tegoeden aan vakantie in de loop van de jaren 
steeds groter worden. De bekende 
‘verlofstuwmeren’. Hieraan werkte tevens 
mee dat de zgn. ADV-dagen meer en meer 
werden gehanteerd als gewone, extra 
vakantiedagen.  

Besloten is toen om het ontstaan van zulke 
verlofstuwmeren tegen te gaan. In de 
vakantieregeling is daardoor opgenomen dat 
per jaar ten minste 3 weken (108 uur bij een 
36-urige werkweek) moet worden 
opgenomen. Daarnaast is bepaald dat naar 
het volgende kalenderjaar nog slechts een 
maximum aan vakantie kan worden 
overgeboekt.  

Uiteraard werd er ook een ‘escape’-bepaling 
opgenomen. Hierdoor kan het management 
toestaan dat er in individuele gevallen tijdelijk 
extra dagen worden overgeboekt. 

  



 

 

5 
 

NULLIJN 
 

Nullijn: een politiek welles/nietes spelletje 
Ambtenaren hebben al jaren te maken met de 
zogenaamde ‘nullijn’ (geen loonsverhoging, 
geen inflatiecorrectie). Deze wordt opgelegd 
vanuit de politiek. Naast de nullijn voor 2011 
en 2012 (Rutte I), ontstond op basis van het 
regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van oktober 
2012 (Rutte II) de budgettaire nullijn voor 
2012 en 2013. In maart 2013 stemde de 
ministerraad in met een aanvullend 
bezuinigingspakket van €4,3 miljard dat in 
2014 in moest gaan. Dit vanwege de slechte 
economische en financiële vooruitzichten. Eén 
van de maatregelen was een extra nullijn voor 
ambtenaren die € 1 miljard aan besparing zou 
moeten opbrengen. 

 

Sigaar uit eigen doos 
In het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ staat het 
volgende te lezen: ‘Het kabinet hanteert … een 
budgettaire nullijn in 2012 en 2013. Op 
voorwaarde van modernisering van CAO’s en 
het in lijn brengen van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden met kabinetsbeleid, 
kunnen financiële besparingen door het 
afschaffen van secundaire 
arbeidsvoorwaarden in dezelfde CAO-periode 
worden ingezet voor stijging van het primair 
loon.’  

Hiermee lijkt dus weliswaar de nullijn in enge 
zin voor 2012 en 2013 van de baan te zijn, 
maar daar tegenover staat dat daarvoor 
andere arbeidsvoorwaarden moeten worden 
ingeleverd. Als de lonen omhoog gaan moeten 
er zaken in het secundaire 
arbeidsvoorwaardenpakket worden geschrapt, 
want de loonsom moet immers gelijk blijven. 
Een sigaar uit eigen doos dus.  

 

Nullijn wel van tafel 
Op grond van het landelijk sociaal akkoord 
(april 2013) was het eerder door het kabinet 
aangekondigde bezuinigingspakket voor 2014 
van de baan. Hiermee was dus ook de extra 
nullijn voor ambtenaren weer van tafel. 
Maar… 
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…onverwachts loonperspectief weer uiterst 
onzeker 
In het akkoord stond verder: ‘Het kabinet zal 
aanvullende maatregelen nemen indien de 
MEV-raming* van het CPB, gegeven het 
saldodoel 2014, daartoe aanleiding geeft’.  

Kortom: eind augustus bekijkt het kabinet óf 
en wélke bezuinigingsmaatregelen nog nodig 
zijn om het begrotingstekort terug te dringen. 
Nu al is duidelijk dat er aanvullende 
maatregelen nodig zijn. De nullijn komt weer 
om de hoek kijken. Wij als AC Rijksvakbonden 
zullen benadrukken dat het matigen van de 
ambtenarensalarissen op lange termijn geen 
enkele verbetering van het begrotingstekort 

als resultaat zal hebben. Een nullijnmaatregel 
zal na verloop van tijd een extra loonstijging 
van het rijkspersoneel noodzakelijk maken, 
want op lange termijn zal de werkgever 
gedwongen zijn om haar ambtenaren 
marktconform te betalen.  

Hoe verder? 
In het najaar zullen bonden en BZK weer 
overleg gaan voeren. Voor het afsluiten van 
een CAO zijn 2 partijen nodig. Wat de 
werkgever in ieder geval niet kan, is eenzijdig 
verslechteringen doorvoeren. Hiervoor zal hij 
tot een akkoord moeten komen met de 
bonden.  

 

 
 
* MEV-raming = Macro Economische Verkenning 
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BEZUINIGINGEN OP   OVERHEID
 

 
Anno 2004 
Sinds jaren wordt er bezuinigd op de overheid. 
In 2004 heeft bijvoorbeeld het kabinet in het 
programma “Andere Overheid” bepaald dat 
de overheid zich moet beperken tot 
kerntaken. Burgers (individueel en 
georganiseerd) moesten meer zelf gaan doen 
en minder op de overheid leunen. Ook zijn 
actielijnen uitgezet zoals “de overheid gaat 
minder en anders regelen, de rijksoverheid 
gaat zichzelf beter organiseren, de overheid 
gaat haar dienstverlening aan de burger 
verbeteren, de rijksoverheid gaat haar relaties 
met provincies en gemeenten vernieuwen”. 
En dit alles met minder personeel. 
Maar is nu ook duidelijk geworden wat de 
kern is van de overheidstaak? Is er eerst een 
keuze gemaakt wat het rijk wel en niet (meer) 
doet en is op basis daarvan vastgesteld 
hoeveel rijksambtenaren daarvoor nodig zijn? 
 
Anno 2013 
Het antwoord op deze vragen is ontkennend. 
En ook het huidige kabinet opereert niet 
anders dan eerdere kabinetten. Het beleid is 
afhankelijk van de politieke samenstelling en 
het budget is afhankelijk van de budgettaire 
situatie. Kortom: het budget wordt niet 
bepaald door de gewenste taken die 
uitgevoerd moeten worden, maar door de 
beschikbare ruimte op de begroting. In de 
Hervormingsagenda Rijksdienst 2013 
bijvoorbeeld, is de taakstelling dat de uitgaven 
van de rijksdienst dalen van 17 miljard euro in 
2010 naar 13 miljard euro in 2017. 
De Algemene Rekenkamer concludeert dat de 
Tweede Kamer geen zicht meer heeft op de 

manier waarop uitvoeringsorganisaties de 
opgelegde bezuinigingen uitvoeren en wat 
daar in de praktijk de gevolgen van zijn. Is er 
zicht op de vraag of de bezuinigingen wel 
worden gehaald op de beoogde manier? Gaat 
het wel om efficiencymaatregelen en is er 
geen sprake van taakversobering? 
Meerdere uitvoeringsorganisaties hebben 
aangegeven dat eerdere bezuinigingen zeker 
hebben bijgedragen aan een betere uitvoering 
van taken. Maar door de opeenvolging van 
bezuinigingen komt nu wel de grens in zicht 
wat met meer doelmatigheid nog kan worden 
opgevangen.  
 
 
Focus op kwantiteit levert verlies aan 
kwaliteit 
 
De AC Rijksvakbonden zijn voorstander van 
minder en eenvoudigere regelgeving. Een 
goede samenwerking tussen beleidsmakers en 
uitvoerders is daarbij erg belangrijk. De 
praktijk is weerbarstig. Wetgevingsvoorstellen 
volgen elkaar steeds sneller op. En nieuwe 
taken voor het rijk geven druk op de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.  
Een verdere vergroting van de doelmatigheid 
gaat ten koste van de kwaliteit van de 
dienstverlening. Er ontstaat dan het risico op 
ongewenste en niet (politiek) getoetste 
vermindering van kwaliteit en dienstverlening. 
Nodig is een visie over wat de overheid moet 
doen over 5-10 jaar. Vervolgens kan op basis 
daarvan worden bepaald hoeveel 
rijksambtenaren er nodig zijn.  
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De veranderende realiteit 
 

 

Rapport De Grote Uittocht 

In 2010 keken werkgevers en vakbonden in 
een toekomstverkenning naar de gezamenlijke 
belangen en knelpunten op lange termijn. Uit 
het rapport De Grote Uittocht bleek dat de 
nakomende jaren een fors deel van het 
overheidspersoneel vervangen moest gaan 
worden. De verwachting was dat tot 2020 
ongeveer 7 (waarvan 3 om pensioenredenen) 
van de 10 werknemers bij de overheid en in 
het onderwijs hun baan zouden verlaten. 
Rond 2015 zou de grote uitstroom op gang 
gaan komen.  

 

Nu 

Wat is er veranderd sinds de publicatie van 
het rapport ‘De grote uittocht’? Door de 
economische crisis is de economische groei 
langdurig traag en is de grote uittocht bij de 
overheid minder groot dan werd 
aangenomen. De vraag hoe ervoor te zorgen 
dat er in 2020 nog voldoende ambtenaren 
zijn, is niet meer zo van belang. In 2013 
hebben we te maken met een stijging van de 
werkloosheid waardoor de arbeidsmarkt niet 
krapper, maar juist ruimer wordt. In juni dit 
jaar was 8,5% van de beroepsbevolking 
werkloos. In juni 2010 zat ‘slechts’ 5,6% van 
de beroepsbevolking zonder baan. Verder is 
de vrijwillige uitstroom bij de overheid veel 
kleiner dan in 2010 werd verwacht. Toen ging 
men ervan uit, dat van elke 10 ambtenaren er 
nog maar 3 voor de overheid zouden werken. 
De rest zou gepensioneerd of vertrokken zijn.  

 

Geen doorstroom 

De huidige crisis zorgt ervoor dat mensen 
langer blijven zitten. Niet alleen omdat ze het 
risico niet aandurven om van baan te 
wisselen, maar vooral omdat er geen ander 
werk voorhanden is. Kortom: de mobiliteit 
stagneert. Hierdoor zullen er van de 10 
ambtenaren er in 2020 nog 6 ambtenaren zijn. 
Ook de kabinetsmaatregel om de AOW-
leeftijd versneld te verhogen speelt hierbij 
mee. Dit heeft een hogere uittreedleeftijd tot 
gevolg. Er is dus een grote groep ambtenaren 
die vanwege de opschuiving van de 
pensionering nog jarenlang bij de overheid zal 
blijven zitten. Hierdoor stagneert ook de 
interne mobiliteit. 

 

Eisen 

Ook in economisch minder gunstige tijden 
moet de overheid jonge talentvolle 
medewerkers kunnen blijven werven. 
Werkgevers zullen zeker gezien de uiteindelijk 
te verwachte krapte op de arbeidsmarkt 
moeten blijven zorgen dat zij door hun 
personeels- en organisatiebeleid aantrekkelijk 
zijn voor de toekomstige werknemers en 
zorgen voor interne doorgroeimogelijkheden. 
Verder noopt de verhoging van de 
uittreedleeftijd van de huidige medewerkers 
tot ‘plezierig langer doorwerken’. Hierbij zal 
de werkgever moeten investeren in de 
kwaliteit en het aanpassingsvermogen van 
medewerkers.  
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Pas-Regeling Blijft Gemoederen Bezighouden 
 

 
Werkgevers willen steeds meer regelingen, die 
bedoeld zijn voor specifieke groepen 
medewerkers, uitonderhandelen via het CAO-
overleg. Je kunt hierbij denken aan 
ambtsjubileumgratificatie, 
leeftijdsverlofdagen maar ook aan de 
populaire PAS-regeling. Maar hoe zit het nu 
eigenlijk met de PAS-regeling nu er nog altijd 
geen nieuwe CAO is? 

 

Wat is de PAS-regeling  
De PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie 
Senioren) is bedoeld om oudere ambtenaren 
te stimuleren om te blijven werken, door hun 
arbeidsduur op een financieel gunstige wijze 
te verminderen. Om voor de regeling in 
aanmerking te komen moeten medewerkers 
minstens 5 jaar onafgebroken bij de rijksdienst 
hebben gewerkt. Als het dienstbelang in het 
geding komt, dan kan de werkgever deelname 
aan de regeling weigeren. Met de PAS-regeling 
kunnen medewerkers vanaf 57 jaar, 15,8% 
minder gaan werken. Het brutosalaris gaat 
dan omlaag maar niet evenredig. De hoogte 
van de inhouding is afhankelijk van de leeftijd 
op de datum waarop de werktijdvermindering 
ingaat.  
Meer info: kijk op 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004052/Ho
ofdstukVIII/Paragraaf1/Artikel38  

 

Wat willen de AC Rijksvakbonden? 

Wij vinden dat ook in de toekomst een 
soortgelijke regeling moet blijven bestaan. Dit 
bevordert namelijk de mogelijkheid om langer 
door te werken. Reeds in 2005 hebben de AC 
Rijksvakbonden, gelet op de krimp in de 
rijkssector en de uitstroom van 
gepensioneerden, al een idee ontwikkeld over 
duobanen. Door de bezuinigingen op de 
rijksoverheid zullen er namelijk weinig 
mogelijkheden zijn om nieuwe medewerkers 
aan te nemen of de huidige medewerkers 
door te laten stromen naar andere functies. 
Om te voorkomen dat in een relatief korte 

termijn veel ervaring verdwijnt, is ons voorstel 
om oudere medewerkers met 30 of meer 
dienstjaren de mogelijkheid te geven om een 
duobaan te vervullen tegen 80% van hun 
salaris en met behoud van een volledige 
pensioenopbouw.  

 

Wat wil de werkgever? 
De werkgever wil graag een beperking of 
afschaffing van de PAS-regeling, terwijl de 
bonden juist streven naar een uitbreiding om 
zodoende plezierig langer doorwerken voor de 
oudere medewerker mogelijk te maken. 
Tegengestelde wensen dus.  

 
En kan de werkgever de PAS-regeling 
eenzijdig afschaffen? 
Het antwoord is eenvoudig. Nee, de 
werkgever kan niet eenzijdig beslissen de PAS-
regeling af te schaffen. Afschaffing kan alleen 
met toestemming van de bonden, 
bijvoorbeeld bij CAO-onderhandelingen. En 
aangezien het CAO-overleg stil ligt omdat de 
werkgever geen enkele loonsverhoging wil 
afspreken, is de kans klein dat op korte 
termijn de PAS wordt afgeschaft.  
 
PAS en ophoging AOW-leeftijd 
Momenteel kijken bonden en werkgever naar 
alle regelgevingen waarin een opschuiving van 
de AOW-leeftijd geldt. Zo willen we 
bijvoorbeeld niet dat bepaalde 
uitkeringsregelingen stoppen bij de 65-jarige 
leeftijd en daardoor niet meer zouden 
doorlopen tot de AOW-leeftijd. 
Zo is de PAS-regeling ook een regeling die 
onderdeel is van deze inventarisatie tussen 
werkgever en bonden. De intreeddatum van 
de PAS-regeling (de leeftijd waarop een 
medewerker van de PAS-regeling gebruik kan 
maken) staat dus wel ter discussie gezien de 
opschuiving van de AOW leeftijd. Maar 
nogmaals, momenteel zijn er geen plannen 
om deze regeling af te schaffen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004052/HoofdstukVIII/Paragraaf1/Artikel38
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004052/HoofdstukVIII/Paragraaf1/Artikel38
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UITBREIDING UREN 

 
In de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is 
geregeld dat medewerkers kunnen verzoeken 
om meer of minder uren te gaan werken.  

 

Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je 
moet voldoen als je meer/minder wilt 
werken? 

Ja. Je moet: 

 minimaal 1 jaar bij dezelfde werkgever 
werken  

 het moet gaan om een verandering in 
de uren in je eigen functie 

 als je ziek bent en je wilt meer uren 
werken, dan wordt je arbeidsduur pas 
aangepast als je weer hersteld bent. 

 

Mag je binnen een jaar je arbeidsduur nog 
eens aanpassen? 
Nee, je mag maximaal 1x in de 2 jaar aan je 
werkgever vragen of meer of minder te 
werken. Uitgangspunt is de datum waarop 
jouw werkgever wel of niet akkoord is gegaan 
met je verzoek. 

 

Let op: 

Het kabinet heeft bij de Tweede Kamer een 
wetsvoorstel ‘modernisering arbeidsduur’ 
ingediend. Dit moet nog worden behandeld in 
de Tweede Kamer. 
Bij aanname zullen er allerlei versoepelingen 
optreden. Zo wordt bijvoorbeeld de termijn 
waarbinnen een nieuw verzoek ingediend kan 
worden verkort tot 1 jaar. Ook kan een 
verzoek tot aanpassing van je arbeidsduur, 
bijvoorbeeld tijdelijk minder werken i.v.m. 
familieomstandigheden, betrekking hebben 
op een bepaalde periode. Meer info hierover 
volgt zodra het wetsvoorstel is aangenomen. 

 

 

Moet de werkgever je verzoek honoreren? 

Hiervoor geldt het “ja, tenzij…”-principe. 

De werkgever mag je verzoek alleen afwijzen 
als er sprake is van een zwaarwegend 
dienstbelang 

 

Wat is een zwaarwegend dienstbelang? 
Denk aan onvoldoende budget, onvoldoende 
werk voorhanden, vastgestelde 
formatieruimte is ontoereikend. 

 

Kan de werkgever via beleid bepaalde 
medewerkers uitsluiten voor uitbreiding 
werktijd? 

De lijn van de AC Rijksvakbonden is dat 
medewerkers volgens ons succesvol een 
beroep kunnen doen op de Wet aanpassing 
arbeidsduur (WAA). Het is volgens de AC 
Rijksvakbonden niet rechtsgeldig om via 
beleid medewerkers bij voorbaat uit te sluiten 
voor uitbreiding van de arbeidstijd. Elk 
verzoek dient op zijn individuele merites 
beoordeeld te worden. 
 
Wat als de werkgever mijn verzoek niet 
honoreert en ik het daar niet mee eens ben? 
Mocht de werkgever jouw verzoek niet willen 
honoreren, laat dit dan weten aan de 
vakbond. Je vakbond kan je dan bijstaan in je 
bezwaar.  
 
Langer doorwerken na je 65e? Dat kan nu als 
je dat zelf wilt 
Wil je na je 65e langer doorwerken? Dat kan. 
Sinds kort hoef je hier ook geen verzoek meer 
voor in te dienen bij je leidinggevende. 
Iedereen dit dat wil, kan na zijn 65e 
doorwerken zo lang hij/zij wilt. Wel is het zo 
dat vanaf je 70e de werkgever je jaarlijks een 
periodieke keuring zal laten ondergaan om 
vast te stellen of je ook lichamelijk en 
geestelijk in staat bent je functie te blijven 
vervullen.  
Als uit de keuring blijkt, dat je je functie niet 
meer kunt uitoefenen, dan volgt ontslag. 
Binnenkort zal dit ook in het ARAR worden 
gewijzigd.
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LANGERE REISTIJDEN DOOR SLUITING 

KANTOREN 
 

 
De masterplannen kantoorhuisvesting zijn 
bekend. In deze plannen wordt voor de 
periode tot en met 2020 inzichtelijk waar en in 
welke gebouwen de Rijksoverheid gehuisvest 
zal worden.  
In de periode 2013-2020 neemt de 
werkgelegenheid bij het Rijk af, rijksdiensten 
zullen meer en meer gezamenlijk worden 
gehuisvest, er werken meer ambtenaren per 
vierkante meter en er zijn minder 
werkplekken per formatieplaats (fte). Het Rijk 
heeft hierdoor 30% minder kantoorruimte 
nodig. Dat maakt het mogelijk om panden af 
te stoten. Nu nog staan op 130 plaatsen 
kantoren van de rijksoverheid. In 2020 wil het 
kabinet dit aantal terugbrengen naar 70 
plaatsen: 51 plaatsen met eigendomspanden 
en 19 plaatsen met huurpanden.  
 
Concentratie van kantoren kan betekenen dat 
jij als medewerker naar een ander kantoor zult  
 

moeten gaan. Mogelijk krijg je dan te maken 
met langere reistijden.  
 
Afspraak reistijd = werktijd 
In het Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk is 
afgesproken dat indien je reistijd voor woon-
werkverkeer met meer dan 15 minuten enkele 
reis toeneemt, dan wordt deze extra reistijd 
(voor zover deze meer is dan 15 minuten), 
gedurende twee jaar als werktijd aangemerkt. 
In jaar drie wordt 75% van deze extra reistijd 
aangemerkt als werktijd. In jaar vier wordt 
50% van deze extra reistijd aangemerkt als 
werktijd en in jaar vijf wordt 25% van deze 
extra reistijd aangemerkt als werktijd. Hierna 
komt de extra reistijd voor je eigen rekening. 
 
Meer info op onze website 
www.rijksvakbonden.nl   
bij FAQ  
(Veelgestelde vragen)  
“Geldt de vrijwillige fase ook bij 
standplaatswijzigingen?” 

 
  

http://www.rijksvakbonden.nl/
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Blok Blokkeert Sociaal Beleid-Plannen 

 Teeven
 

De AC Rijksvakbonden hebben eind juni met 
werkgever BZK gesproken over 2 belangrijke 
onderwerpen: 

1. de verlenging van het Sociaal Beleid 
(ook wel Van-Werk-Naar-Werk-beleid 
genoemd) voor de komende 
reorganisatie bij DJI (Dienst Justitiële 
Instellingen oftewel het personeel uit 
het gevangeniswezen) 

2. de vereenvoudiging van de regeling 
Substantieel Bezwarende Functies 
(SBF) 

 
De werkgever BZK wil echter verschillende 
regelingen aan elkaar koppelen. Zo is het 
Sociaal Beleid voor de mensen bij DJI alleen 
mogelijk als de vakbonden verslechteringen 
elders accepteren. BZK denkt dan aan 
verslechteringen op het gebied van de SBF-
regeling, de afschaffing van het verbod 
nachtarbeid en de afschaffing van de vaste 
vergoeding voor onregelmatige dienst. 
Daarmee zijn de AC Rijksvakbonden uiteraard 
niet akkoord gegaan. 

 

We willen graag tot overeenstemming komen 
over een nieuwe SBF-regeling: eenvoudiger, 
toekomstbestendig en wetend dat het gaat 

om bezwarend werk dat veel van mensen 
vraagt.  

Het werkgeversvoorstel betekende een 
duidelijke verslechtering. Dat is niet de 
bedoeling. We willen hierover onderhandelen. 
Daarvoor moeten we, zoals altijd, ook spreken 
met de leden. Zij hebben het laatste woord. 
Belangrijk is verder dat de SBF-regeling niet 
alleen ambtenaren bij DJI aangaat. De regeling 
geldt voor verschillende groepen die 
bezwarend werk doen.  

 

De werkgever heeft voorgesteld het Sociaal 
Beleid Rijk voor DJI-medewerkers te verlengen 
voor de doorlooptijd van het Masterplan DJI. 
Dat willen wij ook. We hebben daarom 
uitdrukkelijk gezegd: nu regelen want nu 
akkoord betekent nu duidelijkheid voor de 
mensen. Dat wilde de werkgever niet. Hij 
houdt vast aan verslechteringen elders bij DJI 
en dan pas goedkeuring voor een verlenging 
van het sociaal beleid. Wij zeggen: zorg 
gewoon voor de mensen die geraakt worden 
door het Masterplan DJI en zeg nu toe dat zij 
vallen onder het Sociaal Beleid Rijk zolang het 
masterplan DJI loopt.  
 
Wordt vervolgd na de zomer.
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Kwaliteitsagenda Rijk 
Jobcrafting, Krachtkaart, Werken aan de toekomst vanuit je karakter, 

Het Nieuwe Werken … 

 

Zo maar wat projecten van de 
kwaliteitsagenda Rijk. 

 

 

 

De werkgevers- en werknemersorganisaties 
verenigd in het A+O fonds Rijk, het 
arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van de 
rijksoverheid, hebben samen een 
Kwaliteitsagenda opgesteld. De 
kwaliteitsagenda is een vervolg op het 
visietraject ‘Welkom bij de rijksdienst van de 
toekomst.” Doordat de cao-onderhandelingen 
waren vastgelopen en er geen 
overeenstemming kon worden bereikt over 
nieuw sociaal beleid, is door de vakbonden de 
samenwerking in de projecten van de 
Kwaliteitsagenda opgeschort. Tijdens de 
‘stilteperiode’ hebben de vakbonden 
gezamenlijk gewerkt aan een eigen 
werkagenda en hebben zij prioriteiten gesteld 
aan voor hen belangrijke thema’s: 1. leren & 
ontwikkelen, 2. vakmanschap & kwaliteit, 3. 
diversiteit & inclusie. Als AC Rijksvakbonden 
zijn we bij alle vakbondsprojecten betrokken 
maar we zetten ons met name in op het 
thema ‘leren en ontwikkelen op het werk’.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is nu job crafting? 
Job crafting is een nieuwe manier van kijken 
naar je werk. Het is een methode die 
medewerkers helpt hun al - in meer of 
mindere mate - aanwezige zelfsturende 
gedrag optimaal in te zetten. Job crafting 
maakt medewerkers bewust van manieren 
waarop ze hun werk zelfstandig kunnen 
aanpassen aan hun eigen behoeften. Proactief 
gedrag helpt het werk als zinvol te ervaren en 
draagt bij aan het werkplezier. Ook kan job 
crafting helpen bij het effectief omgaan met 
veranderingen op het werk en het 
verminderen van werkdruk. Kortom: hoe 
kunnen medewerkers zélf hun werk en 
werkomgeving beïnvloeden. 

 

Krachtkaart/toekomstgericht CV 
Dit is een training die open zal staan voor alle 
medewerkers.  

Om te solliciteren maken medewerkers een 
CV over wat ze gedaan hebben, maar vaak 
wordt er niet (voldoende) over hun toekomst 
(droom) nagedacht. Als je vanuit het 
toekomstperspectief naar jezelf kijkt, kom je 
mogelijk tot een andere gewenste toekomst. 
Deze gewenste toekomst wordt vervolgens 
vastgelegd in een persoonlijke Krachtkaart 
(een toekomstgericht CV). 

Het op deze manier werken aan je gewenste 
toekomst leidt er toe dat je je bewust wordt 
wat je achterliggende motivatie is oftewel 
waarom je elke dag met plezier naar je werk 
gaat. Door het ontbreken van de 
achterliggende motivatie stranden veel goed 
bedoelde acties.  
Met deze training wordt getoetst of door 
meer aandacht te besteden aan de 
achterliggende motivatie, er een sterkere 
drive ontstaat om het wat en hoe 
daadwerkelijk te realiseren.  
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Werken aan de toekomst vanuit je karakter 
Bij het aanbieden van trainingen en 
voorzieningen (om loopbaanstappen te 
nemen) blijkt dat vaak dezelfde groep 
medewerkers reageert en een deel (bijna) 
nooit. Deze laatste groep neemt vaak een 
afwachtende houding aan. Wat de reden 
hiervan is, is niet altijd duidelijk, maar zeker is 
dat persoonlijkheid/karakter en gevoelens van 
onzekerheid en onveiligheid meespelen.  
Er wordt nu een pilot trainingsprogramma 
opgesteld om medewerkers die van nature 
niet vooraan staan, hun duurzame 
inzetbaarheid te laten vergroten. 

 
Het Nieuwe Werken (HNW) 
HNW wordt door de werkgever Rijk 
neergezet als een middel om meer invloed 
te kunnen hebben op werktijden, 
werkplekken en manieren van werken, 
waardoor de medewerkers werk en privé 
beter kunnen combineren. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat niet 
iedereen profiteert van HNW. Mensen die 
behoefte hebben aan structuur, worden 
minder productief van meer eigen 
verantwoordelijkheid, thuiswerken en 
flexibele werktijden.  

In dit project zullen we daarom de 
medewerker in eerste instantie bewust 
maken van de eigen stijl van (het nieuwe) 
werken. Daarnaast willen wij de 
medewerkers stimuleren hiermee aan de 
slag te gaan, door middel van de dialoog 
met de leidinggevende. Er is behoefte aan 
meer aandacht voor de gedragskant van 
HNW. Een gedragsverandering ontstaat 
door te investeren in de dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker en tussen 
medewerkers onderling. Om de dialoog 
goed aan te kunnen gaan, helpt het om te 
weten wat voor type persoon je bent.  
In de 2e helft van 2013 komt er een online 
gedragstool waarbij de medewerker kan 
nagaan wat voor persoon hij is en elke 
manier van werken het beste bij hem past. 
Deze tool biedt de medewerker een 
handvat om het gesprek met de 
leidinggevende aan te gaan en te komen tot 
het gewenste resultaat 
 
Meer weten over dit en andere projecten 
van het fonds? Ga naar 
http://www.aofondsrijk.nl/projecten-2013/  
 

 

 

 

 

 

http://www.aofondsrijk.nl/projecten-2013/
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WIST JE DAT … 

 

voorkomen en bestrijden van fraude topprioriteit heeft voor dit kabinet? 
Dat het kabinet daarom inzet om een rijksbrede en programmatische aanpak? Dat hiervoor in het 
najaar een actieplan komt waarin de concrete doelen en activiteiten van alle betrokken 
departementen en organisaties opgenomen worden? 
 
het aantal rijksambtenaren in 2012 is gedaald met 1,7% tot ruim 109.000 FTE?  
Dat ongeveer 77% hiervan in de uitvoering werkt en 11% zich bezig houdt met het ontwikkelen van 
beleid? Dat je de overige 12% vindt in de ondersteuning (personeelszaken, automatisering) en het 
toezicht. Dat ongeveer 25% van het aantal rijksambtenaren in Den Haag en omgeving werkt? 
 
er bij het rijk een Kennispunt en Helpdesk Financiële Rechtspositie is?   
Dat dit al in 2012 is opgericht? Bij mobiliteit zal je financiële rechtspositie een belangrijke  rol 
spelen. Wat zijn bijvoorbeeld je financiële gevolgen als je minder wilt werken, een andere baan 
op het oog hebt of met (vervroegd) pensioen g aat? Bij de Helpdesk werken specialisten onder 
meer op het terrein van pensioenen en fiscale aangelegenheden. Je kunt de helpdesk bereiken 
op tel.nr. 06-5240 6398 op maandag van 9.00-12.00 uur, op woensdag van 14.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-12.00 uur. 
 
er nu ook een ontslagvergoeding is voor ambtenaren, omdat de Centrale Raad van Beroep 
begin 2013 een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan over de vergoeding die aan een ambtenaar 
moet worden toegekend, wanneer hij wordt ontslagen op grond van zogenaamde verstoorde 
verhoudingen? Dit de enige ontslaggrond is waarbij de medewerker aanspraak zou kunnen 
maken op zo’n ontslagvergoeding? Daarbij wel de voorwaarde geldt, dat de oorzaak van die 
verstoorde verhouding aan de werkgever te wijten moet zijn? Er dan een alternatieve 
kantonrechtersformule wordt toegepast, waarbij de vergoeding afhankelijk is van de mate van 
de verwijtbaarheid van de werkgever?  
 
 
Artikel 99 ARAR ‘verstoorde verhoudingen’ 

Wanneer de oorzaak van die verstoorde verhoudingen aan het bevoegd gezag te wijten is, dient 
voortaan de CRvB-formule (Centrale Raad voor Beroep) te worden toegepast. De formule is: Bruto 
maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren : 2) x factor (factor die het aandeel dat het 
bevoegd gezag had in het ontstaan van de onhoudbare situatie uitdrukt):  

- een factor 1 als het aandeel van de werkgever 80 tot 100%  

- 0,75 voor 65 tot 80% en  

- 0,5 als de situatie voor 51 tot 65% te wijten is aan de werkgever 

 
er medio augustus weer een Pensioennieuwsbrief Augustus op je ligt te wachten?  
De meest recente Nieuwsbrief Pensioen vind je ook op onze website www.rijksvakbonden.nl onder 
thema ‘pensioen’ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijksvakbonden.nl/
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deze zomer nog onduidelijkheden en open eindjes in het Van-Werk-Naar-Werk-beleid (sociaal 
beleid Rijk) helder zullen worden gemaakt? 
 Bijvoorbeeld: 

- Bij afspiegeling wordt niet het aantal rijksdienstjaren gehanteerd maar het aantal ABP-
deelnemingsjaren. 

- Indien je als VWNW-kandidaat kiest voor een stimuleringspremie, dan dien je af te zien van 
een aanspraak op een WW- of bovenwettelijke WW-uitkering. Krijg je toch een WW-
uitkering van het UWV, dan met je jouw stimuleringspremie terugbetalen aan je werkgever. 

- Om in aanmerking te komen voor een proportionele diensttijdgratificatie (een gratificatie 
van je doorgebrachte diensttijd indien er sprake is van een diensttijd van 10 jaar of meer), 
moet je ‘aangewezen’ zijn als betrokkene bij een organisatieverandering. Ben je niet 
‘aangewezen’ en verlaat je vrijwillig de dienst door het aanvaarden van een andere baan of 
(vroeg)pensionering, dan kan je geen aanspraak maken op de proportionele 
diensttijdgratificatie. 

- Er gekeken wordt naar een interdepartementale remplaçanten-regeling. Op het moment dat 
een medewerker zijn werk verliest zou dan bijvoorbeeld via de mobiliteitsorganisatie 
gekeken kunnen worden of er remplacanten zijn.  
 

 
Nog vragen over het sociaal beleid? Kijk op www.rijksvakbonden.nl 
 
 
 

 

http://www.rijksvakbonden.nl/

