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Voorwoord
Don't give up, I won't give up / Don't give up, no no no …I got stamina

Beste mensen,
Uit een eerdere CAO-ledenenquête bleek dat leden (57%) een goede loonsverhoging het belangrijkst
vonden. Daarom is de AC Rijksvakbonden CAO-inzet voor 2017 3% loonsverhoging. Op de tweede
plaats kwam behoud van leeftijdsgebonden voorzieningen (26%) en op de derde plaats
werkgelegenheidsgarantie (16%).
Hoe staat het nu met deze drie belangrijke punten?
Ondanks dat de huidige CAO al per 01-01-2017 afliep, lukt het niet om een nieuwe CAO af te sluiten.
Wat betreft de leeftijdsgebonden voorzieningen: de AC Rijksvakbonden weigeren om dit zonder
meer af te schaffen.
Dan blijft de werkgelegenheidsgarantie over: en op 20 april jl. stokte het Van-Werk-Naar-Werk
(VWNW)-overleg tussen vakbonden en werkgever.
De rijkswerkgever tart het uithoudingsvermogen? Wellicht. Maar wij blijven aanhouden. Zoals artiest
Sia zingt:
Don't give up, I won't give up / Don't give up, no no no …I got stamina.
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Hoe gaat het met de CAO Rijk 2017
Ondanks dat de huidige CAO al per 01-01-2017 afliep, lukt het niet om een nieuwe CAO af te sluiten.
Hoe komt dat?
Omdat de rijkswerkgever bij lange na niet de gewenste loonsverhoging van 3% biedt.
Maar er is bij de overheid toch sprake van grote financiële meevallers?
Ja, klopt. Maar die financiële meevallers moeten eerst in de overheidsbegroting worden verwerkt.
Pas dan is het mogelijk dat een nieuw kabinet (als dat vóór Prinsjesdag is geformeerd) de financiële
meevallers meeneemt in een nieuw mandaat over de CAO Rijk 2017.
De rijkswerkgever kan echter op dit moment voor de CAO 2017 een loonstijging van slechts ca. 1%
bieden.

1% loonsverhoging ligt te ver af van de CAO-looninzet.
Daarbij komt dat er op dit moment sprake is van een stijgende inflatie (thans al 1,7%).
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Hoe gaat het met het Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) beleid?
Het huidige VWNW-beleid loopt af per 01-01-2018.
Hoe staat het met de onderhandelingen?
Het Van Werk naar Werk beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen
en zorgt dat medewerkers van wie het werk vervalt, begeleid worden naar ander werk. Hierdoor
voorkom je reorganisatieontslag.
Wat willen wij als AC Rijksvakbonden?
De AC Rijksvakbonden verwachten de komende tijd veel organisatieveranderingen. Om deze reden
willen we voor de komende vijf jaar een nieuw Van Werk Naar Werk beleid afspreken dat helderheid
en zekerheid geeft.
Wat wil de rijkswerkgever?
De werkgever wil juist meer mogelijkheden tot verplichte mobiliteit en ziet reorganisatie-ontslag als
noodzakelijke dreiging om medewerkers mobiel te maken. Daarnaast vindt zij een looptijd van vijf
jaar te lang.
Hoe verder?
We schorten de onderhandelingen op.
Zowel de vakbonden als de werkgever beraden zich nu op de ontstane situatie.
Op 18 mei komen we weer bij elkaar.
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Pensioen: niet uitgaan van verlies maar van winst?
Voortdurende communicatie over geen indexatie, dreigende kortingen en lage dekkingsgraden.
Dat voelt als verlies. Dat voelt alsof er iets wordt afgepakt.
Daarnaast komen dan nog de twee (schijnbaar) tegenstrijdige boodschappen van ‘vertrouw ons’ en
‘wij kunnen je niks beloven’. Dat wekt wantrouwen.
De internationale waardering van ons pensioenstelsel is geen onderdeel van onze alledaagse
ervaring. Jammer. Want hoewel die internationale waardering onverminderd hoog blijft, lijden we
zelf aan nationale neerslachtigheid: bijna niets deugt.
Het idee van zekerheid is in economisch goede tijden ontstaan, toen de ambitie van 75% van
het gemiddeld verdiende loon vrijwel altijd gehaald werd. Maar het huidige pensioenstelsel geeft
geen zekerheid en het toekomstige pensioenstelsel ook niet.
Is het dan allerbelabberdst gesteld met ons pensioenstelsel? Nee, zeker niet, maar we moeten ons
realiseren dat een keiharde garantie niet gegeven kan worden. Niet voor pensioen maar ook niet
voor andere zaken in ons leven. Helaas staat ons verwachtingspatroon nog steeds hardnekkig in de
stand van een zeker en gegarandeerd pensioen. Ondanks de meer realistische boodschap de
afgelopen jaren.
Verwachtingskloven moet gedicht en vertrouwen hersteld worden. Hoe? Het kabinet denkt dit te
realiseren door een heel nieuw pensioenstelsel. Transparantie in de opbouwfase. Stabiliteit in de
uitkeringsfase. Niet uitgaan van ‘verlies’ maar uitgaan van ‘winst’. Iedere pensioendeelnemer krijgt in
ieder geval veel meer terug aan pensioen dan dat er aan premie is ingelegd.
Rustig slapen dan maar? Zeker doen. Met een goede nachtrust ga je vrolijker door het leven. Maar na
het ontwaken, moeten we ons wel bewuster bezighouden met pensioen. Hoe een nieuw
pensioenstelsel er straks ook uit komt te zien, misvattingen over pensioen moeten wel weggenomen
worden. Want vertrouwen in je pensioen moet op realisme gebaseerd zijn.

Meer info over pensioen vind je in de Nieuwsbrief Pensioen April. Daarin aandacht voor:
 Wat betekent een gewijzigd pensioenstelsel voor het vertrouwen in de pensioenuitkomsten?
 Doorsneesystematiek weg? Dan wel een openstaande rekening van 100 miljard!
 Volgens CBS zijn de huidige generaties ouderen de rijkste ooit in Nederland
 AOW flexibel maken – wat vind jij?
 Politiek. Houd de pensioenhoogte op peil
 Wist je dat?
. hier de volledige Pensioenbrief.
Lees
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Wees niet bang, pensioen is best leuk
Kom naar een van de ABP-pensioenbijeenkomsten die de AC Rijksvakbonden in juni over het hele
land organiseren
Pensioenen: bah, saai en taai
Maar was dat maar waar. Heb niet te veel angst om je er verder in te verdiepen. Wellicht heb je
weerstand om met pensioen aan de slag te gaan omdat het allemaal zo complex is gemaakt. Maar
ieder kan zich er op eigen niveau in verdiepen.
Saai is pensioen ook allerminst
Op het gebied van pensioenen gebeurt er op dit moment ontzettend veel. Discussies over: betalen
ouderen voor jongeren of vice versa? Discussies over dat de jongeren van nu straks pas na 70 jaar
met AOW kunnen? Discussies over keuzevrijheid: kan je straks bijvoorbeeld je pensioen ook
tussentijds opnemen voor het aflossen van je hypotheek?
Begrijpelijk dat je focus ligt op belangrijke korte termijn zaken. Maar realiseer je dat wijzigingen in
het pensioen impact hebben op jouw ‘straks’. En om dat ‘straks’ goed te regelen is ‘nu’ jouw focus
nodig.
Langer doorwerken is zo’n thema
Heb je hierover al nagedacht. Wat wil je, wat betekent dit voor je werk? Wil je echt tot 67 jaar of
langer doorwerken? Of zou je eerder willen stoppen? Valt je keuze op dit laatste, dan kan je niet
vroeg genoeg beginnen met financiële plannen.
Keuzes maken is niet altijd eenvoudig
Dat ervaar je meer en meer als je pensioen in zicht komt. Er valt namelijk best wat te kiezen. Zo kun
je veelal kiezen om je pensioen eerder of later te laten ingaan, of kun je gebruikmaken van
deeltijdpensioen. Ook zijn er hoog/laag constructies, waarbij je binnen een bandbreedte kunt
instellen dat je aan het begin van je pensioen wat meer krijgt uitgekeerd dan tegen het einde.
De maand juni: de AC Rijksvakbonden zetten pensioen in de schijnwerpers
Onbekend maakt onbemind.
Tijd dus om de keuzes die er wel zijn in ABP-pensioenland in de schijnwerpers te zetten.

Kom ook! Er zijn nog enkele plekken vrij.
In de week van 12 t/m 15 juni organiseren de AC Rijksvakbonden diverse pensioenbijeenkomsten in het land.
Klik hier voor de uitnodiging en meld je vóór 19 mei aan!
Let op:
Ben je jonger dan 40 jaar? Dan is er voor jou een aparte sessie op 13 juni in de ochtend in Rotterdam
Klik hier voor de uitnodiging en meld je vóór 19 mei aan!
Klik alvast eens hier om in een korte animatie het belang van pensioen voor jongeren uitgelicht te zien.
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Waar zitten de beïnvloedingsmogelijkheden van de AC
Rijksvakbonden in het krachtenveld van de vakbonden?
1. Hoe zit dat landelijk?
2. Hoe zit dat overheidsbreed?
3. Hoe zit dat in de sector rijk?
Bij ‘GO’ weet je direct waar ik het over heb. Namelijk het departementale Georganiseerd Overleg.
Maar hoe zit dat met SOR? Of met PK, AC of ROP?
Wordt lastig vermoedelijk. Je bent niet de enige. Vandaar dat we nu schil voor schil de lagen voor je
afpellen.
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Ons startpunt is het Ambtenarencentrum
Zonder het Ambtenarencentrum (AC) zouden we als AC Rijksvakbonden niet aan de CAO- en ook niet
aan de ABP-pensioen-tafel (Pensioenkamer) kunnen zitten. Het AC is dus eigenlijk onze pincode voor
toetreding.

Wat is het Ambtenarencentrum?
Kortweg: een overheidscentrale.
Via het Ambtenarencentrum voeren de ca. 30 aangesloten AC-vakverenigingen (waaronder dus de
AC Rijksvakbonden) het overleg met de sectorwerkgevers over arbeidsvoorwaarden en andere
aangelegenheden op personeelsgebied.
Daarnaast is het Ambtenarencentrum vertegenwoordigd in de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en de Pensioenkamer (PK). Hierover later meer.
Verder heeft het Ambtenarencentrum een zetel in het bestuur van het ABP en zit zij in het
Verantwoordingsorgaan van ABP.
In welke sectorgroepen is het AC onderverdeeld?
 Rijk (waar de AC Rijksvakbonden onder vallen)
 Zorg
 Gemeenten
 Algemeen
 Defensie
 Politie
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5.1
Landelijk de gele kolom

*SCO = Samenwerkende Centrales Overheid
We richten ons nu op de gele kolom met de linkjes naar de STAR/SER en de Eerste en Tweede Kamer.
Wat is de SER?
De Sociaal-Economische Raad (SER):
 adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid
 verricht activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering
 biedt een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken.
In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties (vakcentrales
FNV, CNV en VCP).
Het AC als overheidscentrale zit hier niet in.
En wat is de STAR?
De Stichting van de Arbeid is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel
werkgevers als werknemers (FNV, CNV, VCP) in Nederland.
 overleg over een veelvoud van sociaaleconomische vraagstukken zoals (aanvullende)
pensioenvoorzieningen, scholing en opleiding, arbeidsverhoudingen, gelijke behandeling en
beloning, de (arbeidsmarkt)positie van bepaalde groepen werknemers, het kunnen combineren
van arbeid en zorgtaken, het ontslagstelsel, enzovoorts.
 adviseren van de overheid over specifieke onderwerpen op het gebied van de
arbeidsverhoudingen.
Het periodieke overleg over de belangrijke sociaaleconomische vraagstukken tussen kabinet en
het bestuur van de Stichting van de Arbeid betreft het welbekende Voor- en Najaarsoverleg.
Ook hier geldt: het AC is geen vakcentrale en participeert dus niet in de STAR.
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5.2
Overheidsbreed (ook wel bovensectoraal genoemd)
de groene kolom
Is er dan vanuit het AC als overheidscentrale helemaal geen politiek lijntje?
Hiervoor kijken we naar de groene kolom.
Het AC is geen vakcentrale, is niet aangesloten bij STAR/SER maar ze kan over bepaalde
onderwerpen wel zelf of gezamenlijk met de centrales, adviezen aan de Tweede Kamer geven.
Daarnaast is destijds is voor overheidswerkgevers en –werknemersorganisaties het ROP (Raad voor
het Overheidspersoneelsbeleid) ingesteld.

Wat is de ROP?
Dit is de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Eigenlijk het centrale overlegplatform van de
gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. Een taak is het adviseren van het
kabinet en de Tweede Kamer over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen.
Gebeurt dit ook? Nee. In de praktijk wordt deze taak niet uitgevoerd vanwege de dubbele pettenrol
van de overheidswerkgever als werkgever en wetgever.
Wat doet de ROP in praktijk wel?
Een taak die het ROP wel in de praktijk uitvoert is de verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening
van het overheidspersoneel. Deze verantwoordelijkheid is gemandateerd aan de Pensioenkamer
(PK) als onderdeel van de ROP. Namens het AC zitten Marianne Wendt en Jacques van Hulsen in de
Pensioenkamer.
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Toekomst Pensioenkamer in huidige vorm
Op dit moment is de toegang tot de pensioentafel geregeld in de ABP wet (hierin staan de vier
overheidscentrales genoemd die momenteel ook het overleg voeren). Het is niet bekend of en welke
gevolgen de normalisering (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) gaat hebben op deze Wet
Privatisering ABP. Zo zou het kunnen zijn dat in de toekomst ook andere vakbonden aan de
pensioentafel mogen verschijnen.

Hoe nu verder met de ROP: toekomst landelijke invloed overheidscentrales
Het kabinet heeft eind 2015 advies ingewonnen over het collectief overleg bij de overheid (de zgn.
Commissie Borstlap).
Uit het rapport van deze commissie blijkt dat er in het toekomstig bestel afscheid van het ROP volgt.
Want de verschillende petten van de overheid (wetgever en werkgever) dienen in een (nieuw)
sturingsmodel beter onderscheiden te worden.
Daarnaast volgt uit het rapport dat draagvlak bij sociale partners in de publieke sector voor
maatregelen die overheidswerkgevers en -werknemers raken, van groot belang is. Want consultatie
over voorgenomen algemene wetgeving en beleid en hun inbreng in het sociaal overleg heeft voor
alle partijen meerwaarde.
Een dergelijke consultatie is er nu niet.
Het kabinet heeft daarom aan de SER verzocht een verkenning te maken.
Welke mogelijkheden zijn er om de sociale partners uit de publieke sector te betrekken bij het sociaal
overleg in de marktsector?
En hoe kunnen sociale partners uit de publieke sector adviseren over voorgenomen algemene
wetgeving en beleid?
Wordt vervolgd.

12

5.3
Sector Rijk / de cao-tafel rijk  de blauwe kolom

Ruwweg wat cijferwerk op sector Rijk niveau (1/1/2016)
FNV Overheid: 17.000
CNV Overheid: 5.000
CMHF:
2.500
AC:
11.000

Wie zit aan de overlegtafel sector Rijk?
 Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP)  FNV Overheid
 de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)  CNV Overheid
 het Ambtenarencentrum (AC), (de AC Rijksvakbonden dus) met als onderhandelaars Marianne
Wendt en Peter Wulms)  AC (sector Rijk)
 de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en
Instellingen (CMHF)  CMHF
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SCO = Samenwerkende Centrales Overheid

De blauwe kolom wat nader bekeken (van onder naar boven)
Ambtenarencentrum (AC) sector Rijk
Het AC is de pincode voor overleg aan de cao-tafel. In de AC sector Rijk zitten:






Justitievakbond Juvox (actief op het departement V&J)
NCF (actief op het departement Financiën)
VPW (actief op het departement I&M)
VCPS (actief op diverse departementen)
De Unie (actief op diverse departementen)

Samen vormen deze 5 verenigingen de AC Rijksvakbonden.
De AC Rijksvakbonden komen maandelijks bijeen in het Platform SOR (Sector Overleg Rijk).
Hier vindt voorafstemming plaats over de te bepalen standpunten in het Sector Overleg Rijk.
Voordat de onderhandelaars Marianne en Peter het formele SOR-overleg met de rijkswerkgever
ingaan, bespreken ze de standpunten van de AC Rijksvakbonden met de collegavakbonden in het
SCO Rijk.
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Wat zijn de gevolgen voor de CAO-tafel bij invoering WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren?
In het kort:
1. Elke vakbond kan toegang tot de overlegtafel vragen. (Het CAO-recht kent het beginsel van
contractsvrijheid: zo kan iedere werkgeversvereniging die aan de wettelijke voorwaarden
voldoet, zelf bepalen of en met wie hij CAO-onderhandelingen voert)
2. Straks dient telkens opnieuw na afloop van een CAO, de (aanvullende) arbeidsvoorwaarden
via een nieuwe CAO te worden bedongen.
3. Werkgever heeft geen meerderheid van vakbonden nodig om een CAO af te sluiten. Dit kan
al met 1 bond.

Rechtspositieregelingen (zoals het ARAR) komen op het moment van inwerkingtreding WNRA
te vervallen, tenzij er op het moment van invoering nog geen CAO is. In dat geval vormen de
rechtspositieregelingen een CAO, voor zover niet in strijd met de WNRA of dwingendrechtelijke
bepalingen van burgerlijk recht.
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Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet
Doel van de wetswijzigingen
De wijzigingen in de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de
arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker
versterken. Ook wordt de preventieve kant van de bedrijfsgezondheidszorg versterkt.
Hoofdlijnen wetswijzigingen
 instemmingsrecht OR op de keuze van de preventiemedewerker en de plek in de organisatie
 versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met
arbodienstverleners en de medezeggenschap
 bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR
 de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt verduidelijkt
 elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie
 de werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede
bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig
Onderzoek), de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie
Onderzoekers verwachten dat het aantal ziekmeldingen vanwege het werk de komende jaren
toeneemt.
Waarom? De vergrijzing en de stijgende werkdruk.
En wat kost dat? Werkgerelateerd verzuim kost de samenleving jaarlijks 4,7 miljard euro.
De verwachting is dat in 2030 1 op de 4 werkende een chronische ziekte heeft.
Er is dus een belangrijke adviesrol weggelegd voor de bedrijfsarts in het vergroten van de kennis
over wat er bij chronische ziekten wel en niet mogelijk is.

Ziekteverzuimcijfer sector Rijk schommelt rond de 5%

Ministerie
AZ
BZK
BuZa
EZ
Financiën
I&M
OCW
SZW
V&J incl. Rechtspraak
VWS

Voortschrijdend jaargemiddeld ziekteverzuim per ministerie (in %)
2014
2015
2016
3,7
3,7
4,3
4,8
4,7
5,0
3,2
3,2
3,3
4,0
4,1
4,1
5,3
5,9
6,0
4,3
4,4
4,4
4,3
4,3
4,6
4,3
4,7
5,4
5,6
5,7
5,8
4,1
4,3
4,7
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Salaris 2017: wat verandert er?
Per 1 januari zijn er twee hoofdoorzaken die van invloed zijn op het nettosalaris:
1. de aanpassing van de fiscale tarieven
2. de verhoging van pensioenpremies
Fiscale tarieven
De belastingtarieven voor de loonheffing op het salaris en incidentele beloningen zoals de vakantieen eindejaarsuitkering zijn aangepast. Deze aanpassing heeft een positief effect op het nettosalaris.
Pensioenpremies
In verband met de te lage dekkingsgraad van het ABP-pensioen eind 2016 zijn de pensioenpremies
voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen per 2017 verhoogd. Deze verhoging van de
premies heeft een negatief effect op het netto salaris. De premie voor het ABP
arbeidsongeschiktheidspensioen is niet verhoogd.
Wat betekenen deze wijzigingen voor het nettosalaris per maand?
De wijzigingen pakken positief uit voor ambtenaren in schaal 1 tot en met 6. Werknemers vanaf
schaal 7 leveren iets in. Zie voor meer informatie de grafiek hieronder.

Meer informatie?
Ga naar Rijksportaal Personeel
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Wist je dat?


Dat de scholingsregeling Blik vooruit is verlengd tot 1 juli 2017?
Let op: de sluitingsdatum wordt vervroegd wanneer het beschikbare budget is uitgeput.
Werk je drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en vind je het tijd om
iets nieuws te leren? Dan kan je gebruik maken van de scholingsregeling Blik vooruit waarbij je
met een subsidie van maximaal Euro 1.000 zelf een cursus of opleiding kiest voor een vervolgstap
in jouw carrière. Ook kan de subsidie worden gebruikt voor het behalen van een
ErVaringsCertificaat (EVC-traject).
Meer info: zie https://www.blikvooruit.aofondsrijk.nl/
Doel van deze regeling?
Medewerkers te stimuleren na te denken over hun loopbaan en hiermee een bijdrage te leveren
aan hun duurzame inzetbaarheid.



Dat ook de loopbaanadvies regeling (een subsidie van maximaal Euro 1.500 euro) is verlengd
tot 1 juli 2017?
Met een bijdrage van Euro 1.500 kan je zelf op zoek gaan naar een CMI-geregistreerde
loopbaandeskundige die je ondersteunt bij het maken van plannen voor je verdere loopbaan.
Anoniem. Voorwaarde is wel dat je langer dan 3 jaar onafgebroken in dienst bij de rijksoverheid
bent en niet eerder van deze regeling gebruik hebt gemaakt.
Waarom doen?
Collega’s die hiervan gebruik hebben gemaakt geven als belangrijkste reden aan dat ze ‘iets
anders’ willen qua werk. Met dit loopbaanadvies hopen ze hier meer zicht op te krijgen. Een
andere belangrijke reden voor aanvraag via het A&O Fonds Rijk is dat de werkgever en/of
collega’s niet hoeven te worden ingelicht.
Meer info: zie https://www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl/default.aspx
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