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0
Voorwoord

Het verleden is nooit een afgesloten hoofdstuk is. Het spreekt regelmatig een woordje mee, al zijn
we ons dat vaak niet bewust.
Als we ons eigen verleden kennen, kunnen we ook kiezen wat we mee willen nemen uit dit verleden
en wat niet. Welke tradities we willen behouden, welke waarden moeten we opnieuw vormgeven en
wat willen we van ons afschudden omdat het niet meer nodig is, of omdat het nieuwe generaties
niet meer aanspreekt.
Ook voor de CAO is terugblikken relevant juist met het oog op de toekomst. De kaderdag CAO voor
de AC Rijksvakbonden op 11 juli was de aftrap. De ledenenquête over de CAO inzet 2017 volgt eind
september/begin oktober. En eind oktober is dan de bekendmaking van de CAO inzet 2017 van de AC
Rijksvakbonden.
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CAO Rijk en het Van-Werk-Naar-Werk-beleid (VWNW)
Twee gescheiden trajecten:
1. Het VWNW-traject
2. Het CAO 2017 traject
Momenteel wordt druk overlegd tussen vakbonden en rijkswerkgever over een nieuw structureel
VWNW-beleid. Waarom? Omdat het oude afloopt per 1 januari 2017. En daarmee loopt ook de
rijksbrede non-ontslaggarantie bij reorganisaties ten einde
Partijen koersen op afronding van de onderhandelingen in oktober.
Voor het CAO-traject 2017 is de aftrap bij de AC Rijksvakbonden al geweest: de kaderdag op 11 juli.
De planning:
- Eind september/begin oktober een ledenenquête
- Uiterlijk eind oktober de CAO inzetbrief 2017 AC Rijksvakbonden

Meer gemotiveerde medewerkers en een innovatievere organisatie.
Met plezier en vitaal langer doorwerken.
Interne doorstroom: de juiste man op de juiste plek waarbij niet het juiste papiertje
bepalend is maar de bewezen competenties.
Kwaliteit van het werk telt: en niet de streepjes aan de balk.
Vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid: niet afbrokkelen maar opbouwen.
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WW-rechten
De WW is per 1 januari 2016 ingrijpend veranderd.
Wat zijn de gevolgen voor de rijksmedewerker?
De maximale WW-uitkeringsduur wordt aanzienlijk korter. Hoe? Door een beperking van de opbouw
van de WW-rechten. Maar ook door een beperking van de maximale WW-uitkeringsduur.
De beperking van de opbouw WW-rechten
Tot 1 januari 2016 bouwde een medewerker ieder jaar (waarin hij over ten minste 208 uur loon
ontving) 1 maand WW-uitkeringsrecht op. Vanaf 2016 verloopt die opbouw trager voor
medewerkers met een arbeidsverleden van meer dan tien jaar. Zij bouwen nog slechts een ½ maand
WW-uitkeringsrecht op per gewerkt jaar.
De beperking van de maximale WW-uitkeringsduur
Tot 1 januari 2016 bedroeg de maximale uitkeringsduur van de WW 38 maanden.
Vanaf 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug naar
24 maanden in 2019.
Dit heeft gevolgen voor de rijksmedewerker. Want die heeft recht op een maximale uitkeringsduur
van 3x WW: de zgn. bovenwettelijke WW-uitkering.

Bovenwettelijke WW-uitkering
Tot 1 januari 2016 bedroeg deze uitkeringsduur nog max. 9,5 jaar.
Vanaf 1 januari 2016 wordt dit dus stapsgewijs lager waardoor rijksmedewerkers vanaf
1 april 2019 recht hebben op max. 6 jaar een uitkering. Hierdoor zal de maximale duur van
de bovenwettelijke WW dus teruglopen van 114 naar 72 maanden.
Het Rijk kent ook de zgn. garantieregeling.
De bwWW-uitkering kent een maximale totale uitkeringsduur van 3x WW-duur en
bovendien een verlenging tot de AOW-leeftijd bij minimaal 10 dienstjaren en maximaal
8 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd, de ‘garantieregeling’.
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Wat hebben vakbonden en rijkswerkgever afgesproken hierover?
In de CAO Rijk 2015-2016 is afgesproken dat sociale partners het 3e WW jaar betrekken bij de
besprekingen over een meer structurele verlenging van het VWNW-beleid. Die gesprekken zijn nu
gaande.
Als er straks een structurele non-ontslaggarantie bij reorganisaties wordt afgesproken tussen
vakbonden en rijkswerkgever, is een WW-reparatie dan nog wel nodig?
Er is dan al veel kou uit de lucht. Want als je niet ontslagen wordt vanwege reorganisaties dan maakt
het ook niet uit hoelang of hoe hoog de WW-uitkering is.
Maar … ontslag op andere basis dan reorganisatie zal dan onder dit versoberde regime komen te
vallen indien hierover geen aanvullende afspraken worden gemaakt. ARAR artikel 99 is bijvoorbeeld
een restgrond voor ontslag die veelal wordt gebruikt bij de verstoring van de arbeidsrelatie, of bij
afloop van de herplaatsingstermijn.
Een verkorting van de WW-duur heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Als de
rijksmedewerker een WW-uitkering krijgt, bouwt hij 37,5% pensioen op. Deze pensioenopbouw zal
door de kortere WW-duur dan ook korter worden.
NB:
Als een medewerker werkloos is en een bovenwettelijke WW-uitkering ontvangt, dan bouwt de
medewerker tot de AOW-leeftijd 37,5% pensioen op. De medewerker kan dit percentage desgewenst
aanvullen tot 100%.
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Ondoelmatig openbaar vervoer en de tegemoetkoming
reiskosten woon-werkverkeer

De Centrale Raad van Beroep heeft bekrachtigd dat voor de beoordeling van een doelmatige
bereikbaarheid, gekeken moet worden naar de plaats van tewerkstelling.
De woonplaatskeuze is daarbij niet relevant.
Een gebrekkige bereikbaarheid per openbaar vervoer van de woonplaats van de
medewerkers speelt dus geen enkele rol.

Hoe zit het? Wanneer is er sprake van ondoelmatig Openbaar Vervoer (OV) woon-werkvervoer en
ontvangt de medewerker de hoge km-vergoeding van Euro 0,19/km?
In elk geval is er sprake van ondoelmatig OV als:
1. afstand plaats tewerkstelling en dichtstbijzijnde halte OV groter is dan 1 km
2. de medewerker door de vastgestelde werktijdregeling de plaats van het werk met het OV
niet kan bereiken of verlaten
Let op:
hier wordt dus niet gelet of de eigen woonplaats met het OV te bereiken is
3. het OV minder dan 2x per uur bij het werk stopt

Let op: ·ook hiervoor geldt ongeacht van welke woonplek dit vervoer komt
4. gebruik van OV door de ligging van het werk de persoonlijke veiligheid in gevaar brengt
5. de bedrijfsarts OV om medische redenen afraadt
6. de reistijd woon-werk met het OV minimaal 2 uur bedraagt en die reistijd wordt minimaal 45
minuten korter bij het reizen met eigen vervoer
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Wat gebeurt er als de medewerker geconfronteerd wordt met een lange wachttijd tot aan het
aanvangsmoment van de dienst?
De huidige rijksbrede regelgeving zegt niet hoe omgegaan moet worden met wachttijden.
Wachttijden van medewerkers kunnen aanleiding zijn om de hardheidsclausule toe te passen (artikel
15 VPKB).
De hardheidsclausule biedt mogelijkheden om in individuele gevallen in gesprek te gaan bij kennelijk
onbillijke of onredelijke situaties. Dit hoeft dus niet alleen vanwege de wachttijd te zijn. Er kunnen
ook andere individuele omstandigheden aanwezig zijn die maken dat het onredelijk is van de
dienstleiding om te verwachten dat een medewerker met het openbaar vervoer komt.
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Berekening van reistijd en reisafstand  2 verschillende
routeplanners
Hoe wordt de reistijd berekend?
Dat gebeurt met de ANWB-routeplanner.
De ANWB-routeplanner baseert de reistijd met het openbaar vervoer op de informatie over de
meest optimale route met de kortste reisduur, zoals ook te vinden is op www.9292ov.nl. Voor de
reistijd met eigen vervoer wordt voor de beoordeling van de te besparen reistijd uitgegaan van de
route die de minste reistijd vergt.

Hoe wordt de reisafstand berekend?
Dat gebeurt met de AND-routeplanner.

Maar de ene routeplanner is de andere niet. Want welke versie van routeplanner moet als
uitgangspunt worden genomen?
Hier heeft de rechtbank Den Bosch naar gekeken.
In de Regeling Verplaatsingskosten heeft de werkgever de vrijheid om zelf een routeplanner te
kiezen. Hierbij is gekozen voor de AND routeplanner en wel de versie die bij P-Direkt in gebruik is.
Aangezien er geen reden is om aan te nemen dat de door de wekgever gekozen versie van de AND
routeplanner onbetrouwbaar is, mag de werkgever deze versie gebruiken, zo stelt de rechtbank.
Ook al laat deze routeplanner niet de mogelijkheid zien van welke route is uitgegaan.
De Rechtbank stelt wel dat zich situaties kunnen voordoen waarin een werkgever dient af te wijken
van de gehanteerde routeplanner “indien toepassing daarvan tot kennelijk onredelijke uitkomsten
zou leiden”. Bijvoorbeeld bij een apert onjuiste afstandsberekening. Maar wat is dan ´apert´
onjuist? Volgens de rechtbank in ieder geval niet als andere routeplanners een langere reisafstand
als snelste route aangeven.
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Reorganisatie en reistijden + reiskosten
Hoe zit het met reistijden?
In het kader van het VWNW-beleid kan je reistijdcompensatie krijgen indien je reistijd met meer dan
15 minuten per enkele reis toeneemt.
De (toename) van reistijd wordt door het bevoegd gezag vastgesteld met behulp van de ANWBrouteplanner waarbij wordt uitgegaan van de route met de minste reistijd. Vergelijking van reistijd
vindt plaats op basis van de feitelijk gebruikte methode van vervoer in de oude en nieuwe situatie.
En wat gebeurt er met de extra reistijd die als werktijd mag worden aangemerkt?
Er zijn 3 opties:
1. het wordt in mindering gebracht op de dagelijkse werktijd in de nieuwe functie
2. het wordt bijgeschreven in de vorm van extra compensatie-uren.
3. Het bevoegd gezag kan uit bedrijfsmatige overwegingen voorstellen deze werktijd in geld om
te zetten. Dit kan dan tegen het salaris per uur van de medewerker.
Let op: de medewerker kan dit weigeren.
De compensatie wordt in 5 jaar afgebouwd (100-100-75-50-25%).
Aanvaardt de VWNW-kandidaat een functie buiten het Rijk?
Dan wordt de extra reistijd die als werktijd mag worden aangemerkt, vergolden tegen het salaris per
uur van de VWNW-kandidaat.
De volledige aanspraak wordt in een keer uitbetaald.
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Artikel 49jj Aflopende vergoeding extra reistijd




1 Indien de reistijd van de VNWN-kandidaat voor woon-werkverkeer door een wijziging
van de plaats van tewerkstelling met meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt,
wordt deze extra reistijd, voor zover deze meer is dan 15 minuten, gedurende 2 jaar als
werktijd aangemerkt.



2 Gedurende het 3e, 4e en 5e jaar wordt respectievelijk 75%, 50% en 25% van de bedoelde
extra reistijd als werktijd aangemerkt.



3 Voor de VWNW-kandidaat die de in het 1e lid bedoelde aanspraak heeft, en voor wie
binnen twee jaar opnieuw de plaats van tewerkstelling wijzigt, wordt bij de berekening
En hoe zitvan
hetde
met
reiskosten?
extra
reistijd uitgegaan van de totale toename ten opzichte van de reistijd zoals
die was voor de 1e wijziging.


4 Indien de 2e toename van de reistijd meer dan 15 minuten bedraagt ten opzichte van
de reistijd zoals die was na de 1e wijziging, vangt de in het 1e en 2e lid genoemde termijn,
gedurende welke de aanspraak bestaat, opnieuw aan.



5 De ambtenaar voor wie binnen twee jaar voor de 2e maal de plaats van tewerkstelling
wijzigt en voor wie pas na de 2e wijziging de toename van de reistijd meer dan 15
minuten bedraagt, heeft aanspraak op de voorziening, bedoeld in het 1e en 2e lid, vanaf
de 2e wijziging.



6 Voor de bepaling van de reistijd wordt uitgegaan van de route met de minste reistijd,
berekend met de ANWB-routeplanner.



7 Bij de plaatsing in een functie binnen de sector Rijk kan het bevoegd gezag de werktijd,
bedoeld in het 1e en 2e lid, vergelden tegen het voor de VWNW-kandidaat geldende
salaris per uur direct voorafgaande aan de plaatsing in de nieuwe functie, indien de
VWNW-kandidaat daarmee instemt.
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En hoe zit het met reiskosten?
Is de nieuwe locatie doelmatig met OV bereikbaar maar kiest de medewerker er toch voor om met
eigen vervoer te reizen? Dan heeft deze medewerker recht op een km-vergoeding. Hoe hoog is dit?
De vergoeding is Euro 0,19/km met een maximum van Euro 383,38 per maand.
De compensatie wordt in 5 jaar afgebouwd (100-100-75-50-25%) net zoals bij de reistijd.



1 De ambtenaar die na een wijziging van de plaats van tewerkstelling in verband met
plaatsing of herplaatsing ten gevolge van een reorganisatie anders dan op eigen
verzoek de nieuwe plaats van tewerkstelling doelmatig per openbaar vervoer kan
bereiken, kan gedurende een jaar aanspraak maken op de tegemoetkoming,
genoemd in artikel 12a, als ware de nieuwe plaats van tewerkstelling niet of niet
doelmatig bereikbaar per openbaar vervoer.



2 Aan de ambtenaar die a. ten gevolge van een wijziging van de plaats van
tewerkstelling in verband met plaatsing of herplaatsing ten gevolge van een
reorganisatie anders dan op eigen verzoek meer reiskosten heeft voor woonwerkverkeer, en b. de oude en de nieuwe plaats van tewerkstelling niet of niet
doelmatig kan bereiken per openbaar vervoer, wordt, indien de feitelijke kosten
meer bedragen dan de tegemoetkoming op grond van artikel 12a, gedurende een
jaar een extra tegemoetkoming toegekend ter hoogte van het verschil.



3 Gedurende het derde en vierde en vijfde jaar heeft de in het 1e of 2e lid bedoelde
ambtenaar recht op respectievelijk 75%, 50% en 25% van het verschil met de
reguliere tegemoetkoming op grond van respectievelijk artikel 12b en artikel 12a.



4 Voor de ambtenaar die de in het 1e of 2e lid bedoelde aanspraak heeft, en voor wie
binnen twee jaar opnieuw de plaats van tewerkstelling wijzigt, wordt bij de
berekening van de tegemoetkoming uitgegaan van de oorspronkelijke plaats van
tewerkstelling. Indien de 2e wijziging van de plaats van tewerkstelling plaatsvindt
gedurende het 2e jaar, wordt de termijn, genoemd in het 1e, 2e en 3e lid, opnieuw
gestart.

Aanvaardt de medeweker een dienstbetrekking buiten de sector Rijk?
Dan wordt de volledige aanspraak op de tegemoetkoming eenmalig uitgekeerd.
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Bovenwettelijk verlof verkopen via IKAP?
Dat kan tot 1 november
De regels rondom vakantie-uren zijn per 1 januari 2016 gewijzigd.
We kennen nu wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren.
Als overgangsmaatregel is het restant vakantie-uren eind 2015 overgeschreven in een apart
contingent “bovenwettelijk verlof 2015” dat t/m 31 december 2020 gebruikt kan worden.
Uren die niet zijn gebruikt, vervallen na die datum. Om dat te voorkomen, kunnen medewerkers van
dit contingent jaarlijks 22 uur verkopen via IKAP. (bij een 36-urige werkweek).
Let op
Deze uren kunnen worden verkocht naast het bovenwettelijk verlof dat jaarlijks verkocht mag
worden.
Wat zijn nu je wettelijke uren?
Wettelijke uren zijn max. 144 uren (gebaseerd op 36-urige werkweek).
Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week dan zijn je wettelijke vakantie-uren: 24/36* 144 = 96 uur
De wettelijke uren die je per 1/1/2016 krijgt, kan je opnemen in 2016 en ook in 2017. Daarna
vervallen ze. Er geldt dus een vervaltermijn van 1 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin je
vakantie-uren zijn opgebouwd
Wat zijn nu je bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6-144 uur = 21,6 + leeftijdsdagen
Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week dan zijn je bovenwettelijke vakantie-uren 24/36 * 21,6 = 14,4
uur.
Leeftijdsdagen ontvang je pas bij 45 jaar en ouder.
De bovenwettelijke uren die je per 1/1/2016 krijgt, kan je opnemen tot en met 31/12/2021.
Dus hiervoor geldt een vervaltermijn van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantieuren zijn opgebouwd.
Let op
Wettelijke vakantie-uren kan je niet verkopen.
Bovenwettelijke wel. Dit kan maar 1x per jaar en een IKAP-aanvraag moet voor 1 november ingediend
worden.
Meer info? http://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/vrije-dagen/vakantie/bovenwettelijkevakantie-uren-uitbetalen
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Artikel 23b Verlagen van bovenwettelijke aanspraak


1 Tenzij het belang van de dienst zich daartegen verzet, kan het bevoegd gezag op
aanvraag van de ambtenaar eenmaal per kalenderjaar zijn aanspraak op
bovenwettelijke vakantie-uren van dat kalenderjaar verlagen.



2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt voor 1 november van het lopende
kalenderjaar ingediend.



3 De ambtenaar wordt een vergoeding toegekend voor elk uur waarmee zijn
aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren overeenkomstig het eerste lid wordt
verlaagd, ten bedrage van het salaris per uur dat hij geniet op de eerste dag van de
maand waarin hij de aanvraag doet.
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7
Wist je dat?


Dat begin 2014 de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren?
Dat dit wetsvoorstel nu behandelt wordt door de Eerste Kamer?
Dat voortzetting van de plenaire behandeling door de Eerste Kamer is voorzien voor 27
september 2016



Dat in 2015 14.810 rijksambtenaren (51%) van 57 jaar en ouder gebruik maakten van de PASregeling?
Dat in 2011 dit 46% was?



En dat op dit moment ruim 13% van de rijksambtenaren 60 jaar of ouder is?
In 2015
Tot 30 jaar
5,9%
30-40
18,8%
40-50
27,6%
50-60
34,4%
60+
13,4%



Dat de gemiddelde leeftijd in 2015 van de rijksambtenaar 47,5 jaar is?
Bij Financiën
49,9 jaar
Bij I&M
48,8 jaar
Bij V&J
45,3 jaar
Bij de Rechtspraak
43,7 jaar



Dat het ziekteverzuim in 2015 ligt op:
Bij Financiën
5,9%
Bij I&M
4,4%
Bij V&J
5,9%
Bij de Rechtspraak
4,8%



Dat in 2015 het Rijk 109.148 werkenden telt?



Dat in 2015 5.064 mensen bij het Rijk gingen werken?
Dat hiervan 54,9% jonger dan 35 jaar is?
Dat in 2015 5.597 ambtenaren het Rijk verlieten. Hiervan was 24,1% jonger dan 35 jaar.



Dat de rijksbrede mobiliteit laag is?
Van alle rijksmedewerkers had 27,6% al langer dan 10 jaar dezelfde functie (in 2011 was dit nog
18,8%).
De vrijwillige externe mobiliteit naar een functie buiten het Rijk bedroeg 0,9% en neemt verder
af.
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Dat in 2015 14.810 ambtenaren van 57 jaar en ouder (51%) gebruik maakten van de PASregeling?
Dat dit in 2011 46% was?



Dat de Rijkswerkgever allerlei trainingen heeft om gezond te werken en met plezier het werk
te doen? De titel is: “Maak werk van Duurzame Inzetbaarheid”?
Info over trainingen en workshops vind je hier of ga naar http://www.ubrijk.nl/producten-endiensten/t/trainingen/inhoud/voor-medewerkers



Dat per 1 juli de rijksbrede gesprekscyclus geldt?
Dat departementale afspraken per 1 juli zijn vervallen.
Meer info over de regeling? Klik hier



Dat minister Asscher heeft gezegd dat ambtenaren bij het Rijk hun collega’s kunnen gaan
helpen die meer vrije dagen nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.
Dat zij hun bovenwettelijke verlofdagen met andere collega’s kunnen delen?
Dat deze regeling NIET geldt voor de sector Rijk (wel de Gemeenten)

De politiek mag niet eenzijdig beslissingen nemen over de rijksarbeidsvoorwaarden. De
vakbonden hebben dan ook aangegeven het voorstel van de werkgever hierover af te
wachten.
Wat houdt de regeling in? Werknemers bij het Rijk kunnen bij wijze van proef
bovenwettelijke verlofdagen vrijwillig met collega’s gaan delen. Op die manier kunnen
mensen die bovenwettelijke verlofdagen over hebben hun collega’s helpen die tijd nodig
hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand in de sociale
omgeving die hulp nodig heeft.
Overigens werkt het mantelzorgbeleid binnen het Rijk goed. Een aanvullende verlofregeling,
hoe sympathiek ook, zou dan juist averechts kunnen werken. Denk aan een medewerker die
extra vrij vraagt voor mantelzorg en te horen krijgt dat hij/zij dan eerst maar even bij
collega’s verlofdagen moet regelen.


Dat rijksmedewerkers nog steeds gebruik kunnen maken van de scholingsregeling Blik Vooruit
(Euro 1000) van het A&O Fonds Rijk?
Dat het merendeel van de aanvragen afkomstig is van medewerkers van het Ministerie van
Veiligheid?
Dat een voorwaarde voor de scholingsregeling is dat de medewerker drie jaar of langer in
dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel werkt? Lees meer over Blik vooruit



Dat rijksmedewerkers ook nog steeds gebruik kunnen maken van Loopbaanadvies van het
A&O Fonds Rijk?
Dat dit loopbaanadvies niet altijd direct hoeft te zijn gericht op het vinden van een andere
functie, maar ook als het ware een spiegel kan zijn op de eigen inzetbaarheid.
Dat het gaat om een bijdrage van maximaal 1500 Euro?
Dat het verschil met een loopbaanadvies aanvragen bij de werkgever is, dat de
loopbaanadviesregeling van het A&O Fonds Rijk anoniem is.
Lees meer over Loopbaanadvies
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8.
Gaat de Nederlandse vakbond ten onder aan succes of is er
toch nog toekomst?
Boe-roepen is niet sexy. Praten over de vakbond is de overtreffende trap van saai. De vakbond
heeft een slecht imago. Terecht?
Stel jezelf eens deze vragen:
Vind jij zingeving belangrijk?
Wil je jouw vakmanschap vergroten?
Wil je met plezier blijven werken?
Als je op al deze vragen “nee” hebt geantwoord, stop dan direct met lezen en zeg je lidmaatschap
van de vakbond op. Heb je een keer of meer “ja” geantwoord, lees dan verder.
“Demonstraties en stakingen leggen vandaag een groot deel van België plat”, zo opende deze zomer
het NOS Journaal. De Nederlandse burger ziet met groeiende verbazing de lange files, gesloten
scholen en stakende gevangeniscipiers. Wie heeft zo veel macht om al het openbaar vervoer in een
land plat te leggen? De vakbond.

Doorbijter of doetje
Hoe komt het dat de vakbonden zo sterk zijn in België? Zijn de Belgen genadeloze doorbijters of zijn
wij Nederlanders zulke doetjes? “Doetjes”, zo zullen Nederlandse fanatiekelingen nu mompelen.
Maar klopt dat wel? Nee. De Belgen zijn geen doorbijters en de Nederlanders zijn geen doetjes.
Maar hoe komt het dan wel? Het antwoord is: door de verzuiling. Daardoor heeft de Belgische
vakbond een sterke positie. Wie lid is van bijvoorbeeld de katholieke vakbond is meestal ook lid van
een christelijke politieke partij en stuurt zijn kinderen naar een katholieke school.
Bijna iedere Belgische werknemer is lid van de vakbond. In Nederland is maar een op de acht
werknemers lid van een vakbond. Wat helpt is dat in België het lidmaatschap bijna gratis is. Want het
overgrote deel wordt vergoed door de werkgever. Maar de meeste ledenbinding hebben de
Belgische vakbonden doordat ze de werkloosheidsuitkeringen aan hun leden verstrekken.
Dan is er nog een andere verklaring waarom de vakbonden zo sterk staan in België. In tegenstelling
tot Nederland is er in België een veel grotere machtskloof. Er is meer hiërarchie dan in het
calvinistische Nederland. De Belgen hanteren dan ook vaak het conflictmodel terwijl wij
Nederlanders veel meer geloven in de kracht van het polderen.
Een innovatieve beweging of norse dinosaurus
En hoe zit het met het imago van de vakbond? Een innovatieve beweging? Nee, integendeel. De
Nederlandse vakbeweging wordt gezien als een norse dinosaurus. Een oudere mannenclub met
sjaaltjes, fluitjes en petjes. Droeftoeters die oeverloos lang praten en zeuren in suffe zaaltjes. Is dat
een beweging waar enthousiaste vernieuwers zich bij willen aansluiten?
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Wat ook sterk mee speelt is dat ruim honderd jaar vakbondswerk zoden aan de dijk heeft gezet.
Werken aan goede arbeidsomstandigheden? Is geregeld. Collectieve arbeidsvoorwaarden waar
iedereen van profiteert? Is geregeld. En verder is onze welvaart enorm toegenomen: we hebben een
woning, we kopen elk seizoen nieuwe kleding en op vakantie gaan is geen unicum meer.
Nodig of overbodig
De vraag die je kan stellen: is de Nederlandse vakbeweging te succesvol geworden? Hebben de
vakbonden zoveel voor elkaar gekregen dat ze zich overbodig hebben gemaakt? “Het mag best een
tandje minder”, zo vinden politiek en werkgevers. “We kunnen het nu best zelf”, zo claimt de jonge,
steeds hoger opgeleide werknemer.
Nieuwe werknemers laten de bond steeds vaker links liggen. Wellicht uit gemakzucht of
desinteresse. Maar ook doordat de vakbond te krampachtig vasthoudt aan verworven rechten. Wat
ook meespeelt, is de huidige netwerk- en informatiesamenleving. De informatiemacht van
vakbonden erodeert hierdoor behoorlijk. “We kunnen alles zelf wel regelen”, aldus de hoger
opgeleide doe-het-zelf-klussers.
Je zou denken dat ook werkgevers de vakbond liever vandaag zien vertrekken dan morgen. Niets is
minder waar. Opheffen van het poldermodel voelt als het kind met het badwater weggooien.
Werkgevers en bonden zitten niet bij elkaar op schoot. Het gaat er geregeld hard aan toe. Maar er
zijn gemeenschappelijke belangen. Zo zorgt de CAO voor arbeidsrust en stabiele loonkosten.
Bovendien geeft een instortende vakbond ruimte aan de politiek. En dat resulteert maar al te vaak in
regelgeving waar werkgevers helemaal niet op zitten te wachten.
De ‘date’-markt op
Maar zoals de boer in het tv-programma van Yvonne Jaspers, moet ook de vakbond opnieuw de
‘date-markt’ op. Niet door als vakbond te acteren als bedrijf met producten voor de leden als
consument. Verleidingen met kortingen voor reisjes of producten daar zitten zeker jongeren niet op
te wachten. En ook niet door als grote logge vakbond van bovenaf te bepalen hoe de wereld te
verbeteren.
Nee, acteer zoals ooit de dinosaurus en nu vlogger Enzo Knol. Zij zetten beiden beweging in een
nieuwe wereld. En in beider voetsporen zijn vele volgers getreden. En dat is exact wat de vakbond
moet doen: bewegen, stappen zetten zodat leden zich weer aansluiten.
Vakbewegingen zijn niet out-of-date, ze zijn de smeerolie van de maatschappij. Ze bieden het nodige
tegenwicht aan het kortetermijndenken van de politiek. Daarnaast vergroten ze jouw werkplezier
door bij werkgevers te focussen op aandacht voor vakbekwaamheid, kwaliteit van het werk en
zingeving. Bovendien zijn mensen gemiddeld gelukkiger in landen met sterk georganiseerde
vakbonden.
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