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Wat jullie vinden van het bod
van de werkgever Rijk
In onze laatste nieuwsbrief vroegen de AC Rijksvakbonden jullie om te reageren op
het bod van de werkgever Rijk. Dat hebben jullie gelukkig massaal gedaan.
Dit vinden jullie ervan...
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Het overleg
Bedankt voor de ruim vijfhonderd
reacties! Het is duidelijk: de werkgever
Rijk is niet op de goede weg. Daarom
trokken jullie onderhandelaars op 10
juni, gewapend met jullie woorden,
naar het overleg met de werkgever Rijk
met als doel om de koers te verleggen.
De werkgever Rijk reageert verbaasd op
jullie woorden en zegt dat deze hard

binnenkomen. Jullie onderhandelaars
zien dit ook. Desondanks volhardt de
werkgever Rijk dat dit een sober en
passend bod is en dat dit bod het
vertrekpunt voor de onderhandelingen
is. Er is onderhandelingsruimte maar er
komt geen nieuw bod. Jullie onderhandelaars waarschuwen de werkgever Rijk
dat dit een doodlopende weg is. Maar
dat raakt ze dan weer niet.

Hoe verder
Er ligt een enorme kloof tussen de
belevingswereld van de werkgever Rijk
en de medewerkers. Vanuit de beleidsbubbel van de werkgever Rijk belemmert de PAS-regeling en een vroegpensioenregeling een goed functioneren
van de Rijksdienst en is het blijkbaar
passend om maar 1% loonsverhoging
te bieden in deze coronacrisis.
Hybride werken is een belangrijk item
voor de werkgever. Medewerkers verwachten echter dat zij door hun werkgever beloond worden voor hun inzet
en flexibiliteit in het afgelopen zware
coronajaar. Zij gaan ervan uit dat dit
gezien en gewaardeerd wordt.
Verder speelt hybride werken niet voor
de grote groep medewerkers in roosterdiensten. De PAS-regeling, vroegpensioenregeling en ontheffing van nachtdiensten zijn voor medewerkers, vaak
met al veel dienstjaren bij het Rijk
achter de rug, noodzakelijk om het
werk vol te houden.
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Het is aan jullie onderhandelaars om de
werkgever Rijk wakker te schudden en
te laten zien hoe het leven aan de
andere kant van de kloof eruitziet. Daar
gaan de bonden de komende weken
mee aan de slag. Met jullie verhalen,
financiële omstandigheden en motivatie
en teleurstellingen gaan we inzicht
geven in jullie wereld – zodat de werkgever Rijk zich beter kan inleven in zijn
medewerkers en daardoor met voorstellen komt die beter aansluiten bij de
wensen en noden van zijn medewerkers.
Mocht het niet lukken om met inlevingsvermogen en begrip de kloof te
overbruggen dan zien jullie onderhandelaars het somber in. Dan zijn de
woorden van jullie onderhandelaars niet
meer voldoende en zullen de bonden
naar andere middelen moeten zoeken
om de werkgever te overtuigen. Maar
zover is het nog niet.
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