
BIJLAGE 

Samenvatting medewerkersbijeenkomst 

• We zijn op dit moment uit onderhandeld met het UWV. Niet alle medewerkers kunnen zich daarin 

vinden. Er zijn ook geluiden binnen de organisatie die vragen waarom we niet een akkoord 

hebben gesloten. Deze geluiden horen wij ook. Deze geluiden zijn er echter in een grote 

minderheid in vergelijking tot de oproep om als vakbonden nu eens echt voor de leden te gaan 

staan. 

• Dat we beginnen met een actietraject, betekent niet dat we meteen gaan staken. Dat is een 

laatste stap in het proces. Je begint het proces niet ineens met het neerleggen van werk, maar 

begin je met lichtere acties die je langzaam opbouwt. Het doel van die lichtere acties is om 

duidelijk te maken aan het UWV dat de nee tegen het bod van het UWV breed gedragen wordt 

door het personeel. Op deze manier vraag je als medewerkers gezamenlijk op een duidelijke 

manier om betere arbeidsvoorwaarden. 

• We stellen met het centrale actiecomité een tijdsplanning met een escalatieladder vast. Deze 

wordt uiteindelijk gedeeld met de decentrale actiecomités en later met alle medewerkers.  

• Als vakorganisaties gaan we ons wel voorbereiden op stakingen. Voordat we stakingen kunnen 

uitroepen moet er een heel formeel proces worden doorlopen. Dat willen we al snel doen zodat we 

door kunnen pakken als dat nodig is.  

• Als vakorganisaties gaan wij los van elkaar driekwartvergaderingen houden alleen voor de leden. 

Voor elke vakorganisatie is dit in de statuten op een eigen manier geregeld. Uiteindelijk is er een 

verplichte opkomst van het aantal leden, en van die aanwezige leden moet 75% stemmen voor 

het voeren van acties. Dit is een formele stap in het proces die iedere bond moet nemen.  

• Formeel gezien gaan wij als vakbonden een ultimatieve brief opsturen naar het UWV. Hierin 

schrijven wij als vakbonden een laatste keer gezamenlijk onze eisen met het verzoek aan het 

UWV om akkoord te gaan met deze vraag. Inmiddels is het voor het UWV ook beter zichtbaar hoe 

breed gedragen de nee is tegen het voorstel dat het UWV op dit moment op tafel heeft liggen. We 

hopen hiermee het UWV te bewegen om nog een stap te zetten richting de vraag van haar 

medewerkers. 

• Als het UWV hier niet op in gaat dan volgt er een ultimatum met een deadline. Als het UWV daar 

niet binnen de deadline op reageert, dan hebben werknemers formeel het recht om te staken. 

Dit hele proces loopt wat op de zaken vooruit, maar wij merken dat er veel vragen binnenkomen over 

wat jullie kunnen verwachten. We zullen in de week van 6 maart met jullie het eerste deel van onze 

tijdsplanning delen. 

Wij hebben als bonden allemaal de wens om er met het UWV uit te komen. Het doel van dit hele 

proces is om het UWV te laten zien dat de eisen die de vakorganisaties op tafel hebben gelegd niet uit 

de lucht komen vallen. Ze worden heel breed gedragen door de medewerkers. We hopen het UWV 

hiermee de ruimte te geven om het budget of het mandaat te halen waarmee ze hun medewerkers 

tegemoet kunnen komen in hun redelijke eisen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.   

 


