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Beste leden, 
 
Wij hebben jullie een oordeel gevraagd over het pakket aan versoberingen en over het 
sociaal plan. Beide uitslagen zijn bekend en aan de werkgever doorgegeven.  
 
Leden CNV Publieke Zaak zeggen NEE tegen versoberingen 
Het versoberen van arbeidsvoorwaarden kan op geen draagvlak rekenen van leden van 
CNV Publieke Zaak. Van onze leden heeft 61% tegen het pakket aan versoberingen 
gestemd. Dat is een duidelijke uitslag en voor CNV Publieke Zaak reden om niet te 
tekenen!  
 
Bij de Abvakabo FNV is een hele kleine meerderheid van de leden voor het pakket aan 
versoberingen. De Abvakabo FNV wil nog wel op een aantal punten in overleg met Ziut 
om daarmee die meerderheid nog iets te vergroten. Ik zal namens CNV Publieke Zaak 
die gesprekken van de zijlijn volgen. Overigens mag Ziut met slechts één bond een 
collectieve afspraak maken en uitvoeren.  
Namens de leden van CNV Publieke Zaak zal ik daartegen protesteren, maar realiseer 
wel dat ik het juridisch niet tegen kan houden. 
 
Leden CNV Publieke Zaak zeggen JA tegen nieuw Sociaal Plan 
Het nieuwe Sociaal Plan kan op groot draagvlak rekenen van leden van CNV Publieke 
Zaak. Van onze leden heeft 66% voor het Sociaal Plan gestemd. Dat is een duidelijke 
uitslag en voor CNV Publieke Zaak reden om zo snel mogelijk te tekenen! Door het 
Sociaal Plan is er in ieder geval op korte termijn een sociaal vangnet voor de 
medewerkers die nu of binnenkort boventallig raken. 
 
Ik houd jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en houdt het intranet van 
Ziut in de gaten! 
 
Met vriendelijke groet,  
CNV Publieke Zaak  
 
 
Arno Reijgersberg,  
bestuurder CNV Publieke Zaak 


