
MANIFEST 
 

Overheids- en onderwijspersoneel eist 
respect en kwaliteit! 
Nederland werkt zich uit de crisis. De overheid en dus de werknemers bij overheid en onderwijs dragen daar fors aan bij. 

Maar het nieuwe kabinet bezuinigt duizenden werknemers weg, wil geen salarisverhoging betalen en wil de rechtspositie 

van ambtenaren afschaffen. Het kabinet gedraagt zich als een werkgever uit het grijs verleden. Mét dictaten, zónder overleg. 

 

Respect voor overheids- en onderwijspersoneel 
De toonzetting van het regeerakkoord toont weinig respect voor de werknemers bij overheid en onderwijs en voor de dienstverlening 

aan u als burger. Ambtenaren zijn overbodig, zitten in de weg, hebben overbodige privileges. Maar in werkelijkheid gaat het om 

hardwerkende mensen die onmisbaar zijn om onze maatschappij te laten draaien. Want: 

 Wie zorgen voor droge voeten onder zeeniveau?  

 Wie onderwijzen onze kinderen? 

 Wie blussen branden? 

 Wie strooien zout als het glad is? 

 Wie verplegen de patiënten in academische ziekenhuizen? 

 Wie bewaken de veiligheid van het land? 

 Wie vangen boeven? 

 Wie bewaken de gevangenen? 

 Wie halen het huisvuil op? 

 Wie verstrekken uw paspoort? 

 Wie zorgen dat er belasting binnenkomt?  

 Wie zorgen voor een kennissamenleving? 

 Wie beantwoorden kamervragen? 

 Wie bestrijden de muskusrat?  

 

De bezuinigingen raken direct aan de kwaliteit van de 

publieke dienstverlening. Immers de meeste ambtenaren 

doen gewoon uitvoerend werk. Het CPB heeft doorberekend 

dat er meer dan 110.000 banen op het spel staan. In het 

Onderwijs staat 70% van de medewerkers voor de klas. Bij 

de Politie is 75% van de medewerkers belast met 

operationele taken. Bij de Rijksoverheid werkt 80% van de 

ambtenaren bij uitvoeringsdiensten als het 

Gevangeniswezen en de Belastingdienst. In de sector 

Gemeenten werkt de helft van de ambtenaren bij 

uitvoeringsdiensten als Reiniging, Stadstoezicht en de 

Dienst Werk en Inkomen. Dit betekent dat als je gaat 

snijden, je in de dienstverlening aan de burger snijdt!! En 

Nederland heeft volgens de OESO al een kleine overheid in 

vergelijking met andere ontwikkelde landen. 

 

Goede dienstverlening aan de burger en de kwaliteit van 

ons werk motiveert ons. Overheids- en onderwijspersoneel 

eist erkenning, respect en kwaliteit in het werk. Want wij 

willen graag kwaliteit in ons werk leveren. Ook wij hebben 

last van overbodige regelgeving, van nodeloze 

bureaucratie. Schaf de bureaucratie af, niet de 

werknemers! Juist in tijden van bezuiniging en tijden van 

CAO-onderhandelingen is dat aan de orde. 

 Bezuinigingen is een politieke keuze. Geen bezuiniging 

zonder vermindering van taken. We willen gezonde 

werkdruk. Dus alleen met minder mensen als er een 

duidelijke keuze wordt gemaakt welk werk niet meer 

gedaan hoeft te worden.  

 Wij willen in vrijheid onderhandelen met werkgevers die 

zich opstellen zoals goede werkgevers betaamt. Die 

zich houden aan het Europees Sociaal Handvest en aan 

de ILO-afspraken. Die zich houden aan de afspraken 

over de manier waarop arbeidsvoorwaarden tot stand 

komen.   

 Het CPB heeft aangegeven dat bezuinigen op 

arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel niet 

effectief zijn en dat de noodzakelijke verjonging van het 

personeelsbestand binnen de overheid wordt 

belemmerd. Toch kiest dit kabinet keihard voor de 

nullijn. Wij willen marktconforme loonontwikkeling. 

 Bij bezuinigingen en reorganisaties willen wij 

begeleiding van werk naar werk. Dus geen gedwongen 

ontslagen. 

Steunt u deze eisen?  
Onderteken dan dit manifest. 

 
 

Dit manifest is een initiatief van de Samenwerkende Bonden voor Overheids- en Onderwijspersoneel 



Steun deze eisen! Onderteken dit manifest! 

Wij staan voor toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening. Wij eisen 

respect, wij eisen kwaliteit in ons werk, in ons belang en in het belang van onze samenleving! Dus: 

 Geen bezuiniging zonder vermindering van taken 

 Vrije onderhandelingen 

 Marktconforme loonontwikkeling 

 Reorganisaties zonder gedwongen ontslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening :............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening:.............................................

 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

Stuur dit manifest (zonder postzegel) naar: 

Abvakabo FNV | antwoordnummer 10018 | 2700 VB Zoetermeer 


