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Inleiding 
Het Meerjarenplan Rijkssector 2010 – 2014 is opgesteld als kapstok voor de vormgeving van 
de belangenbehartiging door CNV Publieke Zaak binnen de Rijkssector in de komende jaren. 
Zoals opgenomen in de statuten van CNV Publieke Zaak stelt de vakbond zich ten doel de 
behartiging van materiële en immateriële belangen van haar leden.1 Om dit doel te kunnen 
bereiken heeft de vakbond een aantal taken omschreven, waaronder “het bevorderen van 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen (…) 
die bijdragen tot rechtvaardige arbeidssituaties, medeverantwoordelijkheid en het welzijn 
van de leden”.2  
Bestuurders Rijk Jorick de Bruin en Richard Leloux en beleidsmedewerker Nelleke Aantjes 
van CNV Publieke Zaak hebben een eerste aanzet gedaan om tot een Meerjarenplan in de 
Rijkssector te komen. Tijdens meerdere overleg- en inspraakronden met de Kaderleden uit 
de Rijkssector is het uiteindelijke Meerjarenplan tot stand gekomen.  
 
Zoals de vakbond zich ten doel stelt de belangen van al haar leden te behartigen, willen wij 
door middel van dit meerjarenplan dat doel uitwerken voor de Rijkssector in het bijzonder.  
In dit meerjarenplan verwoorden wij de door ons geïnventariseerde ambities en doelen van 
CNV Publieke Zaak binnen de Rijksoverheid voor de komende jaren.  
Het meerjarenplan moet leiden tot concrete acties, uit te werken langs de hieronder 
genoemde lijnen en daarbinnen geformuleerde speerpunten: 
 

� Organisatorische lijn 
� Inhoudelijke lijn 
� Arbeidsvoorwaardenlijn 

 
Hieronder volgt een korte introductie van de drie lijnen. Verderop in het meerjarenplan 
worden de drie te onderscheiden lijnen en de speerpunten nader uitgewerkt. 
 
Organisatorische lijn 
Het speerpunt dat langs deze lijn is gevormd heeft betrekking op de vakbond als vereniging. 
Betrokkenheid van leden, betere inspraakmogelijkheden voor leden én het aantrekken van 
nieuwe leden zijn onderwerpen die in het speerpunt ‘ledenbundeling’ naar voren zullen 
komen. Met dit speerpunt willen we een zo breed mogelijke groep leden bereiken en hen 
betrekken bij de vereniging en het beleid in de Rijkssector. We willen de komende jaren onze 
leden op dit gebied uitgebreider faciliteren en inhoudelijk ondersteunen. Doel is alle leden 
meer kans te geven op directe invloed en betrokkenheid bij de eigen sector. Dit kan onder 
meer worden gefaciliteerd door het aanbieden van inhoudelijke dossiers over relevante 
onderwerpen en gespreksfora via de website van CNV Publieke Zaak, www.mijnvakbond.nl. 
Het direct communiceren via digitale omgevingen is een trend die zich steeds verder lijkt te 
ontwikkelen. Ook in de Rijkssector zijn veel digitale netwerkmogelijkheden ontstaan. Als 
bond willen wij aanvullend daarop platforms bieden voor verschillende netwerken die 
specifiek gerelateerd zijn aan vakbondsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld een 
medezeggenschapsforum en informatieplein. Belangrijk daarbij is om de toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid van de bond voor álle leden in de Rijkssector als één van de voornaamste 
uitgangspunten te nemen. Zowel huidige als nieuwe leden, jongere als oudere leden, 

                                                           
1 Statuten CNV Publieke Zaak, Art. 5 lid 1. 
2 Ibid.: Art. 5 lid 2 sub a. 



 
kaderleden als gewone leden, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn betrokkenheid 
bij de bond te ontwikkelen en te tonen. Dit betekent overigens niet dat dit Meerjarenplan 
tornt aan de huidige verenigingsstructuur. Sterker nog, met dit plan kunnen we voortbouwen 
op de verenigingsstructuur zoals deze nu bestaat en bekend is bij de leden. De huidige 
structuur van de vereniging blijft geborgd, omdat die van grote meerwaarde is voor de 
Rijkssector.  
 
Inhoudelijke lijn 
De speerpunten die langs deze lijn zijn gezet richten zich voornamelijk op de inhoud van 
werk en wat werk plezieriger en aantrekkelijker maakt. De trends op de arbeidsmarkt van de 
Rijkssector laat zien dat we voor een aantal grote uitdagingen komen te staan, zoals de 
gevolgen van de vergrijzing, de concurrerende marktsector en de slechte aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Rijkssector. Met de keuze voor deze 
speerpunten willen we uitdragen hoe we de uitdagingen binnen de Rijkssector willen 
aangaan. De onderwerpen van de speerpunten zijn aangedragen door leden tijdens 
bijeenkomsten van LGB’s (Landelijk Groeps Bestuur). Ze zijn gebaseerd op 
arbeidsmarktanalyses en discussies in en rondom ontwikkelingstrajecten van de werkgever 
(oa. het Visietraject Rijk en het project Vernieuwing Rijksdienst). De lijst van drie 
speerpunten die wordt neergezet (flexibiliteit, vakmanschap en levensfasegericht 
personeelsbeleid) is geen vaststaande, maar een in de tijd dynamische lijst. Wanneer uit 
reacties van leden blijkt dat andere onderwerpen prioriteit hebben, zal de lijst worden 
aangepast. De leden houden dus invloed op de lijst met speerpunten.  
De onderwerpen voor speerpunten moeten echter wel zijn ingebed in de uitgangspunten van 
CNV Publieke Zaak en de vakcentrale in het algemeen en de ontwikkelingen in de Rijkssector 
in het bijzonder. De huidige lijst van speerpunten is een eerste aanzet van onderwerpen die, 
zoals hierboven uiteengezet, door leden zijn aangedragen.  
Voor de komende jaren zijn middelen vrijgemaakt uit het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds 
voor de vakbonden. Door deze middelen is het mogelijk om langdurige projecten op te 
pakken, waaronder dit MeerjarenPlan. Daarnaast worden de middelen ingezet voor extra 
beleidsmatige ondersteuning voor de Rijkssector binnen de werkorganisatie. 
 
Arbeidsvoorwaardenlijn 
Het Meerjarenplan Rijkssector 2010 – 2014 is een geheel van toekomstvisies en -plannen op 
het gebied van verenigingsontwikkeling, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en 
arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardenlijn is dan ook een onmisbaar onderdeel van 
het meerjarenplan.  
Het goed functioneren van de bond als werkorganisatie én de bond als vereniging is cruciaal 
voor een succesvolle realisatie van de bestaande en nog te ontwikkelen 
arbeidsvoorwaardelijke doelen, wensen en eisen. Werkorganisatie en vereniging vormen 
samen de bond en zijn daarom afhankelijk van elkaar. De werkorganisatie ondersteunt de 
vereniging, de vereniging ondersteunt op haar beurt de werkorganisatie. Deze wisselwerking 
zorgt ervoor dat CNV Publieke Zaak de belangen van haar leden naar voldoening kan 
behartigen en dat zij daarvoor input, denkkracht en draagvlak ontvangt van haar leden.  
 
Uiteraard betreft deze lijn ook de -ontwikkeling van- inhoudelijke standpunten over 
verschillende arbeidsvoorwaardenonderwerpen (zoals pensioen, salarisontwikkeling en 
werkzekerheid). 



 
Organisatorische lijn 
Ledenbundeling 
Als vereniging houden wij ons bezig met het behartigen van de belangen van onze leden. Om 
dat naar tevredenheid te kunnen uitvoeren is een goed contact met onze leden noodzakelijk. 
De leden die zich nu al actief opstellen kunnen we naar tevredenheid bereiken en zij weten 
ons evengoed te vinden. Uiteraard worden al onze leden geïnformeerd over onze 
standpunten en lopende zaken. De huidige communicatiemiddelen worden ten volste benut 
om zoveel mogelijk leden te betrekken bij onze werkzaamheden. Desondanks blijft er een 
grote groep leden waarmee we weinig tot geen wederzijds contact hebben. 
 
Om ons draagvlak te vergroten en de -onderlinge- betrokkenheid van leden te stimuleren 
willen we de mogelijkheden om met elkaar te kunnen communiceren uitbreiden. Naast 
huidige, meer ‘zend-gerichte’ informatiestromen zoals de nieuwsbrieven, E-zines, het 
ledenmagazine MijnVakbond.NL en de nieuwsberichten op onze website, willen we de leden 
uitnodigen om interactief met ons in gesprek te gaan over door de bond geformuleerde 
standpunten en kwesties. Deze verschillende vormen van communicatie kunnen elkaar 
versterken door naar elkaar te verwijzen wanneer dit de publiciteit ten goede komt. 
Vooraankondigingen en uitnodigingen kunnen op deze wijze een groter bereik hebben binnen 
de vereniging. Door op deze wijze de betrokkenheid van leden bij de vereniging te vergroten 
willen we de medeverantwoordelijkheid van leden stimuleren en verder ontwikkelen.  
 
Naast de al bestaande communicatiemiddelen willen we nieuwe, aantrekkelijke en 
toegankelijke methoden inzetten. Een bekend voorbeeld zijn de digitale fora, ook wel het 
online netwerkcafé genoemd. Deze fora geven leden de ruimte om naar hartelust digitaal te 
discussiëren over standpunten. Daarnaast biedt het leden een ruimte om gelijkgestemde 
professionals te ontmoeten. Voorwaarde voor het goed functioneren van deze interactieve 
communicatiemethode is een goede zichtbaarheid op de website. Bekendheid van de 
mogelijkheid en de inhoud van de discussies is ook van groot belang. Het forum is een 
gemakkelijke plek om ontevredenheid te uiten en daarmee een bepaalde toon te zetten. Door 
goede stellingen te formuleren en zelf ook actief te zijn op het forum willen we zorgen voor 
optimaal gebruik van dit medium. 
 
Een ander bekend voorbeeld is de “wiki”. Veel mensen kennen het van de bekende online 
encyclopedie Wikipedia. Een wiki biedt leden de mogelijkheid om digitaal inhoudelijke 
bijdragen te leveren aan speerpuntontwikkeling en standpuntbepaling. Gezamenlijk werken 
leden op een virtuele wijze aan één einddocument, waardoor ze kennis met elkaar kunnen 
delen. Deze kennisontwikkeling ontstaat alleen door leden van CNV Publieke Zaak. Voor niet-
leden is de wiki wel zichtbaar, maar ze kunnen inhoudelijk niet meedoen. Immers, alleen via 
lidmaatschap van de bond kan invloed worden uitgeoefend op de standpuntbepaling van CNV 
Publieke Zaak.  
 
Zo draagt het uitbreiden van de huidige manieren van communiceren met onze leden niet 
alleen bij aan betere communicatie met huidige leden, maar zal het ook bij kunnen dragen 
aan meer bekendheid bij potentiële leden. Ledenaanwas vergroten is dan ook een belangrijk 
doel dat we hiermee willen nastreven. Op deze manier kunnen we laten zien dat onze bond 
met haar tijd mee durft te gaan, waarbij we natuurlijk ook gebruik blijven maken van de 
huidige communicatiemiddelen. 
 
Directe zeggenschap als doel om méér leden méér te betrekken en om het gevoel van 
medeverantwoordelijkheid te ontwikkelen en bevorderen is één kant van het verhaal. Directe 



 
zeggenschap zal ook leiden tot het vergroten van de ledenaanwas van de bond, een minstens 
zo belangrijk doel dat wij met dit Meerjarenplan nastreven. Interactieve 
communicatiemiddelen zullen de profilering van de bond in de Rijkssector doen vergroten, 
waarmee meer potentiële leden kunnen worden bereikt.  
 
� Zeggenschap als doel en middel tegelijk. Enerzijds om de betrokkenheid van leden verder 

te ontwikkelen en vorm te geven (zeggenschap als doel), anderzijds om onze ledenaanwas 
te vergroten (zeggenschap als middel). 

 

Inhoudelijke lijn 
Inhoudelijke profilering 
CNV Publieke Zaak wil leden een podium aanbieden met verschillende doeleinden. Enerzijds 
wil de bond een podium creëren waarmee leden invloed op de eigen werkomgeving kunnen 
bewerkstelligen. Tegelijkertijd moet het een podium zijn voor kennisvergaring en 
kennisdeling. Een plek waar leden met elkaar over hun werk (-inhoud) kunnen praten. Leden 
wordt kennis aangeboden over de onderstaande speerpunten, waarmee ze worden gesterkt 
in inhoudelijke discussies over de eigen werkomgeving. 
 
Flexibiliteit 
Door de vergrijzing in de samenleving wordt de werknemer in mindere of meerdere mate 
gedwongen langer door te werken. De uitstromende werknemers worden niet één op één 
opgevangen door nieuwe instroom, maar de hoeveelheid werk blijft wel hetzelfde. Om dit in 
zo goed mogelijke banen te leiden is het van groot belang dat de werknemer wordt 
gestimuleerd in zijn werk en dat de randvoorwaarden om goed te kunnen werken voldoende 
aanwezig zijn. Een belangrijke randvoorwaarde is flexibiliteit.  
Flexibiliteit betekent voor CNV Publieke Zaak niet alleen plaats- en tijdonafhankelijk werken, 
maar gaat ook om een slimme samenwerking tussen werkgever- en nemer, een goede ICT 
ondersteuning en een inspirerende bedrijfscultuur. Een goede ontwikkeling van een flexibele 
organisatie is alleen mogelijk als de werknemer eveneens bereid is flexibiliteit te tonen, 
zoals terug te zien is in de koppeling van de loopbaan aan de levensfase van de werknemer. 
 
Vakmanschap/professionele ruimte 
De onderwerpen vakmanschap en professionele ruimte komen steeds vaker naar voren in 
discussies omtrent de arbeidsmarkt van het Rijk. Binnen het Visietraject Rijk zijn de 
onderwerpen vakmanschap en professionele ruimte onderwerp geworden van één van de 
vier werkgroepen. In deze werkgroep, waar zowel werkgever als werknemers werden 
vertegenwoordigd, is men tot de conclusie gekomen dat de mate van persoonlijke 
ontwikkeling van de werknemer binnen het Rijk in grote mate afhankelijk is van de 
leidinggevende en dat de kennis van de individuele ambtenaar niet altijd up-to-date is. 
Daarnaast kwam naar voren dat werknemers over het algemeen wel tevreden zijn met de 
mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar dat zij vaak belemmering 
ondervinden door opgelegde regels en procedures.  
CNV Publieke Zaak vindt het van groot belang dat de werknemer zowel de materiële als de 
immateriële ruimte krijgt om zich te allen tijde te kunnen doorontwikkelen en 
professionaliseren. Leren, kennisbehoud en kennisdeling moeten daarbij meer aandacht 
krijgen van de leidinggevenden. Daarnaast vinden wij dat de randvoorwaarden geen 
belemmering mogen zijn om professioneel te kunnen handelen binnen de handelingsruimte 
en beslissingsbevoegdheid van de werknemer. Minder regels en vaststaande procedures van 
de werkgever maakt dat de professional het werk efficiënter en daarmee plezieriger kan 



 
inrichten. Daarmee wordt tevens meer inhoud gegeven aan begrippen als ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ en ‘regie op de eigen loopbaan’. 
Levensfasegericht personeelsbeleid 
Het combineren van privé en werk is een thema dat steeds meer aandacht krijgt van 
werkgevers en werknemers. De werknemer wil niet langer kiezen tussen privé of werk, 
maar wil het zo goed mogelijk combineren. Als belangenbehartiger enerzijds en als 
maatschappelijke organisatie anderzijds vindt CNV Publieke Zaak het belangrijk dat door 
middel van een goed doordacht personeelsbeleid gericht op de levensfase van haar 
werknemers, arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd. Daarnaast houdt men meer plezier in 
het werk omdat rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken en behoeften die horen 
bij een bepaalde levensfase. Daarbij gaat het niet alleen om de combinatie van werk en 
zorgen voor familie (bijvoorbeeld kinderen of ouders), maar ook om de mogelijkheid werk 
met vrijwilligerswerk te kunnen combineren (bijvoorbeeld als voetbalcoach bij de lokale 
voetbalvereniging). De levensfase en de loopbaanontwikkeling worden niet langer los gezien 
van elkaar, maar vormen een geheel. 
 
� Inhoudelijke profilering om de betrokkenheid van leden op de inhoud te stimuleren en te 

behouden. 
 

Arbeidsvoorwaardenlijn 
 
Bestendiging CAO-lijn 
Eén van de belangrijkste rollen van een vakbond is het behartigen van de collectieve 
belangen van werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Om hier op een goede en 
professionele wijze vorm aan te geven is deze taak binnen CNV Publieke Zaak voor een 
belangrijk deel neergelegd bij professionele bestuurders. De vereniging is vanuit zijn 
structuur en doelstelling echter ook sterk afhankelijk van de inzet, kennis en betrokkenheid 
van zijn (kader-) leden bij het vervullen van deze rol. Dit is ook zeker en nadrukkelijk het 
geval binnen de Rijkssector, met zijn vele en zeer dynamische overlegtafels en uitgebreide 
en specifieke arbeidsvoorwaarden.  
Het behartigen van de belangen van onze leden aan de departementale en sectorale tafels op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociaal flankerend beleid is een continu, arbeids- en 
kennisintensief proces. Dit proces en de verenigingsstructuur die dit ondersteunt, dient 
voortdurend geëvalueerd, onderhouden en doorontwikkeld te worden.  
 
Gezien de komende en te verwachten ontwikkelingen binnen de Rijksdienst, zoals de nieuwe 
CAO voor 2011 en te verwachten toekomstige reorganisaties, krimp en herinrichting, is een 
goede invulling van de collectieve belangenbehartiging van groot belang. Met een goede 
invulling kan de bemensing, het kennisniveau en de onderlinge samenhang van de 
vereniging binnen de Rijkssector op peil blijven.  
 
Door aan te haken bij het verenigingsbrede vrijwilligersbeleid, het eerder in dit 
meerjarenplan beschreven speerpunt van Ledenbundeling en het op gang houden van een 
continu ontwikkelingsproces van de kaderleden binnen de Rijkssector, willen wij dit 
speerpunt ook in de komende jaren op een goede manier vormgeven. 
 

� Een goede invulling en organisatie van collectieve belangenbehartiging als noodzaak voor 
het realiseren van doelen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en het Sociaal 
Flankerend Beleid. 



 
Slotwoord 
 
Dit Meerjarenplan moet gezien worden als een kapstok waaraan een aantal stevige oude 
jassen zijn opgehangen en in de komende periode ook een aantal mooie nieuwe jassen 
worden opgehangen. Zowel de oude als de nieuwe jassen kunnen vervangen worden door 
andere jassen, waardoor ‘de kapstok’ steeds kan worden aangepast naar de situatie waarin 
de Rijkssector en de vakbond zich bevindt.  
 
Met betrekking tot de status van dit Meerjarenplan kan gemeld worden dat door een 
gemandateerde afvaardiging van de Landelijke Groepsbesturen van de sector Rijk is 
ingestemd met dit plan. Daarmee is dit plan de leidraad geworden voor de CAO-bestuurders 
en de beleidsmedewerker van de sector Rijk voor de komende jaren. 
 
Het concreet maken van de speerpunten, zoals omschreven in dit Meerjarenplan, zal verder 
in samenspraak en in samenwerking met leden plaatsvinden. Door gebruik te maken van de 
oude en nieuwe overlegstructuren en communicatiemiddelen zullen samen met de leden 
concrete doelen worden geformuleerd voor de verschillende onderwerpen. Vervolgens 
worden deze onderwerpen verder uitgewerkt tot concrete acties.  
 
 
CNV Publieke Zaak, 
Den Haag, oktober 2010 


