
 
 
 
 
 
 

Informatiebijeenkomst gevolgen schorsing overleg Sociaal Beleid 
 

Voor leden OR, GOR en DOR sector Rijk 
 
 

Zoals bekend hebben we nog steeds geen nieuw Sociaal Beleid. Om die reden is het overleg in het 
Sectoroverleg Rijk geschorst. Ook op de departementen hebben we het overleg opgeschort. 
Tegelijkertijd zijn op veel plaatsen reorganisaties in voorbereiding. Wat betekent dit allemaal voor u 
als medezeggenschapper? 
 
Alles hangt af van de opstelling van minister Spies. Op 1 oktober a.s. spreken wij weer met minister 
Spies. Dan is het moment gekomen dat Spies aangeeft of zij akkoord gaat met het nieuwe Sociaal 
Beleid. 
 
Als zij akkoord gaat, hervatten wij het overleg over reorganisaties. Hoewel dan enkele weken 
vertraging is opgelopen, verwachten wij dat de reorganisaties die voor dit jaar staan gepland, binnen 
de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden.  
 
Dat ligt heel anders als minister Spies niet akkoord gaat met het nieuwe Sociaal Beleid. We staan 
dan met lege handen. Zonder Sociaal Beleid komen alle reorganisaties stil te liggen. Dat gaat 
natuurlijk ook de medezeggenschap raken. 
 
Wij willen graag met ondernemingsraden in gesprek over de huidige situatie, maar vooral ook over 
wat ons te doen staat als minister Spies op 1 oktober niet akkoord gaat. 
 
Iedere ondernemingsraad die ons uitnodigt, zullen wij proberen te bezoeken. Maar om er zeker van 
te zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft om met ons te spreken over de schorsing en de gevolgen 
van de opstelling van minister Spies, organiseren we een informatiebijeenkomst. 
 
Wilt u meer informatie, maar kunt u niet komen, neem dan contact met ons op. Wij maken graag een 
afspraak met u. 
 
 
Namens alle bonden in de sector Rijk: 
 
Marco Ouwehand en Harry van de Veerdonk (Abvakabo FNV) 
 

Peter Wulms en Marianne Wendt (Ambtenarencentrum) 
 

Jorick de Bruin en Loek Schueler (CNV Publieke Zaak) 
 

Jan Hut en Gezina ten Hove (CMHF) 
 

 

Informatiebijeenkomst gevolgen schorsing overleg Sociaal Beleid 
 
Woensdag 26 september 
12.00-14.00 uur 
CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag 
 
Aanmelden via p.wulms@ambtenarencentrum.nl 

 

 


