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AC Rijksvakbonden

• NCF

• Justitievakbond JUVOX

• VPW

• VCPS

• De Unie

Deze vijf vakbonden, allen binnen de 

sector Rijk, hebben besloten om heel 

nauw samen te werken onder de naam 

AC Rijksvakbonden.

AC Rijksvakbonden is een onderdeel 

van de vakorganisatie Ambtenarencen-

trum.

NCF

Strevelsweg 700 / 305

3083 AS  Rotterdam 

Telefoon: (010) 410 16 58

E-mail: mijnncf@ncf.nl

Website: www.ncf.nl

Justitievakbond Juvox

Ametisthorst 20

2592 HN  's-Gravenhage

Telefoon: (070) 315 51 18

E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl

Website: www.juvox.nl

VPW

Snouckaertlaan 32

3811 MB  Amersfoort

Telefoon: (033) 465 06 91

E-mail: info@vpwnet.nl

Website: www.vpwnet.nl

VCPS

Ametisthorst 20

2592 HN  Den Haag

Telefoon: (070) 315 51 24

Email: vcpsbestuur@vcps.nl

Website: www.vcps.nl

De Unie

Multatulilaan 12 

4103 NM  Culemborg

Telefoon: (0345) 85 19 63

Email: info@unie.nl

Website: www.unie.nl
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Waar gaat deze nieuwsbrief over?

Wat hebben we ook alweer afgesproken?

In de CAO 2018-2020 is afgesproken om een 
onderhandelingsresultaat te bereiken over 
roosterinnovatie en hervorming van de ont-
heffing nachtarbeid en vaste TOD.

Vorig jaar hebben vakbonden en de rijkswerk-
gever in de CAO afgesproken om meerooste-
ren mogelijk te maken. Ook spraken we af om 
te komen tot een rijksbreed kader voor het 
roosterproces, met als basis het jaarurenbe-
ginsel.

Met deze nieuwsbrief informeert AC Rijksvak-
bonden je over de stand van zaken. Ook 
vragen we je om alvast een ledenbijeenkomst 
in de agenda te zetten.

Daarnaast zijn vakbonden en rijkswerkgever in 
de CAO overeengekomen om afspraken te 
gaan maken over hervorming van de onthef-
fing nachtarbeid 55+ en de daarbij behorende 
vaste TOD.
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Hoe staat het met de onderhandelingen?

Heb ik nog wat te zeggen over het 

onderhandelingsresultaat?

Wanneer is die ledenbijeenkomst?

Jullie onderhandelaars vermoedden al dat 
dit geen eenvoudige onderhandelingen 
zouden worden. Tot nu toe bereiken jullie 
onderhandelaars nog geen resultaat, 
maar wel voortgang op alle punten uit de 
inzet.

De onderhandelingen worden op de voet 
gevolgd door een kadergroep van AC 
Rijksvakbonden. Daarin zitten leden van 

Als jullie onderhandelaars tot een onder-
handelingsresultaat komen, legt AC 
Rijksvakbonden dat voor aan de leden. 
Dat doet AC Rijksvakbonden in twee 
stappen. Eerst organiseert AC Rijksvak-
bonden een ledenbijeenkomst waar jullie 
onderhandelaars het onderhandelingsre-
sultaat toelichten. In de periode erna 

Hoewel het nog niet zeker is dat we op tijd 
een onderhandelingsresultaat hebben, 
reserveren we nu al een datum voor de 
ledenbijeenkomst. Zo kan iedereen die daarbij 
wil zijn, daar op tijd vakbondsverlof voor 
aanvragen of er het rooster op aanpassen.

RWS, DJI en Belastingdienst/douane die 
meedenken en meelezen. Zo zorgt AC Rijks-
vakbonden ervoor dat afspraken die jullie 
onderhandelaars maken, ook echt werkbaar 
zijn in de praktijk.

De vakbonden en de rijkswerkgever proberen 
vóór de zomer tot een onderhandelingsresul-
taat te komen. Of dat gaat lukken, zal de 
komende weken blijken.

krijgen jullie de mogelijkheid om digitaal te 
stemmen over het onderhandelingsresultaat. 
Zo hebben jullie, zoals altijd, het laatste 
woord. Bij deze ledenraadpleging zal de stem 
van onze leden in roosterdienst zwaarder 
wegen. Zij worden immers het meest geraakt 
door de roosterinnovatie en de hervorming 
van de ontheffing nachtarbeid en vaste TOD.

Onder voorbehoud van het bereiken van 
een onderhandelingsresultaat vindt de 
ledenbijeenkomst plaats op donderdag 13 
juni van 10.30 uur tot 13.30 uur met belegde 
broodjes. 
Klik hier om je in te schrijven.

Wat is de inzet van AC Rijksvakbonden?

In oktober 2018 hebben jullie onderhande-
laars met onze kaderleden gesproken over 
de inzet van de onderhandelingen over 
beide onderwerpen. Dat heeft tot een 
heldere inzet geleid:
• Hervorming nachtdienstontheffing die 

recht doet aan de effecten van het 
werken in nachtdienst

• Goede overgangsregeling
• Bezetting op orde, controleerbaar door 

de medezeggenschap

• Meer invloed van medewerkers op hun 
rooster door meeroosteren

• Normen voor gezond en sociaal roosteren
• Aanwijzing om een dienst te draaien 

wordt ruim van tevoren aangekondigd
• Een gezaghebbende commissie voor 

geschillenbehandeling

Met deze inzet zijn jullie onderhandelaars het 
overleg met BZK gestart.

https://www.rijksvakbond.nl/13juni

