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Wél of niet in gesprek (blijven) met de vakbonden? 
That’s the question 

 

 
Een bloemlezing van reacties op de vraag, of de SBF-groep al of niet verder moet 

met overleg en gesprekken met de vakbonden 
 

22 september 2013 
 

 
 
 

Geachte lezer(s), 
 
 
De SBF-groep vecht voor een rechtvaardiger SBF-regeling en een compensatie voor 
díe SBF-jaargangen (2010, 2011, 2012), die tot dusverre tussen wal en schip zijn 
gevallen cq. dreigen te blijven vallen. De periode, waarover de SBF-groep deze strijd 
al aan het voeren is, loopt al in de richting van de drie jaren.  
Het merkwaardige is, dat nu juist de partijen die de (morele) verplichting en 
verantwoordelijkheid hebben om voor onze belangen op te komen, tot dusverre 
hebben gezorgd voor de grootste vertragingen en het uitblijven van resultaten :  

de vakbonden en de werkgever.  
 
Op 19 september 2013 hebben de vakbonden en minister Blok (na het zomerreces) 
hun onderhandelingen over de SBF-regeling hervat. Op 16 september jl. zouden de 
vakbonden een overleg hebben met de SBF-groep, juist met het oog daarop.  
 
Omdat de vakbonden op het laatste moment dit overleg hebben afgezegd, rees bij 
de SBF-groep eens te meer de vraag, of het überhaupt nog wel zin heeft om te 
investeren in overleg met de vakbonden. Een vorm van nauwere samenwerking 
hadden we na rijp beraad en na een uitgebreide raadpleging van onze leden al als 
ongewenst aangemerkt (vanwege de voorwaarden van de bonden). Maar ook aan 
overleg ontvalt de zin, als de vakbonden ons buiten sluiten.  
 
We hebben aan onze leden de vraag voorgelegd, of wij als SBF-kerngroep onder 
deze condities nog wel moeten investeren in overleg met de bonden.  
Een ruime meerderheid van de bijna 200 reacties, die binnen enkele dagen binnen 
kwamen, pleit ervoor om dat wél te doen. De SBF-kerngroep heeft conform besloten.  
 
Hieronder volgt een bloemlezing van de binnengekomen reacties.  
Deze reacties zijn niet alleen leidend voor onze besluitvorming als SBF-kerngroep, 
maar zij vormen op zichzelf een zeer waardevol pakket aan informatie. Daarom 
willen wij (een dwarsdoorsnede van) de reacties ook als zodanig weergeven :   
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 “Ik ga er van uit dat de bonden hun piketpalen al geslagen hebben, 
buiten jullie/ons om. Het gevoel, dat de SBF-groep liever buiten de deur 
gehouden wordt door de bonden is mij allang helder. Toch blijf ik van 
mening dat je het overleg op gang moet houden en moet ingaan op de 
uitnodiging van de bonden. Doe je dat niet, dan is en blijft de deur 
gesloten, althans dat verwacht ik. Zet het (terechte) gevoel even 
overboord en luister naar de argumenten. De deur volledig dicht gooien 
kan altijd nog. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden”. 

 

 “Ik ben van mening dat je de dialoog met de bonden moet blijven 
aangaan. Op die manier kun je zelf mede sturing geven aan het proces. 
Dan kan ons later niet het verwijt worden gemaakt, dat we op momenten 
dat er inspraak mogelijk was aan de zijlijn zijn blijven staan”. 

 

 “Blijf in contact met de bonden, anders heb je helemaal geen ingang 
meer. De bonden proberen dit spel zo ver mogelijk uit te spelen, totdat 
jullie niet meer reageren, maar dan is het over en hebben zij hun zin! Blijf 
komen met info naar iedereen toe. Het is ‘van de zotten’ zoals ze het 
justitiepersoneel, m.n. de SBF-ers en toekomstige SBF-ers weg willen 
zetten. We zijn geen weggooiproduct. We hebben ons jaren ingezet. 
Speel dit ontmoedigingsbeleid niet mee! Dus : om tafel met de bonden. 
Het spel is nog lang niet uit!” 

 

 “De bonden hebben blijkbaar hun eigen agenda en zitten niet op onze 
inbreng te wachten, maar helaas onder de gegeven omstandigheden lijkt 
mij dat elke mogelijkheid om onze problematiek onder de aandacht te 
brengen wenselijk is. Ik snap jullie dilemma, maar vindt dat de deur niet 
dicht gegooid moet worden”. 

 

 “V.w.b. de vraagstelling of we wel of niet met de bonden aan tafel 
moeten, vind ik dat we dat wel moeten doen, ondanks hun late 
afzegging. Dat zij het op deze manier spelen, moet voor ons geen reden 
zijn om af te haken. Wij blijven netjes en correct en dan kunnen 
we misschien tijdens deze vergadering onze grieven uitspreken, zoals 
open en eerlijk zaken doen. 
Verder wil ik jullie ook een hart onder de riem steken, dat jullie zoveel 
doen voor ons en onze collega`s. Als we er nu mee stoppen, zou alle 
moeite voor niets zijn geweest en komen de bonden er gemakkelijk 
vanaf”. 

 

 “Wat mij betreft mogen jullie met de bonden om de tafel gaan zitten, 
zodat we precies weten wat ze met de minister hebben afgesproken. Ik 
heb er geen vertrouwen in, dat het positief zal zijn voor ons, maar kwaad 
kan het niet om met ze rond de tafel te gaan zitten”.  
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 “Wel of niet met de bonden om tafel? Het is een schaakpartij en laat je 
niet "vastzetten" zodat je je "vrijheid " kwijt bent. Heeft de vakbond je 
klem zitten, dan maakt men daar altijd misbruik van. Dus overleg 
mag/kan, maar als werkgroep moet je altijd je eigen strategie BLIJVEND 
kunnen bepalen”. 

 

 “Graag wil ik u namens meerdere collega’s uit P.I. Arnhem een reactie en  
mening geven over de uitnodiging die de bonden aan u hebben gedaan 
voor 30 september a.s. Onze mening is de uitnodiging op 30 september 
a.s in Utrecht te accepteren, juist nu inzicht en openheid meer dan nodig 
zijn. Ondanks de laakbare opstelling van de bonden t.a.v de SBF-
regeling de laatste 2,5 jaar !! 
Door niet in te gaan op deze uitnodiging is er in onze optiek ook geen  
meerwaarde. Door er wel heen te gaan, “door de verantwoordelijkheid te 
nemen om de communicatie open te houden” en te spreken over de 
stand van zaken en de relatie tussen de groep “SBF moet eerlijk” en de 
bonden, komt er naar onze mening wel informatie en levert het hopelijk 
wel een toegevoegde waarde op!!” 

 

 “Ik vind, dat we ondanks alles toch met de bonden moeten praten. Dit is 
ook naar voren gekomen tijdens de vergadering van de AbvaKabo in 
Eindhoven. 
De bonden moeten volgens de leden met de SBF groep praten”. 

 

 “Het lijkt mij zeker een goed plan om de bonden te informeren en dat te 
blijven doen. Hoe groter de info en communicatie hoe beter. 
Voor er mogelijk weer gesproken wordt over eenzijdige actie. 
We dienen allen het zelfde doel”. 

 

 “Ik laat deze beslissing aan jullie over. Ikzelf sta er positief tegenover, 
ondanks dat deze mensen ons het gevoel hebben gegeven, dat ze ons 
hebben laten zitten, tot nu toe. Ze hebben dan wat mij betreft heeeeeel 
wat goed te maken. Laten we het daar maar op houden. Dus geef ze deze 
kans maar”. 

 

 “Hoewel ik met bijna veertig jaar lidmaatschap het ondertussen wel 
gehad heb met de vakbond, ben ik wel van mening dat het strategisch 
slim is om toch met de vakbonden om de tafel te gaan. Immers, zij zijn 
inderdaad het formele overlegorgaan. Je eigen weg kiezen kan altijd nog, 
maar nu kun je nog misschien druk uitoefenen en hen mededelen dat zij 
misschien wel veel leden te verliezen hebben”. 

 

 “Toen wij uw e-mail kregen met het bericht dat de bonden hadden 
afgezegd, waren we heel erg teleurgesteld. Wij vinden dat de bonden  
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nogmaals moeten weten hoe wij ervoor staan. Vanaf mei 2014 ontvang ik 
€ 1156,- euro van het ABP, omdat dan mijn ontslag is vastgesteld. Hoe 
moeten wij hiervan rondkomen? Wij worden gestraft na 41 jaar hard 
gewerkt te hebben. Ik kan niet begrijpen, dat de bonden niet voor ons 
opkomen; ze zijn er toch om de werknemers te helpen. Ik denk dat er 
niks anders opzit om toch maar met de bonden om tafel te gaan”.  

 

 “Ik begrijp de bonden niet meer. In de bijeenkomst in Assen werd 
beloofd, dat ze nog vóór 19 september met jullie wilden praten. Nu doen 
ze het wederom weer veel te laat. Onbegrijpelijk. 
Ik ben wel van mening dat er met de vakbonden gepraat moet worden, 
want samen zullen we toch sterker staan. Dat neemt niet weg, dat we er 
wel een eigen mening op na mogen houden. Ook de vakbonden mogen 
wel meer overleggen met “SBF moet eerlijk”. 
Zo langzamerhand begin ik mij af te vragen of de bonden er nog wel voor 
hun leden zijn of alleen - net als onze regering - voor hun eigen 
portemonnee. 
Dit brengt mij nog veel meer tot de gedachte om mijn lidmaatschap op te 
zeggen”. 

 

 “Ik zit/zat er aan te denken om weer lid van de vakbond te worden. Nu 
hen ik sterke twijfel, omdat ze helemaal niet een sterke mening lijken te 
hebben t.a.v. de SBF-ers. Het lot van de SBF wordt gekoppeld aan allerlei 
onderhandelingen.  Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat er een SBF-
regeling komt die aansluit op de AOW. I.v.m. sluiting problematiek en 
leeftijd. Sterkte in de strijd. Gooi de deur niet dicht, maar terecht boos op 
de arrogante houding van de vakbond”.  

 

 “Inderdaad een dilemma. Aan de ene kant zeg ik : de SBF-er staat 
centraal en niet de bonden en laat ze het maar bekijken. 
Maar aan de andere kant is het wellicht beter om in contact te blijven  
en - helaas na de datum - met de bonden in contact te treden. Je maakt 
anders misschien meer kapot dan je lief is. 
Jullie kunnen daarna alsnog met de bonden breken, mocht het zo zijn dat 
deze de SBF-ers niet belangrijk vinden. 
Let wel : de bonden hebben een hoop laten liggen en ik ben absoluut 
geen bondsman, sterker nog : ik ben al jaren geen lid meer en zal dat ook 
nooit meer worden. 
Dus, ga in ieder geval het overleg met de bonden aan en laten we aan de 
hand van de uitkomst dan een (eventueel) besluit nemen”. 

 

 “Ik ben voor overleg met de bonden. Dan heb je altijd (veel/weinig) 
invloed op het proces. Daarnaast lijkt het me ook niet verkeerd om de 
contacten, indien mogelijk, te verbeteren. Is dit niet mogelijk, dan kun je 
altijd nog andere stappen nemen”. 
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 “Ik zou wel in gesprek blijven met de bonden. Blijf die voet tussen deur 
houden, zodat ze ervaren hoe strijdvaardig we zijn. Dat is tevens een 
signaal richting Blok, dat wij wél willen praten”.  

 

 “De bonden hebben natuurlijk een misser begaan. Blok maakt daar 
handig gebruik van. Het lijkt mij wel zinvol om met de bonden te gaan 
overleggen en wel om duidelijk te krijgen wat zij voor ons alsnog uit het 
vuur kunnen slepen. Mocht dit alsnog teleurstellend gaan uitpakken dan 
kan er een heroverwegingen worden gemaakt en uiteindelijk de gang 
naar de rechter worden ingezet. Daar zullen ze, denk ik, niet blij mee 
zijn”. 

 

 “Ik heb de indruk, dat de bonden zich druk maken over de werkenden en 
dan nog kun je vraagtekens zetten. Ze zijn, volgens mij, hoofdzakelijk 
druk met zichzelf en de vraag : hoe houden ze hun straatje schoon. Ben 
daarom van mening dat het niet raadzaam is om met de bonden verder al 
te veel samen te werken. Ze komen niet op voor de belangen van 
mensen, die na een arbeidzaam leven bij DJI of enige andere 
rijksorganisatie nu thuis zitten. Dat de nul-lijn voor de ambtenaren gaat 
verdwijnen hebben we dan misschien aan hen te danken, maar dat we al 
4 jaar op de nul-lijn staan ook. Zeker voor de mensen die al langer dan 6 
maanden met verlof zijn is het moeilijk te verteren, dat je niet meer 
gewenst bent bij je oud-werkgever. Ook daar maken de bonden geen 
kabaal over. Waarom moet iemand, die op een salaris dat niet mee stijgt 
met de inflatie, toch met 60 jaar weg. Kan er niet beter gekeken worden 
of iemand zijn werk nog aan kan. Waarom wordt er na een medische 
keuring niet automatisch verlengd? En waarom zou iemand van 61 of 
ouder niet meer kunnen functioneren in een PI? Volgens mij hebben de 
bonden deze vraag nog nooit gesteld. Ik denk dat zowel de directies van 
inrichtingen en lieden op het hoofdkantoor die - in salarisschaal 
opgeklommen - medewerkers liever kwijt dan rijk zijn”. 

 

 “Ga maar met de bonden aan tafel. Denk dat het toch beter is. Ben nog 
steeds lid, maar niet lang meer denk ik”. 

 

 “Meer dan 30 jaar ben ik lid van de bond ABVA-KABO en heb als zodanig 
contributie betaald. Wanneer ik dan eindelijk de bond nodig heb, zijn ze 
niet thuis. Sowieso hebben ze zitten slapen bij de besprekingen destijds 
over de SBF-vorm en nooit  daarna hun achterban fatsoenlijk ingelicht!  
Mijn overweging is opzegging van mijn lidmaatschap van de bond. Ik 
vind echter wel, dat we nog eenmaal om de tafel moeten en hopen op 
een vruchtbare samenwerking in ons voordeel.  M.a.w. : dat ons doel 
nagestreefd wordt! Komt er niet iets fatsoenlijks uit, dan zeg ik op! 
Hopende, dat vele duizenden SBF-ers/toekomstige SBF-ers dit ook 
doen!” 
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 “Ik weet niet goed hoe om te gaan met de vraag. Althans ik weet niet 
goed hoe met de beantwoording om te gaan. Ik sta er dubbel in en als ik 
die standpunten bij mijzelf analyseer, dan zijn het vooral de emoties die 
voorschrijven om niet het gesprek aan te gaan, terwijl de ratio aangeeft 
om dat wel te doen. Zeker omdat je in een volstrekt geïsoleerde positie 
terecht komt. Ik geef er toch de voorkeur aan om de ratio te volgen. 
Mijn emotie geeft wél ook aan, dat je andere acties moet voorbereiden. 
De fase van schaamteloosheid is al gepasseerd. Het is bizar hoe de 
leiding (politieke en ambtelijk) omgaat met de belangen van de SBF-ers 
en de pré-SBF-ers. Misschien moet er maar eens een zeer bizarre actie 
van het personeel tegenover staan. Een actie die meteen alle 
voorpagina`s haalt en mogelijk moet die samenlopen met de 
begrotingsdebatten van Justitie, maar ook die van Blok”. 

  

 “Ik heb de idee, meer het gevoel, dat praten bij deze ijskonijnen niet zal 
gaan helpen. Plaats de gerechtvaardigde vraag van de SBF-er in de 
totale dynamiek van de krimpende overheid die alleen maar moet 
besparen en ik vrees dat het dossier SBF zal ondersneeuwen in een 
majeure lawine van andere onderwerpen.   
Wel aan tafel met de bonden, maar ook acties voorbereiden. 
Inderdaad een duivels dilemma. Maar nu geen communicatie 
openhouden kan straks reden zijn voor de bonden de zwarte piet bij de 
SBF-groep te leggen. 
Dus, hoe moeilijk ook, probeer toch invloed te houden en de 
communicatie weer op te pakken, ondanks de onbetrouwbare houding 
van de bonden”. 

 

 “Is inderdaad lastig. Er valt voor beide mogelijkheden natuurlijk wat te 
zeggen. Als ik nog lid was van een bond zou ik daar zeker heen zijn 
gegaan, maar ik heb mijn lidmaatschap al opgezegd, omdat ik ervoer dat 
de bonden meer met zichzelf en hun eigen positie bezig zijn dan met het 
belang van leden. Dat vind ik overigens nog steeds.  
Hoewel het een beetje ‘mosterd na de maaltijd’ is neig ik er toch toe 
wel verder het overleg met de bonden open te houden.  
Ik overweeg daartoe het volgende :   
Over het algemeen is het zo, dat degene die het overleg afbreekt ook de 
zwarte Piet daarover krijgt en meer moeite moet doen om het overleg 
weer van de grond te krijgen. De overlegpartner zal dan eerder geneigd 
zijn minder toeschietelijk te zijn in eventuele verdere onderhandelingen.  
Het overlegkanaal wel open houden betekent, dat we in ieder geval een 
aanwezige en irritante luis in de pels blijven, waar de bonden 
binnenskamers wel degelijk over zullen praten; slechter kan dat voor ons 
niet worden, mischien wel een (beetje) beter.  
Kortom : lastig en voor alles valt iets te zeggen. Omdat ik natuurlijk zelf 
alleen maar op afstand mijn best kan doen me in te leven in de situatie  
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en in te schatten hoe het allemaal werkt, wil ik me zeker niet aanmeten 
dat mijn kijk op de zaak de beste is. Omdat jij als spin in het web de 
ervaring hebt in deze kwestie en de mensen waar het om gaat ook kent, 
vertrouw ik ook meer op jouw oordeel (en dat van de hele kerngroep). 
Dus wat je keuze ook zal zijn, mijn steun heb je in ieder geval”. 

 

 “Het verbaast mij dat die bonden een afspraak zomaar eenzijdig kunnen 
afzeggen. Gewoonweg omdat zij hun huiswerk niet op tijd af hebben. 
Inderdaad : hoe serieus worden wij door hen genomen? De arrogantie ! 
En dan ook nog aan het eind van de bief zeggen 'schikt het jullie'? 
Gelukkig ben ik geen lid van deze bond en zal het ook nooit worden. 
Maar goed, genoeg hier over. 
Ik vind dat het onze zaak niet helpt om rancuneus te zijn en de bonden 
zijn nu eenmaal een belangrijke speler in deze politieke arena. Dus ga 
voor de communicatie, ook al is die nog zo lastig en is die op een 
vervelend tijdstip”. 

 

 “Daar de bonden door de minister als belangrijkste gesprekspartner 
gezien worden, lijkt het mij van groot belang om met hen te blijven 
communiceren, ook al nodigt hun opstelling jegens de SBF-groep ertoe 
uit om het contact te verbreken. We moeten m.i. blijven proberen hen 
van onze zienswijze te overtuigen, daar zij uiteindelijk meer invloed bij 
de minister hebben dan wij”. 

 

 “Zoals in ieder conflict, groot of klein, in de wereld of in de buurt, op je 
werkplek of tussen de regering en de bonden, het stoppen van het 
overleg, de stekker er uit trekken, zorgt er altijd voor dat je geen stem 
meer hebt. Niemand hoort  je meer. Je bent alle invloed kwijt, hoe klein 
ook. Je stem, je mening is verdwenen. En je weet pas veel later wat er 
speelt. En diegenen, waarvoor je in de bres springt, zijn dus ook hun 
stem kwijt. Het is een uiterst moeilijk, moeizaam en langdurig proces, 
zeker als één partij onwillig is. Maar deelnemen in welke vorm dan ook is 
in dit geval van uiterste importantie. Stoppen wil haast zeggen dat alle 
moeite voor niets was. 
Ga door, blijf aan tafel en vecht voor dat nobele doel”. 

 

 “Ik neem aan dat de onderhandelingen op de 19e heus niet verder komen 
dan een eerste standpuntbepaling en verkenning. We kunnen dan dus 
nog veel toevoegen vanaf de 30e, zeker als men ons de ingenomen 
(loopgraven-)standpunten mededeelt. Ik zou gewoon akkoord gaan, 
onder wat kanttekeningen en het verzoek op de hoogte gehouden te 
worden”. 

 

 “Het is nu helemaal duidelijk, dat de SBF-groep een luis in de pels is bij 
de bonden en de bonden willen bij de onderhandelingen hun eigen falen  
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verdoezelen, waarbij ze geen kritikasters nodig hebben. Ik vind wel dat 
we die luis moeten blijven, dus wel open moeten blijven staan voor 
communicatie met de bonden, want anders hebben ze ons mooi 
afgeschud. Andere mogelijkheden zie ik echter ook niet, omdat je de 
minister niet kunt dwingen omdat volgens het protocol de bonden de 
communicatiepartner zijn (hoe jammer ook). Dus wel in communicatie 
blijven met de bonden”. 

 

 “Inderdaad een dilemma. Wat moet je nog meer doen om als SBF-groep 
serieus genomen te worden door de bonden. M.i. hebben jullie genoeg 
handreikingen gedaan om met de bonden in goed overleg te komen. 
I.p.v. dankbaar te zijn i.v.m. jullie hulp en inzet worden jullie iedere keer 
min of meer afgescheept. Het zou toch veel beter geweest zijn als jullie 
met de bonden een blok gevormd hadden. Vooral de reden van afzegging 
voor het laatste afgesproken overleg is van een bedenkelijk niveau”. 

 

 “Het is een hele strijd om met mensen te communiceren die liever niets 
horen over de SBF- regeling. Temeer omdat ze drommels goed weten dat 
ze hier over de schreef zijn gegaan in belang van hun onderhandelingen. 
Zelf had ik het allang opgegeven; heb daar de kennis en geduld niet voor 
en dat was precies waar ze op rekenden. Ze hadden niet op jullie 
gerekend en dat zal hen vies tegenvallen. Dus in gesprek blijven, maar 
niet meer afwachten wat ze vertellen. Dat zal altijd negatief voor ons 
zijn”. 

 

 “Ik voel me bepaald niet serieus genomen - wb SBF - door zowel de 
bond, mijn werkgever als het ABP.  
Om geestelijk gezond te blijven schuif ik het af en toe even van me af, 
maar gelukkig zijn jullie als “SBFmoeteerlijk-groep” nog steeds bereid 
om het gesprek aan te gaan. Ondanks alles lijkt me dat een goede zaak. 
Blijf in gesprek en stuur iedereen verslagen en brieven, zodat men niet 
kan zeggen dat men niet wist dat er problemen en aangereikte 
oplossingen zijn. 
Na inderdaad lang werkeloos op het pluche te zijn blijven zitten, zijn de 
bonden uiteindelijk toch op de been gekomen en hebben zij hun leden 
geraadpleegd (is toch resultaat voor SBF-groep). Of ze daadwerkelijk uit 
hun winterslaap zijn ontwaakt, zal helaas pas blijken als ze hun eerste 
overleg met Blok hebben gehad. Misschien willen ze niet vooraf met hun 
billen bloot en proberen ze zo min mogelijk gezichtsverlies te lijden”. 

  

 “Achteraf een gesprek aangaan heeft naar mijn mening altijd zin. Je kunt 
ze aanspreken op hun fouten en hopen dat ze hier iets van leren. Tevens 
ben je als SBF-groep een voorbeeld hoe je - door je te verenigen - toch 
de vakbonden van hun luie gat af kunt krijgen over individuele  
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onderwerpen. Dit brengt misschien anderen ook op een idee zich te 
verenigen, in plaats van de strijd individueel aan te gaan”. 

 

 “Ik ben het eens met jullie stelling, dat we dan als de bekende ‘mosterd 
na de maaltijd’ komen. In mijn beleving stinkt het een beetje, dat de 
bonden het overleg met ons (jullie) niet konden laten doorgaan en het 
verschoven hebben naar 30 september! Maar ja, we moeten wel blijven 
communiceren met de bonden; zij zitten aan de onderhandelingstafel 
(helaas zonder ons). We moeten wel duidelijk maken, dat de SBF-groep 
goed op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. Al heb ik niet 
veel vertrouwen dat dit gebeurt. Goed dat jullie er bovenop blijven 
zitten”. 

 

 “Inderdaad een dilemma. Het is duidelijk dat de vakbonden de SBF-groep 
lastig vinden, niet serieus nemen en het ‘uitstellen’ tot een soort 
strategie hebben verheven. Ik zelf heb de neiging om ze in hun sop te 
laten gaar koken. Echter nieuwe CAO-afspraken worden met de bonden 
gemaakt en niet met onze groep!” 

  

 “In eerste instantie zou ik zeggen om toch dat overleg aan te gaan, ook al 
is dat (misschien) mosterd na de maaltijd”. 

  

 “Een drukmiddel zou zijn, dat wij met z'n allen het lidmaatschap (met 
redenen) van de vakbond(en) opzeggen. Zelfs mijn vrouw is daartoe 
bereid, ook al zit zij in de medische sector. 
Ik ben vorige week wel naar de bijeenkomst van de Abvakabo in Assen 
geweest. Een wat bijzondere bijeenkomst met, zoals jullie ook weten, 
geringe opkomst. Dit laatste wordt ook genoemd door de 
bondsvertegenwoordigers en ook gebruikt in de zin van : hoeveel 
mensen willen nu echt daadwerkelijk bijdragen aan verandering? 
Maar goed, al met al waren de aanwezigen van mening dat de bond 
vooral het standpunt van de SBF-groep moet oppakken en inzetten t.b.v. 
onderhandelingen. Ook werd duidelijk dat de SBF-problematiek een op 
zichzelf staand probleem is.  Tja, en wat betreft wel of niet samenwerken 
met de SBF-groep : ik merkte dat dat lastig was en er vooral 
teruggegrepen werd op wat er allemaal is gebeurd en onderling wel of 
niet is gezegd.  De vergadering was duidelijk :  niet terugkijken, maar nu 
proberen met elkaar op te trekken, krachten te bundelen, maar dan wel 
vanuit een ieders eigenheid. Dat houdt dan ook in, dat acties bij elkaar 
bekend moeten zijn en het liefst overlegd moeten zijn. Marco Ouwehand 
heeft toegezegd te proberen de samenwerking weer op gang te krijgen”. 

 

 “Mijn mening in deze : Ik denk dat het bijna onontkoombaar is om 
gezamenlijk op te trekken. Je moet wel, want, zoals jullie zelf ook 
zeggen, het risico is veel te groot om buitenspel gezet te worden. Hoe?  
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Tja, dan zul je moeten beginnen door met elkaar aan tafel te gaan zitten, 
en dan het liefst als er nog iets gedaan kan worden met de uitkomsten 
van deze gesprekken. 
Verder vind ik ook, dat we vooral het bondsverhaal over de geringe 
opkomst (dus geen belangstelling, volgens hen?) moeten torpederen, 
door vooral te wijzen op het grote aantal leden van de SBF-groep, en 
waarom deze lid zijn. Deze aantallen zullen ook door de bonden mee in 
de onderhandelingen genomen moeten worden”. 
 

 “Eerlijk gezegd sta ik er niet echt van te kijken, dat de bonden de 
afspraak verzetten tot na de hervatting van het overleg met minister 
Blok. Hun belang is niet het onze, maar de SBF-groep hangt als een 
"BLOK"  aan hun been. En dat moeten we ook proberen zo te houden. 
Helaas is het niet anders en moeten jullie toch maar ingaan op hun 
verzoek en de afspraak verzetten naar 30 september om e.e.a. open te 
houden. Misschien in nette bewoordingen vertellen dat het weer niet 
hoog op de agenda staat bij hen om er vol voor te gaan!” 

 

 “Ik heb jullie brief een aantal malen gelezen en zie het dilemma waar de 
bonden mijns inziens bewust ons buitenspel proberen te zetten. Probeer 
de communicatie open en gaande te houden .Op deze manier kunnen ze 
ons in ieder geval niet de zwarte piet toespelen”. 

 

 “Ik ben op 11 september naar het overleg met abvakabo geweest. Dhr. 
Ouwehand uitte zijn ongenoegen over de manier van open communicatie 
van de SBF-groep. Dit zou naar zijn oordeel niet tactvol zijn en de 
bonden op achterstand zetten. We worden zo tegen elkaar uitgespeeld, 
was zijn opvatting. De aanwezigen (bijna allen lid van de SBF-groep) 
hebben hem geadviseerd om ondanks deze ergernis de samenwerking te 
zoeken. Tijdens deze vergadering werd de kritiek van de SBF-groep op 
de bonden nogmaals goed onder woorden gebracht en is hem 
geadviseerd dit serieus te nemen en niet als laster af te doen . 
Ik denk, dat als we niet steeds in herhalingen willen vallen en serieus 
genomen willen worden, we open communicatie alleen naar de bonden 
moeten plegen om vertrouwen in elkaar te houden. De overigens 
terechte kritiek van de SBF-groep mag door de bonden niet steeds als 
hoofdzaak worden aangewend om iets niet te willen. Maar samenwerken 
dus met elkaar en een gezamenlijk standpunt innemen en niet tegen 
elkaar laten uitspelen, want er staat teveel op het spel”. 

 

 “Hallo, de bonden hebben nu weer voor de zoveelste keer laten zien, dat 
ze ons (en dat zijn gedeeltelijk ook hun eigen leden) niet serieus nemen.  
Vakbonden van vroeger streden voor hun leden, maar de huidige 
bestuurders durven geen mening meer uit te spreken en zijn alleen maar  
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blij dat ze tijdens een overleg bij een minister aan tafel mogen 
zitten. Leuk om trots te vertellen op een verjaardag, maar de mensen 
waar het om gaat laten ze daarmee gewoon stikken. Wat jullie tot nu toe 
allemaal gedaan hebben, zou je van de bonden mogen verwachten, maar 
het lijkt juist of ze jullie/ons tegenwerken.  
Na de verschrikkelijke blunders van de vorige keer zal het toch tijd 
worden dat ze de slaap een keer uit hebben en dat ze echt voor ons gaan 
strijden. Ik zou zeggen : nog 1 keer om de tafel gaan zitten en onze 
standpunten duidelijk maken”.  

 

 “Er zit niets anders op dan het ongenoegen over de te late afspraak in 
briefvorm naar hen toe te ventileren, ongeveer zoals jullie dat in de 
bijlage van deze brief (deze bloemlezing dus) doen, om nog eens goed 
uit de doeken te doen wat wij/jullie denken dat zij kunnen doen/zeggen in 
het gesprek dat zij hebben op 19 september met de minister/ambtenaren. 
En toch de afspraak van 30 september door laten gaan. Wellicht zijn ze 
er 19 september nog niet uitgekomen en dan kunnen jullie weer verder 
reageren( zou ik zeggen)”.  

 

 “Wat een schande dat de bonden (onze vertegenwoordigers) niets van 
zich laten horen over hun standpunt m.b.t. tot onze (financiële) 
toekomst! Het is de bonden toch duidelijk dat de SBF-groep ons, met 
onze onzekere toekomst, vertegenwoordigt? Schande, schande, 
schande!  Ik zou bijna mijn lidmaatschap met mijn bond 
opzeggen. Inderdaad is het ‘mosterd na de maaltijd’ maar ik adviseer 
toch om te gaan, om te horen wat de bonden vinden. Vooraf met de 
denktank een drietal scenario's bedenken 'hoe te reageren' op hetgeen 
de bonden verklaren”.  

 

 “Ik vind het vreselijk, dat ik met mijn 37 SBF-jaren zo moet soebatten en 
piekeren over mijn financiële toekomst. Ben altijd trots geweest om 
Rijksambtenaar en Marinier te zijn, maar op de SBF-groep na, laat 
iedereen ons barsten! 'De poort uit en vergeten'. 

 

 “Ik ben van mening, dat de bonden de SBF-groep en zij die reeds van 
deze onrechtvaardige regeling gebruik MOETEN maken, volledig in de 
kou laten staan. 
Dank zij uw inspanningen zijn de problemen van deze onrechtvaardige 
regeling bij de diverse partijen onder de aandacht gebracht. Echter, de 
bonden zien kennelijk niet wat dat betekent voor de SBF-er, die dankzij 
deze afspraak waarvoor zij mede verantwoordelijk zijn, in de problemen 
zit. Het is daarom zeer teleurstellend, dat zij zich onvoldoende 
aantrekken van de SBF-groep en de ruim 3300 leden (en dan druk ik me 
met het woord ‘teleurstellend’ zeer voorzichtig uit). 
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Echter, ik denk dat het blijven trachten verbinding te krijgen met de 
bonden noodzakelijk zal blijven om tot een eerlijke regeling te komen. 
Om ons en uw belang onder de aandacht te blijven brengen en de 
pogingen om gezamenlijk op te trekken met de bonden voor een 
rechtvaardige eerlijke regeling voor alle SBF-ers te verkrijgen”. 

 

 “Jullie hebben gelijk, als je de uitnodiging van de bonden, om pas op 30-
09 met de SBF-groep te overleggen, naast jullie neer willen leggen. Het 
heeft geen enkele zin om als ‘mosterd na de maaltijd’ en voor de vorm 
met de bonden aan één tafel te gaan zitten, laat staan dat dat een 
positieve bijdrage zou leveren voor de SBF-ers  binnen de 
onderhandelingen met de minister. Desondanks is het wel een 
gelegenheid om de bonden te confronteren met hun wanbeleid in de 
afgelopen 7 jaar, het moment waarop zij zich, zonder raadpleging van de 
leden en zonder hen over de gevolgen van de SBF-regeling te 
informeren,  als makke schapen door de toenmalige minister naar de 
slachtbank hebben laten leiden. 
Bovendien heb ik in de afgelopen 2,5 jaar nog geen enkele bonds-
bestuurder of toenmalig onderhandelaar zich horen verontschuldigen 
voor het leed, dat hij/zij door incompetentie en wanbeleid aan hun leden 
hebben toegebracht door in te stemmen met de SBF-regeling. 
Ook hun, tot voor kort, stilzwijgen geeft bovendien aan, dat zij hun leden 
niet serieus nemen, waarmee zij eens te meer blijk geven alleen met 
zichzelf bezig te zijn en door deze handelwijze hun leden op een uiterst 
arrogante manier te minachten.  
Alleen voor het overbrengen van bovenstaande boodschap is het 
wellicht zinvol om naar de bijeenkomst van 30-09 te gaan, want om met 
hen inhoudelijk te overleggen heb je betrouwbare gesprekspartners 
nodig en daarvan hebben de bonden tot op heden op geen enkele wijze 
blijk gegeven”. 

 

 “Ik persoonlijk denk, dat je inderdaad de communicatie open moet 
houden. Zeker in deze financieel roerige tijden zal Den Haag weinig 
genegen zijn om te luisteren naar een kleine groep SBF-ers die om geld 
komen vragen en dan ook nog met terugwerkende kracht. Hoewel de 
communicatie met de bonden en de ondersteuning van de bonden aan 
onze ”SBF-groep” en onze belangen slecht en minimaal zijn, verwacht ik 
dat we, indien we toch hun steun kunnen verwerven, in meer of mindere 
mate toch sterker kunnen staan dan met ons eigen kleine clubje. En je 
hebt meteen de kans om hen nogmaals  face to face te zeggen wat we 
vinden van hun steun aan de behoeften van een groot aantal 
vakbondsleden”. 
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 “Het verzetten van de afspraak lijkt wederom een doelbewuste manier 
om de SBF-groep gevoelsmatig ondergeschikt te laten zijn aan de 
bonden. Jullie/onze standpunten zijn duidelijk en zonder dubbele agenda 
en gebaseerd op rechtvaardigheid. Blijf vechten tegen onrecht en maak 
de ambtenaren duidelijk waar het probleem van de inkomens-
achteruitgang precies ontstaat.  
Naar mijn mening is de juiste strategie om in elk geval één vakbond te 
overtuigen, dat wanneer ze de SBF-GROEP inclusief standpunten 
inlijven, dat ze een enorme ledenaanwas kunnen verwachten. Blijf 
geloven in goede oplossing en laat bonden “omdenken” (hier is een 
leuke site van). Het besef moet bij de bonden en de overheid eens 
komen”.  

 

 “Ik zou in ieder geval het gesprek op maandag 30 september aangaan. In 
dit gesprek zal concreet de vraag op tafel moeten komen en beantwoord 
moeten worden, waar de bonden staan met hun standpunt. Wat vinden 
zij nu echt? Staan ze zij aan zij met de club “SBF moet eerlijk” of niet? 
Verder is het net zoals in de liefde, dat je liefde niet kunnen (af)dwingen”. 

 

 “De bonden willen alleen maar hun eigen mening ventileren en zien de 
SBF- groep als een tweederangs clubje. Ik ben ooit lid van een bond 
geweest. Wanneer ik nu nog lid zou zijn van de een of andere bond, had 
ik mijn lidmaatschap allang opgezegd. 
Maar om het SBF-verhaal toch tot een goed einde te brengen, moeten we 
helaas wel met hen om de tafel gaan, lijkt mij”. 

 
 
 
 
Het bovenstaande geeft een goede indruk van de aard en inhoud van de 190 
ontvangen reacties van de leden van onze SBF-groep. Deze bloemlezing moge 
dienen als informatie voor alle partijen, die iets met de SBF-regeling van doen 
hebben. En vooral voor de vakbonden zelf en minister Blok, die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de onderhandelingen over o.a. de SBF-regeling en het lot 
van circa 11.500 SBF-ers.  
 
 
 
 
De SBF-groep  
 

 


