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Aan :  Peter Wulms 
Datum : 22 september 2013  
Betreft :  Uitnodiging voor overleg op 30 september as.  
CC :  Jorick de Bruin, Marco Ouwehand, Jan Hut 
 
 
 
 
Beste Peter Wulms, 
 
 
 
Op donderdag 12 september 2013 stuurde je mij een mail, waarin je aangaf dat 
de afspraak tussen de bonden en de SBF-groep op 16 september 2013 niet door 
kon gaan. Dit vanwege de omstandigheid, dat jullie als bonden nog niet een 
gezamenlijk standpunt over jullie inzet bij de onderhandelingen over de SBF-
regeling hadden bepaald. 
Je deelde mee, dat jullie dat standpunt pas aan het eind van die dag zouden 
vaststellen. En je besloot je mail met het voorstel om elkaar op 30 september as.  
aanstaande te ontmoeten. 
 
Wij konden dit bericht niet appreciëren.  
Wij hadden nog graag met jullie gesproken vóórdat de onderhandelingen met de 
ambtenaren van minister Blok op 19 september een aanvang zouden nemen. Die 
datum van 16 september was immers niet voor niets gekozen en vastgesteld. Wij 
vinden dan ook dat er in gezamenlijk overleg alsnog een mogelijkheid tot overleg 
gevonden had moeten worden tussen maandagavond 16 september en 19 
september. 
 
Met de door jullie gegeven alternatieve datum hadden en hebben we nog steeds 
de grootste moeite; we voelen ons simpelweg buitengesloten. Het zijn precies dit 

soort dingen, waardoor jullie keer-op-keer zoveel kritiek van jullie eigen leden en 
van de SBF-groep over jezelf afroepen.  
 
We vroegen ons in gemoede af of overleg überhaupt nog wel zinvol zou zijn. 
Eerlijk gezegd zijn wij van oordeel, dat wij onze kostbare tijd niet willen verdoen 
met afspraken, die als “mosterd na de maaltijd” komen. 
 
Omdat wij als SBF-kerngroep niet op eigen houtje willen opereren en willen 
handelen in goed overleg met onze leden, hebben we die vraag (al of niet verder 
met de bonden in gesprek gaan) voorgelegd aan onze leden.  
 
Binnen enkele dagen hebben 190 leden de moeite genomen om te reageren. 
Hieruit kwam het volgende beeld naar voren :  
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 27 respondenten gaven aan geen enkel heil meer te zien in overleg,  

 45 leden gaven wel hun mening over de uitgestelde vergaderdatum, maar 
gaven daarbij niet aan of dat ook nog consequenties zou moeten hebben, 

 en 118 leden gaven aan dat we aan de uitnodiging gehoor zouden moeten 
geven.  

 
Conform de wens van deze grote groep leden hebben we dan ook besloten, dat 
wij op 30 september as. met jullie verder gaan in het overleg gaan.   
 
In twee van de 190 reacties kwam naar voren, dat men onze brandbrief  dd. 4 
augustus jl. aan minister Blok minder gepast vond. In alle andere reacties wordt 
de steun uitgesproken voor ons gevecht voor een rechtvaardige SBF-regeling en 
voor onze opstelling jegens minister Blok en jullie als bonden. De boodschap van 
de meerderheid  om toch met jullie in gesprek te blijven kan en mag dan ook niet 
worden uitgelegd als een teken dat men jullie handelwijze zou goedkeuren.  
 
Van de betreffende positieve reacties t.a.v. vervolgoverleg hebben we wederom 
een bloemlezing gemaakt, die jullie in de bijlage aantreffen. Wij vinden het 
belangrijk dat jullie weten hoe onze leden – voor een groot gedeelte ook jullie 
leden – over jullie rol tot nu toe denken. Wij staan immers veel dichter bij de 
basis dan jullie. Een groep of bond, die zich vervreemdt van de eigen achterban, 
krijgt daar op enig moment de rekening voor gepresenteerd. Wij willen die 
rekening voor alle partijen voorkomen, maar dat betekent volgens onze leden 
wel, dat wij als SBF-groep méér bij het spel – het gevecht om een eerlijker SBF-
regeling – betrokken moeten worden. 
 
Gelet op het vorengaande melden wij hierbij aan jullie, dat wij gehoor zullen 
geven aan de uitnodiging en zullen wij – in ieder geval Joost, Joop en Gert Jan – 
op 30 september 2013 om 15.30 uur op het adres Oudenoord 170 in Utrecht 
aanwezig zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Gert Jan Groeneveld 
 
 


