
Jaarrede 2019 

Normaal staan hier 2 voorzitters van 2 verschillende verenigingen die elk een deel van de jaarrede 

voor hun rekening nemen. Ernst Peter heeft voor de pauze al wat verteld over de WNRA. En om hem 

niet teveel te belasten zal ik dit jaar alleen de jaarrede voor mijn rekening nemen. Ik kijk terug maar 

probeer ook in de glazenbol te kijken te kijken wat de toekomst ons brengt. 

Opeens stonden de vakbonden in 2018 weer op de kaart bij het Kadaster. Het GOAAK had een 

akkoord op de CAO. Na een toast op de goede afloop gingen we allemaal weer onze eigen weg. De 

volgende dag bleek toch dat het akkoord dat bereikt leek, toch niet werd geslikt door de 2 andere 

vakbonden. Wij, de bvK en VVK, zijn partijen die zich aan hun woord houden en zijn toch het land 

rondgegaan om onze boodschap te vertellen. En vooral te vertellen waarom we het een goed 

akkoord vonden. Ik ben blij en trots dat onze leden ons daarbij hebben gesteund. De overgrote 

meerderheid van onze leden stemden in met de CAO. Uiteindelijk zijn nog enkele puntjes op de i 

gezet en kwamen we later toch tot een akkoord met alle partijen, mede dankzij de flexibele 

opstelling van het Kadaster. Ik ben blij dat wij als verenigingen autonoom onze beslissingen kunnen 

nemen en dat er geen bovenban is die over onze schouder mee kijkt en ons op de vingers tikt. 

Bovendien zijn het onze leden die bepalen of wij ons werk goed hebben gedaan en niet de mensen 

aan het roer ver buiten de Kadastergebouwen. 

Helaas heeft het gedoe rond de CAO in eerste instantie niet heel goed voor ons uitgepakt. De 

stemming richting onze verenigingen was negatief. Later draaide dit bij. Dit heeft invloed gehad op 

onder meer de OR verkiezingen. Helaas gingen we terug naar 4 zetels (waren er 5). Hoe dit was 

gegaan zonder de CAO perikelen weten we uiteraard niet. Wat we wel geleerd hebben is dat we 

meer en dichter op deze verkiezing moeten zitten. We hebben iemand nodig die in de buurt is. 

Daarom ben ik blij met de komst van Mark Visser in ons bestuur.  

Vorige jaren nam het aantal leden schrikbarend af door de leeftijdsopbouw. Nieuwe leden kwamen 

sporadisch binnen. Gelukkig lijkt dit steeds meer in balans te komen. We zijn er nog niet, de afname 

is nog steeds groter dan de toename en het grootste deel van onze leden zitten op een leeftijd 

waarop je vroeger al rustig met de VUT kon gaan. Maar vooral de toename van het aantal nieuwe 

leden stemt mij positief. Onze benadering van de welkomstbrief lijkt aan te slaan. En af en toe was 

voorlichting lijkt ook goed te werken. Binnenkort houden we een NIET leden lunch in Apledoorn. Als 

lid ben je ook gewoon welkom, maar we zullen vooral wat meer algemene informatie delen over 

onze vakbonden.  

En zo gaandeweg  zijn we in de toekomst beland. Toekomst is onzeker, zelfs bij het Kadaster. Niets is 

meer van zelfsprekend. Zelf van werkplek wordt een flexplek gemaakt en aan stoelpoten kan niet 

meer gezaagd worden omdat we tegenwoordig staan achter ons bureau. Kortom, de wereld 

veranderd. En wij veranderen (bijna) net zo hard mee. Zelfs de jaarrede doe ik van achter mijn tablet. 

Waarschijnlijk kijken we over enkele jaren gewoon vanaf de bank mee en zijn we fysiek hier niet eens 

meer aanwezig. 

Zoals gezegd, de toekomst is onzeker. Maar wat wel zeker is is dat we vanaf 1 januari a.s. niet meer 

onder het ambtenarenrecht vallen. Wat de gevolgen daar van zijn hebben we al voor de pauze 

gehoord. Onzeker is wat de gevolgen zijn van deze veranderingen voor onze verenigingen. Blijven we 

apart? Gaan we samen? De komende maanden zullen we daar de juiste beslissing in nemen. Niet 

alleen wij als bestuur, maar ook jullie moeten hier iets van gaan vinden. Hoe de bal ook gaat rollen, 

op 2 januari 2020 zijn we er weer net zo klaar voor als op 31 december 2019.  



De verschillende werkgroepen zullen zaken uit de CAO verder gaan uitwerken en we gaan alvast een 

start maken voor een nieuwe CAO medio 2020.  

Kortom, ook 2019 zal niet saai worden. Hoewel het niet te hopen is dat er dit jaar weer net zoveel 

stof zal opwaaien als vorige jaar. Ik wens iedereen een gezond en liefdevol jaar toe met veel 

werkplezier. 


