
NORMALISERING,
  DE GEVOLGEN 

VOOR JOU

BEN JIJ VOORBEREID? 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit. Wat 
betekent dat voor jou? Laat je informeren en kom 
naar een van onze bijeenkomsten.

MEER WETEN? GA NAAR FNV.NL/NORMALISERING

Wnra



OOK DAARVOOR BEN JE NOU FNV-LID

BEN JIJ VOORBEREID? 
Als medewerker bij de overheid sta je in het hart van de samenleving. 
Samen faciliteren ambtenaren de veiligheid, infrastructuur,  gezond- 
  heids zorg, scholing, vervoer en alles wat nodig  is voor een prettige samen-
leving. Een belangrijke rol. Per 1 januari 2020 wordt de Wet  normalisering 
rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Deze wet roept belangrijke vragen op 
die voor jou en je collega’s van belang zijn. Ben jij al op de hoogte?

DENK JIJ DAT ALLES HETZELFDE BLIJFT?
Het lijkt alsof alles hetzelfde blijft. Wij laten zien wat er verandert.

 

WEET JIJ WELKE REGELINGEN ER NAAST DE CAO BIJ JOUW WERKGEVER GELDEN?  
Alle regelingen in jouw organisatie worden nu door ons op een rij gezet om ervoor te 

zorgen dat ze niet verdwijnen.

WEET JIJ HOE WIJ SAMEN BIJ JOUW WERKGEVER AFSPRAKEN MAKEN? 
Nu worden lokale regelingen met ons afgesproken in het georganiseerd overleg (go). 

Vanaf 2020 komt daarvoor een lokaal overleg in de plaats, met eigen bevoegdheden 

in het onderhandelen over jouw lokale arbeidsvoorwaarden. Ook dat wordt per 

 organisatie anders.

KOM NAAR EEN VAN ONZE BIJEENKOMSTEN
De FNV heeft de afgelopen periode stevig onderhandeld waardoor jouw arbeids

voorwaarden overeind zijn gebleven. Na 2020 is jouw onderhandelingspositie als 

werknemer niet meer vanzelfsprekend. Een sterke vakbond met veel actieve 

leden zorgt voor goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden. De FNV organiseert 

overal in het land bijeenkomsten om leden en nietleden voor te lichten over de 

gevolgen van de Wnra. Kom naar een van de bijeenkomsten. We praten je bij en je 

kunt ons vragen  stellen. Samen staan we sterker! Kijk op fnv.nl/normalisering 

voor een overzicht van  bijeenkomsten bij jou in de buurt.

 

Word nu lid of maak een collega lid van de FNV. Kijk voor meer  

info over voor delen en contributie op fnv.nl/lidworden
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