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Aantal en reactiestatus



Vraag 1 Looptijd
Het cao-pakket waar nu over gestemd wordt, heeft een looptijd van 1 januari 2021 t/m 1 januari 2022. Ben je 
tevreden over deze looptijd?



Vraag 2 Loonsverhoging
Hoe tevreden ben je over de structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2021 en van 0,4% vanaf 1 
januari 2022?



Vraag 3 eenmalige uitkering
In welke mate ben je te spreken over de éénmalige pensioengevende uitkering van 1000 euro bruto op 1 december 
2021?



Vraag 4 vertrouwen MinDef
De minister van Defensie zegt niet meer geld van het kabinet te krijgen voor een cao en daarvoor ook zelf 
niet meer geld uit de eigen begroting te kunnen vrijmaken. Hoe denk jij daarover?



Vraag 5 verdeling WWV geld 
Het geld voor de tegemoetkoming WWV bij dagelijks reizen wordt straks eerlijker verdeeld. Bij 4 of meer 
reisdagen krijg je meer dan nu, bij 3 of minder reisdagen minder. Wat vind jij hiervan?



Vraag 6 koppeling met werkrooster 
De tegemoetkoming WWV en thuiswerkvergoeding worden gekoppeld aan je standaard werkrooster. Dat kun 
jij zelf maximaal 1 keer per maand wijzigen. Hoe denk jij hierover?



Vraag 7 Binnenslapers
Voor de mensen die niet dagelijks reizen (binnenslapers) veranderen de bedragen aan tegemoetkoming 
WWV niet. Dat zijn vooral mensen die meer dan 70 kilometer van hun werkplek wonen. Als zij meer 
ontvangen dan de fiscaal toegestane tegemoetkoming dan betaalt Defensie straks de belasting. Wat denk jij 
hiervan?



Vraag 8 pensioenakkoord verlof
Op basis van het nationale Pensioenakkoord 2020 wordt een nieuwe verlofregeling gerealiseerd, waarmee je

verlof kunt inzetten voor het op een gezonde wijze invullen of voortzetten van je loopbaan. Wat is jouw 
mening hierover?



Vraag 9 tweede loopbaanbeleid
In juli 2022 moet er loopbaanbeleid zijn dat jou de kans biedt een tweede loopbaan te starten. Je kunt dan 
overstappen van het ene functiegebied naar het andere, maar ook binnen het werkgebied mobiel worden of 
blijven. Hoe denk jij hierover?



Vraag 10 FLO regeling burgers 
Volgend jaar komt er een tijdelijke regeling voor burgers in zware beroepen. Als je als burgermedewerker bij 
Defensie 3 jaar voor je AOW-datum zit, kun je straks mogelijk minder gaan werken of eerder stoppen met 
werken. Wat is jouw opinie hierover?



Vraag 11 behoud opleidingsaanspraak
Wat vind jij ervan dat je jouw recht op je oude opleidingsaanspraak behoudt als je overstapt van militair naar burger 
of andersom?



Vraag 12 verruiming cafetariamodel
In het cafetariamodel wordt de uitruilmogelijkheid voor fiets of PC veranderd van 750 euro per 3 jaar naar 1250 euro 
per vijf jaar. Wat vind jij daarvan?



Vraag 13 totaal oordeel leden
Als je het totale avw-eindresultaat 2021 bekijkt: wat is dan jouw eindoordeel over datgene wat de minister je te 
bieden heeft op arbeidsvoorwaardengebied?



Vraag 14 weging onderdelen
Wat weegt voor jou het zwaarst in je eindoordeel? (vink maximaal twee antwoorden aan)



Vraag 15 actiebereidheid

14,2% van de invullers (298 leden) had suggesties voor 
actiemiddelen die wij kunnen inzetten in een actietraject.

In hoeverre ben je bereid deel te nemen aan collectieve acties?



Uitkomst enquete FNV Overheid.

Enquête ingevuld door 154 Leden.

• Handhaven NEE: 69 %  (107 Leden).

• Zeg toch maar JA: 31% (47 leden).


