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Jaarverslag
De
RMU
is
present

I

n 2015 mocht de RMU present zijn voor haar leden, zoals blijkt
uit de cijfers. Ondanks dat Nederland langzamerhand uit de
economische crisis omhoog kruipt zijn er nog veel zorgen. Dat
bleek wel bij de werkzaamheden in de collectieve belangenbehartiging. Sociale plannen en reorganisaties volgen elkaar nog
steeds op. Maar ook individuele dienstverlening is present geweest, voor werknemers en voor ondernemers. Meer dan 5.000
ledenvragen zijn behandeld. Een prestatie van het RMU-team.

De RMU was ook present in de samenleving. Met praktische onderwerpen, zoals rond het RMU-idee om keuzevrijheid te bieden
aan mensen om het werknemersdeel van hun pensioenpremie
te gebruiken voor aflossing van hun hypotheek. Maar ook principieel. De RMU startte met Actief burgerschap. Een nieuwe manier van werken, waarbij de leden worden geactiveerd om aan de
slag te gaan als er in hun directe omgeving iets gaat spelen, zoals
de zondagsopenstelling van winkels. Mooi als actief burgerschap
zichtbaar wordt.
De RMU is present. Werkend vanuit een vaste grondslag, het
Woord van God. Dat is heilzaam voor de samenleving. Dat is het
ijkpunt voor de RMU en hopelijk voor alle leden. Omdat Bijbelse
waarden en normen heilzaam zijn!
Peter Schalk - Raad van Bestuur

Op de werkvloer bij de RMU
Fte’s per
Raad van Bestuur
Individuele belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging
Advies Werkgevers en zelfstandigen
Communicatie
Facilitaire dienst
Interieurverzorging

31-12-’15
0,80
8,00
2,90
2,00
3,70
4,10
1,05

31-12-’14
1,00
8,05
3,00
2,00
3,70
4,20
1,05

FTE’s
2015

22,55
2014

23,00
Een team van 29 medewerkers en zo’n 70 vrijwilligers werken aan de doelstellingen van de
RMU. Kort gezegd gaat het daarbij om:
a. het inspelen op ontwikkelingen op het terrein van arbeid en beroep;
b. de samenwerking bevorderen tussen ondernemers en werknemers:
c. de individuele belangenbehartiging, ten dienste van leden, zowel werknemers als
ondernemers;
d. de collectieve belangenbehartiging, met name op het terrein van cao’s en sociale
plannen bij reorganisaties en fusies.

LI E

NA
OVE
B
F

GO

D

Present
in de
samenleving

INDIVIDUALISME
ZELFREALISATIE

EN J
EN

AA

TE
A

S

e missie van de RMU is om als
belangenorganisatie
op het terrein van arbeid en
beroep actief present in de
samenleving voor haar leden en de
achterban. Dat doen we namens
de gereformeerde gezindte voor
de gehele maatschappij. Wij
doen dit integer, rechtvaardig
en transparant vanuit Bijbelse
waarden en normen.
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De RMU doet
begeleiden sociale plannen,
fusies en algemeen overleg
afsluiten/begeleiden van cao’s
ondernemingsniveau
telefonische hulpverlening
kortlopende schriftelijke
hulpverlening
individuele ledenzaken

Individuele
belangenbehartiging

inclusief bindingsbezoeken
(dossiers onderhanden)
nieuwsbrieven, cao’s
en signalen i.v.m. caoonderhandelingen

telefonische hulpverlening aan
werkgevers en zzp’ers
korte schriftelijke hulpverlening
aan werkgevers en zzp’ers
advisering door adviseur en
jurist aan werkgevers en zzp’ers
cursussen

cursussen OR/MR
begeleiding en advisering
van OR’en (TH en KS)

Collectieve
Dienstverlening rechts- Ondernemings- en Medebelangenbehartiging personen en ZZP’ers
zeggenschapsRaden
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2013 :: 5108 | 2014 :: 4594

2013 :: 201 | 2014 :: 282

2013 :: 497 | 2014 :: 509
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2013 :: 72 | 2014 :: 69
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De RMU
groeit

Nieuwe leden
2015

913

17.245
Eindstand per 31-12-2015

Ledental per 31-12-2014 :: 17.126

De leden dragen de organisatie.
Helaas zijn er jaarlijks veel
opzeggers. Deze worden zo
mogelijk allemaal benaderd, ook
om te bezien of we hen als lid
kunnen behouden. Maar er wordt
ook stevig ingezet op werving
van nieuwe leden. Ook in 2015
was dit succesvol. De RMU groeit!

Leden per sector

De leden van de
RMU worden
ingedeeld in
zeven sectoren.
Sommigen zijn
werkzaam in
meerdere sectoren.
Elke sector heeft
een bestuur, dat in
samenwerking met
medewerkers van
de RMU activiteiten
organiseert voor
de verschillende
doelgroepen.

Politie &
Ambtenaren

Bouwnijverheid

Gezondheidszorg &
Welzijn Het Richtsnoer

2014 :: 960

2014 :: 1495

2014 :: 4320

Handel &
Dienstverlening

Industrie, Vervoer &
Grafici

Onderwijs GOLV

Voedsel & Groen

2014 :: 3885

2014 :: 3504

2014 :: 1874

2014 :: 1088

981 1.479 4.442

3.862 3.497 1.930 1.067
Intern present
Gezondheidszorg & Welzijn werkte mee aan
het opstellen van een landelijke Beroepscode voor
Verpleegkundigen en Verzorgenden. Daarbij werd
een WerkWijzer voor christenwerkers in de zorg
ontworpen en breed verspreid. Ook organiseerde de
sectoren een aantal bijeenkomsten rond dit thema.

RMU-55plus De senioren van de RMU bezochten
de Maasvlakte bij Rotterdam, een ijsfabriek en
een kalverhouderij werden bezocht. Daarnaast
werd er een reis naar het Europees Parlement in
Brussel georganiseerd. Inhoudelijk bezon men zich
ondermeer op het gebruik van media.

Onderwijs GOLV verzorgde workshops voor
Pabo-4 studenten bij Driestar Educatief te Gouda.
over solliciteren en social media en over de
arbeidsovereenkomst.

Economos Voor de economen onder de RMUleden was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
tijdens een bijeenkomst over “De economie van
goed en kwaad”. Naast inhoud was er ook bij RMU
Economos volop ruimte om te netwerken.

Bij verschillende sectoren was een bedrijfsbezoek
onderdeel van het jaarprogramma. Zo bracht
Voedsel & Groen een bezoek aan een innovatieve
eco-boerderij. De sector Bouwnijverheid kreeg een
rondleiding op Steenfabriek “De Rijswaard” te Aalst,
in het kader van het thema Bouwen aan een huis,
bouwen aan de toekomst.
Politie & Ambtenaren bezocht de Pauluskerk in
Rotterdam en kreeg een straatwandeling via de
stichting Ontmoeting. En Handel & Dienstverlening
bezocht een bedrijf en boog zich vervolgens over het
thema “Macht, eerlijkheid en vertrouwen”.

Commissie Arbeidsvoorwaardenbeleid
Dit jaar was de 25e editie van de RMU Nota
Arbeidsvoorwaarden een feit. Een prachtig
moment om Chris Baggerman, coördinator
arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU, te
bedanken voor zijn inzet. Hij heeft aan alle 25 edities
meegewerkt. Deze keer was de overhandiging
in Nieuwspoort in Den Haag aan de voorzitter
van de SER, mevrouw Mariëtte Hamer. De nota
kreeg de veelzeggende titel: Economie ≠ Alles.

Tenslotte was de sector Industrie, Vervoer &
Graf c te vinden op een bijzonder onderdeel van de
Deltawerken, de Maeslantkering, met aansluitend
een lezing over Waterbeheer.

Extern present

De RMU werkt samen om maatschappelijk present te zijn.
Netwerk Sociale Veiligheid en Seksuele
Diversiteit
- Deze vroegere stuurgroep (homo)
seksualiteit veranderde haar naam
vanwege verbreding van de thematiek.

Platform Waarden en Normen
- Bijeenkomst ‘Tolerantie en Presentie’ met
dr. M. J. Kater en dr. B.J. Spruyt over politiek,
onderwijs en kerk.
Platform Zorg voor Leven
- Netwerkbijeenkomsten voor de zorgsector
om te bezinnen op ondermeer abortus en
het euthanasiedebat.
- Aanbieding aan Tweede Kamer van petitie
#Andersnietminder, 41.000 mensen
tekenden tegen NIPT.

Panel Presentie
- Vijf hoofdthema’s: seksualiteit, leven/dood,
gelijkheidsdenken, vrijheid van onderwijs
en zondagsrust.
- Organiseerde de 2e editie van de
Zomerschool over christenen in de
samenleving voor ruim twintig jongeren.

Financiën
D

e RMU heeft 2015 financieel afgesloten met een bijzonder gunstig
resultaat. Het uiteindelijke resultaat was een positief saldo van
137.286 euro. Het voordelig exploitatiesaldo is toegevoegd aan de
reserves.
Enkele opvallende zaken daarbij:
a. Er is een belangrijke toevoeging gedaan aan de algemene reserve.
Deze algemene reserve wordt gezien als de continuïteitsreserve voor
de RMU als organisatie. In overleg met de accountant is vastgesteld
dat deze algemene reserve moet doorgroeien door toenemende
verplichtingen.
b. De reserve specifieke bestedingen is deze keer alleen verhoogd door
toepassing van de CPI die in het vorige jaar werd toegepast.
c. Naast toevoegingen aan bestaande reserves, zoals de reserve
Ethische serie en de reserve Beurzen en Evenementen, is een
nieuwe reserve gevormd voor activiteiten in het kader van Actief
burgerschap.

Rekening van baten en lasten
BATEN

Begroting 2016

Contributies
Giften en donaties
Rente
Giften/bijdragen juridische bijstand
Opbrengst dienstverlening

Werkelijk 2015

Begroting 2015

2.561.000
1.000
6.000
15.000
85.000
2.668.000

2.527.811
159
9.885
9.956
73.385
2.621.196

2.470.000
1.000
12.000
16.000
85.000
2.584.000

1.674.000
183.000
132.000
59.000
109.000
266.000
227.000
2.650.000

1.536.017
152.981
142.082
46.872
82.059
307.272
216.627
2.483.910

1.609.000
183.000
130.000
50.000
109.000
266.000
219.000
2.566.000

18.000

137.286

18.000

LASTEN
Personeelskosten
Exploitatie RMU-NU
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Externe dienstverlening
Promotiekosten
Algemene kosten
Exploitatiesaldo

