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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
  
Het jaar is al weer bijna ten einde! 
Als de Kerstdagen bijna zijn aangebroken is het een goede traditie dat wij elkaar de beste 
wensen overbrengen, veel gezondheid en een gelukkig nieuwjaar. Maar aangezien een jaar zo’n 
365 dagen telt, is het risico van het niet in vervulling gaan van die wensen best wel groot. Jong 
en oud(er) wordt met enige regelmaat geconfronteerd met tegenvallers in de privé sfeer. Toch 
wil ik tegen al onze collega’s zeggen, kijk vooruit, geniet van de dingen die er wel zijn en leef je 
leven. Mij inspireerde een gedicht van moeder Theresa: 
 

Het leven is... een gedicht van moeder Theresa 
Het leven is een kans, profiteer ervan. 

Het leven is mooi, bewonder het. 

Het leven is een zegen, beproef het. 

Het leven is een droom, verwezenlijk die. 

Het leven is een uitdaging, neem die aan. 

Het leven is een plicht, vervul die. 

Het leven is een spel, speel het. 

Het leven is duur, koester het. 

Het leven is rijkdom, bewaar die. 

Het leven is liefde, geniet ervan. 

Het leven is een belofte, kom die na. 

Het leven is droefheid, overwin die. 

Het leven is een lied, zing het. 

Het leven is een strijd, aanvaard die. 

Het leven is een tragedie, zie die onder ogen. 

Het leven is geluk, maak het. 

Het leven is te kostbaar, verwoest het niet. 

Het leven is leven, vecht ervoor. 
 

En ja ik doe het toch, ik wens jullie allen – mede namens mijn collega’s in ons groepsbestuur “warme” 
Kerstdagen en een gezond 2016 toe. 
Henk Akkerman 
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Bestuursconferentie 
 
Als ik dit schrijf hebben wij net een 
tweedaagse CNV bijeenkomst achter de rug 
met afspraken voor het nieuwe jaar. Binnen 
ons bestuur hebben wij een aantal taken 
herverdeeld en zullen wij (nog) meer op de 
toekomst voorbereid zijn om jullie van 
informatie te voorzien en vooral ook om 
jullie belangen te behartigen.  
 
Wij willen graag met jullie in contact komen 
en wel meer in de buurt van je woon- of 
werkplek. Een heel belangrijk argument om 
dit te doen is de Investeringsagenda van de 
politiek. Wij willen uitleg gaan geven in het 
land en praten over de do’s en don’ts. Wij 
hebben gemerkt dat als er iets een groot 
aantal van jullie bezig houdt, dit onderwerp 
het wel is. In de wandelgangen horen wij al 
allerlei verhalen die al dan niet waar zijn. Zo 
lijkt het idee te bestaan, dat de regeling 
alleen maar voor “oude” mensen van 
toepassing is, terwijl er ook kansen en 
mogelijkheden voor anderen in zitten. Om de 
afspraken alleen maar per mail of papier 
rond te zenden lijkt ons veel te kort door de 
bocht en niet efficiënt. Immers een  

 
antwoord kan weer een nieuwe vraag 
creëren met nieuwe mailwisseling zodat er 
de nodige tijd verloren gaat. Met jullie komst 
en een interactieve zaal, kunnen wij nog veel 
beter de onderwerpen bespreken, uitleggen 
en de mogelijke misverstanden de wereld 
uit helpen.  
 
Houd dus goed je mail in de gaten, wij zullen 
de voorlichtingsbijeenkomsten tijdig 
bekendmaken. Tal van zaken moeten nog 
nader uitgewerkt worden en doorgerekend. 
Ook moeten wij de kleine lettertjes goed 
uitwerken en vertalen naar de 
praktijkvoorbeelden. Dit vergt tijd van zowel 
de werkgever als van ons. Wij nemen die tijd 
graag om tot een goed product te komen, 
daarom zullen wij tegen het eind van het 
eerste kwartaal 2016 het land in gaan. Dan 
is er echt duidelijkheid te geven. Tot zo lang 
moet je nog even geduld hebben, maar wel 
weten dat deze regeling voor veel mensen 
een mooie gelegenheid is om elders te 
kijken, een nieuwe start te maken of 
afscheid (op termijn) van onze dienst te 
nemen. Wordt vervolgd. 
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Onzekere toekomst bij de belastingdienst? 
 
Als je de nieuwsmedia een beetje volgt zie je 
overal (gedwongen) ontslagen. Kijk naar NL 
Post, Rabobank, Philadelphia Zorg, Tata 
Steel, KPN en ga zo maar door. Duidelijk is 
dat erg op de kostenpost salaris wordt 
ingezet als bezuiniging. Ook wij hoorden 
begin mei van dit jaar dat er 5000 banen 
komen te vervallen. Dat geeft onrust en 
onzekerheid bij onze organisatie. De bonden 
werden na het lekken van de plannen, 
halsoverkop uitgenodigd om naar Den Haag 
te komen en kennis te nemen van die 
plannen want enkele uren later zou de 
publiciteit losbarsten. En inderdaad die 
barstte los in volle hevigheid. Ook onze 
Beeldkrant heeft enorm veel – deels 
verbitterde – reacties getoond. Allereerst 
vind ik het erg dat het chagrijn  bij een 
aantal van onze collega’s zo hoog is 
opgelopen. Dat gun je niemand. Maar 
daarnaast merk ik op dat de werkgever wel 
met een “sociaal” plan is gekomen. Er 
vinden geen gedwongen ontslagen plaats! 
De werkgelegenheidsgarantie is afgegeven 
tot en met 2023! Verder is er een 
“uittreedregeling” in het GOBD tot stand 
gekomen die nu nader uitgewerkt wordt. 

Wie wil, en het zich onder bepaalde 
omstandigheden kan veroorloven, kan eruit 
of voor iets anders gaan kiezen buiten de 
belastingdienst. Ja ik hoor het een aantal 
van ons al zeggen, jaja maar dit geldt niet 
voor mij want ik ben enz. enz.. Als dat zo is, 
dan is het zo, maar voor die anderen die het 
wel kunnen, is het toch een mooie 
oplossing! In mijn omgeving zie ik dat het 
ook anders en harder gaat. Niemand weet 
hoe de vlag er tegen de tijd van het einde van 
deze overeenkomst er weer uitziet. Een 
ander politiek inzicht op de overheid, een 
ander financieel klimaat in Nederland en 
Europa, een andere manier van belasting 
heffen en /of innen. Wie het weet mag het 
zeggen, maar vo nu en de eerst komende 
jaren betekent het wel rust op dit punt en 
dat is – sprekende in termen van winst en 
verlies – voor ons als belastingambtenaren 
toch winst! En ja naar mijn stellige 
overtuiging is dit mede tot stand gekomen 
dankzij het feit dat de vakbonden 
gemeenschappelijk geopereerd hebben en 
een éénduidig standpunt hebben 
ingenomen.  
Tijd voor een vakbondslidmaatschap? 
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Politie CAO 
 
De krant staat bol van de “winst” van de 
politie CAO. Het lijkt – als je de 
krantenkoppen mag geloven – een 
fantastische overwinning voor de vakbonden 
en medewerkers! Maar zoals altijd moeten 
wij geen appels met peren vergelijken. Deze 
politie CAO is voor een periode van 3 jaar 
gesloten (looptijd 2015-2017) en behelst een 
verhoging van 6,5% en twee maal � 500 
bruto. 
Onze CAO loopt van 2015 tot en met 2016, 
bedraagt 5,05% en kent een éénmalige bruto 
uitkering van � 500. 
Ook in de politie cao is 1,45% gekomen uit 
een andere rekenmethodiek van de 
pensioenbijdrage. 

Anders gezegd; de politie heeft in 2017 
1,45% en � 500 bruto gekregen en wij nog 
niets. De onderhandelingen voor 2017 en 
verder zullen pas in de loop van het jaar 
2016 gaan opstarten. 
Overigens is het naar mijn persoonlijke 
mening ook nog zo dat de politieman op 
straat een behoorlijk risico loopt, zeker in 
deze tijd, en toch heel ander soortig werk 
doet dan de meesten binnen onze 
organisatie. Wat mij betreft gun ik het hen 
van harte omdat zij toch andere 
arbeidsomstandigheden hebben dan wij zelf! 
En ja, ik begrijp dat de ene portemonnee niet 
gelijk is aan de andere, maar zie ook de 
verschillen van het werk. 
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Terugblik 2015 • Loek Schueler 
 
In de maand december zoek ik meestal 
momenten van reflectie. Zowel prive (Wat 
waren de gelukkige momenten? wie werden er 
geboren? wie zijn aan het leven ontglipt? wat 
heb ik bereikt? etc.) als zakelijk loop ik dan 
letterlijk de agenda door.  
 
Vorig jaar rond deze tijd stond ik dagelijks bij 
diverse rijks panden flyers uit te delen. Ik 
herinner me vooral de koude momenten 
(zoals in Heerlen, Groningen en Hoofddorp), 
de warme en volle kantine (Den Haag) of het 
podium met feestelijke en toepasselijke 
muziek (Arnhem). Na de jaarwisseling 
werden de acties harder. Op de meeste 
plekken trokken gedreven CNV-ers aan de 
acties (zoals in Rotterdam, Leeuwarden, 
Douane Rotterdam, Douane Schiphol en 
Venlo). Deze georganiseerde druk heeft 
bijgedragen aan de doorbraak in het 
loonakkoord. Met de inhoud konden Jorick 
de Bruin en ik gelukkig kort daarna ook een 
CAO Rijk afsluiten met eindelijk 
loonontwikkeling voor jullie en een agenda 
van de toekomst. Ik ben trots op de vele 
leden die dit jaar hun handen weer uit de 
mouwen hebben gestoken. Met stil zitten 
hadden we nog steeds niets bereikt. Ik ben 
ook trots op de creativiteit die we als 
ledengroep bij Financiën hebben neergezet.  
 
We waren zichtbaar op de locaties met 
vlaggen, hesjes, zwaailichten, doedelzak of 
door hard werkende CNV-ers bij de voor- en 
achterdeur. We waren actief, stonden niet te 
kletsen en deelden inhoud in plaats van 

goedkope gadgets uit. We hielpen overal 
keihard mee aan de omvangrijke 
organisatie. Natuurlijk weet ik ook dat niet 
iedereen blij was met het resultaat. Maar 
ook die leden legden zich uiteindelijk neer 
bij het meerderheidsstandpunt van onze 
vereniging. Enkele leden hebben CNV 
verlaten en andere schreven zich juist in...  
 
Het CNV liet zien, horen en voelen waar ze 
voor staan. In de media en op kantoren 
kreeg CNV gezicht. Hartelijk dank aan 
degene die hieraan hebben bijgedragen! 
 
De stof van de roerige en heftige 
zomermaanden was nog niet neergedaald of 
twee grote en intensieve trajecten startten: 
de Investeringsagenda en de reorganisatie 
bij Douane (Intern verbeteren, extern 
versterken). Vele uren hebben we over beide 
trajecten gesproken. In oktober hebben we 
heldere afspraken kunnen maken met Aly 
van Berckel over de reorganisatie en de 
personele gevolgen. De investeringsagenda 
was een dossier voor de langere adem. 
Maandenlang waren we uiterst kritisch op 
de voornemens over Switch en wat de 
toegevoegde waarde zou zijn. Gelukkig heeft 
dit geleid tot een heldere doorbraak: extra 
tijd en veel ruimte voor aanvragen van de 
stimuleringspremie met vertrek uit de 
dienst (tussen 1-1-2016 en 1-1-2024). De 
jarenlange roep van de medewerkers is 
ingewilligd. Ik verwacht dat hiermee rust, 
ruimte en veel beweging ontstaat waardoor 
de druk op de reorganisaties afneemt. Ik 
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ben trots op dit onderhandelingsresultaat. Ik 
ben tevreden dat we hiermee veel 
medewerkers een dienst kunnen bewijzen 
om uit te rekenen of ze eerder weg kunnen 
op korte of langere termijn. Natuurlijk laat 
ik niet mensen achter de geraniums zitten 
want er blijft veel werk binnen de 
Belastingdienst dat gedaan moet worden 
vooral door de ervaringsdeskundigen en 
experts als jullie. Bovendien zou ik het een 
vernietiging vinden van menselijk kapitaal. 
Dat moet worden overgedragen aan.  
 
Het lijkt misschien alsof ik in 2015 fulltime 
met de Belastingdienst bezig ben geweest. 
Dat is niet waar. Mijn pakket is vol en gevuld 
met 4 andere CAO trajecten en 10 andere 
departementale tafels. De verwachtingen 
zijn soms hoog gespannen in het leggen van 
contact met mij. Maar mijn vierdaagse 
werkweek laat dat meestal niet toe. Ook 
jullie collegae bij RIVM, Rijkswaterstaat en 
de nieuwe Rijksschoonmaakorganisatie 
hebben mijn aandacht nodig. Ik reken in 
2016 op begrip hiervoor, want ik kan niet 
altijd persoonlijke antwoorden op individuele 
mails.  
 
Tot slot is er natuurlijk ook binnen CNV veel 
gebeurd. Dagelijks krijg ik verzoeken tot 
reorganisaties, dus ik weet wat het is. Maar 
nu ineens trof een reorganisatie het CNV en 
dus mijn collegae en mijn werk. Door de 
sluiting van onze kantoorpanden Apeldoorn, 
Eindhoven en Den Haag heb ik afscheid 
moeten nemen van collegae die niet mee 
wilden of mee konden of elders nieuwe 
perspectieven hebben gevonden. Maar ik 

krijg ook nieuwe collegae, een nieuwe 
manager en nieuwe ledengroepen. Dat 
levert ook weer een nieuwe rijkdom aan 
ervaring, kennis, inspiratie en ideeën op. De 
fusie en concentratie maakt ons krachtiger 
en slagvaardiger. En dat doen we uiteindelijk 
om de leden nog beter te ondersteunen op 
collectief en individueel niveau.  
 

 
Ik kijk terug op een bewogen 2015 van acties 
en vele resultaten. Een jaar met heftige 
discussies en emoties over de 
veranderagenda van jullie dienst. Ik ben 
trots op mijn bijdrage die ik heb mogelijk 
leveren om de personele gevolgen op te 
vangen. Ik hoop dat iedereen daardoor de 
mogelijkheid krijgt om keuzes te maken 
voor mobiliteit, vertrek, nieuwe taken, 
nieuwe kansen en nieuwe collegae.  
 
Ik ben klaar voor de uitdagingen in 2016. Het 
wordt een spannend jaar voor de 
Belastingdienst. Een ontdekkend jaar voor 
nieuwe CAO Rijk en de strategische agenda. 
En een perspectiefvol jaar voor CNV 
Connectief. 
Graag tot ziens en horens in het nieuwe jaar! 
Hele fijne, gezellige en zalige dagen. 
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Investeringsagenda • in gesprek met Ad van Luijn 
 
We zijn helder, met hart voor onze 
medewerkers 
 

We konden er dit jaar niet 
omheen: 2015 was het jaar 
van de Investeringsagenda. 
Staatssecretaris Wiebes 
ontvouwde in mei zijn 
plannen voor de 
Belastingdienst: het moet 

beter, we moeten meer in control komen en 
het moet goedkoper. Dat deze ambitie ook 
belangrijke gevolgen heeft voor 
medewerkers van de dienst, bespreken we 
met Ad van Luijn, beoogd lid van de Raad 
van Bestuur en verantwoordelijk voor HR, 
Financiën en Data & Analytics. 
 
Volgens Van Luijn was verandering 
onvermijdelijk: “De primaire taak van de 
Belastingdienst is het binnenhalen van 
belastinggeld, daar waar mogelijk zelfs 
extra geld, en onze interactie met burgers 
en bedrijven zo te doen, dat deze past bij de 
tijd. Bestuur en medewerkers zagen al 
langer dat we daar echt nog een slag in 
moeten maken. En de oplossing ligt dan niet 
in meer te doen van wat we al deden, maar 
onze processen fundamenteel tegen het 
licht te houden: wat is nodig om deze bij de 
tijd te brengen?” 
 
 

Natuurlijk realiseren we ons dat het lastig 
is voor medewerkers 
 
Van Luijn weet dat veranderingen die 
samenhangen met die nieuwe 
Belastingdienst gevolgen hebben voor 
medewerkers: “Natuurlijk raken deze 
veranderingen onze medewerkers, een 
groep die vaak al jaren met hart en ziel voor 
de dienst werkt. We zien dat werk gaat 
veranderen, soms een beetje, soms heel 
fundamenteel en ingrijpend. Ook verdwijnt 
er werk of komt er nieuw werk bij.” 
 
De afgelopen periode werd er met de 
bonden onderhandeld over een akkoord over 
het opvangen van de personele gevolgen van 
de Investeringsagenda. Met het akkoord is 
Van Luijn blij, omdat het volgens hem 
duidelijk maakt welke twee begrippen 
centraal staan in de omgang met 
medewerkers: helderheid en warmte. Van 
Luijn over helderheid: “Wij zijn eerlijk over 
het feit dat we als dienst gaan veranderen. 
En we zeggen eerlijk dat onze processen 
soms ingrijpend gaan wijzigen, dat 
medewerkers straks dus ook in andere 
processen werken die vaak ook nieuwe 
vaardigheden vergen.” 
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Eerlijkheid en warmte zijn voor mij de 
kernwoorden van de omgang met 
medewerkers 
 
Van Luijn noemt als tweede warmte, een 
begrip dat medewerkers wellicht zal 
verwonderen. Van Luijn: ”Wij hebben hart 
voor onze medewerkers, ook als 
verandering dadelijk betekent dat we 
afscheid moeten nemen van medewerkers 
op de plek waar zij nu werkzaam zijn. Die 
warmte zie je terug in het feit dat we 
medewerkers niet onder dwang afscheid 
laten nemen van de dienst, maar mede zelf 
keuzes laten maken over hoe ze verder 
willen. Daarbij bieden we meerdere 
mogelijkheden, omdat medewerkers 
verschillen wat betreft mogelijkheden en 
behoeften. En de medewerkers die tijdelijk 
aan de slag gaan binnen Switch verrichten 

werk dat belangrijk is voor het slagen van de 
Investeringsagenda. Ook in dit 
dienstonderdeel werk je dus gewoon mee 
aan die nieuwe Belastingdienst.” 
 
De Belastingdienst heeft komende jaren nog 
flink wat slagen te maken. En dat zal veel 
van medewerkers vragen. Van Luijn ziet voor 
het bestuur een duidelijke opgave: ”Eerlijk 
en helder zijn over de koers die we varen en 
wat dit betekent voor medewerkers, dat is 
voor mij de kern. Tegelijkertijd willen we 
vanuit goed werkgeverschap er alles aan 
doen om medewerkers een goede plek te 
geven, of dit nu binnen het eigen 
dienstonderdeel is, binnen Switch of buiten 
de Belastingdienst. Daarmee laten zien dat 
het uitvoeren van de Investeringsagenda niet 
alleen gaat om het hoofd, maar ook om het 
hart.” 
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Pensioenen • Jan Fonhof 
 
In deze uitgave wil ik jullie graag nader 
informeren omtrent enkele zaken op 
pensioengebied. 
Ook de stand van zaken en de toekomst van de 
cao is een onderwerp in deze bijdrage. 
 
ABP-premie 
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP 
heeft de premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld 
op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de 
huidige financiële situatie, kan ABP de 
(opgebouwde) pensioenen in 2016 niet 
verhogen.  

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er 
mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag 
moet worden ingevoerd. De hoogte van de 
dekkingsgraad op 31 december 2015 is 
daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het 
ABP-bestuur of die opslag er komt. 

Lees verder via onderstaande link over: 
Waarom de pensioenpremie daalt? 
Wat u betaalt als werknemer en wat de 
werkgever betaalt? 
Hoe zit het met de indexatie? 
https://www.abp.nl/over-
abp/actueel/nieuws/premie-indexatie.aspx 

Het ABP Rendement  
Half oktober maakte ABP de cijfers van het 
derde kwartaal bekend. Niet alleen de dalende 
rente, maar ook het negatieve rendement op 
de beleggingen is een belangrijke oorzaak 
voor een daling van de dekkingsgraad. Ten 
opzichte van het einde van het eerste kwartaal 

2015 daalde het beschikbaar vermogen van 
ABP met 28 miljard euro naar 345 miljard. 

Positief rendement in 2015 
In het eerste kwartaal van dit jaar haalde ABP 
een beleggingsrendement van 8,8%. In euro’s 
is dat 29 miljard. In het tweede en derde 
kwartaal werd die winst bijna volledig teniet 
gedaan door onrust op de financiële markten. 
Maar ondanks de negatieve resultaten van 
afgelopen maanden heeft ABP in de eerste 
negen maanden van 2015 al met al een positief 
rendement behaald van 0,8%. Dat komt neer 
op 2,9 miljard euro. 

ABP is als lange termijn belegger gericht op 
het behalen van een goed en stabiel 
rendement door de jaren heen. Over de 
afgelopen 20 jaar heeft ABP een gemiddeld 
rendement behaald van ongeveer 7% op 
jaarbasis. In het staatje hieronder kun je zien 
wat het ABP rendement vanaf 1993 tot nu is 
geweest.  
Ook rente invloed op dekkingsgraad  
Negatief rendement heeft invloed op de hoogte 
van de dekkingsgraad. Door de negatieve 
rendementen daalde de dekkingsgraad in het 
derde kwartaal met 3,1%-punt. Ook de 
dalende rente heeft een negatief effect op de 
dekkingsgraad. Dit effect is groter: -4,8%-
punt. 

Dekkingsgraad daalt verder 
De financiële positie van ABP is in het derde 
kwartaal verslechterd. Door een daling van de 
rekenrente en een negatief rendement op 
onze beleggingen is de dekkingsgraad in 
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september gedaald naar 95,8%.  
De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde 
dekkingsgraad over 12 maanden, daalde met 
1,6%-punt naar 99,7%. 
 
Negatief beleggingsrendement 
Het beleggingsrendement was negatief in het 
derde kwartaal, -3,1%. De sterk afnemende 
groeiverwachting in China leidde wereldwijd 
tot grote zorgen op de beurzen. De grootste 
verliezen deden zich voor bij de categorieën 
aandelen en grondstoffen. Over de eerste drie 
kwartalen boekt ABP een klein positief 
rendement van 0,8%. 

Rendement ABP 1993 - 2015  
Jaar Rendement 
1993 16,5%
1994 -1,0%
1995 16,4%
1996 11,8%
1997 11,9%
1998 12,9%
1999 10,0%
2000 3,2%
2001 -0,7%
2002 -7,2%
2003 11,0%
2004 11,2%
2005 12,8%
2006 9,5%
2007 3,8%
2008 -20,2%
2009 20,2%
2010 13,5%
2011 3,3%
2012 13,7%
2013 6,2%
2014 14,5%

2015 (t/m derde kwartaal) 0,8%

Kijk ook eens naar de kwartaalberichten die 
het ABP uitgeeft. 
Het kwartaalbericht over het 3e kwartaal 2015 
is bijvoorbeeld te vinden op: 
www.abp.nl/images/Kwartaalbericht-q3-
2015.pdf 
 
Werknemersinfo 
De website zoals hieronder genoemd, is een 
voortzetting van het “Jaarboek Werknemers 
bij de Overheid”. Deze website  heeft  ten doel 
de werkers bij de overheid te informeren over 
de ontwikkelingen bij de overheid in 
toegankelijke, in een niet-ambtelijke taal. 
Op deze site kunt u op linkjes doorklikken en 
veel informatie op doen. 
Ik adviseer jullie eens naar deze site te gaan 
en je verder te oriënteren. 
Veel leesplezier ! 
bron: http://www.werknemersbijdeoverheid.nl/ 
 
Tot slot wil ik jullie nog attenderen op een 
brief die is uitgegeven door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk 
Asscher. 
In deze brief gaat hij in op de stand van zaken 
en de toekomst van de cao in Nederland. 
Bij deze brief zijn ook een tweetal rapporten 
gevoegd. Al met al leesstof genoeg voor bij de 
open haard en onder de kerstboom. 
Eén passage (blz. 6) uit de brief is best wel 
opmerkelijk. Dat gaat min of meer over de 
legitimiteit van de cao en het algemeen 
verbindend verklaren.  
 
Er bestaat nog al wat kritiek op de wijze van 
totstandkoming van cao’s. Veel gehoord is de 
kritiek dat de organisatiegraad bij vakbonden 
relatief laag is. Er is uit wetenschappelijke 
hoek aangegeven dat juist bij de invoering van 
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de Wet op de cao de organisatiegraad met 13% 
toen, lager is dan nu. Toch iets om over na te 
denken.  
Ik verwijs jullie naar die brief.  
 

Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ka
merstukken/2015/11/13/kamerbrief-stand-
van-zaken-en-toekomst-cao 

  
 
 
 
Pensioenrekenrente • Jan Fonhof 
 
Ten behoeve van het Algemeen Overleg van 
26 november jl. hebben de vakcentrales een 
brief aan de Tweede Kamer gezonden.  
In de brief roepen de vakcentrales de 
Tweede Kamer op de pensioenrekenrente 
(UFR) te heroverwegen. De vakcentrales 
wijzen in de brief op de negatieve effecten 
van de UFR voor de financiële posities van 
pensioenfondsen en plaatsen deze effecten 
in perspectief tot de diverse ontwikkelingen. 
Verder verzoeken zij in de brief de Tweede 
Kamer om er bij DNB op aan te dringen het 

UFR-besluit van juli jl. te heroverwegen.  
 
Inmiddels is bekend geworden dat het 
Algemeen Overleg Pensioenen is uitgesteld. 
Voor het overleg wordt in de komende 
procedurevergadering van de vaste commissie 
voor SZW een nieuwe datum vastgesteld. 
Brief is te vinden door onderstaande link te 
openen. 
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsd
etail/stijging-pensioenpremies-staat-
economisch-herstel-in-de-weg/ 
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Switch en dan • Rien Karreman  
 
Op 20 mei 2015 heeft de staatssecretaris de 
Investeringsagenda Belastingdienst aan de 
Tweede Kamer gezonden. De 
Investeringsagenda is een veelomvattend 
verbeterprogramma voor de komende vijf 
tot zeven jaar, dat nodig is om de 
Belastingdienst ook in de toekomst zijn 
maatschappelijke rol te kunnen laten 
waarmaken. De maatschappelijke en 
technische vernieuwingen gaan harder dan 
wij op dit moment kunnen bijhouden. De 
dienst die midden in de samenleving staat 
moet wel aansluiten op deze vernieuwingen 
om de compliance op peil te houden en 
daarmee de inkomstenstroom aan 
belastingen en premies voor ons land zeker 
te stellen. 
De Investeringsagenda kent 5 
verandergebieden: 
1. Interactie met burgers en bedrijven; 
2. Informatie gestuurd toezicht en inning; 
3. Ontwikkeling van data-analyse; 
4. Sturing, verantwoording en effectmeting; 
5. Ondersteuning door 

informatievoorziening.  
 
De veranderingen die de komende jaren in 
de organisatie worden doorgevoerd hebben 
gevolgen voor alle onderdelen van de 
Belastingdienst en hebben op langere 
termijn ook personele gevolgen voor alle 
onderdelen van de Belastingdienst met 
uitzondering van de Douane en de FIOD. 
Gezien de omvang en duur van het traject is 
de veranderstrategie daarbij die van een 
stap-voor-stapbenadering: geen big-bang 

scenario, geen allesomvattend gedetailleerd 
uitgewerkt plan dat in één keer wordt 
ingevoerd, maar beheersbare stappen die 
bijdragen aan de hoofddoelen van de 
Investeringsagenda. Deze strategie zorgt 
voor ruimte om tussentijds in te kunnen 
spelen op de actualiteit en zorgt ervoor dat 
de continuïteit van de bedrijfsprocessen ook 
in tijden van ingrijpende veranderingen kan 
worden gegarandeerd. 
Gevolg van de investeringsagenda is een 
herinrichting van vele processen binnen de 
Belastingdienst. Deze herinrichting zal 
personele gevolgen hebben voor ongeveer 
5.000 fte. Een groot deel daarvan zal 
instromen in Switch, een nieuw (tijdelijk) 
dienstonderdeel van de Belastingdienst, 
waar deze collega’s de komende jaren 
ondersteuning krijgen bij het vinden van een 
nieuw perspectief. Dit gebeurt middels een 
combinatie van werken en werken aan 
mobiliteit; de Switch-methode. 
Het doel van Switch is dus tweeledig: nieuw 
perspectief en zinvol werk tot die tijd. 
Collega’s kunnen op verschillende 
momenten gedurende de uitvoering van de 
investeringsagenda in Switch terecht 
komen. Met deze collega’s worden dan altijd 
individuele trajecten gelopen om afspraken 
te maken op het gebied van werk en nieuw 
perspectief. 
 
Ten aanzien nieuw perspectief betreft het 
mobiliteit naar een nieuwe plek binnen of 
buiten de organisatie. Het huidige werk 
houdt immers (op termijn) op te bestaan. 
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Een nieuw perspectief kan voor sommige 
collega's ook het pensioen betekenen. 
 
In- en uitstroom in Switch 
Wanneer en op basis van welke criteria 
collega’s (verplicht) als gevolg van 
reorganisaties in het kader van de 
investeringsagenda in Switch terecht 
komen, is (op dit moment) nog onderwerp 
van gesprek met de bonden in het GOBD. 
Deze spelregels 
staan daarna vast. 
Ook een vrijwillige 
overgang van 
collega’s naar Switch 
wordt mogelijk onder 
bepaalde 
voorwaarden, ook dit 
wordt meegenomen 
in het gesprek met 
de vakbonden. 
 
De Concern 
Ondernemingsraad (COR) is vanaf het begin 
bij de uitwerking van de ideeën en opzet van 
Switch betrokken geweest.  
Twee collega’s vanuit de COR hebben 
meegedacht en meegesproken en hun 
inbreng gehad. Op 17 september heeft de 
COR ingestemd met de oprichting van 

Switch en de inrichting van de vaste kern. 
Alle verdere stappen zullen weer aan de 
COR worden voorgelegd. 
Switch is duidelijk niet het afvoerputje voor 
overbodige collega’s. Dit wordt wel eens 
gezegd, maar hier doen we onrecht mee aan 
de collega’s die in de komende jaren 
overgaan naar Switch en de vele collega’s 
die met hart en ziel werken aan de 
begeleiding van de overgekomen collega’s. 

Doel is en blijft iedereen 
een perspectief bieden, 
hetzij naar een andere 
baan binnen of buiten de 
belastingdienst, hetzij nog 
heel zinvol aan het werk te 
zijn tot aan het pensioen. 
 
Dat dit niet altijd makkelijk 
zal zijn weet ik, maar 
onmogelijk is het niet. De 
collega’s van Switch zijn 
nu al keihard bezig met 

het opbouwen van netwerken en contacten 
om van Switch een succes te maken, een 
succes in belang van de straks instromende 
collega’s. 
 
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een 
gezond en vredig 2016 toe.
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Verhuisbericht CNV  
 
CNV Overheid naar Utrecht 
Het CNV is verhuisd. De kantoren Den Haag, 
Apeldoorn en Eindhoven zijn gesloten en de 
werkorganisatie is geconcentreerd in het 
CNV gebouw aan de Tiberdreef te Utrecht. 

Adres: Het bezoekadres is: 
Tiberdreef 4, 3561, GG in Utrecht 
Het postadres is: 
Postbus 2510, 3500 GM in Utrecht 

Telefoon 
Het algemene telefoonnummer is 
030 – 75 11 003. Als je dit nummer belt, krijg 
je een keuzemenu en kun je kiezen voor CNV 
Overheid. 

Mail 
De algemene mailadres blijft cnvinfo@cnv.nl 
Hier kun je terecht voor je algemene vragen, 
bijvoorbeeld over lidmaatschap en voor je 
individuele vragen over onder meer je 
rechtspositie of arbeidsvoorwaarden. 

Digitale bereikbaarheid vergroot  

De sector CNV Overheid heeft een nieuw 
mailadres voor zaken die met collectieve 
belangenbehartiging te maken hebben. 
Hiervoor kun je mailen naar 
overheid@cnv.nl. Je mail komt terecht bij 
het secretariaat van CNV Overheid. 
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Hoop • Peter Eissing 
 
Hoop. Daarvoor is het thans het seizoen.  
Er is veel te hopen omdat het met de wereld 
en de mensen niet zo goed gaat. Maar 
daarover ga ik het niet hebben. Ik beperk mij 
maar tot het hopen binnen onze vakorganisatie 
en ons dienstverband als ambtenaren van 
Financiën. Dan is er al zoveel te hopen dat ik 
moet oppassen dat het niet te veel wordt. 

Eruit 
Daar hopen veel al wat oudere collega’s op. Er 
uit te kunnen zonder eerst 67 of weet ik hoe 
oud te moeten zijn. En dan natuurlijk zonder 
daarop al te veel financieel achteruit te gaan. 
Een logische hoop. Niemand zit op “Switch” te 
wachten- hoewel we het gebaar van de 
werkgever natuurlijk moeten waarderen- en 
de jeugd zit om werk te springen. Waarom 
zouden we dan geen plaats maken? Wel, er 
komen mogelijkheden in zicht, hoewel het 
allemaal nogal ingewikkeld lijkt. Dat zal wel 
aan mij liggen. Op zich heel mooi, maar ik zou 
me er als werkgever toch ernstig zorgen om 
maken dat de sfeer kennelijk zo beroerd is, dat 
veel mensen die altijd met liefde en toewijding 
hun vak hebben uitgeoefend, nu alleen nog 
maar weg willen.  

CAO 
Hoe lang hebben we daarop niet gehoopt? 
Maar het is er uiteindelijk dan toch van 
gekomen. We hebben een nieuwe cao en zelfs 
al een éénmalige betaling van �500,- bruto 
ontvangen. Daar waren veel mensen boos 
over; die hadden dat liever netto gezien. 
Tja…Belastingambtenaren krijgen nu eenmaal 
geen personeelskorting waar het om de 

wetstoepassing gaat. Thans twijfelen veel van 
onze leden eraan of we wel de goede 
beslissing genomen hebben. De FNV- 
collega’s zijn toch ook niet achterlijk en het 
ABP is verre van blij. Het waarschuwt zeer. Ik 
weet niet wie er gelijk heeft of had omdat ik te 
weinig inzicht in de materie heb. Ik vertrouw er 
ten volle op, dat onze onderhandelaars dat 
inzicht wel hebben. In ieder geval is de prijs 
die we allemaal betalen het opengebroken 
vakbondsfront. Dat had nooit mogen gebeuren 
en mijn persoonlijke hoop is op een spoedig 
herstel van de verknalde verhoudingen. 

Het Nieuwe Werken 
Iedereen denkt dat het daarbij vooral om 
thuiswerken gaat, wat niet zo is. Maar toch. 
Iedereen, velen in ieder geval, hoopt voor 
thuiswerken in aanmerking te komen. Die 
kans is aanzienlijk omdat kantoren gesloten 
worden en de overblijvende locaties 
overbevolkt raken. Prachtig, toch? Tot men er 
achter komt dat thuiswerken geheel voor 
eigen rekening en risico geschiedt. De 
thuiswerker draagt bij aan het oplossen van 
een probleem van de werkgever en draait 
volledig op voor de lasten. Waarbij de 
werkgever zich geeneens afvraagt wat hij zich 
alleen al aan reiskosten bespaart. Het 
wachten is op ARBO- ongelukken. 

Tot slot 
U ziet, er is aardig wat te hopen buiten de 
wereldproblemen om. Ik hoop dat die hoop op 
voor u bevredigende wijze vervuld mag 
worden, zonder dat achteraf blijkt dat het 
valse of ijdele hoop geweest is.
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(Mede)zeggenschap • Koos de Waard 
 
Afgelopen jaar heeft de dienstleiding van de 
Belastingdienst een opdracht tot 
reorganisatie gekregen van de politieke 
machthebbers. Onder de werknaam 
“Investeringsagenda” komt er een compleet 
nieuwe (moderne) Belastingdienst, waarin 
werk is voor ongeveer 25.000 mensen. De 
huidige populatie wordt via gestimuleerd 
natuurlijk verloop afgebouwd van 30.000 
mensen naar 25.000 medewerkers. De 
verwachting is dat van de huidige groep 
collega’s er ongeveer 15.000 mensen 
omgeschoold moeten gaan worden tot breed 
inzetbare medewerkers in de nieuwe 
moderne dienstverlenende Belastingdienst. 
Het raakt twee derde van het personeel. 
Op korte termijn wordt de besturing 
(zeggenschap) en de daarbij behorende 
rapportage lijnen voor deze nieuwe 
Belastingdienst vastgesteld. Hierbij komt 
ook een compleet nieuwe medezeggenschap 
structuur. Hierbij spelen ook nog andere 
factoren. Door de inrichting van een 
Rijksbrede bedrijfsvoering wordt binnen 
organisaties als de Belastingdienst 
hoegenaamd geen beleid meer gemaakt, 
alleen nog maar uitgevoerd.  
De Wet op de Ondernemingsraden beschrijft 
dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij 

de werkvloer moet staan. Bij een goed 
functionerend werkoverleg is de primaire 
medezeggenschap in de juiste handen. 
Team overstijgende onderwerpen kunnen 
niet aan het werkoverleg overgelaten 
worden. Een oplossing daarvoor is het 
inrichten van team overstijgende 
werkgroepen/ commissies bestaande uit 
medewerkers en één of meer 
ondernemingsraadleden. 
 
Het beste is om de ondernemingsraden te 
positioneren op het niveau van bestuurders 
(bij de zeggenschap). Waar zit in die nieuwe 
Belastingdienst de zeggenschap? Zeker bij 
de Directeur-generaal en bij de leden van 
zijn bestuurlijk overleg. Afhankelijk van de 
inhoud van het mandateringsbesluit komt er 
mogelijk ook nog zeggenschap op andere 
niveaus. Dat wil zeggen twee of drie lagen 
medezeggenschap. 
Bij het opstarten van deze nieuwe 
zeggenschapsstructuur hoort een passende 
medezeggenschapsstructuur. Zodra deze 
beiden bekend zijn kunnen 
ondernemingsraadverkiezingen 
georganiseerd worden. In januari 2015 
worden de besluiten over de zeggenschap 
binnen de Belastingdienst verwacht. 
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Mijn kerstfeest • Han Bekker 
 
Wat is voor mij de betekenis van het 
kerstfeest. Mijn kerstfeest is voor mij het 
symbool van de geboorte van de mens 
Jezus. De mens die God ons zond om ons 
allen te redden uit de wereld van het kwaad. 
Voor mij is dit feest niet alleen een feest, 
maar ook een moment van bezinning, 
nadenken over wie ik ben, wat ik ben, of 
waarom ik zo ben, maar ook over de vraag of 
ik een bijdrage kan leveren aan de zo 
gewenste wereldvrede. Een vraag die ik 
positief kan beantwoorden, want vrede zit in 
ieder mens, maar vraagt wel tolerantie van 
ons jegens hen die anders zijn, denken of 
geloven enzovoorts. 
 
Nadat ik heb teruggelezen wat ik hierboven 
schrijf, rolt er een traan over mijn wang als 
ik bedenk hoe men in de media kan lezen 
hoe sommigen onder ons schreeuwen hoe 
wij om moeten gaan met al die mensen die 
alles achterlatend zijn gevlucht voor het 
kwaad in hun thuisland en nergens veilig 
lijken te zijn. Gelijk vervult het mij met geluk 
en een grote glimlach als ik bedenk dat ik 
weet dat de niet schreeuwers deze mensen 
in hun armen sluiten en een kans geven op 
een tijd van vrede en rust. 
 
Het bovenstaande leert mij dat schreeuwers 
(te) veel aandacht krijgen, maar niet altijd 
laten zien wat de meerderheid vindt of 
denkt. Dit werd voor mij pijnlijk duidelijk bij 
het loonakkoord. Op democratische wijze is 
vastgesteld dat de meerderheid van een 
drietal bonden het eens is met het resultaat 

waar onze onderhandelaars in ons belang 
voor hebben gestreden. Daarmee was het 
akkoord een feit.  
Helaas heeft de bond die tegen was 
nagelaten op democratische wijze te 
onderzoeken wat haar leden ervan vinden, 
maar gekozen voor een poging te strijden 
voor een principieel gelijk. Het vervult mij 
met verdriet als ik zie hoe sommige mensen 
reageren op de onderhandelaars die voor 
ons hebben gestreden, daar waar wij zelf 
niet bij machte zijn of bereid zijn om zelf te 
strijden voor een akkoord. 
 
Buiten is het al koud genoeg, daarom pleit ik 
ervoor om onze onderhandelaars niet in de 
kou te laten staan. Dit vraag ik als lid die zelf 
bedenkingen heeft tegen het akkoord. 
Daarom heb ik gebruik gemaakt van mijn 
recht om dit op democratische wijze door 
middel van mijn stem te uiten. Ik ben intens 
blij en gelukkig met de vrijheid die de 
democratie ons biedt en respecteer daarom 
de uitslag, ook al wijkt dit af van mijn 
mening. Ik ben intens dankbaar voor wat de 
onderhandelaars hebben bereikt en 
daarmee zeg ik gelijk, ik had het zeker niet 
beter kunnen doen. In andere woorden dit is 
voor mij het beste resultaat. 
 
Mijn oproep aan jullie is de volgende. Wat 
het kerstfeest ook voor jullie betekent denk 
even in stilte (mag ook door een kerstgroet 
te mailen aan de voorzitter van de groep 
Financiën henk.akkerman@gmail.com, die 
hij zal doorgeven) aan onze onderhandelaars 
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en bedenk dat zij met hart en ziel voor ons 
belang hebben gestreden en blijven strijden. 
Laten wij met ons allen ervoor zorgen dat de 
oorverdovende stilte door hen wordt 
gehoord, opdat zij met veel energie en 
kracht voor ons hun werk kunnen 
voortzetten.  
Dit zal zeker nodig zijn bij de vele spannende 
momenten die nog volgen, denk daarbij 
alleen maar aan bijvoorbeeld Switch, 

misschien wel een onderwerp dat nog meer 
emoties gaat oproepen dan het eerder 
genoemde loonakkoord. 
 
Ik wil afsluiten met een kerstgroet aan jullie 
allen en de onderhandelaars van MIJN 
VAKBOND in het bijzonder. Daarom zeg ik: 

“Bedankt CNV, 
(m.n. Loek Schueler en Jorick de Bruin) 

voor het behaalde resultaat!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen • Alexander van Kesteren 

 
Mij is gevraagd om mijzelf in 
een paar regels voor te stellen. 
Wel mijn naam is Alexander van 
Kesteren. Ik ben 58 jaar, 
getrouwd en heb samen met 
mijn vrouw 2 zoons (25 en 20 
jaar). Ruim 30 jaar werk ik bij 

verschillende Auditdiensten en houd me 
momenteel als deelprojectleider vooral 
bezig met financial audits bij de Auditdienst 
Rijk (ADR). Sinds 2007 zet ik me in voor de 
medezeggenschap. De laatste 3 jaar als 

voorzitter van de ondernemingsraad van de 
ADR. Daarnaast ben ik alweer bijna 2 jaar lid 
van het Georganiseerd Overleg Financiën 
namens het CNV. Vanuit die rol heb mij 
beschikbaar gesteld voor het 
Sectorgroepsbestuur Rijk. Tevens heb ik 
aangegeven deel te willen nemen aan de 
Landelijke groepsbestuur Financiën om zo 
een breder beeld te krijgen van de CNV-
organisatie en het CNV-gedachtengoed. Ik 
kijk uit naar een prettige samenwerking.
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DE STEM • W. Olaf Schouten 
 

In de maand september 
2015 vierde ik mijn veertig 
jarig lidmaatschap van het 
Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor te Roermond. 
Als eenenzestigjarige 
behoor ik in 
lidmaatschapsjaren tot een 
van de oudste koorleden, 
maar gelet op mijn leeftijd 

denk ik dat ik nog steeds jeugdprins Carnaval 
kan worden. Eerst nu realiseer ik mij dat ik 
veel langer zing dan dat ik werk voor een 
betaalde job. En ja, zeker is er veel veranderd 
in de afgelopen halve eeuw. Iets meer dan 
vijftig jaar geleden kon je via een touwtje de 
voordeur van het huis openen. Nu is alles met 
kwaliteitssloten zwaar beveiligd 
 
En nu in deze tijd van collectief naar 
individualistisch en van handwerk naar een 
digitale wereld. Van een werkgemeenschap 
met een baas en een chef naar een corporate 
governance structuur en een “onzichtbare” 
baas op de werkvloer. Wonderlijke en 
bijzondere veranderingen. Ik maak mij zorgen 
om de groeiende afstanden tussen kansarmen 
en rijken in deze sociaal, maatschappelijk en 
culturele wereld. Tuurlijk gaat alles 
efficiënter, effectiever en veel sneller en 
worden alle organisaties opgeschaald. De 
Rijksbrede Overheid wat gaat dat allemaal 
worden?  
Bij de Belastingdienst is de inkt van een plan 
nog niet droog of het volgende plan dient zich 
aan. De organisatie Switch wordt een nieuw 
onderdeel van de Belastingdienst met een 
eigen MT. Switch is nodig omdat door 

vernieuwingen werk vervalt. Is helder wat er 
blijft liggen of niet meer gezien wordt? 
Verandert de dienst wel echt en volledig? De 
organisatie is eerder meer belast met regels, 
systemen en enorm veel managers vind ik. 
Nog niet zo heel lang geleden leek het 
allemaal beter te worden door de introductie 
van zelfsturende en participerende teams. 
Maar waar dat was en is nu niet meer. 
 
In de zorg is een heel mooi voorbeeld van Jos 
de Blok, directeur van Buurtzorg, die meer de 
rol heeft van facilitator en bewaker van de 
zelfsturende 
principes. Een 
thuisorganisatie 
die hij heeft 
opgericht in 2006. 
Op papier 
directeur en bij 
zelfsturing past geen directief management. 
De Blok noemt Buurtzorg een zorggedreven 
organisatie in plaats van een 
probleemgedreven organisatie. Een voorbeeld 
en bijzondere uitdaging voor de 
Belastingdienst? Ik denk dat de 
Belastingdienst nog wel een slag kan maken 
en zeker geholpen door de digitale techniek 
met ongekende mogelijkheden. 
Werk is er genoeg volgens velen die echt in het 
werk zitten. Maar waarom ziet de ene dat wel 
en de andere niet. Bij o.a. advies- , boekhoud-, 
advocaat- en notariskantoren werken de 
DGA’s, eigenaren, gewoon mee en zorgen zelfs 
voor de binding met klanten. Zoals dat mooi 
heet: “met de poten in de modder staan”. 
Wellicht droogt er minder werk op voor 
duizenden ambtenaren en moeten er juist 
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medewerkers bij komen voor het aanpakken 
van bepaald geselecteerd werk. Alsdan stijgen 
de belastingopbrengsten onevenredig meer 
schat ik in. Diezelfde Jos de Blok noemt Lean 
verschrikkelijk! Waarom hij dat vindt, is 
interessant en nog boeiender is, wat kan een 
organisatie als de Belastingdienst leren van 
Jos de Blok met zijn Buurtzorg? Is de 
Belastingdienst niet een veel en veel te 
bureaucratisch, gedigitaliseerd en te 
Amerikaans geworden bedrijf? Nu is het 
steeds meer COO, CIO, CEO, CFO en ook nog 
een RvB etc. Zijn wij medewerkers wel zo 
effectief, efficiënt, rendement technisch 
duurzaam inzetbaar en bezig door te werken 
met plezier? Ik vraag het mij af of ben ik zo 
‘faut’? Als ik kijk naar bijvoorbeeld bepaalde 
ontwikkelingen vanuit aannames etc. lijkt het 
wel of de dienst aandachtsgebieden zodanig 
verliezen dat gedrag en houding van burgers 
en bedrijven zich onevenredig ontwikkelingen 
in nadelige zin. Dat was vroeger toch even 
anders. 
 
In de recente brief van 23 november 2015 van 
onze nieuwe DG aan GOBD over ‘Voorstel voor 
de toepassing van het VWNW-beleid in het 
kader van de Investeringsagenda’ vielen mij de 
volgende zinnen op onder punt 2) “Daarom heb 
ik het voornemen om in het eerste halfjaar van 
2016 nog geen bestuurlijke omhanging naar 
Switch te doen of geen medewerkers als 
verplichte VWNW-kandidaat aan te wijzen. We 
hopen daarmee rust en vertrouwen te geven.” Ik 
ben verrast door de eerste zin met ‘heb ik” en 
in de tweede zin “We hopen”. Los van de 
inhoud zorgt de brief juist wel voor een hoop 
onrust en vele verhalen. 

Eerder heeft een vakbond een zwartboek 
gemaakt om dingen aan te tonen waar de 
belastingdienst organisatie beslist de 
aandacht aan en beter zou moeten besteden. 
Maar een zwartboek klinkt al zo somber. Ik 
denk dat het nu meer, gelet op de snelle 
ontwikkelingen, een uitdaging is om een 
“Gouden Kansen Boek” te maken. In dat boek 
kan de werkvloer vanuit de perceptie, ervaring 
en casusposities zaken aanreiken om de 
juiste, de beste en meest verantwoorde keuzes 
te maken. Gun de creatieve medewerkende 
van de Belastingdienst de ruimte om de juiste 
keuze samen te maken. Ook voor het 
Parlement een mooi boek om te zien of dat 
wat politiek beoogd wordt ook daadwerkelijk 
wordt bereikt. Werken met plezier en vooral 
blijven zingen. Samen zingen (ver)bindt en 
maakt minder leuk werk ook nog eens leuk, 
het werken gaat sneller en geeft plezier is 
mijn ervaring vooral met handwerk. Maar dat 
is digitaal natuurlijk weer anders en ik ken die 
ervaring daar -nog- niet. Door een verkeerde 
druk op een knop in een systeem kan het zijn 
dat drie andere collega’s meer werk krijgen 
om e.e.a. weer ongedaan te maken. Of gaan er 
tig verkeerde brieven de deur uit of zijn er 
talloze onnodige telefoontjes. Tja, hoort dat er 
bij? Wat gaat de komende jaren nog allemaal 
gebeuren? 
 
Tenslotte om terug te komen op het zingen. 
Wat zou het enorm mooi zijn als CNV Overheid 
en Publieke diensten een eigen CNV-lied te 
hebben waarin zeker de tekst in voorkomt als 
”Wees welkom allemaal…”. Leuk bij CNV 
ledenwerving!
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Kerstverhaal • Ko-Os 
 
Er is een bevel uitgegaan van de Europese 
Unie dat vluchtelingen zich moeten laten 
registreren bij de bij buitengrenzen van de 
unie gevestigde aanmeldpunten. Mensen die 
vluchten voor oorlogsgeweld en terreur 
moeten zich laten inschrijven op deze 
aanmeldpunten, waarna ze geplaatst 
worden in een vluchtelingenkamp in de 
eigen regio.  
 
Nederlanders kunnen hier goed mee leven. 
De mensen opvangen in de eigen regio lost 
een groot probleem op. Met name; dan 
komen deze mensen niet in onze wijken 
wonen, ze pikken onze mooie huizen niet 
meer in en we blijven verschoond van Isis 
mollen. Natuurlijk denken we dat, maar we 
zeggen niet wat we denken. Het politiek 
correcte argument is: “opvang in de eigen 
regio heeft een groot voordeel. Op het 
moment dat de situatie veilig is kunnen de 
mensen makkelijk terug naar hun eigen 
(platgebombardeerde) huis”. 

Trouwens in landen in de regio, waaruit deze 
mensen gevlucht zijn, heeft men een andere 
manier gevonden om het probleem op te 
lossen. Zo werd geantwoord op een vraag 
aan een ambassadeur uit zo’n land waarom 
zij geen vluchtelingen opnemen: “wij kennen 
geen vluchtelingen, alleen maar 
immigranten”. “Voor het toelaten van 
immigranten gelden onze wettelijke 
bepalingen en daar voldoen deze mensen 
niet aan”. 
 
Onderwijl plaatsen we hoge hekken (een 
ijzeren gordijn?) rond de Europese Unie. Zo 
blijft het probleem ver van ons bed en voor 
de mensen die opzoek zijn naar een veilige 
plek, is alleen nog de weg via 
mensensmokkelaars over. Met het gevolg 
dat men veroordeeld is tot een verblijf in de 
illegaliteit. Stiekem wonen met vrouw en 
pasgeboren kind in een schamele stal! 
Een punt om nog eens goed over na te 
denken tijdens de komende periode. 
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Carriére Workshops 
 
Soms heb je de behoefte om eens goed te kijken naar je eigen loopbaan. Het kan zijn dat 
dit gedwongen gebeurd (bijvoorbeeld door overgang naar ‘Switch’), of je wilt jezelf eens 
oriënteren op de mogelijkheden voor een andere functie, organisatie of sector. In deze 
twee carrière workshops kijken we naar je wensen, kwaliteiten, mogelijkheden en de 
vervolgstappen 
 
Er zijn twee verschillende carrière workshops. Deze kun je beiden volgen, of je kunt één van de twee 
workshops bijwonen.  
1. Verleden, heden en toekomst. 
Kwaliteiten, wensen en mogelijkheden; een oriëntatie op jezelf en op de arbeidsmarkt. 
2. Profileren!  
Opvallen, netwerken en jezelf op de kaart zetten. 
 
Voor wie? Voor iedereen die werkzaam is/was in de sectoren Onderwijs, Zorg & Welzijn of Overheid & 
Publieke Diensten 
Wanneer? Woensdag 13 januari 2016 (workshop 1) en woensdag 27 januari 2016 (workshop 2) 
Hoe laat? We beginnen om 17.00 uur en zijn om 20.30 uur klaar. Tijdens de workshops wordt een 
maaltijd aangeboden. 
Waar? CNV Kantoor, Tiberdreef 4, 3561 GG in Utrecht 
Kosten? Leden CNV Connectief: Eén workshop: �97,50, beide workshops: �195,- 
Niet-leden: Eén workshop: �195,-, beide workshops: �390,- 
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Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Sector Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 27e uitgave werkten mee:  
 

Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Jan Fonhof • Jan Hafkamp 
Rien Karreman • Alexander van Kesteren • Sjoerd Kuipers • Ad van Luijn • Ellen Rodenstein 

Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 
 

Reageren?  
mail de voorzitter van de groep Financiën henk.akkerman@gmail.com 

 
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 
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