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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Als dit digitale magazine verschijnt, ligt de 
herfstvakantie alweer nagenoeg achter 
ons. Het jaar loopt alweer naar het einde 
en de 14 wordt dan vervangen door de 15. 
Wat gaat de tijd snel. Als je wat ouder 
wordt, merk je ook dat er steeds meer 
familie, vrienden, kennissen in je omge-
ving, je hebben verlaten. Het is hen niet 
gegeven hier langer te verblijven. 
Scheiden doet lijden is het gezegde en dat 
is zeker waar als je er weer mee gecon-
fronteerd wordt. Mijn schoonvader zei ooit 
tegen mij op hoogbejaarde leeftijd van 91 
jaar maar nog steeds scherp van geest, 
“Henk het is zo stil om mij heen.”  
Ik begreep hem eerst niet zo erg en dacht 
je hebt je vrouw nog en 9 kinderen, 6 
schoondochters en 3 schoonzonen, en 
meer dan 25 kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Maar toen snapte ik hem. Hij 

had geen jeugdvrienden meer over,  
slechts een enkele broer en geen zus 
meer. Zijn lichting was nagenoeg ver-
trokken. Met het verstrijken der jaren 
overkomt ons dat allemaal. Nu is er geluk-
kig wel meer aandacht voor rouwen, rouw-
verwerking en de (mantel)zorg er om 
heen, maar toch…  
Het is goed om even in gedachten stil te 
staan bij hen die ons hebben moeten ver-
laten. 
 
Laten wij ons nu maar storten in het digi-
tale magazine en de dingen van het leven 
weer tot ons nemen en ons verwonderen, 
verbazen en wellicht wel glimlachen om zo 
veel relatieve onbenulligheden. Ik wens u 
allen veel leesplezier en een goed vierde 
kwartaal. Tegen Kerst komen wij weer in 
de lucht met een volgende editie.

 
 
Nieuwe uitgave Financiën Actueel 
 
Voor u ligt weer een nieuwe digitale uit-
gave van onze FinanciënActueel. Er staan 
weer veel onderwerpen in waarbij de rode 
lijn is, althans wat mij betreft, ontwikkelin-
gen buiten onze organisatie, veranderin-
gen binnen onze organisatie, personeels-
beleid c.q. ontwikkeling en last but not 
least, het nog steeds ontbreken van zicht 
op een fatsoenlijke CAO en de ontwikkelin-
gen omtrent ons pensioen.  
 
Voor wat het laatste betreft hebben wij ons 
LGB-lid (Jan Fonhof) heel dicht bij het ABP 
zitten, zodat hij als een van de eersten ons 
kan informeren, zie zijn bijdrage in dit 
magazine. Als het over de CAO gaat, moet 
het niet gekker worden wat mij betreft. 

Lagere overheden, lees gemeenteambte-
naren, hebben een nieuwe cao, terwijl wij 
rijksambtenaren – met de politiek als 
werkgever – nog steeds (en dat al 4 jaar 
lang) géén CAO hebben?! Ik beveel u graag 
het stuk van Jan Rijsdijk aan waarin hij 
daar op ingaat en ons ook wijst op onze 
‘plicht’. Verder hebben wij Heleen Latooij 
(adviseur strategie en personeelsontwikke-
ling bij Financiën) in onze LGB-vergadering 
uitgenodigd en zij heeft een interessant 
verhaal verteld over de visie voor de 
medewerkers bij onze werkgever 
Financiën. De uiteenzetting is niet wollig 
van taalgebruik, maar helder geformu-
leerd met concrete doelstellingen. Wij zijn 
Heleen en Ellen Rodenstein dank 
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verschuldigd voor de uiteenzetting en het 
verslag. 
Onze gastschrijver, de heer Ko-os, doet 
ook weer van zich spreken. Hij laat zien 
dat niet alle geleerden het eens zijn over 
het (aan)geleerde! Het zou mooi zijn als 
meer mensen zich (ook bij onze werk-
gever) zouden kunnen vinden in de bevin-
dingen van de heer Jennings.  
 
Ten slotte zijn er nog een aantal andere 
waardevolle bijdragen geleverd door onze 
collega’s, waar voor wij hen onze dank 
verschuldigd zijn. Schrijven over onder-
werpen die ons raken kost altijd tijd en 
energie. Maar ik ben er ook van overtuigd 
dat wij naast onze vaste schrijvers nog 
meer leden hebben die iets kunnen vertel-
len en willen opschrijven en delen met 
ons. Als je tekst aanlevert gaat het als 
volgt. De tekst zend je per mail in naar mij. 
(he.akkerman@ziggo.nl) Doe dit als zoge-
naamde platte tekst (niet bewerkte tekst 
met vette letters, onderstrepingen, kleur 
enz.)  

Na binnenkomst van de tekst, zend ik dit 
door aan een van onze twee leesouders 
(Ellen Rodenstein en Han Bekker). Zij kij-
ken grammaticaal mee en speuren naar 
typefouten. De eventuele verbeterpunten 
worden naar jou teruggemaild en ná je 
akkoord zend je die versie weer aan mij 
toe. Ik zorg ervoor dat de tekst bij onze 
lay-out man (Sjoerd Kuipers) komt. Sjoerd 
maakt van alle copy een proefdruk, die ik 
nog één keer als laatste check doorlees en 
dan maakt Sjoerd het karwei af, verzorgt 
verder de lay-out en regelt  de verzending 
via het cluster Overheid van CNV Publieke 
Zaak in Den Haag.  Als je het na deze 
uiteenzetting nog steeds aandurft houden 
wij ons van harte aanbevolen voor een 
bijdrage van je. Je ziet dat de onderwerpen 
heel divers zijn. Schroom niet en pak de 
digitale pen op. Het eerst volgende 
nummer verschijnt in de week vóór de 
Kerst en zal uiterlijk 10 december a.s. in 
mijn mailbox moeten zitten.  
 
Ik laat mij graag via de mailbox verrassen.

  
 
Dilemma!? 
 
In de kranten van de afgelopen weken is 
heel veel te lezen geweest over de 
ver(der)gaande robotisering in de maat-
schappij. Een grote kop in 
een landelijk dagblad 
schreeuwde “al 154.000 
administratieve banen weg 
door robots.” Verder stond 
er te lezen dat door de 
robots, internet en verdere 
automatisering grote ver-
schuivingen plaatsvinden 
op de arbeidsmarkt. In de 
jaren 2008 tot en met 2013 
zijn er al 154.000 

administratieve banen verloren gegaan. In 
andere beroepen nam het werkaanbod – 
ondanks de crisis – juist toe. Onderzoe-

kers hebben een groot aan-
tal (702) beroepen doorge-
licht om te kijken hoe groot 
de kans is, dat zij binnen nu 
en twintig jaar door techno-
logie kunnen worden ver-
vangen. Tot de risicogroe-
pen behoren in ieder geval 
de administratieve beroe-
pen! (wij dus) De beroepen 
waar wel groei van werkge-
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legenheid wordt aangenomen zijn onder 
andere specialisten bedrijfsbeheer en 
administratie, gezondheidszorg, docenten 
en ICT-specialisten. Het zijn niet alleen de 
beroepen op basis van wetenschappelijk 
onderwijs. Ook beroepen als interieuront-
werpers, fitnessinstructeurs en deurwaar-
ders worden genoemd. Verder constateren 
economen dat ondanks de verschuivingen 
op de arbeidsmarkt de werkgelegenheid in 
totaliteit in de loop der jaren alleen maar 
is toegenomen en het aandeel van de 
vrouwen op de arbeidsmarkt in het bijzon-
der. Dat zijn dus de goede zaken.  
 
Maar hoe verder met onze eigen 
Belastingdienst? Je hoeft geen grote 
profeet of waarzegger te zijn om de ont-
wikkelingen ook door te vertalen naar 
onze administratieve werkzaamheden.  
Er zal ongetwijfeld ook bij ons (verder) 
gekrompen worden, niet alleen vanwege 
het regeringsbeleid maar ook vanwege 
voortschrijdende technieken. Het koeste-
ren van onze baan is niet zo raar, maar 
misschien kunnen wij hier en daar iets 
soepeler kijken naar verschuivingen 

binnen de Belastingdienst. Als wij ons iets 
inschikkelijker tonen op sommige 
momenten, maken wij het de organisatie 
en het krachtenspel tussen werkgevers en 
werknemers wat gemakkelijker en dat 
komt uiteindelijk ons allen ten goede.  
 
Let op, ik zeg hier dus niets over het 
accepteren van geen CAO! Ik vind dat zelf 
een heel slechte daad van de werkgever 
dat er op financieel gebied – zeker voor de 
onderkant van de salarislijn – helemaal 
niets is gedaan in de laatste jaren! Dat 
getuigt niet van goed werkgeverschap. Ik 
zeg alleen iets over het in stand houden 
van de arbeidsplaatsen zonder dat partijen 
(werkgever en werknemer) zich in beton 
storten bij de huidige ontwikkelingen.  
 
En ja, ik snap dat verder reizen heel verve-
lend is en niet bijdraagt aan een prettige 
privésituatie, maar beter een baan dan 
geen baan is mijn stelling, zeker gelet op 
de bovengeschetste ontwikkelingen. Het 
zou mooi zijn als wij dit in ons achterhoofd 
meenemen bij allerlei bespiegelingen. 
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Zonder wrijving geen glans   
 
De baas tegenspreken doe je niet zo gauw. 
Toch zouden de bazen blij moeten zijn met 
kritiek van de werkvloer want zonder wrij-
ving geen glans! Jolenta Wijers, journaliste 
bij de Holland Media Combinatie, heeft afge-
lopen zaterdag 18 oktober een aardig artikel 
geplaatst waarvan ik jullie toch graag deel-
genoot wil maken omdat het zo mooi zou zijn 
als ‘onze bazen’ dit ook lezen. 
 
Als je nooit tegenspraak ontmoet, hoe weet 
je dan dat je je werk goed doet? Weten of je 
je werk goed doet is belangrijk voor werkne-
mers maar ook de top van de organisatie 
heeft dat nodig en begint tegenspraak meer 
te waarderen. Kritische geluiden uit de orga-
nisatie zijn steeds vaker welkom en maken 

de organisatie ster-
ker. Dat komt vooral 
omdat zij tunnelvisie 
en bedrijfsblindheid 
helpen voorkomen. 
Twee mensen zien nu 
eenmaal meer dan 
een. Ook verschillen 
in achtergrond, 
opleiding en werk-
ervaring zorgen voor 
een bredere kijk op 
zaken en dus voor 

betere besluiten. Een ander belangrijk plus-
punt is dat de medewerkers zich meer 
betrokken voelen. Dat maakt dat zij zichzelf 
graag blijven verbeteren, door te leren van 
hun fouten en door met nieuwe ideeën te 
komen. Een van de bekendste aanhangers 
van tegenspraak is misschien wel oud-
minister van Financiën, Gerrit Zalm.  
De huidige voorman van ABN/AMRO zei in 
het tijdschrift Managementteam, het 
sergantmajoorsmodel: “Ik ben hier de baas, 
ik weet het het best en ik zeg precies wat je 

moet doen” lukt niet meer.  
Natuurlijk moet de leidinggevende soms 
beslissingen nemen, maar het basismodel is 
dat de werknemers zelf met ideeën komen. 
Het moet een permanent verbeterproces 
worden. Je haalt enorm veel kennis en erva-
ring op, die op de werkvloer leeft en die wij 
op het hoofdkantoor echt niet hebben. Die 
benut je voor je organisatie en je klanten. 
Vaak hebben directeuren of bestuursvoorzit-
ters een dominante leidersstijl. Construc-
tieve kritiek verhoogt de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces. De kans waarbij 
risico’s over het hoofd worden gezien, wordt 
kleiner. Daarom vinden wij het organiseren 
van tegenspraak belangrijk!” Nog onlangs 
riep de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid besturen van woningcor-
poraties, onderwijs- en zorginstellingen op 
ervoor te zorgen dat ze voortaan weerwerk 
krijgen. Juist deze organisaties kregen de 
laatste tijd met flink wat schandalen te 
maken. Het lijkt er dus op dat tegenspraak 
zo langzamerhand op waarde wordt geschat. 
Het bedrijfsleven, van nature daadkrachtiger 
dan grote overheidsorganisaties, omarmt 
het fenomeen al langer. De meeste bazen, 
zo blijkt uit onderzoek, krijgen het liefst 
tegenspraak als ze bezig zijn met een strate-
gie uit te stippelen. Maar ook als de beslui-
ten eenmaal zijn gevallen staan zij er nog 
voor open omdat ook aan de uitvoering vaak 
nog wat valt te verbeteren. Innovatie veran-
deraar Bart Stofberg schrijft het succes toe 
aan de Nederlandse bereidheid naar tegen-
spraak te luisteren. Iedere verbetering is 
ooit begonnen met een meningsverschil met 
iemand die vond dat het anders moet. Het is 
de kunst de goede meningsverschillen te 
herkennen en te koesteren!  
 
Met dank aan Jolenta Weijers
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Belangenbehartiging • Loek Schueler 
 

De afgelopen weken heb ik 
e-mails ontvangen en ook 
zijn er vragen via de 
website gesteld over de 
zichtbaarheid van het CNV 
Publieke Zaak. Dit soort 
signalen neem ik zeer 
serieus en bespreek dit 
ook in het Landelijk 

Groepsbestuur (LGB). Want het gaat vaak 
om fysieke (leden)bijeenkomsten, flyers, 
posters, etc. Dat kan niet alleen van mij 
komen, dat organiseren we via het LGB en 
de regionale groepsbesturen (RGB). 
 
Ik ben groot voorstander om zo veel moge-
lijk gezamenlijk als vier vakbonden op te 
trekken. Vooral als er uitleg moet worden 
gegeven over in het GOBD genomen 
besluiten, want daarin zouden we niet van 
mening (mogen) verschillen. Onlangs 
heeft de dienstleiding heldere afspraken 
(her)bevestigd over kantinebijeenkomsten 
van vakbonden. Goedkeuring voor kantine-
bijeenkomsten gaat via 'Den Haag' en zal 
gericht zijn op gezamenlijke bijeen-
komsten over onderwerpen uit het GOBD 
of in het kader van CAO. Uiteraard zijn 
eigen vakbondsbijeenkomsten niet 
verboden, maar zullen dan op een andere 
locatie georganiseerd moeten worden.  
 
Onze benadering is gelijk gebleven. Mocht 
er behoefte zijn aan een toelichting of een 
bijeenkomst voor leden, neem dan contact 
op met je regiobestuur. Dan gaan we dat 
organiseren en zal ik uiteraard kijken of ik 
er ook bij aanwezig kan zijn. 
Maar anderzijds gaat het wat mij betreft 
niet alleen om zichtbare acties. Een groot 
deel van mijn werk als belangenbehartiger 
is onzichtbaar. CNV Publieke Zaak heeft 

een eigenstandige stijl van overleg voeren. 
Voor ons blijft dialoog altijd nodig, nuttig 
en essentieel. Dit betekent dat ik een groot 
deel van de tijd bezig ben met belangen-
behartiging dat niet of nauwelijks zicht-
baar is. CNV Publieke Zaak zal tot het 
uiterste gaan om er (voor of achter de 
schermen) uit te komen. Ik baseer me dan 
als bestuurder op de signalen die ik recht-
streeks of via het LGB krijg aangeleverd. 
Natuurlijk toets ik of het een collectieve 
zaak is en de signalen waarheidsgetrouw 
zijn, voordat ik ermee aan de slag ga.  
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik alle 
frustraties, problemen, individuele zaken, 
etc. zonder meer overneem naar het 
overleg of naar de pers. Dat moet 
waarheidsgetrouw, van collectieve aard en 
(desgevraagd) ook te herleiden zijn. 
Actuele voorbeelden zijn de problemen 
rondom maatwerkafspraken en de ADAC-
opleidingseis. CNV Publieke Zaak gaat dus 
eerst onderzoeken, verkennen en aftasten 
om daarna in de formele en eventuele 
informele gesprekken de boodschap 
(blijvend) helder neer te leggen en aan te 
dringen op het vinden van een oplossing. 
Dat is dus ook belangenbehartiging. 
Helaas voor velen onzichtbaar, maar is wel 
datgene wat ik in jouw belang doe. En naar 
mijn beleving worden we zeer serieus 
genomen, zijn we krachtig genoeg in deze 
aanpak en krijgen we zaken ook voor 
elkaar. Nog een voorbeeld. Onlangs 
hebben enkele CNV-ers (Rien Karreman, 
voorzitter COR en Henk Akkerman, 
voorzitter LGB Financiën) en ik een 
gesprek gehad met een journalist van de 
Telegraaf. Hij wilde meer achtergronden 
hebben van de Belastingdienst om allerlei 
tussentijdse signalen te kunnen duiden. 
We hebben hem kunnen vertellen wat de 
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context is van bezuinigingen en 
investeringen, van politiek en uitvoering, 
van keuzes en dilemma's en van inci-
denten tot de dagelijkse werkelijkheid. 
 
Dus CNV Publieke Zaak is dagelijks bezig 
met het behartigen van jouw belangen, 
zichtbaar en onzichtbaar. Onzichtbaar 
betekent niet dat alles vaag, abstract, 
achter de schermen, niet te volgen en dus 
ook niet door mij te verantwoorden is! 
Uiteraard zorg ik bij belangrijke momen-
ten voor zichtbare terugkoppeling. Een 
dergelijk voorbeeld is het gesprek met 
staatssecretaris Wiebes.  
Natuurlijk hebben wij de kans gegrepen 
om onze signalen van de Belastingdienst 

onder zijn aandacht te brengen. Direct na 
afloop heb ik alle leden via een nieuws-
brief geïnformeerd over dit gesprek. Dat 
heb ik ook gedaan toen er onlangs wat 
onrust was in Roermond. Na een inhoude-
lijke ledenbijeenkomst met de NCF, heb ik 
alle zaken in een nieuwsbrief op een rij 
gezet. (zie blad 17)  
 
Zo werk ik en behartig ik onze CNV-doelen! 
Ik kan dit niet zonder ogen en oren van jou, 
dus blijf mij, het RGB en het LGB voeden 
met informatie. Dan krijgt mijn werk 
inhoud en de signalen kan ik dan nog beter 
afgeven daar waar het op dat moment 
hoort! 
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Maatwerk • Loek Schueler 
 
Sinds de start van het concentreren van 
processen en de sluiting van kantoren, 
werkt de dienstleiding met de zoge-
naamde Belangstellingsregistratie (BSR).  
Door het invullen van deze BSR wordt dui-
delijk welke keuzes de medewerkers 
maken (met het werk mee, ander proces, 
ander kantoor of flexpool). De Groeps-
ondernemingsraad-Belastingen (GOR) 
heeft met Algemeen Directeur 
Belastingen Hans Blokpoel aanvullende 
afspraken gemaakt waarbij individueel 
maatwerk mogelijk wordt als de reis-
afstanden te groot worden. Maar in de uit-
voering is dit maatwerk niet altijd goed 
uitgevoerd. Vandaar dat de dienstleiding 
de afgelopen maanden alle maatwerk 
afspraken heeft bezien en heroverwogen. 
Tegelijkertijd startte BSR4 en BSR5 waar-
door in de voorlichting veel verwarring is 
ontstaan.  
 
In het Georganiseerd Overleg Belasting-
dienst (GOBD) hebben we uiteraard mel-
ding gemaakt van de onrust door de vele 
versies en varianten van het stappenplan, 
de handleiding en de toelichting bij maat-
werk. Daarnaast wilden we in het GOBD 
goede en heldere afspraken maken over 
het maatwerk. De onderstaande punten 
hebben wij geconstateerd en geconclu-
deerd: 
 
 de maatwerkafspraken zijn bedoeld 

om bij sluiting van het kantoor in indi-
viduele gevallen het werk passend te 
krijgen;  

 de dienstleiding wil willekeur voor-
komen;  

 de dienstleiding is de afgelopen 
periode bezig geweest om een heldere 

set van afspraken samen te stellen; 
daartoe hebben zij een handleiding 
opgesteld voor leidinggevenden en per 
te sluiten locatie een team beschik-
baar om de ondersteunen;  

 dat er onder het personeel nu sprake 
is van verwarring doordat enkele 
collectieve kaders tussentijds uit de 
eerdere handleiding is gehaald (dit is 
gedaan om het geen collectief 
karakter te geven en meer ruimte te 
geven voor individuele gevallen);  

 dat medewerkers de gelegenheid 
hebben om ook na sluiting van de BRS 
hun keuze kunnen herzien (mochten 
de kaders veranderd zijn of de facili-
teiten niet toereikend zijn en de mede-
werker een andere keuze wil maken);  

 dat een Toetsingscommissie (waar wij 
als bonden aan deelnemen) kijkt naar 
de toepassing;  

 dat de dienstleiding vindt dat de facili-
teiten die door Belastingen in speci-
fieke situatie (sluiting en lange reis-
tijd) worden toegepast aantrekkelijk 
zijn voor het oplossen van problemen.  

 en dat de bonden kunnen aangeven 
daar waar zich soortgelijke situaties 
en omstandigheden zich voordoen 
(denk aan B/CFD/FIOD/Douane, etc.) 
wij dit aan de dienstleiding kunnen 
melden om mogelijk ook dezelfde 
faciliteiten toe te gaan passen in over-
leg. Dus goed voorbeeld doet volgen!  

 
Mocht je in dezelfde situatie zitten door de 
sluiting van het kantoor en te maken 
krijgen met grote reisafstanden, dan hoor 
ik het graag, zodat wij dit onder de aan-
dacht kunnen brengen bij de dienstleiding.
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De HR-agenda voor ‘onze’ toekomst • Ellen Rodenstein  

In de vergadering van het landelijk 
groepsbestuur van 26 september 
verzorgde Heleen Latooij een presen-
tatie over de HR-agenda 2014-2017. 
Heleen is sinds twee jaar adviseur 
strategie en organisatieontwikkeling bij 
het Ministerie van Financiën/DG 
Belastingen en penvoerder van de HR-
agenda.  
 
Het was nog even spannend of zij 
vandaag zoals afgesproken aanwezig 
kon zijn, want aan de vooravond van 
deze dag is er een uitzending van het 
programma ‘Zembla’ geweest met als 
thema ‘de misgelopen miljarden.’ Maar 
het was vooralsnog heel rustig in de 
media, dus haar inzet op het ministerie 
was niet direct noodzakelijk.  
 
Er volgt een korte gedachtewisseling 
over de uitzending en de reacties die via 
de beeldkrant zijn 
gegeven en de Kamer-
vragen die inmiddels 
zijn binnengekomen. 
De conclusie is wel, dat 
niet de Belastingdienst 
in de lead is, maar dat 
het politieke keuzes 
betreft. Neemt niet 
weg dat het ook onder-
werp van gesprek zal 
zijn in het GOBD-over-
leg met Peter Veld.  
 
Heleen begint haar 
presentatie en neemt 
ons mee in een over-
zicht van bespreek-
punten en geeft daarbij 

een korte uitleg. 
 
The road to... 
Waar komen we eigenlijk vandaan en 
waar willen wij naartoe met HR? De 
ambitie op het HR-domein is beschreven 
in de HR-agenda en wordt geconcreti-
seerd in de roadmap HR. Die roadmap 
wordt, evenals de HR-agenda, samen 
met de HR-directeuren en HR-adviseurs 
uit de dienstonderdelen opgesteld.  
Natuurlijk is deze weg gebaseerd op de 
uitgangspunten zoals neergelegd het 
MLTP 2014-2017. In dat MLTP wordt 
duidelijk dat er als gevolg van verande-
ringen in het werk ook stevige HR en 
organisatievraagstukken zijn te beant-
woorden. Mobiliteit speelt, mede als 
gevolg van leeftijdsuitstroom, een grote 
rol de komende jaren. Dit brengt met 
zich mee dat aandacht voor de perma-
nente opdracht van HR: de juiste per-

soon, op het juiste 
moment op de 
juiste plaats, de 
komende jaren nog 
belangrijker is.  
 
Doordat het werk 
verandert, bijvoor-
beeld door het door 
ontwikkelen van 
handhavingsregie 
en digitalisering en 
automatisering van 
het werk vraagt dit 
van medewerkers 
een (kennis) veran-
dering om het werk 
goed te kunnen blij-
ven doen. HR heeft 
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een belangrijke rol bij het goed laten 
verlopen van dit proces.  
Ook de ( HR)- organisatie zelf moet 
veranderen. Het employability center 
(EC) had bij de oprichting de opdracht 
zich te richten op de doorstroom van 
medewerkers. Maar met de werving van 
ITI-medewerkers moest het EC zich 
eerder dan verwacht bekwamen in 
grootschalige werving en selectie van 
nieuwe medewerkers. De HR functie van 
de Belastingdienst verdient ook aan-
dacht. HR heeft een faciliterende en 
ondersteunende rol voor manager en 
medewerker bij veranderingen.  
Verder komen er kansen voor mensen 
door de grootschalige leeftijds-
uitstroom. Daarom komt er tussen nu 
en twee jaar ruimte en daarmee kansen.  
Medewerkers krijgen daardoor kansen 
en bij deze ook een appél aan medewer-
kers om die kansen te pakken. Praat 
met je manager over mobiliteit; maak 
het onderwerp van gesprek! 
 
... future! 
Je bent nooit klaar voor de toekomst, 
veranderingen zullen er altijd blijven 
wat steeds weer aanpassing vraagt van 
zowel de medewerkers, managers en de 
organisatie. Daarom is het gesprek 
tussen manager en medewerker zo 
belangrijk. Veranderingen met elkaar 
bespreken. Wat betekent dit voor het 
werk, heb ik bijscholing nodig, zijn er 
andere plekken in de organisatie waar 
ik mijn kwaliteiten verder kan 
ontwikkelen?  
 
Alle inspanningen zijn erop gericht om 
een organisatie te zijn waar de huidige 
maar ook toekomstige medewerkers 
trots op zijn. Jonge mensen die denken 

anders over hun loopbaan dan ouderen. 
Die verandering over generaties heen, 
daar moet de organisatie samen met de 
medewerkers op inspelen. Hoe kunnen 
we van elkaar leren?  
 
Mede door de invloed van de politiek 
maar ook veranderingen op de arbeids-
markt en technologische ontwikkelin-
gen hebben invloed op het werk bij de 
Belastingdienst. Met deze dynamiek 
moeten we leren omgaan en erop leren 
inspelen onder andere door de 
vernieuwde uitvoeringstoets zoals aan-
gekondigd in de brede aanpak.  
 
Communicatie en uitleg over de veran-
deringen is hierbij heel belangrijk. Niet 
meer maar betere communicatie.  
 
HR-functie  
De HR-functie vertoont achterstallig 
onderhoud gezien de ontwikkelingen 
binnen en de buiten de Belastingdienst. 
Er wordt bekeken wat een optimale HR-
functie is voor de Belastingdienst. 
Jan Willem Millenaar (-Belastingen) en 
Gerbrand van Dam (-CFD) zijn, zijn 
samen met adviseurs uit de dienst, 
bezig om een update van de functie vast 
te stellen. Belangrijk daarbij is dat 
gekeken wordt naar gemeenschappe-
lijkheden over de dienstonderdelen 
heen. Waar zitten mogelijkheden tot 
samenwerking? Wat is een business 
partner? De volgende stap is onder-
zoeken welke kennis en vaardigheden 
van de HR adviseurs daarbij past. 
 
Vooruitkijken 
De juiste persoon, op de juiste plek op 
het juiste moment vereist dat we meer 
zicht krijgen op personele bewegingen 
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mede als gevolg van veranderingen in 
de omgeving. Omgevingsanalyse, stra-
tegische personeelsplanning en HR-
analytics zijn de instrumenten om voor-
uit te kijken en te kunnen anticiperen op 
wat er komen gaat zodat de juiste 
persoon, op het juiste moment op de 
juiste plaats beschikbaar is. Kennis en 
kunde van onze medewerkers, wie heeft 
welke expertise en competenties, is een 
onderdeel van strategische personeels-
planning.  

Het blijkt lastig te zijn om dit in 
beeld te krijgen. De manager 

en de gesprekkencyclus zijn 
hierbij cruciaal en ook 
werkplus ten behoeve voor 
een interne transparante 

arbeidsmarkt gaat helpen 
bij het inzichtelijk krijgen hiervan. 

Om de kwaliteit van de gesprekken die 
een manager heeft met zijn mede-
werkers te optimaliseren zijn er in de 
leiderschapsapp-trainingen beschikbaar 
voor de manager.   
 
Dilemma’s 
Stel, je hebt een medewerker van 50-
plus wat kun je hem/haar dan nog 
bieden? Als je de medewerker vraagt 
wat deze zou willen dan wil hij/zij niet uit 
het proces waar men nu werkzaam is. 
Toch is het belangrijk om mobiliteit, 
verticaal en horizontaal, bespreekbaar 
te maken en te houden.  
 
Uit het overleg komt naar voren dat de 
afstand tussen medewerker-manager 
groter is geworden en het contact daar-
door beperkt is. Een basis voor 
passende opleiding en/of begeleiding is 
immers een veilige werkplek met een 
manager waar je mee kunt praten en 

dat missen we. De vergadering consta-
teert een zekere gelatenheid onder 
medewerkers.  
Zittende medewerkers blijven de 
komende jaren in de meerderheid, dus 
daar moet je zeker je pijlen op richten 
en niet alleen op de jonge medewer-
kers. 
Ook het vertrouwen van de organisatie 
zelf zou weer krachtiger moeten 
worden. Bijvoorbeeld een compliment 
over de VIA-aangifte blijken we niet in 
ontvangst te kunnen nemen, heb ik 
gemerkt. Wees gewoon trots op het 
bereikte! We willen dat mensen weer op 
het puntje van de stoel zitten van 
enthousiasme en trots. 
 
Talenten 
Op dit moment zijn er verschillende 
trainee programma’s. Dit met het oog 
op de toekomst. Een strenge selectie 
aan de voordeur en een stevig 
programma van twee jaar. Ook intern 
wordt aan talentontwikkeling gedaan, 
zoals de strategische ontwikkelgroep. 
Hiermee anticiperen we mede op de 
leeftijdsuitstroom die komen gaat.  
Voor managers geldt, meer nog dan 
voorheen, dat HR een belangrijk deel is 
van hun werk.  
 
P-direkt is daarbij een ondersteunend 
middel. Na een moeilijke start van dit 
instrument zijn een hoop verbeteringen 
aangebracht. Tijdens de cursus over de 
mogelijkheden die je als manager hebt 
met P-direkt blijkt telkens weer dat 
men aangenaam verrast is en het echt 
als toegevoegde waarde ervaart.  
Verbinding door samenwerken zowel in- 
als extern is het laatste maar niet onbe-
langrijke speerpunt. Rijksbreed zijn er 
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ontwikkelingen ten aanzien van de HR- 
functie waar we in meedenken, de HR-
directeuren die zich hebben gecommit-
teerd aan het concretiseren van de HR-
agenda en binnen de Belastingdienst is 
de kweekvijver 
BelastingTelefoon/Belastingen in 
Utrecht een mooi voorbeeld. 
 
HR heeft op dit moment een concern 
brede scope. Sleutelwoorden zijn: 
kansen verbinding en leiderschap. De 

stip op de horizon ligt op 2017. Met 
kleine stappen komen we uiteindelijk op 
die stip! 
 
Met een bijzondere dank aan Heleen Latooij 
voor haar presentatie en dit artikel. 
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Een nieuwe CAO • Jan Rijsdijk 
 
In toenemende mate wordt door de 
vakbondsleden de terechte vraag 
gesteld “hoe staat het toch met de 
nieuwe CAO”? 
De afgelopen jaren hebben zich geken-
merkt door grote onzekerheid bij de 
rijksambtenaren. Door forse bezuini-
gingen op de personeelsbudgetten zijn 
er veel arbeidsplaatsen verdwenen. De 
afspraken die zijn gemaakt in het kader 
van het VWNW (-Van Werk Naar Werk-) 
beleid hebben er voor gezorgd dat 
gedwongen ontslagen konden uitblijven. 
Op zich een goede afspraak waar je in 
een tijd van enorme werkloosheid op 
zich blij mee mag zijn. De uitvoering van 
dit beleid heeft echter wel ingrijpende 
gevolgen voor het personeel. 
Denk hierbij aan de sluiting van 
gebouwen waardoor grote aantallen 
collega’s ander werk moeten gaan doen 
op een andere locatie. Naast de conse-
quenties voor de direct betrokkenen 
betekent dit ook dat de werkdruk voor 
sommigen onevenredig toeneemt en 
belangrijke taken niet of niet voldoende 
kunnen worden uitgevoerd. Dit zorgt 
voor veel frustratie bij de medewerkers 
en de overheid loopt ook nog eens veel 
geld mis! Wij hebben dit probleem bij de 
dienstleiding veelvuldig en met klem 
aan de orde gesteld. De dienstleiding is 

er inmiddels van overtuigd dat 
drastische maatregelen nodig zijn om 
dit probleem op te lossen. 
Onze onderhandelaars hebben dit ook 
nadrukkelijk met de staatssecretaris 
van Financiën besproken. Dit betekent 
niet dat het probleem binnen de kortste 
keren de wereld uit is, maar de politiek 
is er wel van doordrongen dat zwaar 
ingezet moet worden op vereenvoudi-
ging van de wetgeving zodat de 
Belastingdienst haar taak weer op 
goede wijze kan uitvoeren! Dit is in het 
belang van de medewerkers maar uit-
eindelijk ook voor de belasting-
opbrengsten. 
Naast de inkrimping van het perso-
neelsbestand heeft nagenoeg de gehele 
collectieve sector al enkele jaren te 
maken met een vanuit het kabinet opge-
legde nullijn. Hierdoor kon het stand-
punt van de werkgever, op het gebied 
van de loonontwikkeling, niet in bewe-
ging worden gebracht. 
Inmiddels is economisch herstel zicht-
baar geworden en zien we in bijna alle 
sectoren weer beweging ontstaan.  
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Een treffend voorbeeld hiervan is de 
onlangs gesloten CAO voor gemeente-
ambtenaren. Voor het bereiken van een 
akkoord was wel felle actie van de 
gemeenteambtenaren nodig maar de 
CAO kwam er! 
Vanwege het uitblijven van de CAO-Rijk 
hebben de gezamenlijke vakbonden op 
16 september 2014 een plan van aanpak 
aan de kaderleden gepresenteerd. Doel 
is de vakbondsleden bewust te maken 
dat actie om tot een nieuwe CAO te 
komen nodig is! 
Het kader zal per departement een 
keuze kunnen maken uit een scala van 

activiteiten, die passen bij de dienst en 
zijn specifieke situatie. 
Iedereen wordt opgeroepen de acties te 
ondersteunen om zo spoedig mogelijk 
tot een nieuwe CAO te komen (zie 
www.vakbondinactie.nl ). 
Natuurlijk zal de bond er voor waken dat 
dit op een juridisch verantwoorde wijze 
zal plaatsvinden, zo nodig kunnen leden 
ook individueel bijstand vragen als dit 
nodig mocht zijn. 
Het heeft nu lang genoeg geduurd, die 
CAO moet er komen! Kom in actie!

 
 
 
Bron: www.rijksoverheid.nl 
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Pensioen • Jan Fonhof 
 
Wie heeft of krijgt hiermee nou niet te 
maken?  
Er is in pensioenland al veel veranderd 
en het verandert waarschijnlijk binnen-
kort weer. Wat is het geval? 
 
Het kabinet heeft aanpassingen voorge-
steld over het financieel toetsingskader 
(FTK). Maar wat is nu eigenlijk dat FTK? 
En wat betekent deze aanpassing? 
 
Het FTK is een verzameling van 
(reken)regels voor pensioenfondsen. 
Het FTK is vastgelegd in de Pensioenwet 
en in het Besluit financieel toetsings-
kader pensioenfondsen.  
 
Wat staat er in het FTK? 
In het FTK staan onder andere de vol-
gende zaken omschreven: 
 Rekenregels waarmee pensioen-

fondsen hun dekkingsgraad bereke-
nen. Aan de hand van de dekkings-
graad wordt gekeken of een pensi-
oenfonds kan indexeren of niet, of 
juist moet korten.  

 Dat er een kostendekkende premie 
moet zijn.  

 Hoe fondsen moeten communiceren 
met hun deelnemers.  

 Aan welke eisen pensioenfondsen 
moeten voldoen als het gaat om 
boekhouding/verantwoording. 

 
Waarom is er een FTK? 
Het FTK bestaat sinds 1 januari 2007 en 
is ingevoerd om inzichtelijker te maken 
of een pensioenfonds voldoende geld in 
kas heeft, om de deelnemers ook daad-
werkelijk hun pensioen te kunnen uitke-
ren.  
 
Gevolgen FTK voor deelnemers 
pensioenfondsen 
Sinds de invoering van het FTK wordt er 
geen gebruik meer gemaakt van een 
vaste rekenrente van 4 procent, maar 
wordt er gekeken naar de rentestand op 
de markt. Voordeel van deze 
marktbenadering is dat het inzicht biedt 
in de kans dat een pensioenfonds op 
korte termijn zijn verplichtingen kan 
nakomen. Het nadeel is dat de 
marktwaarde pensioenfondsen dwingt 
om vooral bezig te zijn met de korte 
termijn, terwijl het bij de pensioenen 
juist om de lange adem gaat.   
De vakcentrales en de 
Pensioenfederatie (vertegenwoordiger 
van de pensioenfondsen) hebben elk een 
reactie gegeven op de laatste 
wijzigingsvoorstellen. Het is 
aanbevelingswaardig om je daarin eens 
te verdiepen en daarover iets meer te 
lezen. 
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Daarom verwijs ik graag naar: 
 De reactie van de vakbonden/-

organisaties:  
https://www.cnvo.nl//actueel/nieuws/onder
wijs-nieuws/nieuws-details/article/nieuwe-
pensioenregels-slaan-gat-in-koopkracht/ 
klik op deze site ook door op de brief 
zelf die verzonden is.  

 
 De reactie van de Pensioenfederatie 

(vertegenwoordiger van de 
pensioenfondsen): 
http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/sta
ndpunten/Pages/Herziening_Financieel_Toe
tsingskader_FTK_19.aspx 

 
Tot slot adviseer ik om ook eens te 
kijken naar een recente uitzending van 
BusinessClass. Daarin geeft de 
voorzitter van de Koepel van 
Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden een aardige inkijk in 
de pensioenproblematiek van vandaag 
de dag. 
http://www.business-
class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/mart
in_van_rooijen_/id/944 
 
Toch goed om te weten: 
Het vermogen van ABP bedroeg eind 
juni 2014 circa � 325 miljard. Dit bedrag 
is door ABP zorgvuldig belegd. 
Afhankelijk van het rendement van de 
beleggingen verandert dit vermogen 
voortdurend. Het ABP publiceert de 
stand van het vermogen na afloop van 
ieder kwartaal.  
Bron: http://www.abp.nl/over-
abp/resultaten/dekkingsgraad/dekkingsgraad.asp 
 
Over de afgelopen 20 jaar behaalde het 
ABP een gemiddeld rendement van 
7,2% op beleggingen. Toch heeft het 
ABP veel last van de economische 
crisis. De lage marktrente heeft 

namelijk een directe invloed op de 
resultaten. Met een lage rente heeft het 
ABP meer geld nodig om aan de 
pensioenverplichtingen in de toekomst 
te kunnen voldoen.  
Bron: http://www.abp.nl/over-abp/nieuwe-
pensioenregeling/waarom-veranderen.asp 
 
Het goede en slechte nieuws van de 
nieuwe pensioenregels: 
 
Het goede nieuws   
De kans op een plotselinge en forse 
verlaging van het (opgebouwde) 
pensioen wordt kleiner. Fondsen mogen 
eventuele financiële tegenvallers 
namelijk over 10 jaar uitsmeren. 
De premie wordt vanaf 2015 stabieler 
dan tot nu toe. 
De gemiddelde dekkingsgraad mag over 
12 maanden worden berekend, in plaats 
van per maand. Daardoor zijn fondsen 
minder afhankelijk van 
momentopnames (dagkoersen). 
 
Het slechte nieuws 
Fondsen mogen het (opgebouwde) 
pensioen later en minder indexeren, ook 
als de financiële positie verbetert. 
Daarom wordt het voor fondsen 
moeilijker om een waardevast pensioen 
te bieden. 
De nieuwe regels bieden ook weinig 
mogelijkheden om de gemiste indexatie 
van de afgelopen jaren in te halen. De 
indexatieachterstand bij ABP is nu 
9,24%. 
Het aantal regels neemt toe. En ze zijn 
ingewikkelder en moeilijker uit te 
leggen. Dat leidt tot hogere 
uitvoeringskosten.  
Bron: http://www.abp.nl/over-abp/nieuwe-
pensioenregeling/nieuwe-
pensioenregels/default.asp  
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Bron: Website mijnvakbond.nl  • Bijgewerkt: 14-10-2014 15:32 

Onderhandelingsresultaat ABP-regeling 
Vakbonden en werkgevers hebben voor het pensioenfonds ABP een onderhandelingsresultaat 
bereikt over de nieuwe pensioenregeling zoals die gaat gelden vanaf 1 januari 2015. Een 
aanpassing van de pensioenregeling is noodzakelijk omdat het kabinet bezuinigingen 
doorvoert waardoor vanaf 2015 minder pensioenopbouw mogelijk is. Deze bezuiniging staat 
bekend als de beperking van het fiscale pensioenkader Witteveen 2015.  

CNV Publieke Zaak is geen 
voorstander van deze verdere 
inperking van de fiscale ruimte voor 
pensioenopbouw. In onze ogen zal dit 
er toe leiden dat werknemers in de 
toekomst onvoldoende kunnen sparen 
voor na hun pensionering. De 

maatregel is echter goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en moet dus worden 
verwerkt in de ABP-regeling.  De inzet van CNV Publieke Zaak was om de verslechtering van het 
ouderdomspensioen zoveel mogelijk te compenseren door verbeteringen in andere onderdelen 
van de regeling, en daarnaast arbeidsvoorwaardengeld dat niet meer aan pensioen mag worden 
uitgegeven terug te laten komen in het salaris. Uitkomst van de onderhandelingen: enerzijds 
wordt de verlaagde pensioenopbouw in de nieuwe regeling deels gecompenseerd door onder 
andere een beter nabestaandenpensioen (dat bij pensionering ook omgeruild kan worden voor 
ouderdomspensioen). Anderzijds is door een lagere premie en overdracht van werkgeverspremie 
naar een salarisverhoging, op 1 januari a.s. sprake van een behoorlijke koopkrachtverbetering.  
 
Hoofdlijnen: 
1. Pensioen en premie 
Je mag vanaf 2015 minder pensioen opbouwen: voor het ABP wordt dit per jaar 1,875% van je 
salaris boven de 12.552,- euro. Dit was 1,95% over het salaris boven 11.150,- euro. 
Om iedereen toch een zo hoog mogelijk pensioen te laten opbouwen binnen de nieuwe fiscale 
regels, krijgen inkomens tot 37.400,- euro een opbouw van 1,701% over het salaris boven de 
10.024,- euro. Deze gestaffelde premie en franchise verdeling leiden tot de best mogelijke 
opbouw voor de verschillende inkomensgroepen. 
De pensioenpremie daalt door de opgelegde versobering in 2015 met 2,5%. Hiervan wordt 1,3% 
gebruikt voor verbeteringen van de ABP-regeling en 1,2% voor verbetering van de koopkracht via 
lagere werknemerspremie en salarisverhoging.  
 
2. Het voorwaardelijk pensioen (VPL) 
Dit is een toezegging voor medewerkers die voor 2006 meebetaalden aan de FPU. De FPU werd 
afgeschaft door het kabinet. Voor deze medewerkers is geregeld dat zij ter compensatie extra 
ouderdomspensioen krijgen. Ook was er een groep die de volledige FPU kon behouden. 
De versobering voor het gewone ouderdomspensioen gaat ook doorwerken in dit stukje 
voorwaardelijk pensioen. Dat wordt voor mensen die vanaf 2015 met pensioen gaan berekend op 
een leeftijd van 67. Vanaf 2015 zijn er tevens geen mensen meer met uitzicht op een volledige 
FPU, waardoor de premie daalt. Bij elkaar daalt de VPL-premie, die wordt betaald door de 
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werkgever, met 2,3%. Daarvan wordt ongeveer de helft besteed aan verbetering van het 
nabestaandenpensioen. Dit is belangrijk omdat je via een uitruil van het nabestaandenpensioen 
je ouderdomspensioen kunt verhogen. De andere helft gaat naar de cao tafel voor verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden. 
 
3. Topinkomens 
Pensioenopbouw via de collectieve ABP regeling is vanaf 2015 voor inkomen boven de 100.000,- 
niet langer mogelijk. Het kabinet maakt dit fiscaal onmogelijk. We zijn nog in onderhandeling om 
te kijken of we afspraken kunnen maken voor een netto-spaarregeling bij het ABP als alternatief. 
 
4. AOW leeftijd 
Vanaf 2015 sluit het pensioen aan op de individuele AOW leeftijd van uiteindelijk 67. Je kunt zelf 
beslissen het ABP pensioen te vervroegen tot maximaal 60 jaar. Je kunt het ook uitstellen, tot 5 
jaar na de voor jou geldende AOW leeftijd. Bij een leeftijd van 66 jaar dus tot 71. 
In dit akkoord is ook afgesproken dat alle leeftijdsgrenzen in de ABP-regeling worden 
opgeschoven naar de geldende AOW-leeftijd. 
 
5. Gepensioneerden 
De aanpassing van de regeling heeft geen gevolgen voor de lopende uitkeringen. De verlaging 
van de premie komt door de opgelegde versoberingen voor toekomstige pensioenopbouw en het 
vervallen van de herstelpremie door de nieuwe pensioenwetgeving (FTK). 
 
Waardering 
Onderhandelaar Jorick de Bruin: "Iedereen gaat door de kabinetsmaatregelen minder pensioen 
opbouwen en dat blijft moeilijk verteerbaar. Maar we hebben voor het overheids- en 
onderwijspersoneel gelukkig in de ABP-regeling een aantal dingen kunnen verbeteren, ter 
compensatie van het slechtere ouderdomspensioen. Wat ten opzichte van de huidige 
pensioenpremie overblijft gaat naar de cao tafel. Daarmee blijft het geld voor de werknemers 
behouden".  
 
Ledenraadpleging 
Het onderhandelingsresultaat zal uiteraard door CNV Publieke Zaak aan haar leden worden 
voorgelegd ter instemming. Hoe dit precies wordt vormgegeven zullen we zo snel mogelijk aan 
de leden laten weten. 
Het onderhandelingsresultaat vind je hier: 
 
https://www.mijnvakbond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Overheid/Rijk/PK%20Onderhandelingsresulta
at_definitief%20okt%202014.pdf 
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Wind der verandering • Peter Eissing 
 
De voorzitter van het Landelijk Groeps-
bestuur Financiën opent de vergaderin-
gen steevast met een korte lezing uit 
een bundel van Toon Hermans. Toon is 
zijn vriend, aldus de voorzitter. De uit-
spraken en gedichtjes van Toon zijn 
altijd onweerlegbare wijs- en waar-
heden. Ik heb daar niet zoveel mee. 
Onweerlegbaarheid staat nuancering in 
de weg en ik nuanceer graag. Dat komt 
omdat ik niet veel zeker weet. Ik heb 
meer met Marten Toonder, begenadigd 
tekenaar en verhalenverteller. In de 
avonturen van heer Olivier B. Bommel 
geeft Toonder uitdrukking aan scherpe 
maatschappijkritiek en genuanceerde 
wijsheid. Hij heeft het aloude stijlmiddel 
van de allegorie als instrument 
gekozen. In zijn verhaal De Wind der 
Verandering beschrijft Toonder de 
vreemde toestanden die heersen op het 
eiland Wirrel. Daar verandert het poli-
tieke en maatschappelijke stelsel al 
naar gelang de windrichting verandert. 
De plaatselijke horeca heet bij zuiden-
wind Grand Hotel Wirrel. Bij noorden-
wind de Wirrelse Volksgaarkeuken. 
Maakt voor de bevolking niets uit. 
Gelaten lepelen zij dezelfde onsmake-
lijke pap. Omdat de wind telkens van 
richting verandert, keren steeds 
dezelfde toestanden terug, maken 
plaats voor andere, geen betere toe-
standen, om vervolgens wederom op het 
oude terug te keren. De wind der veran-
dering.  
 
Die waait ook in onze Belastingdienst. 
We hadden divisies. Ondernemingen en 
Grote Ondernemingen en Particulieren 
en ik meen nog een paar. Aan het hoofd 

daarvan stonden divisiedirecteuren. 
Onderling hadden die niet zoveel met 
elkaar en daardoor was er ook weinig 
uitwisseling tussen al die divisies. Er 
kwam een nieuwe Directeur-generaal 
en een nieuwe wind stak op. Uit een 
andere richting. De divisies werden op-
geheven en er ontstonden regio’s, die 
collegiaal aangestuurd werden. Dat leek 
een tijdje goed te gaan totdat bleek dat 
al die collegiale managers zich achter 
elkaar gingen verschuilen en niemand 
zich nog rechtstreeks verantwoordelijk 
voelde. Weer een nieuwe Directeur-
generaal liet de wind draaien en ditmaal 
in de richting waaruit hij woei in de tijd 
van de divisies. We kregen segmenten, 
die verdacht veel lijken op wat ooit divi-
sies genoemd werden. Inclusief de 
directeuren aan het hoofd. Dat zijn 
veelal dezelfde heren die vroeger 
divisiedirecteur waren, alleen hebben ze 
geen zelfstandige beleidsbevoegdheid 
meer. Althans, op papier. In de praktijk 
maken ze dat zelf wel uit. Met de oude 
windrichting keren ook de oude toestan-
den weer terug. De segmenten commu-
niceren onderling gebrekkig tot niet en 
trekken metershoge muren op om hun 
werkterreinen af te bakenen. Weder-
zijds elkaar helpen, hoort daar niet bij. 
Maar de wind waait nooit lang uit 
dezelfde richting. Hij zal weer draaien 
en een nieuwe Directeur-generaal zal 
wellicht denken dat die regio’s zo gek 
nog niet waren. De Wind der Verande-
ring. Op Wirrel was die noord of zuid. 
Nooit west. Wind west, rust rest, zo 
luidde een Wirrelse zegswijze. Iedereen 
hoopte vergeefs op westenwind. Dat 
doet de Belastingdienst wellicht ook.
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Werkbezoek Belastingen Roermond • Loek Schueler 
 
Op vrijdag 3 oktober 2014 waren 
Marianne Wendt van de collega-vakbond 
NCF en ik in Roermond om een toelich-
ting te geven op BSR5 en mogelijkheden 
van de (maatwerk) faciliteiten. Aan de 
hand van de belangrijkste vragen en 
onderwerpen, willen wij jullie nogmaals 
de informatie op deze wijze op een rij 
zetten. 
 
BSR5 
Bij Belastingen worden processen 
geconcentreerd en kantoren gesloten. 
Dit betekent ook dat er veel beweging 
van medewerkers ontstaat. De dienst-
leiding vindt het belangrijk dat mede-
werkers mede invloed kunnen hebben 
op hun werksituatie die past bij hun per-
soonlijke situatie. Vandaar de zogeheten 
Belangstellingsregistraties (BSR). 
Nadat iedereen zijn BSR heeft ingevuld, 
wordt duidelijk hoeveel medewerkers 
voor welke opties (volgen van het werk, 
flexpool, kantoor elders) hebben geko-
zen. Op basis van deze informatie krijgt 
de dienstleiding zicht op de huisvesting 
van medewerkers en kan de dienstlei-
ding besluiten gaan nemen over maat-
werk. 
 
Passendheid 
Het uitgangspunt is dat bij de aangebo-
den keuzes in de BSR ten minste één 
passende functie zit, zowel inhoudelijk 
als qua reisafstanden. 
 
Keuze moment 
Het is dus belangrijk dat je zelf regie 
neemt over de keuze die je nu kunt 
maken en die past bij jouw persoonlijke 
situatie. Het kan zijn dat je een keuze 

hebt gemaakt, maar dat blijkt (door de 
tussentijdse heroverweging van het 
maatwerk) dat je een verkeerde keuze 
hebt gemaakt. Dan kan jij de keuze nog 
herzien! 
Het gesprek met jouw leidinggevende is 
erg belangrijk. Het kan namelijk zo zijn 
dat door jouw persoonlijke situatie of 
ervaring er goede redenen zijn om voor 
een specifiek kantoor te kiezen, terwijl 
de maatwerkfaciliteiten alleen gelden 
voor het dichtstbijzijnde kantoor. Wij 
adviseren onze leden om het gesprek 
goed voor te bereiden en aan te tonen 
waarom de werkgever deze keuze 
serieus zal moeten overwegen inclusief 
maatwerkfaciliteiten. 
 
Basis voorzieningen 
Alle medewerkers hebben recht op een 
compensatie in reistijd indien zij gecon-
fronteerd worden met een toenemende 
reistijd van meer dan 15 minuten enkele 
reis en een compensatie in reiskosten 
bij een toenemende reistijd. Dit betreft 
een afbouwregeling in vijf jaar. Na de vijf 
jaren afbouw, zijn de normale afspraken 
van toepassing (met openbaar vervoer 
tweede klas en met de auto lage kilo-
meter vergoeding). 
 
Maatwerk 
Door de sluiting van kantoren, neemt de 
reistijd in sommige gevallen dusdanig 
toe, dat al het aangeboden werk elders 
als niet meer passend word beschouwd. 
Dan moet er met de medewerkers wor-
den gekeken naar de mogelijkheden om 
het wel passend te maken. De werkge-
ver kan in positieve zin afwijken van de 
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basis voorzieningen. Dit wordt dan indi-
vidueel maatwerk. Dit is het geval indien 
alle te kiezen locaties op meer dan een 
uur reisafstand liggen met de meest 
gebruikelijke wijze van vervoer. Dit zal 
over het algemeen het openbaar vervoer 
zijn. Alleen indien het openbaar vervoer 
in de woonplaats slecht georganiseerd 
is, dan zal dit de auto zijn. Indien de 
eigen auto wordt ingezet, wordt de 
kostenvergoeding niet afgebouwd en 
wordt de reistijdcompensatie niet verder 
afgebouwd dan 25%. 
Tot slot nog een opmerking. Het maat-
werk is geen doel op zich en geen stan-
daard recht voor medewerkers bij 
Belastingen. Het wordt afgesproken op 
het moment dat het werk op te grote 
afstand ligt en met faciliteiten passend 
wordt gemaakt. 
 
Heroverweging maatwerk 
De afgelopen maanden heeft de dienst-
leiding geconstateerd dat de toepassing 
van het maatwerk heeft geleid tot 
excessen. Vandaar dat de afgelopen 
maanden door de dienstleiding alle 
gemaakte afspraken zijn heroverwogen. 

Bovendien zijn zij gaan werken met een 
duidelijk kader (handleiding) die de 
leidinggevenden kunnen benutten bij de 
individuele gesprekken. En is een 
supportteam ingesteld die per vestiging 
voor de ondersteuning zorgt. 
Het traject heeft tot de nodige verwar-
ring en onrust geleid tijdens BSR5. 
Bovendien is de inhoud van oudere 
versies gewijzigd. De vakbonden zijn 
betrokken bij het opstellen van deze 
handleiding middels de Toetsingscom-
missie Belastingen. 
 
Vraagpunten die na de bijeenkomst door 
ons zijn meegenomen: 
- Toelichting op de 'gestuurde' keuze 
Grote Ondernemingen en Midden en 
Klein Bedrijf voor Maastricht c.q. 
Eindhoven. 
- Mogelijkheden voor medewerkers om 
bij Buitenland te gaan werken in 
Heerlen i.p.v. de flexpool aangezien daar 
vacatures zijn. 
 
Tenslotte kunnen leden van de vakbon-
den bij problemen altijd de steun krijgen 
van hun vakbond. 

  



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 22 • 22 oktober 2014 • blad 21 

  

  

Jennings bedankt! • Ko-os 
 
Jarenlang was het adagio: “De rijks-
dienst moet een afspiegeling zijn van de 
maatschappij”. Mijns inziens een goed 
uitgangspunt. Burgers herkennen 
zichzelf dan op het moment dat 
ze aankloppen bij een ambte-
lijke instantie. De lokettist 
spreekt de taal van zijn klanten en 
kan zich makkelijk verplaatsen in de 
behoefte die leeft. Helaas lijkt het 
afspiegelingsuitgangspunt te zijn 
losgelaten. 
De rijksdienst moet inkrimpen.  
Een kleine groep hoog opgeleide 
Nederlanders gaat ervoor zorgen 
dat de rijksdienst blijft draaien. De 
grote groep huidige ambtenaren, die 
aangenomen zijn op hun gezond 
verstand, passen niet meer in dat 
plaatje.  
 
Vroeger stroomde men gewoon door tot 
het maximum van een schaal, waarna 
ruimte geschapen werd voor de 
volgende salarisschaal. Was in het werk 
‘het maximum’ bereikt, dan werd men 
ontwikkeld richting leidinggevende.  
Ook hier helaas! De leidinggevende is 
manager geworden en doorstroom 
(horizontaal of verticaal) kan alleen nog 
na aantoonbaar bewijs, zoals een met 
goed succes afgeronde HBO-opleiding. 
Natuurtalenten krijgen geen kans meer! 

Maar er gloort hoop!  
Een Australische goeroe, dhr. Jennings, 
heeft (her)ontdekt, dat het oefenen op 
de werkplek met daarbij regelmatig 
reflecteren met collega’s op de afdeling, 
leidt tot het beste rendement. School is 

alleen om zich wat ‘basisbegrippen’ 
eigen te maken. Onderzoek schijnt 

aangetoond te hebben dat van 
alle geleerde stof hooguit 

20% blijft hangen. School is 
verspilde tijd! 

Dat wetende, kan 

geconcludeerd worden: ‘zoals de dienst 
het jaren deed, was zo slecht nog niet!’. 
De ‘gewone man’ met een gezond 
‘boerenverstand’ moet weer aan het 
roer. De hoogte van de vooropleiding 
wordt ondergeschikt gemaakt aan de 
talenten van de medewerkers. Met het 
positieve neveneffect: de burgers (jij en 
ik) herkennen zichzelf weer in wat de 
overheid doet! Een win-win-win situatie. 
De medewerker tevreden, de burger 
tevreden en de organisatie tevreden!  
 
Jennings bedankt! 
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 De (CNV) Stem • Olaf Schouten 

Nog een paar 
maanden en dan hoor 
ik weer om mij heen: 
“Vol verwachting 
klopt ons hart’ tijdens 
de St 
Nicolaasperiode. Wat 
staat de kinderen te 
wachten tijdens de 
landelijke 

Sinterklaasintocht in Gouda dit jaar? En 
dat in een tijdsgewricht van 2014 
waardoor, gelet op om mijn leeftijd, de 
woorden van de Pieten wel hetzelfde zijn 
maar in de beleving zeker niet! Wat een 
discussie over zwarte piet en de 
zwartkijkers. Wie is nu aan het zwarte 
pieten en waar gaat het over? Wat mij 
meer bezighoudt zijn toch heel andere 
zaken.  

Volgens de opinie is het vertrouwen in 
het kabinet verdubbeld vanaf de start en 
waren wij kort geleden uit de crisis aan 
het komen en nu weer ineens niet. Of is 
het Crisis -/- CR en komt Isis nu voor de 
verandering? Roepen wij over een paar 
jaar “Woh oder wie Isis?” Niet eerder had 
ik het gevoel dat er zo veel om mij heen 
in de wereld gebeurt dat ik nu soms niet 
eens meer weet waar niets is en waar je 
je nog wel veilig kunt wanen. Of het nu 
gaat over de gevechten in Oekraïne met 
het trieste resultaat dat vlucht MH17 en 
daardoor ons land ongewild in een 
oorlog is verwikkeld dan wel het Midden 
Oosten waarin een land in mijn beleving 
disproportioneel reageert op een ont-
voering van drie jongens en dat ver-
volgens vergeldt met meer dan 2000 
voornamelijk burgerslachtoffers en 

bovendien enorme verwoestingen 
aanricht.  

Een ernstig virusziekte ebola dat vanuit 
Afrika nu steeds meer om zich heen 
grijpt en inmiddels het Europees en 
andere continenten  heeft bereikt.  
De vele rampen o.a. op de Middellandse 
Zee en in landen als Afghanistan, 
Filippijnen, India, Pakistan die elkaar 
allemaal snel opvolgen.  
Bevolkingsgroepen die massaal op de 
vlucht slaan als een vorm nieuwe 
volksverhuizingen. Afschuwelijke 
beelden van onthoofdingen (headcutting) 
op de TV terwijl dat in sommige landen 
vrij normaal is. Vrouwen die worden 
onderdrukt en als ze "staut of faut” zijn 
geweest in de ogen van de heersende 
mannen worden gestenigd of zweep-
slagen krijgen. Mannen die in het 
kalifaat in koelen bloede worden 
afgeschoten als een soort wild omdat ze 
gezien worden als ongelovigen. De 
familie zal nooit weten wat er precies is 
gebeurd. Wat is erg en kan het nog 
erger in superlatieven? Iedereen heeft 
een stem en wie hoort die? 

Bestaat er wel een Utopia hoe 
kunstmatig je het ook probeert te 
verwezenlijken als een vrijwel 
dagelijkse soap op de televisie.  

Bestaat er überhaupt wel een ideale 
maatschappij in de Nieuwe Wereld zoals 
Sir Thomas More die in 1517 die voor 
ogen had?  
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Ja, en dan ‘onze’ Belastingdienst die 
vaker dan ooit in het nieuws is terecht of 
onterecht. Ik stel mijn oordeel nog ff uit.  
Maar bijzonder was de uitzending van 
ZEMBLA “De misgelopen miljarden” op 
donderdagavond 25 september 2014 bij 
de VARA/NPO 2 wel.  
Ik denk dat zo van elk dienstonderdeel 
van een ministerie wel een bepaald en 
gekleurd beeld te schetsen is door de 
media. Wat is de waarheid en vanuit 
welk perspectief wordt gekeken? De 
reportage geeft mij ook een ambivalent 
gevoel. Immers veel van de 
weergegeven reacties van de werkvloer 
in het programma hoor ik soortgelijk in 
mijn nabije werkomgeving en werkvloer 
ook. De stem van de medewerker en 
dan anoniem omdat anders gevreesd 
wordt voor sancties. Dat in een in tijd 
waarin transparantie hoog in het 
vaandel staat van onze organisatie. Hoe 
komt dat is een vraag die mij boeit. Het 
zijn juist de heel betrokken 
medewerkers met veel passie zoals ik 
die ken, die bijna hetzelfde zeggen in 
mijn beleving. Is het meer dan een 
gevoel of een uiting van…? Wie zal het 
zeggen? Ik ben mij bewust van de veran-
deringen zowel in het werk, politiek, 
maatschappij en samenleving waar ik 
een onderdeel van ben. Ik denk dat 
medewerkers zich soms niet dan wel 

onvoldoende gehoord voelen. De sig-
nalen die er zijn om op te pikken komen 
niet op de plek waar ze eigenlijk thuis 
horen. De organisatie is zo groot 
geworden met zo veel lagen waarbij 
snel, slimmer, efficiënt en effectief 
werken ook juist een nadeel kan zijn lijkt 
mij. Op de werkvloer in mijn locatie zie 
ik zelden of nooit een plaatsvervangend 
directeur van een segment meer. Ook 
zijn de interne relaties oppervlakkiger 
geworden vind ik in vergelijking met het 
nog niet lange verleden. De tijd vliegt en 
alles gaat steeds meer digitaal. 
Inderdaad veel meer mogelijkheden 
maar blijkbaar ook ten kosten van de 
medewerker/mens. De menselijke maat 
is ook veranderd en verder weg dan ooit 
lijkt het. In de gezondheidszorg is de 
stap naar een huisrobot dichterbij aan 
het komen. Dat kost vele banen en waar 
gaan al die mensen naar toe? 

De bedrijfsvoering van de 
Belastingdienst was niet eerder zo 
politiek gestuurd dan nu en dat dienen 
wij vakbondsleden ons ook te 
realiseren. Daarbij staat diezelfde 
politiek ook weer onder druk van 
supranationale organisaties w.o. de EU. 
Daarmee ontstaat er een gezag dat 
boven het nationale gezag staat met de 
nodige consequenties. Dat alles bepaalt 
ook de politieke keuze. De Nederlandse 
staat is een onderdeel van een 
organisatie gezamenlijk met vele 
andere lidstaten die ook weer gestuurd 
wordt. Ook internationale invloed van 
andere samenwerkingsvormen zijn 
daarbij niet te uit te vlakken.  
  



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 22 • 22 oktober 2014 • blad 24 

  

  

Bestaat er dan een Belastingdienst 
Utopia? Ja en nee. 
Nee, omdat ik denk dat het echt een 
utopie is. Ik geloof er wel in maar dat is 
niet reëel.  
En ja, tot op zekere hoogte weer wel. Als 
overheidsdienst is onze organisatie op 
afstand ook weer mooi. Maar dat is 
kijken door een andere bril met een 
ander blik op het totaal. Het wordt nooit 
meer zoals het was! De Belastingdienst 
verzet enorm veel meer en vooral snel 
en anders dan ooit te voren met relatief 
veel minder medewerkers. Waar 
bestaat ergens anders een organisatie 
die ondanks de concentratie van 
processen en sluiting van locaties nog 
zoveel 
mogelijkheden en 
kansen biedt aan de 
medewerkers met 
zo’n enorme druk 
van bezuiniging. De 
dienst moet al het 
werk doen met de 
medewerkers die er 
zijn en dat betekent 
het maken van verschillende keuzes 
maar dat betekent ook offers brengen. 
Iets laten liggen omdat het niet kan in 
de gegeven omstandigheden is van alle 
tijden. Toch ook net als thuis, daar kan 
ook niet al het werk in een bepaalde 
perioden gedaan worden. Of je moet het 
werk laten doen en dan kost het weer 
wat meer?  
Medewerkers in de Belasting-
dienstorganisatie hebben hun inspraak 
via de medezeggenschap en kunnen ook 
hun stem laten horen door de vakbond.  
 
Een vakbondslidmaatschap is toch heel 
belangrijk ook in deze tijd van leven. Ook 

de vakbond verandert. Mooi is ieder 
geval dat het uitgangspunt bij het 
zoeken naar een nieuwe werkplek het 
zoeken naar een passende functie is. 
Indien een knelpunt ontstaat wordt toch 
gekeken naar een zo passend mogelijke 
oplossing. Iedereen tevreden? Neen, 
natuurlijk niet en dat zou dan wel een 
Utopia zijn toch? Dat kan gewoon weg 
niet! Maatwerk is individueel maar wat 
als je het niet met je leidinggevende 
eens kunt worden. Ja, dan mag je in 
deze tijd nu juist blij zijn met een 
lidmaatschap van een vakbond. Die kan 
je als lid met advies, raad en daad waar 
nodig bij staan. Redelijkheid en billijk-
heid mag bij elke keuze van elke partij 

niet over geslagen 
worden in mijn 
beleving. Een 
vakbond is ook in 
deze tijd van vele en 
snelle veranderingen 
heel belangrijk om 
De Stem van de 
medewerker te laten 
horen. CNV PZ is een 

bond die er voor JOU is en er zijn goede 
contacten op het niveau van de 
werkgever. Alles valt en staat met het 
instandhouding van goede relaties. Als 
iets moet escaleren kan dat ook met 
respect, waardering en begrip. Samen 
sterk, jong of oud maar hoe meer CNV-
zielen hoe meer vreugd en daarmee kan 
het beste tegengewicht door CNV-
bestuurders gegeven worden aan de 
overheidsbestuurders om het werken 
met de menselijke maat in balans te 
(be)houden. Dank voor het lezen en op 
naar nieuwe leden met nieuwe uitda-
gingen, immers ook die stem is nodig 
om gehoord te worden…
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Vakbondscontributie en IKAP • Sjoerd Kuipers 
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Als lid van CNV Publieke Zaak kun je je contributie via de IKAP* regeling voor een deel 
terugverdienen. Je kunt de contributiebrief 2014 downloaden via onderstaande link.  
 
https://www.mijnvakbond.nl/fiscaalvoordeel?highlight=fiscaal%2c%20voordeel%2c%20contributie 

 
Daarna wordt je doorgeleid naar de inlogpagina voor leden. (inloggen met je 
relatienummer en geboortedatum (xx-xx-19xx) of een (zelf) eerder aangemaakt wachtwoord. 
 
Uiterlijke termijn van het indienen van een IKAP aanvraag is donderdag 13 november 2014.  
 
Bron: Beeldkrant Belastingdienst, 15 oktober 2014 
 
 

*IKAP = Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket 
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FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 
Aan deze 22e uitgave werkten mee:  

 
Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Jan Fonhof  
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Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 

foto voorblad: Greetsiel - Sjoerd Kuipers  
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