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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
De Krant 

Op 19 juni jl. las ik de Volkskrant 
in onze gehuurde vakantie-
bungalow te Hattem. ‘Boeiend’ 
denkt u wellicht  of, wat heb ik 
daar mee te maken? Op zich 
inderdaad niet veel, maar ik wil u 
toch een beetje meenemen via de 

krant naar de buitenwereld, buiten het 
‘vertrouwde oord’ Belastingdienst. 
 
Herkenning 
Ik las een interview met Peter Voser 
(een Zwitser), topman van het Neder-
landse bedrijf Shell. Toen hij de aller-
hoogste baas werd, was een van zijn 
eerste daden het afschaffen van de 
consensus cultuur. Vanaf dat moment 
moest voor elke beslissing die in het 
bedrijf genomen werd, altijd één 
persoon verantwoordelijk en één 
persoon eindverantwoordelijk zijn! 
Laten wij dit nu toch ook binnen de 
Belastingdienst zijn gaan vinden! Wij 
lijken wel een afspiegeling van de 
maatschappij. 
 
Verderop in het artikel gaat het over 
werken in landen als Rusland en China 
en de journalist stelt Voser de vraag of 
het daar niet prettiger werken is omdat 
je geen last hebt van milieugroepen 
zoals in de westerse wereld.  
Het antwoord van Voser is mooi. Hij zegt 
dat het zo niet werkt. De uitdaging die 
wij op het gebied van milieu en veilig-
heid in het Westen hebben helpt ons bij 
het zakendoen in de andere wereld-

delen. Kortom hij ziet het niet als 
probleem maar als een kans. 
 
Zo zouden wij, medewerkers en 
management, ook tegen de ontwik-
kelingen binnen de belastingdienst 
kunnen aankijken. Kijken naar de 
mogelijkheden en niet kijken naar de 
onmogelijkheden. De veranderingen zijn 
een feit en de komende tijd zal er nog 
wel meer gaan veranderen. Waar het 
allemaal naar toe gaat, weet ik uiter-
aard ook niet. Maar ik ben niet bang  
voor het onbekende. Anders werken, 
meer preventief in plaats van repressief, 
andere werkstromen, andere arbeids-
tijden, organisatie gericht huisvesten en 
werken, één rijksgebouw met ander-
soortige collegae in plaats van het 
traditionele belastinggebouw met de 
bekende en vertrouwde ‘belasting’-
gezichten. Meer projectmatig werken, 
meer sturing op output in plaats van 
toezicht en wie weet wat nog meer?  
 
Kans! 
Een ding staat voor mij vast. Als mensen 
er in slagen deze ontwikkelingen als een 
kans te zien binnen hun eigen werk-
(omgeving) en er vooral ook plezier aan 
(blijven) beleven, komt dat de eigen 
gezondheid zeker ten goede. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat naar mate de 
arbeidssatisfactie (-tevredenheid) groter 
is bij het werk, je gezondheid daar het 
meest van profiteert. Ik volg de 
ontwikkelingen binnen de Belasting-
dienst op de voet en zoek wel naar 
kansen en uitdagingen en niet naar de 
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onmogelijkheden en teleurstellingen. Zo 
hoop ik gezond en wel te zijner tijd mijn 
pensioen te bereiken. 
 
Samen 
Ik lees de krant verder en zie in een 
artikel dat het conflict over Kerk en 
Staat weer oplaait. Denk aan de hoofd-
doekjes, het onverdoofd slachten, de 
koopzondagen enz. enz.. Wij hebben er 
in ons land ruim 400 jaar over gedaan 
om Kerk en Staat te scheiden.  
Het begon in 1579 met de Unie van 
Utrecht en in 1983 was de laatste 
grondwetwijziging. 
Wilbren van den 
Burg, hoogleraar 
rechtsfilosofie in 
Rotterdam, stelt de 
brandende vraag: 
“Welke plaats mag 
religie nog innemen 
in de publieke ruimte 
(de samenleving) en 
in hoeverre heeft de overheid daar nog 
iets over te zeggen?” Er gaan steeds 
meer stemmen op voor de ‘exclusieve 
neutraliteit’. Dat wil zeggen dat religie 
een privézaak is en de overheid zich er 
verre van houdt. Het gevaar bestaat dat 
je straks alleen nog achter je eigen 
voordeur je overtuiging mag uitdragen. 
Minister Donner heeft na de zomer een 
debat met de Tweede Kamer over dit 
thema. Hij heeft zich alvast een beetje 
warm gelopen op de Theologische 
Universiteit van Kampen.  
Volgens Donner moeten de kerken de 
overheid actiever gaan aanspreken op 
haar handelen.  
 

Als ze dat op een overtuigende manier 
doen, dan zal de overheid ook moeten 
luisteren naar de kerk.  
 
Het is alsof Donner zei, “Pak je rol in het 
maatschappelijk middenveld net zo als 
de verenigingen en de vakbonden”. Zie 
hier nu de grote betekenis van vak-
bonden. Als je je stem wilt laten horen 
lukt dat niet individueel, ook al is deze 
tijd erg op het individu gericht.  
Je ontkomt er niet aan om je aan te 
sluiten bij een vereniging (vakbond), pas 
dan heb je invloed. Anders sta je er 

alleen voor en bereik je 
niets. Dus word lid van 
een vakbond en ja, het 
liefst natuurlijk van die 
van ons. De lezer van dit 
stukje digitaal 
toegezonden nieuws is al 
lid van onze vakbond en 
voor hem/haar zal het 
een (h)erkenning zijn van 

het lidmaatschap.  
Maar voor hen die dit artikel ook lezen 
en nog geen lid zijn van een vakbond, zie 
het als een signaal om nog eens goed na 
te denken over een lidmaatschap van 
een vakbond. Het kost uiteraard geld 
maar je krijgt er ook wat voor terug, 
direct en indirect. Het zou helemaal 
mooi zijn als je je ook nog wilt 
aanmelden als kaderlid. Meer nieuwe 
gezichten geven meer verfrissing en dat  
is goed voor de vakbond en voor jezelf. 
Zelf ben ik al vanaf 1973 nog steeds met 
volle overtuiging lid van een vakbond in 
slechte maar ook in goede tijden. 
 
Pak je kans en laat je stem horen.
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Facilitair • Cor Meijer  
 
Berichten vanuit Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD). 
 
Sinds de 2e helft van 2009 reorganiseert 
B/CFD, tenminste, de plannen daartoe 
dateren van dat moment. Sinds die tijd 
is B/CFD veranderd van een dienst die 
voornamelijk uitvoerend was, naar een 
dienst die naast uitvoering ook de regie 
voert over de facilitaire dienstverlening 
binnen de Belastingdienst. 

 
Wat was de uitgangspositie? 
B/CFD werkte ruwgezegd met een 
hoofdkantoor in Utrecht en vestigingen 
op ieder Belastingkantoor  
of grotere Douanevestiging en alle 
andere vestigingen van ondersteunende 
onderdelen van de Belastingdienst. 
In de panden was facilitaire dienst-
verlening de hoofdtaak, met name de 
zorg rond gebouwen, schoonmaak, 
catering, postvoorziening, repro, 
kantoorartikelen, beveiliging, etc., 
kortom behalve de automatisering 
zorgde B/CFD voor de faciliteiten voor 
de collega’s om hun werk goed te 
kunnen doen. De werkzaamheden 
werden uitgevoerd in teams. Ieder team 
had globaal genomen, dezelfde taken. 
De teams stonden onder leiding van een 
teamleider. Een aantal teamleiders 
vormden een collegiaal management-
team (CMT), de M2-laag. Daarboven 

stond het managementteam (MT) M1 
waarin, net als bij de collega-MT’s 
binnen de rest van de dienst, een 
voorzitter, P-regisseur, evaluator, 
producent, inrichter en vakbaas. B/CFD 
had zelfs 2 vakbazen, namelijk een voor 
Huisvesting en een voor Facilities. Ieder 
MT-lid was verantwoordelijk voor een 
deel van het land en voor één van de 
afdelingen op het hoofdkantoor.  
Ook worden enkele rijksverzamel-
gebouwen waar de Belastingdienst niet 
in gevestigd is, gefaciliteerd door B/CFD 
 
Waarom veranderen? 
Dé aanleiding om te veranderen was het 
klaar zijn voor de toekomst, in een 
veranderende omgeving.  
Deze omgeving is voornamelijk de 
Belastingdienst. Met de herinrichting 
eerst van de Douane en, door de komst 
van het Landelijk kantoor 
Belastingregio’s, van de 
Belastingkantoren, en de als gevolg 
daarvan ontstane gewijzigde besturing 
van de kantoren, moest B/CFD zich 
bezinnen op de klant-leverancier-
relatie. Ook de veranderingen binnen de 
Rijksoverheid, Vernieuwing Rijksdienst, 
Andere Overheid, later Compacte 
Rijksdienst met de komst van 
Directoraat-Generaal 
Organisatie Bedrijfsvoering 
Rijksoverheid (DG OBR) geven 
aanleiding voor samen-
werking met andere 
facilitaire (rijks-)diensten.  
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Het ‘toverwoord’ is regie. Voorbeelden 
werden genoemd van collega-diensten 
die ook zo werkten als 4 FM (facilitair 
dienstverleningsbedrijf voor toen nog 4 
departementen), zo zou ook B/CFD 
worden heringericht. Verder was het MT 
van mening dat B/CFD effectiever en 
efficiënter kon worden ingericht. Door 
het verschuiven van de aandacht van 
uitvoering naar regie, zou met name in 
de facilitaire units de grootste 
verandering gaan plaatsvinden. 
Geschatte personele gevolgen: 300 
medewerkers moesten verdwijnen. 
 
De nieuwe situatie 
Het plan is B/CFD per 1 januari 2011 om 
te zetten in 4 units, te weten 
Werkomgeving, Inkoop, Services en 
Documenthuishouding, ondersteund 
door een Centrale Stafafdeling.  
De 4 units worden geleid door een MT-
lid, per 2011 plaatsvervangend directeur 
genoemd. De unit Services omvat ook de 
uitvoering van de Landelijke Taken die 
B/CFD voor de gehele Belastingdienst 
uitvoert, denk aan het bedrijfsmaat-
schappelijk werk (BMW), ARBO etc. 
Nederland is voor wat betreft de 
dienstverlening gesplitst in een aantal 
delen, voor Services en Werkomgeving 
in Noord en Zuid, en voor Document-
huishouding in Oost, Zuid, West en 
Centrale Invoer in Heerlen. Teams waar 
alle werkzaamheden plaatsvonden, 
worden nu omgevormd tot teams per 
grote werkstroom. Daardoor kan het 
voorkomen dat teamgenoten soms  in  
3 verschillende teams hun werk moeten 
verrichten.  
 

Belangrijk is dat na de reorganisatie 
beleid, regie en uitvoering in één kolom 
zijn ondergebracht. 
 
In grote lijnen veranderde er, behalve 
voor de aansturing, niets bij Inkoop, 
Services en Documenthuishouding. 
Evenals voor de Centrale Staf, behalve 
dan dat ook sprake was van stafachtige 
taken binnen de nieuwe units. De echt 
grote veranderingen kwamen in 
Werkomgeving. Daar werd volgens de 
plannen gebouwd aan een compleet 
nieuwe dienst, alsof er nog niets was. 
Met in de hand een geheel nieuwe 
normatiek, ontwikkeld door Twijnstra 
Gudde, is men aan de slag gegaan.  
 
In goed overleg met de medezeggen-
schap is gekozen voor een gefaseerde 
advisering en start van de nieuwe 
organisatie. De besturing met de 
aanwijzing van de beoogd teamleiders 
van alle nieuwe teams is per 1 januari 
2011 geschied. Vervolgens zijn de units 
Inkoop, Services en Documenthuis-
houding per 1 januari ingericht en van 
start gegaan met de nieuwe team-
leiders.  
 
Binnen Documenthuishouding zijn 
belangstellingsregistraties gehouden 
voor een aantal nieuwe functies. 
Feitelijk is er met de reorganisatie 
verder niet zoveel veranderd op de 

kantoren: de regionale postkamers 
heten nu DIV (Documentaire 
Informatie Voorziening)-afdelingen. 
De medewerkers zijn met hun 
werk meegegaan. 
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Bij Inkoop is met de reorganisatie de per 
1 oktober 2008 ingezette fusie tussen de 
Inkoopafdelingen van B/CICT, B/CKC en 
B/CFD afgerond, eigenlijk dus niet meer 
dan een formalisatie van de bestaande 
organisatie. Eigenlijk verliep deze 
reorganisatie zonder personele 
gevolgen. 
 
De unit Services is een samenvoeging 
van eerder op het hoofdkantoor uitge-
voerde taken met uitvoerende taken in 
de gebouwen. Denk hierbij aan ARBO-
gerelateerde taken die door de mede-
werker BHV, ARBO en Milieu (BAM) 
worden uitgevoerd in de teams en de 
landelijke coördinator BHV die nu allen 
in een unit werken. 
Voor de centrale stafafdeling is alleen 
de aansturing veranderd. 
 
Bij Werkomgeving liggen de zaken 
duidelijk anders, men is hier gestart 
vanuit de nulpositie. De eerder aange-
haalde personele gevolgen werden 
voornamelijk hier aangekondigd. De 
eerste plannen waren zeer ingrijpend, 
functies verdwenen, taken worden door 
andere medewerkers uitgevoerd en 
oude reorganisaties werden afgerond. 
Kortom aan de Ondernemingsraad is 
een ingewikkeld voorgenomen besluit 
voorgelegd. Was het eerst de bedoeling 
ook Werkomgeving per 1 januari 2011 te 
laten starten, na een lang en uitgebreid 
adviestraject is de startdatum 
vastgesteld op 1 juli 2011.  
Het langdurige adviestraject heeft 
geleid tot menige aanpassing van de 
plannen, met als gevolg dat verdwenen 
functies alsnog zijn opgenomen in het 

functiegebouw. Vanuit het standpunt 
gooi geen oude schoenen weg voordat je 
nieuwe hebt gekocht, is bijvoorbeeld de 
medewerker Technische Dienst (TD), 
weliswaar nu Servicemedewerker/TD 
geheten, behouden gebleven. Gelukkig 
kwam bij het MT tijdig het besef dat 
anders aanwezige kennis verloren zou 
gaan. 
 
Personele gevolgen 
Nu voor wat betreft de personele 
gevolgen: als we terugkijken naar het 
begin, waar gesproken werd over 
mogelijk 300 medewerkers minder. In 
augustus 2010 is aan 810 medewerkers 
in een organisatie van 1174,5 fte’s een 
‘fase 2‘ brief, het betreft hier fase 2 van 
het sociaal flankerend beleid (SFB), 
gezonden. Op 1 juli 2011 is nog sprake 
van 135 ‘fase 2’ kandidaten. Binnen 
B/CFD is een Mobiliteitscentrum 
ingericht met als doel het inzetten van 
de boventalligen op werkzaamheden uit 
de te vormen activiteitenpool. Daarnaast 
worden, net als in  de rest van de 
Belastingdienst, pogingen gedaan 
medewerkers mobiel te maken, 
uiteraard op vrijwillige basis. Kijkend 
naar de bulten en gaten bij B/CFD zou 
een en ander vlak moeten kunnen 
lopen, maar onze landelijke spreiding 
helpt daar niet aan mee. Voorlopig 
wordt hard gewerkt aan het benutten 
van alle mogelijkheden die fase 2 van 
het SFB biedt. Als CNV Publieke Zaak 
houden we dat ook scherp in de gaten. 
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Hoe nu verder? 
We kunnen constateren dat bij B/CFD 
sprake is van een roerige, onzekere tijd. 
Niet alleen in het afgelopen jaar maar 
zeker in de komende periode. B/CFD 
staat nu voor de taak de reorganisatie te 
implementeren. Ook moet worden 
gekeken hoe om te gaan met 
boventalligen. Tussen het MT B/CFD en 
het MT van de Belastingdienst is 

afgesproken dat per 1 oktober 2011 
wordt bekeken of de mogelijkheden van 
fase 2 volledig zijn uitgeput. Als dat het 
geval is, dan zal mogelijk voor B/CFD 
fase 3 in beeld komen. Uiteraard zal 
fase 3 pas in kunnen gaan nadat het 
georganiseerde overleg Belastingdienst, 
de ondernemingsraad en de concern 
ondernemingsraad daarmee hebben 
ingestemd. 

 
 
 
Voor u gelezen (1) • Ellen Rodenstein  
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Column • Ko Os 
 
Vernieuwing Rijksdienst 
Wie weet het nog? In 2007 werden de 
collega’s die binnen de overheid werken 
geconfronteerd met het programma 
‘Vernieuwing Rijksdienst’. Met veel ‘tam 
tam’ werd een revolutie in het over-
heidsdomein aangekondigd. De kwaliteit 
zou verbeteren, de bureaucratie 
verminderen en dat allemaal door het 
personeelsbestand fors te krimpen.  
 

Hoe zou het staan met 
dat programma? 
Overschreeuwd door 
een volgend 
programma: ‘Compacte 
Overheid’, zouden we 
eigenlijk vergeten hoe 
het met de vernieuwing 
is gesteld.  
De programmamanager 
heeft inmiddels ander 

werk en zijn laatste plicht gepleegd. Het 
eindrapport is opgeleverd begeleid door 
een glossy brochure met de pakkende 
titel ‘Kijken onder de motorkap’. 
Inderdaad de dienst is vernieuwd. Waar 
vroeger  alleen een heldere ambtelijke 
aanbiedingsbrief bij het stuk zat, is nu 
gebruik gemaakt van de ‘pr machine’. 
De betrokkenen presenteren zich via 
glanzende foto’s en opgesmukte 
verhalen. Bijna alle doelen zijn bereikt. 
Wat natuurlijk niet past in een dergelijke 
manier van presenteren is het opsom-
men ten koste waarvan deze veran-
dering is gegaan. Bijvoorbeeld: minder 
mensen aan het werk bij de 
Belastingdienst, met een gelijkblijvende 

hoeveelheid werk en soms zelfs meer 
werk. Het is niet zo gek dat in 2010 een 
stijging van het ziekteverzuim tot onge-
kende hoogte is gerealiseerd. Dat cijfer 
wordt nog wat gedrukt, doordat we 
werken met het zogeheten ‘eigen regie 
model’. Netjes volgens de Arbowet. 
Hadden we dat model niet ingevoerd, 
dan was het verzuim zeker nog hoger 
geweest. Helaas! Nergens een bedankje 
voor de achterblijvers binnen de dienst. 
Zelfs een stukje van de enorme finan-
ciële besparing wordt niet in de CAO 
gestoken. 
Nee! Het programma vernieuwing is 
verleden tijd. De mensen moeten niet 
zeuren. De opbrengsten zijn verdampt 
en er is een nieuw doel gevonden om de 
onzekerheid bij de mensen te vergroten. 
Het programma: ‘Compacte Overheid’ . 
Zijn we ziek geworden van ‘spoor 1’, de 
‘oude’ kortingen. Staat spoor 2 voor de 
deur. Een ingewikkeld traject dat bol 
staat van abstracte taal. Het ‘wat’  is 
duidelijk. Minder ruimte voor de 
mensen, waardoor ze vanzelf vertrek-
ken. Onder hoge druk werken, binnen 
een te kleine ruimte (compact) is bij-
zonder vervelend. De gevolgen laten 
zich raden.  
Spoor 2, binnen de Belastingdienst ‘de 
fiscale agenda’, wordt langzaamaan 
duidelijk. De belastingwetten worden 
aangepast en alles gaat voortaan 
digitaal. Spoor 2 is geen treinspoor, 
maar een soort metrospoor. Alles 
elektronisch! Geen papier meer! De 
vooringevulde aangifte wordt beschik-
baar gesteld ‘via’ de persoonlijke 
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internetpagina en de aanslag wordt 
vervangen door een SMS-je of ping-
bericht. Nu al nadenken over welk werk 
de mensen gaan doen die binnen ‘de 
papierwinkel’ werken hoort niet bij een 
vernieuwde dienst. Alleen op een glossy 
manier het succes vieren en de mensen 
moeten niet zeuren. 
 
Over een paar jaar is de vernieuwde 
dienst natuurlijk een stuk compacter. 
Het is niet te hopen dat het aantal 
stroomstoringen gaat toenemen, of de 
filevorming op de digitale snelweg niet 

meer weg te denken is. Ik verlang nu al 
weer naar eerlijke rapporten, waarin de 
beide kanten van de medaille staan en 
niet alleen de punten, waarop de verant-
woordelijke mensen scoren. Ik verlang 
nu al weer naar een heldere aanbie-
dingsbrief, waarin ook vermeld staat 
hoe de schaduwzijde naar de zon 
gekeerd is.  
 
 
Ik stel voor dat we een prijs gaan 
instellen voor de verantwoordelijke die 
ook zijn zwakte durft te tonen.

 
 
 
 
Staking of Geduld? • Olaf Schouten 
 
Anno 2011 leven ambtenaren in een 
bijzondere eeuw met veel zaken die heel 
snel (kunnen) gaan. Het devies is dat 
medewerkers slimmer en efficiënter 
moeten werken. De burger als klant van 
de overheid komt meer centraal te 
staan. Dat betekent dat de overheid in 
een snelheid en met een gedachtegoed 
dat daarbij past moet (be)sturen. Veel 
medewerkers zijn geboren in de vijftiger 
jaren en bij de overheid gaan werken om 
daar de baan van hun leven en voor het 
leven te vinden. Indien je in het verleden 
te veel van baan wisselde, omdat je dat 
zo leuk vindt, kreeg je al snel het etiket: 
“het is een medewerker die niet weet 
wat hij of zij wil”. Niemand was 
geïnteresseerd in de achtergronden van 
die medewerker die snel wilde wisselen. 
 

In deze tijd zijn de jongeren (< 35 jaar) 
minder honkvast en zij stellen heel 
andere eisen aan hun werkomgeving 
dan de oudere generaties. Het mooie 
van een overheid met een visie zou zijn 
dat de visie van elke medewerker 
strookt met die van de overheid waar je 
bij wilt horen. Wellicht een vorm van 
samen geloven in? Maatschappelijk 
gezien zijn de sociale en culturele 
behoeften, interessen, kansen alsmede 
mogelijkheden voor de jongeren anders 
dan voor de ouderen (> 50 jaar).  
 
De toegenomen snelheid maakt meer 
los in de menselijke geest over de zin 
van het werk en de zingeving van het 
leven. Leven wij niet met een enorm 
luxe?  
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Zijn wij niet gewoon geworden de oude 
schoenen weg te gooien voor dat je de 
nieuwe hebt gekocht?  
Het lijkt er op dat de ontwikkeling van 
de overheid er een is van het veran-
deren in een kennisbedrijf waar minder 
plaats zal zijn voor de groep kansarme 
jongeren? 

 
Interessant zijn de huidige stakings-
bewegingen over de CAO-Rijk in de vorm 
van een warming up dan wel een aftrap 
voor grotere acties die mogelijk later in 
het jaar plaats vinden. Bij de 
ontwikkeling en tijdens het moeizame 
overleg blijkt de ene vakbond meer 
geduld te hebben dan de andere 
vakbond.  
Op woensdag 22 juni 2011 was overleg 
tussen de vakbonden en de werkgever 
Rijk weer mogelijk. In dat overleg is 
onderzocht of er aanknopingspunten 
zijn voor overleg over de CAO en/of het 
sociaal flankerend beleid (SFB). 
Werkgever Rijk en de gezamenlijke 
vakbonden kwamen daarbij tot de 
volgende conclusies:  

• Partijen zijn er niet in geslaagd 
nader tot elkaar te komen;  

• Het kabinet houdt vast aan de 
nullijn;  

• Het zal niet lukken om afzonderlijke 
afspraken te maken over enerzijds 
het Sociaal Flankerend Beleid en 
anderzijds de CAO;  

• Alle partijen beraden zich verder op 
deze ontstane situatie.  

 
Voor de gezamenlijke vakbonden 
betekent dit dat de werkgever met een 
serieuze tegemoetkoming moet komen 
op de centrale CAO-eisen:  
• Geen gedwongen ontslagen;  
• Jongeren - ook die met een tijdelijke 

aanstelling - binnenboord houden;  
• Een loonsverhoging die recht doet 

aan de inzet van de bonden van 2 
procent.  

 
Intussen gaan de bonden ook aan de 
slag met de voorbereiding van acties na 
de zomervakantie. Stilzitten is er zeker 
niet bij. 
De vaker gehoorde stelling op de 
werkvloer: “het CNV doet niets”, is te 
vroeg geoordeeld. Het moment om druk 
op het juiste moment uit te oefenen 
heeft alle aandacht. Daarbij wordt 
vooral gekeken of de inspanningen ook 
enig effect hebben. In deze tijd van 
voorwaarts leven en achterwaarts 
begrijpen is geduld een schone zaak.  
 
Immers alles heeft zijn prijs! 
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Voor u gelezen (2) • Ellen Rodenstein  
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Van de bestuurder • Richard Leloux 
 
Amper een jaar geleden kwam ik binnen 
als opvolger van Alfred Lohman.  
Mijn insteek was om dit werk meerdere 
jaren te gaan doen, na 15 jaar CNV 
bestuurder bij CNV Dienstenbond te zijn 
geweest. 
 
Het loopt anders. Ik vertrek per 1 
augustus aanstaande, om directeur van 
het A&O fonds Creatieve Industrie te 
worden. In dit concrete geval ben ik 
gevraagd en dit soort kansen komen 
niet zo vaak voorbij in je leven. Ik pak 
daarom deze kans, ook al ben ik 51 en 
moet ik het nog laten zien de komende 
jaren. 
 
U, als medewerker van de 
Belastingdienst staat een lange roerige 
tijd te wachten. De ene taakstelling na 
de andere komt over u heen. Ik geef u 
deze tip, pak ook uw kans.  

Op dit moment is er nog een goed 
Sociaal Flankerend beleid, we werken 
hard aan een nieuwe afspraak, maar in 
de tussentijd biedt het huidige SFB ook 
tal van aanknopingspunten om nieuwe 
stappen in het leven te zetten. Vaak zijn 
interne veranderingen ook al heel 
motiverend. Veel werknemers zijn bang 
voor het onbekende, dat is immers 
bedreigend. Maar het biedt ook heel 
veel kansen! 
Ik wens u veel wijsheid maar ook durf 
toe de komende jaren. 
 
Ik heb het werken met u als belasting-
dienstmedewerkers als prettig ervaren. 
Kritische mensen, recht voor zijn raap, 
maar ook heel betrokken bij CNV 
Publieke Zaak. Het CNV voegt echt iets 
toe, dat is mijn vaste overtuiging.  
Ik wens mijn opvolger veel succes, 
samen met u, voor het CNV.

 
 

Prettige vakantie • landelijk groepsbestuur Financiën  
 
De leden van het landelijk groepsbestuur Financiën wensen u een 
prettige vakantietijd! Mocht het zo zijn dat u de vakantie al genoten hebt 
(of nog gaat) dan wensen wij u veel werkplezier!  
Geniet ervan, het is u van harte gegund! 
 
 
 
 

Verantwoording 
Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
Aan deze uitgave werkten mee: Henk Akkerman • Han Bekker • Sjoerd Kuipers 
Richard Leloux • Cor Meijer • Ellen Rodenstein • Olaf Schouten • Koos de Waard  

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 
http://www.mijnvakbond.nl/overheid 


