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Van de voorzitter • Henk Akkerman 
 
Paaseditie 
Deze Paaseditie bevat weer een aantal 
artikelen die naar mijn idee het lezen waard 
zijn. 
Voor een aantal mensen onder ons, is Pasen 
ook een gedenkwaardig moment of een 
feestmoment. Het zijn in ieder geval vrije 
dagen voor veel Nederlanders. 
De christelijke feestdagen staan wel bij tijd 

en wijle ter discussie met als 
onderliggende vraag, is het 
nog wel van deze tijd om 
(alleen) christelijke 
feestdagen te vieren? In onze 
multiculturele samenleving 
zijn er meer gezindten en 
doen wij anderen dan niet te 
kort. We zullen zien of er nog 
eens afspraken komen in een 
CAO waarbij rekening wordt 
gehouden met de 
voortschrijdende opvattingen. 
Duidelijk is wel dat niets 
aards ‘eeuwig’ is  en laten wij 
dat maar zo houden. 

 
Inmiddels zijn de provinciale 
statenverkiezingen achter de rug. De huidige 
coalitie met steun van de kleine partijen 
haalt geen meerderheid meer in de Eerste 
Kamer. Dat betekent dat er per situatie door 
Rutten c.s. gekeken moet worden naar de 
meest reële haalbaarheid in die Kamer. Of 
daar ook voor ons ambtenaren een betere 
kans bestaat op een CAO-akkoord is nog 
volstrekt onduidelijk. Was er eerst even een 
klein beetje hoop dat er wellicht met 
portefeuilles binnen de ministerploeg 
geschoven zou gaan worden, inmiddels is 
deze hoop ook al weer ijdel gebleken. Twee 
nieuwe bewindslieden treden aan op het 

ministerie van Veiligheid en Justitie en wij 
zullen het moeten doen met ‘onze’ Blok!  
 
Overigens horen wij van onze directeur-
generaal en zijn M0 team met enige 
regelmaat dat ook zij achter de schermen 
aandringen op een CAO omdat ook zij de 
situatie volstrekt onacceptabel vinden voor 
de medewerkers. Bovendien geeft dit ook 
heel veel onrust, frustratie en andere 
negatieve bijverschijnselen. Hier kan 
niemand echt vrolijk van worden. Het roer 
moet om en zal omgaan! 
 
Vakbondslidmaatschap loont? 
Wie heeft niet de zorgen over het 
voortbestaan van V&D meegekregen. Er kon 
geen krant, internet, tv programma, Twitter 
of welk ander medium om heen. Wat een 
bijzondere manier om de sanering 
(afslanking) van deze oerketen mede neer te 
leggen bij de medewerkers door hen 
eenzijdig een fors loonoffer te laten 
brengen. Over geld kun je altijd twisten, 
maar inmiddels is wel duidelijk geworden 
dat de meeste medewerkers bij V&D geen 
grootverdieners zijn/waren. Een eenzijdig 
opgelegd loonoffer is dan op zijn minst 
onfatsoenlijk te noemen. Andere termen zijn 
ook denkbaar, maar die laat ik graag aan de 
vrije geesten over! Doordat de vakbonden 
een kort geding hebben aangespannen en de 
kantonrechter een uitspraak moest doen, 
werd wel duidelijk hoe deze rechter er naar 
keek. Naar zijn idee kon deze loonsverlaging 
niet eenzijdig worden opgelegd door de 
werkgever en beval hij dat zij die het kort 
geding hadden aangespannen (de 
werknemers verenigd in de vakorganisaties) 
geen korting mocht worden opgelegd. Hoe 
anders was dat in zijn uitspraak voor de 
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niet-vakbondsleden. Aangezien zij geen zaak 
aanhangig hadden gemaakt (als individuele 
werknemers) liet hij zich daar niet over uit. 

Hij sprak “slechts” een 
oordeel over het 
geschil uit voor 
diegene die zich 
collectief hadden laten 
vertegenwoordigen 

door de vakbonden! Zelf vind ik dit een 
geweldige opsteker voor de vakbonden Ik 
weet ook wel dat het maar een kort geding 
betreft waarbij slechts één rechter recht 
spreekt en dat er nog allerlei andere wegen 
open staan om tegen zijn uitspraak in 
beroep te komen, maar toch… het is een 
eerste stap. Te veel mensen zeggen dat zij 
hun vakbondscontributie beter kunnen 
besparen omdat de bonden toch niets voor 
hen doen of kunnen betekenen en ook 
omdat zij zelf wel in staat zijn om voor hun 
eigen belang op te komen! Zo zie je dat dit 
door deze uitspraak toch even in een ander 
daglicht is komen te staan. Als individu sta 
je dus veel minder sterk.(De directie van 
V&D heeft overigens in al haar wijsheid 
besloten om de uitspraak van de rechter dan 
maar voor alle medewerkers van toepassing 
te verklaren ter voorkoming van een 
‘volksopstand’ bij die medewerkers). 
 
Groepsfuncties 
Een ander – op onze organisatie betrekking 
hebbend - onderwerp is de discussie over de 
groepsfuncties. Wij hebben een oproep 
geplaatst om je mening aan Loek Schueler 
en/of mij te mailen, zodat wij in het 
Georganiseerd Overleg Belastingdienst met 
de DG verder kunnen strijden over de 
groepsfuncties. De dienstleiding wil die 
groepsfuncties vervangen door vacatures 
open te stellen op individuele basis. 

(Het zogenaamde functiegebouw Rijk doet 
daarmee dan zijn intrede voor de 
groepsfuncties) Door deze move wordt een 
medewerker na benoeming in de functie, bij 
goed functioneren, niet meer het 
vooruitzicht gegeven om door te lopen, bij 
blijvend goed functioneren, naar zijn 
eindschaal binnen die groep. De doorloop 
naar een hoger salarisschaal kan dan 
uitsluitend nog via een sollicitatie naar de 
(naast-gelegen) hogere schaal. 
Dus ben je C-medewerker en geschikt 
bevonden voor het E-niveau, dan dien je te 
solliciteren naar een individuele functie 
(stoel) op schaal 7,8 of 9. Er is dus geen 
doorloop meer mogelijk, anders dan 
sollicitatie en pas nadat er formatieve 
ruimte beschikbaar is. De ‘stoel’ op het 
naast hogere niveau moet er dus wel zijn! 
Wij vinden dat een grote verslechtering en 
een (indirecte) bezuinigingsmaatregel. 
Eventueel minder goed presterende 
collega’s in een groepsfunctie kunnen nu 
immers ook via een beoordeling te horen 
krijgen dat zij niet in aanmerking komen 
voor een bevordering naar de naast hogere 
schaal omdat zij daarvoor niet (voldoende) 
geschikt zijn. Het zou van bestuurlijke moed 
getuigen als de leidinggevenden goed en 
objectief met dit instrument zouden 
omgaan. 
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Verder geeft het ook enige bescherming aan 
de medewerker, omdat hij via de geldende 
regels de negatieve beoordeling kan 
bestrijden.  
Uiteindelijk beslist dan desgewenst de 
rechter als hoogste orgaan. Bij sollicitaties 
gelden andere spelregels en kunnen 
subjectieve zaken ook een rol meespelen en 
dat lijkt ons ongewenst. Over deze kwestie 
zijn wij nog niet uitgesproken met de DG. 
Wel is het Loek en mij duidelijk dat dit 
onderwerp enorm leeft bij onze collegae. 
Niet eerder heb ik in mijn rol aan GOBD-lid 
zo veel mails gekregen (en Loek ook) van 
leden uit het hele land. Soms zuinig 
gemotiveerd, maar meestal stevig verwoord 
en goed beredeneerd, geven onze collegae 
aan waarom wij (vakbonden) dit nimmer 
moeten accepteren. Overigens doet het ons 
deugd dat dit onderwerp bij onze collegae 
vakbroeders net zo hevig leeft als in onze 
eigen kring. Dit is dus een breed gedragen 
issue.  
Als ik in gesprek ben met nieuw 
ingestroomde medewerkers en het 
onderwerp vakbondslidmaatschap de revue 
passeert, hoor ik steevast dat hij/zij geen lid 
wil worden en het zelf wel kan oplossen. 
Inmiddels is het toch een aantal van hen 
duidelijk geworden dat ook bij veel 
onderwerpen, waar je als individu geen 
zeggenschap over hebt, slechts de stem van 
vakbonden aan de overlegtafel gehoord 
wordt.  
Heel voorzichtig zie ik dan een kentering van 
de collega in denken en neemt hij/zij toch in 
overweging om lid te worden. Nu nog het 
doen! Wat mij betreft van onze bond, maar al 
een andere bond wordt verkozen, ben ik toch 
tevreden dat er weer een nieuw vakbondslid 
is te noteren. Hoe meer stemmen wij 
meebrengen als vakorganisaties, hoe beter 

wij gehoord worden. Zo gaat het in de 
politiek, maar ook in dit (vakbonds)leven. 
 
Kaalslag bij administratieve beroepen 
Dit kopte de Volkskrant op zaterdag 7 maart 
in de bijlage Economie. 
Als je dit artikel van Peter de Waard goed 
leest, kan je zien dat er naar de (verdere) 
toekomst toe niet te veel meer van 
dergelijke beroepen nog moet worden 
verwacht. Tot en met 2018 zullen nog eens 
100.000 banen in deze sector verdwijnen. 
Geen andere sector kent een dergelijke 
kaalslag. De krimp ziet op administratieve 

functies, receptionistes, 
verzekeringsagenten, bedrijfshoofden, 
medische secretaresses en 
organisatiedeskundigen.  
In totaal hebben 1,2 miljoen Nederlanders 
een zogenaamde administratieve functie, 
waaronder routinematig werk op de 
financiële afdelingen of secretariaat wordt 
verstaan, maar ook hogere functies zoals 
accountants en economen. Sinds 2008 zijn 
er al 90.000 banen verdwenen. Slimmere 
software en computersystemen nemen veel 
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werk over. Bovendien kunnen klanten veel 
digitaal gaan doen (ook bij onze organisatie) 
denk aan betalingen verrichten, het portal 
van de belastingdienst, de websites van 
diverse organisaties met antwoorden op veel 
gestelde vragen, het afsluiten van 
verzekeringen, het boeken van vakanties. De 
receptioniste wordt in een aantal gevallen al 
vervangen door een touchscreen computer 
die ter plekke regelt dat de medewerker je 
komt ophalen in het bedrijf enz. Het 
administratieve werk verschuift zo van 
gegevens verwerking naar gegevens 
controleren en naar advisering zo valt uit het 
rapport van de UWV te lezen. De vraag naar 
hoger opgeleid administratief personeel 
stijgt daardoor wel. Over het algemeen zijn 
de kansen voor HBO’ers en WO’ers beter 
dan voor MBO’ers aldus het UWV. Deze 
trend zien wij ook bij onze eigen dienst. Wij 
halen meer HBO en WO opgeleide mensen 
binnen dan ooit en het werk aan de 
onderkant verdwijnt stap voor stap. Dit 
verschijnsel laat zich niet keren volgens de 

voorspellers van het UWV. De maatschappij 
vraagt hoger opgeleiden in dergelijke 
functies. Als je kans ziet om je verder te 
bekwamen, aarzel dan niet en grijp je kans. 
Op termijn raakt het lager gekwalificeerd 
werk er (nagenoeg) uit en dus ook veel 
arbeidsplaatsen op dat niveau. Als vakbond 
moeten wij er – in samenwerking met de 
werkgever – alles aan doen om onze eigen 
medewerkers te faciliteren om aanvullende 
beroepsgerichte opleidingen te volgen. 
Investeren in het eigen zittend ‘kapitaal’ 
mag niet over het hoofd worden gezien. En 
op termijn hebben wij een heel nieuwe ploeg 
van medewerkers die vanaf het begin (hoog) 
opgeleid binnen komt en mobiliteit al bijna 
in de genen mee heeft gekregen. Nu zitten 
wij nog in een ‘overloop’ periode waarbij wij 
goed moeten letten op onze hele kudde en 
niet tussentijds schaapjes ‘kwijt’ raken.  
 
Misschien is dat ook wel een 
Paasboodschap! 
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Een doorsnee week, of toch niet? • Loek Schueler 
  
Terwijl de balkondeuren openstaan, de 
vogels vrolijk fluiten en duidelijk zin hebben 
in de lente, schrijf ik deze column. Het was 
een week waarin de zon vrolijk doorbrak en 
de terrasjes zich vulden. Maar het was een 
donkere week voor minister Opstelten en 
staatssecretaris Teeven die struikelden over 
een bonnetje... 
 
Ik heb een afwisselende week gehad. 
Uiteraard gaat het reguliere werk dagelijks 
door. Dat bestaat uit veel inhoudelijke mails 
met vragen, suggesties, individuele zaken of 
collectieve afstemming over een aanstaand 
onderhandelingstraject. Doordat een paar 
overleggen met OR of door NS veroorzaakt 
niet doorgingen, kon ik eindelijk ook wat 
telefoontjes plegen. Dat gaat zo veel sneller 
dan heen en weer mailen, waarbij ook nog 
een risico bestaat dat er misverstanden 
ontstaan... En door tijd te hebben en te 
kunnen nemen voor ideeën van leden, 
ontstaat veel energie aan beide kanten! Dat 
is wat onze vereniging zo krachtig maakt. 
Sterker, met ideeën op departement A, kan 
ik departement B verder helpen. Door de 
thema's bij departement X scherp (en soms 
uitgewerkt) te krijgen, kan ik de aanpak en 
benadering benutten bij de start van deze 
discussie bij departement Y. 
 
Het was ook een week waarin wij de datum 
van de rechtszaak over de 0,8% hoorden. 
Inmiddels stonden de bonden en het rijk op 
27 maart jl. tegenover elkaar en zal de 
rechter binnenkort zijn oordeel geven. 
Bijzonder dat blijkbaar op deze wijze eerder 
gemaakte afspraken moeten worden 
behandeld, maar daarmee komt uiteindelijk 
duidelijkheid in zicht... Uiteraard houden we 
jullie hier rijksbreed over van op de hoogte. 

Door de vakantie leek het even geleden, 
maar ook deze week stond ik twee 
ochtenden aan de poort met petities. Blij en 
tevreden reisde ik in beide gevallen naar 
huis. Het persoonlijk gesprek, een moment 
om de (zorgelijke en historische) situatie uit 
te leggen, een goede morgen en een 
glimlach. Alleen deze blijk van waardering, 
leek voor de meeste een fijne start van de 
dag. Soms leidde dat tot een compliment of 
bedankje! En laat ik hierover eerlijk zijn, dat 
heb ik soms gewoon nodig! Deze 
wederzijdse feel good momenten, geven 
kracht en energie. En nog zo'n moment met 
een beloning voor alle inspanningen in deze 
actie tijd, was het hoge aantal 
handtekeningen bij de AIVD. Een dienst die 
door zijn aard niet zo georganiseerd was en 
geen actie verleden kende, maar ook daar 
keert het tij! De hoge score haalde veel pers 
en daarmee werd ons doel bereikt om de 
brede rijksdienst te laten zien, van KNMI 
medewerker tot AIVD-er, van inspecteur tot 
belastingambtenaar. 
 

 
 
In de staart van de week kreeg het zowaar 
een feestelijk tintje. Bij de overhandiging van 
de 15.000 handtekeningen (prachtig 
resultaat!) hadden we ook een taart met 
1532 erop. Ons presentje was een dag te 
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laat, maar dat valt in het niets bij de 1532 te 
laat voor een CAO! Het was een feestelijke 
binnenkomer voor onze inhoudelijke 
boodschap. De staatssecretaris pakte dit 
zeer enthousiast op en regelde snel koffie 
en gebaksschoteltjes. De staatssecretaris 
nam vervolgens uitgebreid de tijd om onze 
zorgen te aanhoren en zijn reactie te geven. 
De symbolische overhandiging van de 15.000 
handtekeningen zal hij overbrengen aan 
minister van Wonen en Rijksdienst. 
(inmiddels is Blok weer terug...) 

De grote stapel, die overigens nog steeds 
groeit, zullen we op een ander moment nog 
aanbieden aan de minister. 
 
“De Klokt Tikt Door” en weer een week 
voorbij... Een week waarin er veel in 
beweging is gezet en gelukkig de energie 
rond blijft gaan! Maar de teller staat op 1551 
dagen zonder CAO. En de komende weken 
tikt die klok verder door. Het worden 
spannende en drukke weken en de druk op 
de CAO is nog onveranderd groot. Ik hoop 
dat we deze energie met elkaar vast weten 
te houden en blijven gaan!
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Vanuit de Concern Ondernemingsraad • Rien Karreman 
 
Positie uitzendkracht bij vacatures 
 
In januari is in het MT van de Belastingdienst 
het memo “Positie uitzendkrachten bij 
vacatures” besproken. Deze memo is, na 
akkoord bevinding in het MT, ook aan de 
COR voorgelegd. In het memo werd de 
positie van uitzendkrachten bij vacatures 
gewijzigd.  
 
Tot dan toe was de werkwijze bij de 
Belastingdienst dat bij de interne vacature 
openstelling uitzendkrachten, werkzaam bij 
de Belastingdienst, in 
het selectieproces 
werden meegenomen 
op grond van de 
Personele Uitvoeringsbepalingen 
Belastingdienst (PUB). In de PUB is 
opgenomen dat als gevolg van de WAADI  
(Wet Allocatie Arbeidskrachten door 
Intermediairs) de TBA (ter beschikking 
gestelde arbeidskracht, c.q. uitzendkracht) 
kunnen worden beschouwd als interne 
kandidaat. Deze werkwijze was het gevolg 
van een op 1 juli 2012 doorgevoerde 
wijziging in de WAADI vanwege de 
Uitzendrichtlijn van de EU. Toen is onder 
andere artikel 8b toegevoegd. 

 
Artikel 8b. Vacaturemelding 
Degene aan wie arbeidskrachten ter 
beschikking zijn gesteld, zorgt er voor 
dat binnen zijn onderneming ontstane 
vacatures tijdig en duidelijk ter kennis 
worden gebracht aan de hem ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten, 
opdat zij dezelfde kansen op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd hebben als de werknemers van die 
onderneming. 

 

Omdat uitzendkrachten feitelijk externe 
krachten zijn, stroomden er relatief veel 
externen in op interne vacatures.  
Vorig jaar heeft BZK geconstateerd dat in de 
praktijk blijkt dat departementen op 
verschillende wijze omgaan met wat de 
wetgever heeft beoogd met dit artikel. De 
positie van TBA, in de zogeheten 0-fase en 
bij interne en interdepartementale 
openstelling van vacatures, wordt 
verschillend geïnterpreteerd, of is over het 
algemeen onvoldoende bekend gemaakt dan 
wel wordt op een wijze geïnterpreteerd die 

niet in overeenstemming 
lijkt met hoe de wetgever 
het heeft beoogd. Ook is 
het niet passend met de 

uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord en 
de huidige rijksbrede regelgeving op het 
gebied van vacaturevervulling. Met als 
gevolg, mogelijke rechtsongelijkheid voor de 
verplichte Van Werk Naar Werk 
kandidaten/HPK werkzaam bij de 
Rijksoverheid.  
 
Het besluit van het MT betekende dat in de 
zogenaamde 0-fase een vacante functie 
alleen werd aangeboden aan interne 
horizontale en verticale kandidaten met een 
vaste aanstelling of een tijdelijke 
aanstelling. Hierbij geldt een voorrang voor 
de diverse voorrangscategorieën, zoals de 
collega’s in de flexpool en de aangewezen 
VWNW-kandidaten. 
Indien dit geen positief resultaat oplevert, 
volgt openstelling voor interdepartementale 
voorrangskandidaten. 
De volgende fase is interdepartementale 
openstelling voor iedereen. In deze fase 
mogen ook de uitzendkrachten meedoen. De 
laatste twee fasen kunnen ook in één keer 
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gedaan worden. Uiteindelijk volgt externe 
openstelling buiten het Rijk. 
 
Voor de uitzendkrachten in dienst bij de 
Belastingdienst betekende dit wel een 
verslechtering van hun positie bij 
vacatureruimte. Aan de andere kant werd 
meer recht gedaan aan de positie van de 
interdepartementale -Van Werk Naar Werk- 
kandidaten.  
De COR heeft, vanuit de gedachte om aan 
beide groepen recht te doen, een “tijdelijk” 
wijzigingsvoorstel gedaan aan de 
dienstleiding. Deze tijdelijke wijziging betrof 
de verticale kandidaten in de 0-fase. De COR 
heeft voorgesteld om deze pas in de fase van 
de interdepartementale openstelling, ná de 
voorrangskandidaten, mee te nemen en 
gelijk met de uitzendkrachten.  
De verwachting is overigens dat er nog dit 
jaar een rijksbreed wervings- en 
selectiebeleid komt, vandaar het tijdelijke 
karakter van het voorstel. 
De dienstleiding is in de overlegvergadering 
van 22 februari hiermee akkoord gegaan.  
 

De afgesproken ‘tijdelijke’ werkwijze is nu 
dat bij het ontstaan van een ‘vacante functie’ 
er sprake is van een zogenaamde 0-fase. In 
deze fase kunnen alleen horizontale 
medewerkers van het ministerie van 
Financiën (en dus ook de Belastingdienst) 
met een vaste of tijdelijke aanstelling in de 
selectieprocedure worden betrokken. 
Voorafgaand aan die fase wordt rekening 
gehouden met voorrangscategorieën zoals 
VWNW-kandidaten of de MT-afspraken 
rondom medewerkers in de flexpool.  
Indien de 0-fase geen geschikte kandidaten 
oplevert, kan worden overgegaan tot 
openstelling van een vacature en volgt 
interne openstelling via de mobiliteitsbank.  
 
Alle medewerkers werkzaam bij de 
rijksoverheid, inclusief eigen verticale 
medewerkers en uitzendkrachten kunnen 
dan solliciteren. Ook hier geldt dat bij de 
selectie interdepartementale VWNW-
kandidaten of herplaatsingskandidaten een 
voorrangspositie hebben. Pas wanneer deze 
interne openstelling geen geschikte 
kandidaten oplevert, kan er worden 
overgegaan tot externe openstelling.
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Tot elkaar, Met elkaar, Voor elkaar• René Esser 
 
Laten we als leden samenwerken, onder het 
motto "Tot elkaar, Met elkaar, Voor elkaar" 
 
Als u een geïnteresseerde lezer bent en een 
bijdrage wil leveren aan ontwikkelingen die 
u en mij ‘raken’, dan nodig ik u uit, verder te 
lezen! 
 
Graag zie ik voor me een toekomst, waarbij 
alle ambtenaren gedreven, gemotiveerd, 
geïnspireerd en met passie werken aan de 
uitvoering van de door de politiek opgelegde 
doelen. Samen op ontdekkingsreis om het 
beste in de mens, de ambtenaar boven te 
halen. Iedereen gaat met plezier naar het 
werk, ze vinden het fijn om hun bijdrage te 
leveren aan allerlei ontwikkelingen. Als men 
zich gelukkig voelt in het werk dat men 
uitvoert, levert dat een dienstverlening naar 
burgers en bedrijven op die eenieder 
verdient. Een behandeling met respect en 
gericht op compliance. Dit laatste geeft aan 
dat de ambtenaar aan de vragensteller 
meldt wat wettelijk nog wel mogelijk is. 
 
Is deze gedroomde toekomst nu al 
aanwezig? 
Zijn de omstandigheden al zover dat hij of zij 
het gevoel heeft dat deze gedroomde 
toekomst bestaat? U kunt daar zelf het 
antwoord op geven.  
Wie wil naar een toekomst waarbij de 
ambtenaar zijn leven nagenoeg volledig 
inzet voor de werkgever en voor de 
maatschappij als vrijwilligerswerk. 
Hij of zij is 24 uur per dag bereikbaar voor 
zijn of haar baas, wordt continu in de gaten 
gehouden door die baas door de digitale 
ontwikkelingen en mogelijkheden. 
De weinige vrije tijd die hij of zij nog bezit, 
wordt ingezet voor de bijdrage aan de 

participatie samenleving. Aan het gezin of 
zichzelf komt deze ambtenaar niet meer toe. 
De kinderen of kleinkinderen kennen deze 
persoon niet meer, deze vervreemdt steeds 
en steeds meer. 
Financieel is het nauwelijks nog mogelijk‘  
de eindjes aan elkaar te knopen’.  
Wie wil er naar een toekomst waarbij de 
ambtenaar langzaam maar zeker wordt 
gezien als de nieuwe ‘slaaf’ van de 
toekomst? Echt niemand toch? 

 
Oudere ambtenaren die bezig zijn met hun 
toekomstig pensioen en jongere ambtenaren 
die vechten voor hun dagelijkse bestaan met 
behulp van b.v. ouderschapsverlof, moeten 
niet tegenover elkaar staan. 
Het gaat er naar mijn idee om, om samen 
verder te komen, met begrip voor elkaars 
standpunten en het nodige respect voor 
elkaar.  
 
Hoe kunnen we dit realiseren, welke ideeën 
zijn er? Welke energie is er bij de lezer van 
dit verhaal om een bijdrage te leveren aan 
deze ontwikkelingen? 
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Als ambtenaar van de belastingdienst wil ik 
trots kunnen zijn op de prestaties van die 
dienst en op de bijdragen van die dienst aan 
een goede dienstverlening. 
Al langer realiseer ik me dat een individu 
veel kan betekenen binnen een organisatie, 
maar het gaat er uiteindelijk om dat de 
omgeving aan deze ontwikkeling graag wil 
bijdragen. In 2008 heb ik het initiatief 
genomen om een mail te zenden aan de 
toenmalige staatssecretaris.  
Deze mail was gericht op het onderwerp 
"Wat kan beter bij de Belastingdienst"? 
Op basis van deze mail werd ik uitgenodigd 
door de Directeur-generaal voor een 
gesprek. Het resultaat hiervan is dat er een 
team werd opgericht, dat gevraagd of 
ongevraagd, advies geeft daar waar het 
binnen de organisatie raakt. 
Inmiddels is er een ‘blauw/belastingdienst’ 
en een ‘groen/douane’ team opgericht.  
Het is van belang om van hoog tot laag 
verbonden te zijn binnen de organisatie. 
Daarom zijn er afspraken gemaakt met het 
Management Team van de Belastingdienst. 
Daarnaast neemt de Concern 
Ondernemingsraad, via een 
vertegenwoordiger, deel aan deze teams.  
De leden van de twee teams zijn enthousiast 
en leveren spontaan hun bijdrage.  
Er worden voorstellen ter verbetering 
gedaan, op basis van verwonder punten.  
De kracht van het advies maakt dat dit wordt 
overgenomen, dit wordt als goed ervaren. 
 

De thema’s die ons momenteel bezig 
houden zijn zeer divers van "Cultuur" tot  
"Veilige Haven" en van "Scrum projecten" 
tot "Wat zal digitalisering in de toekomst 
betekenen voor de belastingheffing?". 
Met elkaar worden oplossingen bedacht 
door middel van het meervoudig denken. 
De leden van de teams bestaan namelijk uit 
een verzameling van allerlei rollen en 
functies binnen de organisatie.  
 
Een ‘toverstaf’ hebben we echter niet ". 
 
Op basis van deze ontwikkeling zou ik graag 
binnen het CNV een dergelijke APK-
organisatie willen opzetten, uiteraard 
gericht op onderwerpen die ons als leden 
van het CNV bezighouden. Een team vanuit 
de leden oprichten, met als doel alle 
verwonderpunten in beeld te brengen en 
gezamenlijk over oplossingen na te denken.  
In de komende periode is mijn doel om 
regelmatig een blog te schrijven over 
ontwikkelingen binnen de ambtelijke 
organisatie.  
Misschien heb ik een ‘snaar’ geraakt en de 
ogen geopend en zijn er leden zijn die 
samen, tot elkaar, met elkaar en voor elkaar 
een bijdrage willen leveren. 
Wil je een bijdrage leveren of wil je eens 
verder met mij in gesprek, mail me, bel me, 
of nodig me uit in jouw netwerk op LinkedIn! 
hopelijk gaan we dan samen een nieuwe 
toekomst tegemoet. 

 
René Esser is Juridisch beleidsmedewerker bij de Belastingdienst. 
In 2008 gestart met  de oprichting van het Adviescollege Personeel en 
Kwaliteit (APK team BD) 
Landelijk voorzitter APK team BD 
Kaderlid groep Financiën CNV Overheid 
Telefoon: 06-18608956 • E-mail rfjm.esser@belastingdienst.nl 
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Actie • Peter Eissing 
 
We voeren actie. Samen met onze collega's 
van de andere bonden die actief zijn voor de 
rijksambtenaren. Dat is heel 
vanzelfsprekend en heel terecht. Want onze 
werkgever matigt zich het recht aan ons aan 
te merken als derderangs werknemers, die 
helemaal niet zoiets als een fatsoenlijke 
CAO nodig hebben. Welnee, daar heb je als 
werkgever maar last van. Vanzelfsprekend 
dat we actie voeren. Maar ook erg jammer. 
Actie, immers, betekent het laatste 
toevluchtmiddel. Betekent dat je niet meer 
gewoon met elkaar in gesprek kunt zijn. Dat 
je moet proberen elkaar onder druk te 
zetten. Begrijpelijk, gerechtvaardigd, maar 
niet goed. Ik vind het betreurenswaardig 
wanneer actie op de man gespeeld wordt. 
Betreurenswaardig, maar alweer 
begrijpelijk. De alom verguisde minister 
voert een beleid dat in overeenstemming is 
met het kabinet waarvan hij lid is en 
waaraan hij geacht wordt loyaal te zijn. Dat 
kabinet staat onder toezicht van en moet 
verantwoording afleggen aan het parlement. 
Democratisch door onszelf gekozen. Dat 
parlement laat het kabinet en de minister 
hun gang gaan omdat het in parlementaire 
kringen vigerende neo-liberalisme evenals 
het kwalijke populisme, weinig affiniteit met 
ambtenaren hebben. Die staan namelijk 
haaks op de geprezen vrije markt, hebben 
het imago van luie uitvreters en zijn 
daardoor uitermate geschikt om politiek 
mee te scoren. Wat ons dan rest, is actie. 
Die actie kan op vele manieren gevoerd 
worden. CNV zal dat indachtig haar 
gedachtegoed en cultuur op een 

weloverwogen en nette manier doen. Zonder 
op de man te spelen en zonder te vervallen 
in excessen. Hoe op een persoon spelen en 
in excessen vervallen uit de hand kan lopen, 
konden we zien in het Engeland van de jaren 
80 van de vorige eeuw. Regeringsleider 
Margaret Thatcher die een keihard 
saneringsbeleid inzette omdat het land zo 
ongeveer failliet was. Daarbij geen 
strobreed in de weg gelegd door het ook in 
Engeland aanwezige democratisch gekozen 
parlement. Harde, hele harde acties van de 
beruchte Engelse vakbonden. De nationale 
auto industrie werd volledig kapot gestaakt 
met 100% verlies van de werkgelegenheid. 
Maar het ergst waren de mijnsluitingen. Dat 
ging hard tegen hard en er zijn zelfs doden 
bijgevallen. Mevrouw Thatcher, niet 
gehinderd door een de andere kant op 
kijkend parlement, bleef onverzettelijk. De 
mijnen gingen dicht en de sociale chaos was 
compleet. Mevrouw Thatcher, loyaal aan 
haar kabinet en leunend op het parlement, 
werd persoonlijk voor schuldig gehouden. 
Misschien was ze dat ook wel en velen 
vinden dat tot op de dag van vandaag. Toen 
Mevrouw Thatcher in 2013 overleed, werd zij 
niet zeer betreurd. In pubs verschenen 
uitspraken en leuzen aan de muren. Zoals: 

"There is no such thing as society". 
Maggie Thatcher 1988; 
"There is no such thing as Maggie 
Thatcher". Society 2013. 
 

Te hopen valt, dat het in ons land nooit zover 
zal komen. 
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Buddy • Cor Drieënhuizen 

Als gestaald kaderlid van CNV Overheid 
groep Financiën heb ik regelmatig, als 
buddy van regio Holland Noord, de 
vergadering van het Landelijk 
Groepsbestuur mogen bijwonen. 
De vergaderingen verlopen in een 
ontspannen sfeer waarbij ieder lid zijn 
betrokkenheid laat blijken. Niet alleen voor 
zijn of haar regio maar voor ieders belang. 

Een kenmerk 
die voor een 
bond met 
een C van 
groot belang 
is. De inzet 
van deze 
mensen 
moet er toe 
leiden dat in 
overleg met 
de 
Directeur-
generaal een 
optimaal 
resultaat 
wordt 

behaald voor een behoorlijke uitvoering van 
de rechtspositie bij veranderingen zoals 
reorganisaties.  
 
Wel vraag ik mij af, hoe bereiken we de 
medewerkers om als CNV hun belang te 
dienen? Bezoeken van kantoren, uitdelen 
van cadeautjes, flyers? Het verhaal van 
fiscaal voordeel is nu zo langzamerhand wel 
bekend, dat is bij iedere bond. Zijn we als 

CNV-leden wel herkenbaar op de kantoren? 
Hebben we als CNV soms ook een eigen 
succes te vieren? Moeten we misschien als 
CNV radicaler en duidelijker worden, niet als 
een bond van de compromissen maar ook 
niet als vechtbond? Het CNV moet niet bang 
zijn voor de confrontatie en bij individuele 
belangenbehartiging soms harder bij het 
bevoegd gezag aan de bel trekken.  
 
De teneur bij de reorganisaties is droevig 
met name bij de huisvesting. Zoek maar uit 
waar je gaat zitten, als je maar aan je werk 
gaat. Trouwens men spreekt het woord 
reorganisaties niet meer uit. Dat is een lelijk 
woord geworden kennelijk. Nee, men heeft 
het liever over veranderingen, verbeteringen 
en versterkingen. 
 
Sinds de eerst gekozen medezeggenschap 
van 11-09-1985 tot op heden is nog maar 
weinig gebeurd met het beeld over 
medezeggenschap. Aan de overlegpartner 
ligt het niet altijd, maar die vermaledijde 
tussenlaag in het management vult de 
gemaakte afspraken vaak anders, of 
helemaal niet in. Kortom we zullen moeten 
kijken en vooral luisteren wat medewerkers 
willen en meer nee durven zeggen tegen wat 
de dienstleiding wil. 
 
Tot slot valt het mij op dat in het LGB veel 
leden zitten die al jarenlang zich inzetten 
voor het CNV en het vertrouwen van ons 
verdienen om de belangen van het CNV te 
(blijven) dienen. 

 
Cor Drieënhuizen is werkzaam bij de Douane op Schiphol Passagiers, 
vakbondsconsulent en lid van de regionale groep Holland-Noord 
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Wie goed doet! Goed ontmoet? • Ko-Os 
 
“Wie goede dingen doet voor andere mensen, kan 
goede dingen terug verwachten”. Een oud 
Hollandse tegelwijsheid. Klopt dat wel? Mijn 
grootmoeder stond vierkant achter dergelijke 
spreuken. De muur hing vol met blauwe tegeltjes, 
waaronder: “Oost west thuis best!”. 
 
In deze laatste wijsheid kan ik mij persoonlijk 
wel vinden. Een eigen plek op het werk, versiert 
met persoonlijke accessoires. Een prachtige 
poster van “Tina” aan de muur kan daarbij niet 
ontbreken. Ook zij is van de “tegeltjes-
generatie”. En natuurlijk de foto van de familie 
rechts op het bureau. Die kan je gewoon ’s 
avonds na vertrek laten staan en wordt afgestoft 
door de schoonmaakdienst.  
 
Oud denken!  
De 21ste eeuw gaat niet over tegeltjes, maar over 
“het nieuwe werken” en “activiteiten gericht 
huisvesten”. Geen “oost west op het werk is het 
best!” Maar “oost west efficiënt werkplek 
gebruik is best!” Geld is leidend geworden. 
Ongebruikte bureaus zijn kapitaalvernietiging en 
of ik mij “best” voel op het werk doet er niet 
meer toe!  

Wat je ziet gebeuren is dat collega’s steeds 
minder binding voelen met hun collega’s binnen 
het team. Mensen zoeken “verloren” hun plekje 
tussen onbekende mensen, die ook voor de 
organisatie schijnen te werken. Tussendoor even 
ontspannen door een mijmerende blik te werpen 
op de familiefoto is er niet meer bij. De “verloren 
generatie” is niet geboren, maar wordt met “het 
nieuwe werken” gecreëerd! Een nieuwe 
tegelwijsheid is ontstaan “oost west thuis 
gestrest”.  
 
Hoe zit het met “wie goed doet?” Ook deze 
wijsheid is achterhaald. De werkgever heeft het 
onderlinge “sociale contract” inmiddels eenzijdig 
opgezegd. Wij, “de verloren medewerkers”, 
denken dat wanneer we loyaal zijn aan de baas, 
ook hij loyaal is aan ons! Vroeger was dat zo! 
Mensen die hun best deden werd perspectief en 
groei geboden. Nu wordt een sfeer gecreëerd 
van “voor jou 10 anderen”!  
 
Het tij zal keren! Gelukkig leert de historie ons 
dat “de geschiedenis zich herhaalt” en zullen de 
oude tegelwijsheden zeker weer terugkomen. Of 
is de tegelwijsheid “de geschiedenis herhaalt 
zich” inmiddels ook al passé?
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Themadag 2015: Zorg voor Mantelzorg 
 
Op 28 mei 2015 houdt de Groep Financiën van CNV Overheid zijn algemene 
ledenvergadering en daaraan gekoppeld de jaarlijkse themadag.  
Voor 2015 is het thema: "Zorg voor Mantelzorg". 
 

De dag wordt georganiseerd door de regionale groep Holland Noord van de 
Groep Financiën. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar wij kunnen al 

verklappen dat het een informatieve dag wordt met ruimte voor uw eigen inbreng. 
 
Waarom het thema "Zorg voor Mantelzorg"? 
Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de wereld van de zorg. Daardoor hebben 
gemeenten en zorgverzekeraars meer taken gekregen. Daarnaast komen steeds meer 
zorgtaken voor rekening van mantelzorgers, mensen zoals jij en ik! 
 
Misschien ben je al mantelzorger, of is er een kans dat je het binnenkort gaat worden.  
Daarom willen wij jou op deze themadag informeren over de verschillende facetten van 
mantelzorg. De verschillende sprekers gaan vanuit meerdere invalshoeken jou over dit 
thema informeren. De sprekers vertegenwoordigen onder andere het management van 
de Belastingdienst, de politiek en de maatschappelijke zorg (BMW) van de 
Belastingdienst. 
 
Als deelnemer krijg je volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het met elkaar 
delen van ervaringen. 
 
Binnenkort ontvang je per e-mail een uitnodiging voor deze boeiende dag. 
Dus noteer alvast in jouw agenda!  
Donderdag 28 mei 2015 • Vergader- & Congrescentrum De Schakel • Nijkerk. 
 
Namens de werkgroep, 
 
Gerrit van de Glind & Kees Went 
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De Stem• W. Olaf Schouten 
 
Als ik dit schrijf ben ik nog enkele dagen 
vóór de provinciale verkiezingen en 
waterschappen. Ik weet echt niet waar ik 
mijn stem aan gun op 18 maart 2015. Als 
zestigjarige kijk ik wellicht anders tegen 
zaken aan dan ik wellicht geleerd en ervaren 
heb. Wie verdient de stem van mij? Een 
crimineel die bijna 5 miljoen gulden krijgt 
overgemaakt als deal ruim 14 jaar geleden. 
Hoe kan het? Wat heeft deze crimineel de 
Staat geschonken? Men spreekt en schrijft 
altijd over de ‘Georganiseerde Misdaad’ en 
ik kan mij niet herinneren dat ik de 
‘Georganiseerde Overheid’ ergens zie staan 
en/of hoor. Is dat vreemd?  
Tuurlijk verandert alles. Kijkend naar mij 
zelf: Deens blond haar, licht kalend, wellicht 
straks geen tanden meer etc. Het leven 
andersom en eindigend zoals ik geboren 
ben? Ik laat mij maar verder verrassen en 
doe wat ik kan in de gegeven 
omstandigheden. 
Nog niet zo heel lang geleden had ik een 
baas die zag en sprak ik regelmatig en nu 
vraag ik mij af waar is die baas en wanneer 
zie ik hem, of is er geen echte baas meer? 
Als ik nu kijk naar het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie denk ik daar is de boel 
toch aardig op Stelten gezet. Door wie en 
waarom juist nu? Eerder werd in de 
organisatie waar ik werk door de leiding 
aangegeven dat wij ambtenaren te maken 
hebben met het politieke primaat en daar 
zou iedereen last van hebben. Tja, wat heet 
last? Al verder nadenkend vraag ik mij nu af 
of niet bepaalde hoge ambtenaren in de 
piramide overheidsorganisatie te veel de 
dienst uitmaken. Tuurlijk kan ik mij 
vergissen, maar niet eerder vroeg ik mij 
zoveel af dan nu het geval is. Mijn vader  
was al met 53 jaar met eervol  

pensioen en ik mag nog een hele tijd mee 
als de Heer mij goedgunstig gestemd is, 
mijn gezondheid het toelaat en dat alles 
onder het mom van Duurzaam Inzetbaar 
(DI). Mooie en duurzame woorden maar wat 
dat nu in praktijk echt voor mij betekent?  
Als ik vandaag de dag om mij heen kijk, lijkt 
er een vorm van duurzaam afhaakgedrag en 
mentaal verzuim te groeien. Zeker nu o.a. 
sportdagen, kerstcadeau, de PAS-dagen 
lijken te verdwijnen . En wat gebeurt er met 
‘ons’ geld dat in de pot bijzonder belonen 
collectief zit? Wat een vragen realiseer ik 
mij en eigenlijk kan ieder daar wel een 
antwoord op bedenken. Individualisme 
versus collectivisme? Het lijkt allemaal niet 
meer zo logisch? Kan natuurlijk dat het 
allemaal komt door de enorme weelde en 
luxe waarin velen van ons leven. Zie ik wat 
anderen zien? Ik mag deze maand 
noodgedwongen naar een andere 
dichtstbijzijnde locatie omdat de locatie 
waar ik nu werk sluit per 1 juni 2015. Ja 
mooi, immers ik behoud mijn werk toch! 
Maar als ik zie wat allemaal in containers en 
bakken verdwijnt onder de noemer 
opruimen, krijg ik bijna de tranen in mijn 
ogen. Opruimen is iets anders dan 
weggooien. Het lijkt wel of ik makkelijker 
een Kalasjnikov binnen een paar dagen 
organiseer, dan dat iets geregeld krijg dat 
betrekking heeft op mijn werk. Over 
organiseren gesproken. Het meest pijnlijke 
is dat ik van een prachtige moderne en 
super onderhouden locatie naar minder 
goed en fris bijgehouden locatie moet. De 
hygiëne en vloerbedekking laten onder 
andere te wensen over. Interessant is dat 
nog niet zo heel lang geleden in mijn huidige 
locatie hoogwaardige tapijtprojecttegels zijn 
gelegd met nog een hele voorraad nieuwe 



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 24 • 1april2015• blad16 

 

  

tegels in de kelder, die gewoon blijven liggen 
omdat het te duur zou zijn om die er uit te 
halen, mee te nemen dan wel even op te 
slaan.  Ik mij blijf afvragen: zien echte bazen 
dit? Ik ben er nu nog steeds niet uit welke 
kandidaat nu mijn stem verdient voor zowel 

de Provinciale Staten als voor het algemeen 
bestuur van het waterschap in de provincie 
Limburg.  
 
Tenslotte: verdient CNV Overheid uw stem, 
word dan lid van deze vakbond. 

 
 
 
 

Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 24e uitgave werkten mee:  
 

Henk Akkerman • Han Bekker •Cor Drieënhuizen • Peter Eissing 
René Esser • Rien Karreman • Sjoerd Kuipers 

Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 
 

foto voorblad: © ItsaJokefotografie.nl 
 

Reageren? 
mail de voorzitter van de groep Financiën he.akkerman@ziggo.nl 

 

 
 

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