
FinanciënActueel is een digitale uitgave 
van de groep Financiën met daarin 
achtergronden en actuele zaken. 

Verschijnt 1 x per kwartaal.

CNV OVERHEID is onderdeel van CNV CONNECTIEF

nr. 26 - 1 oktober 2015



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 1 

  
 

  

Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Is het tijd voor een familiediner? 
In een gezin met vier kinderen kan het niet 
zo zijn dat er nooit iets voorvalt tussen de 
vier. Er zal gerust wel eens eentje meer het 
haantje willen zijn dan de ander. De een is 
sterker, sneller, of groter, dan de ander. 
Soms ontstaat er ook tumult omdat het ene 
kind niet zo snel weet hoe het zijn keuze 
moet rechtvaardigen en daarom maar wat 
meer doordramt om alsnog zijn gelijk te 
halen. Een goed gesprek en begrip voor 
elkaars standpunt kan dan heel 
verhelderend werken. Wie herkent een 
dergelijke situatie niet. En als je het 
televisieprogramma “Het Familiediner” wel 
eens gezien hebt, dan  herken je dat 
‘misverstanden’ onder het oog van de 
camera ( soms na jaren) zo maar worden 
besproken tijdens dat familiedinertje.  
 
Zo kijk ik ook naar de vier vakbonden. Drie 
van de vier hebben zelfstandig besloten om 
uiteindelijk in te 
stemmen met het 
gedane loonaanbod 
vanuit 
werkgeverszijde. 
Van de inhoud mag 
iedereen alles 
vinden, maar over 
de opstelling van 
het ‘ontevreden 

kind’ (laten wij hem/haar FNV noemen), wil 
ik wel wat kwijt. Als je meent dat democratie 
een belangrijk goed is (en als dit het vierde 
kind goed uitkomt, vindt zij dat ook een heel 
groot goed) dan zal je ook best even mogen 
bokken dat je niet je zin hebt gehad (niets 
menselijks is ons vreemd), maar dan zou je 
niet wild om je heen moeten gaan slaan met 
onder andere als argument, ja maar ik ben 
het grootste of oudste kind en dus heb ik 
meer recht en gelijk. Nog minder is als je je 
gram probeert te halen met een Kort Geding 
om aan de anderen te laten zien dat jij er 
echt voor gaat. Deze onenigheid kan een 
splijtzwam zijn voor verdere samenwerking 
en zal op persoonlijk vlak wellicht zijn 
sporen gaan nalaten. Om dit alles nu te 
voorkomen zou ik zeggen, FNV droog je 
tranen en sluit weer bij je broers en zussen 
aan tafel aan en ga eens onder het genot van 
een goed diner, kijken hoe jullie vier weer 
constructief verder kunnen samenwerken. 

Eendracht maakt 
macht en gedoe 
splijt de 
vakorganisaties tot 
op het bot en daar 
heeft niemand van 
de werknemers 
belang bij! 
Eet smakelijk. 
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De moeite waard! 
Heel veel informatie wordt over ons heen 
uitgestort. Het is vaak zo veel dat wij niet 
eens meer alles willen of kunnen bijhouden 
aan informatie. 
Toch zijn sommige zaken goed om te lezen 
en te herinneren als het er op aankomt. 
 
Zelf heb ik veel nuttige en actuele informatie 
opgehaald uit het laatst (per post!) 
toegezonden magazine “Mijn Vakbond” 
nummer 3 van september 2015. 
 
Een hete zomer: 
Ik raad heel sterk aan het artikel van Patrick 
Fey met als kop “een hete zomer”. 
Patrick heeft helder verteld hoe de 
onderhandelingen over de CAO  zijn gelopen.  
 
Zeven vragen over het loonakkoord: 
Verder staan op bladzijde 14 en 15 zeven 
vragen die zien op het loonakkoord en de 
uitleg op die vragen. 

Rechtspositie ambtenaar: 
Ook zeer lezenswaardig is het verhaal over 
de “normalisering” van de rechtspositie van 
de ambtenaar. Deze race is nog niet gelopen 
en laat ook zien hoe de vlag er bij hangt. 
Verder verwijst het artikel naar een link: 
www.mijnvakbond.nl/ambtelijke-
rechtspositie Als je denkt wat heeft dit met 
mij te maken, dan raad ik je het extra aan 
om het even goed te lezen.  
 
Aanvankelijk wilde ik enkele stukje uit het 
magazine integraal opnemen. Maar dat 
schiet toch zijn doel voorbij als wij dat 
magazine ook in de brievenbus krijgen. 
Mocht je het magazine (te snel?) in de 
papierbak hebben gegooid dan is hier de 
reddingsboei: 
www.mijnvakbond.nl/magazine 
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Dealen met de feiten 
Zet tien economen aan één tafel en alle tien 
hebben een andere kijk op de samenleving 
en de wijze waarop die verder financieel zou 
moeten worden ingericht. 
Ik ben zelf geen econoom noch filosoof maar 
wel al weer enige jaren op deze aardkloot 
aan het rondstappen. Ik hoor, lees en zie een 
groot aantal problemen van micro tot macro 
voorbij komen. 
 
Ik zie dat mensen met een minimum 
inkomen het in ons eigen land niet best 
hebben. Het is sappelen om iedere maand 
de eindjes weer aan elkaar te kunnen 
knopen. De sociale advocatuur en  
raadslieden hebben eerder al geschreven 
dat het niet mee valt voor deze groep om 
niet verder onder te gaan in de malaise. 
Vooral niet omdat de traagheid van de (semi) 
overheidsdiensten de financiële ellende 
alleen nog maar versterken.  
 
Maar toch … al deze zorgen vallen in het niet 
als je ziet dat mensen totaal ontredderd 
proberen vaste voet aan de (West)Europese 
wal te zetten. Velen laten daarbij het leven 
op zoek naar vrijheid en als ze het gered 
hebben, laten zij al hun bezittingen in een 
ontregeld land achter en beginnen hier weer 
helemaal met niets!. Wij maken ons zorgen 
over hen maar ook over de kosten van de 
opvang van hen die hier naar toe komen.  

Politieke partijen spreken zich in meer of 
mindere mate uit over deze situatie Het is 
een grote opgave gebleken om de Europese 
lidstaten op een lijn te krijgen bij het maken 
van een opvangplan voor een deel van de 
vluchtelingen. Economisch slecht weer lijkt 
nu ook door te dringen in China en dat is op 
termijn ook voor ons merkbaar omdat dit 
land een enorme wereldspeler is geworden.  
 
De cijfers omtrent de werkeloosheid in de 
VS vallen nog tegen en de rente aldaar is 
niet verhoogd om de economische groei niet 
in de weg te zitten. En als wij dan even de 
wereldproblematiek achter ons laten, dan 
praten wij over een tot stand gekomen 
ambtenaren-cao van 5,05% meer bruto loon, 
al dan niet deels uit eigen financiering 
opgebracht. (ABP) Wat er verder ook van zij, 
als wij in staat zijn om te relativeren is de 
gesloten overeenkomst tot en met 2016 in 
dat licht bezien, zo slecht nog niet.  
 
En ja, ik gun iedereen een fantastisch 
inkomen, maar velen van ons hebben het 
niet zo slecht als die totaal ontredderde 
nieuwe instroom van (mede)mensen. 
Misschien toch ook goed om onze 
zegeningen te tellen. Voor hen die in de hoek 
zitten waar de klappen vallen heb ik 
uiteraard maar één wens, ik hoop dat deze 
mensen snel mogen opkrabbelen uit de 
misère.



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 4 

  
 

  

  



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 5 

  
 

  

Gaan wij Switch(en)? 
Op 24 september jl. heeft de werkgever met 
de vakbonden (alle vier) aan tafel gezeten 
(GOBD) en over tal van zaken gesproken 
maar ook over het fenomeen Switch. 
Omdat niet iedereen de zelfde voorkennis 
heeft, zal ik proberen uit te leggen waar dit 
over gaat zodat alle verhalen die wij ook in 
de wandelgangen horen, meteen geduid 
kunnen worden. 
 
Er is in de cao – en ook in de deze nieuwe – 
afgesproken dat het beleid van Werk naar 
Werk  (VWNW) verlengd wordt tot 31 
december 2016. In dat VWNW-beleid staat 
dat niemand ontslagen wordt gedurende de 
duur van die overeenkomst. En zoals je ziet 
is die termijn verlengd naar 31 december 
2016. Mocht er in de loop van 2016 weer een 
nieuwe cao tot stand komen dan zal 
ongetwijfeld weer ingezet worden op het 
verlengen van de termijn voor de periode 
van de nieuwe cao!  Dus tot zover is er geen 
zorg over ontslag. Overigens hebben wij – en 
ik loop al weer een paar dagen mee in deze 
organisatie – nog nooit de gedwongen 
ontslagronde hoeven mee te maken en dat 
koesteren wij (medewerkers en vakbonden) 
als een groot goed! 
 
Waarom wil de werkgever dan nu met 
Switch aan de gang? 
Als wij, vakbonden en werkgever, in een 
volgend overleg met elkaar de spelregels 
kunnen afspreken die ook tot onze 
tevredenheid leidt, is dat een verruiming ten 
opzichte van de regelgeving van VWNW. En 
nu hoor ik mij zelf (en jullie waarschijnlijk 
ook) al denken ja maar waar zit het addertje 
dan onder het gras! Dit kan ik wel uitleggen 
maar ik kan niet het geloof ‘schenken’. Toch 
zal ik een poging wagen.  

De werkgever (lees de DG met zijn gevolg) 
heeft achter de coulissen onderhandeld over 
het politiek gevoelige onderwerp de 
Investeringsagenda. De minister van 
Financiën en zijn Staatssecretaris hebben 
met de belastingtop aan tafel gezeten om 
naar de toekomst van Nederland te kijken 
en daarmee de Belastingdienst in zijn 
totaliteit onder de loep genomen. Naar hun 
idee moet er flink wat veranderen binnen de 
Belastingdienst. Zij gaan uit van een 
verdergaande digitale wereld. Zo zal de 
digitalisering in het ‘brievenverkeer’ een 
grote vlucht gaan nemen. Dit betekent dat 
achter het verzenden van de brieven werk 
verandert of wegvalt. Bijvoorbeeld omdat de 
burger/ondernemer zelf veel kan gaan doen 
in zijn portal. (Een digitale manier om zelf de 
zaken met de fiscus te regelen van betaling 
tot verhoging of verlaging van de aanslag of 
de manier van communiceren per e-mail.) 
Het gevolg is geen verzending meer van 
enveloppen met brieven waarvan weer een 
deel onbestelbaar terugkomt en ook weer 
behandeld moeten worden.  
 
De aanslagregelaar ziet zijn werk in omvang 
verschrompelen omdat de belastingplichtige 
zelf zijn aangifte digitaal afgaat handelen en 
ga zo maar door. Dit is maar één voorbeeld 
van de consequentie om moderner en meer 
eigentijds de ‘klant’ te benaderen.  
Dus hoe je het ook wendt of keert ‘onze’ 
dienst gaat absoluut veranderen.  
Je hoeft ook geen profeet te zijn om te 
begrijpen dat dit een grote impact heeft voor 
de omvang van het medewerkersbestand en 
voor het niveau van de overblijvende 
medewerker. Aan de onderkant van de 
salarislijn zal telkens minder werk 



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 6 

  
 

  

overblijven en in zijn totaliteit zal de hele 
organisatie naar verwachting krimpen. 
Dit alles (in een notendop opgeschreven) is 
voor de werkgever aanleiding (ja hier kan ik 
het geloof inderdaad niet overbrengen en 
alleen maar wijzen op onze jarenlange 
traditie van geen gedwongen ontslagen!) om 
te kijken hoe hij 5.000 arbeidsplaatsen 
verloren kan laten gaan zonder gedwongen 
ontslagen. Hij heeft het kennelijk zo 
georganiseerd dat in een aparte club 
(Switch) ruimte, tijd en middelen konden 
worden gereserveerd om gedurende een 
periode van 5 tot 7 jaar, een afbouw van deze 
5.000 arbeidsplaatsen te realiseren zonder 
gedwongen ontslagen! En ja, deze termijn 
ligt vast als wij (vakbonden en werkgever) de 
nog nader af te spreken spelregels met 
elkaar kunnen accorderen. De 
ingangsdatum van 1 januari 2016 zien wij 
(vakbonden) als een datum die – zolang de 
spelregels nog niet met elkaar zijn 
afgesproken – niet hard is. Eerst de 
spelregels vaststellen en dan past Switch 
laten werken. Dit hebben wij op dit overleg 
van 24 september met elkaar afgesproken. 
 
En daarnaast gaat de werkgever proberen 
1.500 nieuwe mensen (HBO en WO) binnen 
de poort te krijgen. Deze mensen hebben 
dus niets met de Switchpool te maken noch 

met de centen die daar in gestopt zijn. Dit is 
‘slechts’ een uitvloeisel van de nieuwe visie 
hoe de Belastingdienst naar de toekomst toe 
weer een aantal jaren ‘shockproof’ kan zijn. 
 
Loek Schueler en ondergetekende 
realiseren zich heel best dat een verhaaltje 
niet de mogelijke onrust bij een aantal van 
jullie zal kunnen wegnemen. Wij zullen ook 
onze leden blijven informeren per mail (ook 
wij zijn digitaal) over de voortgang van 
Switch en alle andere zaken die jullie 
onmiddellijk meer of minder raken. 
Daarnaast is het ook goed om op de hoogte 
te blijven, ook als het jou zelf niet direct 
raakt, wat je collega wel mee gaat maken. 
Dit is ook onze medemenselijke kant van 
deze vakorganisatie. Daarnaast verwijs ik 
jullie ook graag naar de CNV site  
www.mijnvakbond.nl/Van-Werk-naar-Werk-
(VWNW)  en naar de site 
www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid waar je 
een en ander nog eens rustig kan nalezen. 
Heb je, na het lezen van dit artikel nog 
verdere vragen, schroom dan niet om mij te 
mailen of te bellen. 
(henk.akkerman@gmail.com) 
 
Met vriendelijke groet mede namens  
Loek Schueler, Henk Akkerman

 

 
  



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 7 

  
 

  

Wij worden beter zichtbaar in ConnectPeople (CP) 
Binnen het landelijk groepsbestuur (LGB) 
hebben wij nieuwe afspraken gemaakt over 
het actueel maken en houden van onze 
eigen vakbondsinformatie. Jan Hafkamp en 
Sjoerd Kuipers zijn onze vrijgestelden die 
met ondersteuning van Cor Meijer en Ellen 
Rodenstein, deze taken op zich nemen.  

In onze eerstvolgende editie hopen wij een 
artikeltje van hun hand te plaatsen waarin zij 
tekst en uitleg geven over het hoe en 
waarom en het (betere) gebruik van CP.  
 
Zoals je ziet is niet alleen onze 
Belastingdienst aan het digitale front actief.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ONTMOET 
  

Connect
People
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Substantieel Bezwarende Functies 
 
Ondertekening van het convenant over de 
Substantieel Bezwarende Functies (SBF) 
heeft plaatsgevonden op 24 september 
2015 tijdens het GOBD overleg. Op 
bijgevoegde foto zie je dat Loek Schueler 
het convenant ondertekent namens de 
CNV-Overheid. De bestuurder Peter Veld, 
en de drie collegae van de andere bonden 
kijken mee. 
 
Onderstaand tref je de afspraken aan die 
gemaakt zijn: 
 
Algemeen 
Medewerkers die in 1999 uit een SB-functie 
zijn overgekomen van de ECD behouden hun 
recht op FLO. Indien de medewerker met 
FLO gaat kan er geen gebruik worden 
gemaakt van ‘oude’ SBF/FLO-regelingen. 
De dan geldende regeling is van toepassing. 
 
Specifiek m.b.t. de nu geldende SBF-
regeling 
Door de, nu geldende, SBF-regeling zou een 
aantal medewerkers niet meer in 
aanmerking komen voor FLO. Om hiervoor 

alsnog in aanmerking te komen is 
afgesproken dat twee voorwaarden van de 

betreffende regeling niet van toepassing zijn, namelijk: 
 
1. betrokkene blijft de FLO-functie vervullen tot zijn ontslag (ARAR artikel 94c, lid 5, letter a, 2e volzin) 
2. betrokkene heeft op 1 januari 2000 een aaneengesloten diensttijd van ten minste 20 jaar 

doorgebracht in een FLO-functie (ARAR artikel 94c, lid 5, letter b, 2e volzin). 
 

Dergelijke uitsluitende voorwaarden zijn ook niet van toepassing op de betreffende medewerkers 
bij eventuele toekomstige Rijksbrede SBF/FLO regelingen. Hiermee is het recht op FLO geborgd 
voor de hele groep medewerkers die onder het convenant vallen. De FIOD (directie en HR) 
beheert de namenlijst van de betreffende medewerkers. 
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Bezinning en bezieling • Loek Schueler 
 
Al jaren ben ik dankbaar dat ik bij de start 
van het parlementaire jaar deel mag nemen 
aan het Prinsjesdagontbijt. Bezinning, gebed 
en inspiratie. Of ik nu bijzondere 
ontmoetingen heb of geïnspireerd raak door 
een van de lezingen, elk jaar kom ik 
gedreven uit deze bijzondere 
ontbijtbijeenkomst. Dit jaar waren er drie 
bijdragen rondom het thema: vluchtelingen. 
Sigrid Kaag, hoge VN diplomaat, 
confronteerde ons met de politieke 
werkelijkheid en de beeldvorming over onze 
(politieke) onmacht. Zij gaf bijvoorbeeld aan 
dat Libanon al 1,2 miljoen vluchtelingen 
heeft opgevangen. In verhouding met ons 
land, zouden wij er 6 miljoen moeten 
opvangen. En u kent de discussie in ons land 
en dan is het opvangen van 6 miljoen 
ontheemden nog erg ver weg... Haar 
confronterende vraag zal nog lang bij mij 
blijven hangen: kunt u u zelf 's avonds in de 
spiegel kijken, terwijl deze humanitaire 
ramp zich hier vlakbij voltrekt? Ik voel me 
medeverantwoordelijk en zoek naar een 
bijdrage die ik hieraan kan leveren... 
 

Dit jaar zat ik ook met een ander gevoel bij 
het ontbijt. De avond ervoor hadden we 
namelijk de CAO Rijk bereikt! Na vier jaar 
lange strijd, gedoe en acties, hebben we 
eindelijk iets in handen voor onze leden en 
de andere ambtenaren. Wat mij betreft een 
goede eerste stap van koopkrachtherstel en 
een toekomstige agenda om te werken aan 
het Rijk als aantrekkelijke werkomgeving! 
 
Maar alles rondom dit akkoord was anders 
dan anders, mede ook door de gekozen 
koers en positie van de FNV.  
In een bijzondere situatie is voor de zomer 
een doorbraak bereikt, de loonruimte 
overeenkomst. Op 31 augustus jl. heeft CNV 
het mandaat van haar leden gekregen. Dat 
was voor Jorick de Bruin en mij het teken 
dat we de overeenkomst konden vertalen in 
een CAO Rijk. Dat was niet ingewikkeld want 
de werkgever en drie vakbonden waren het 
eens om de 4,25% te benutten voor 
loonontwikkeling.  
 
Dus de loonparagraaf was snel klaar. Ook 
over het Van Werk Naar Werk beleid waren 
we het snel eens. Dat moet een jaar 
verlengd worden zodat we de tijd hebben om 
met de praktijkervaring en de evaluatie het 
beleid richting 2017 structureel te maken. 
Op deze manier hebben we ons ultimatum 
langsgelopen en ook afspraken gemaakt 
over 3e  WW jaar en flex. 
Geen van deze zaken zijn uitgeruild tegen 
verslechteringen. De PAS regeling zal niet 
wijzigen, de nachtdienstontheffing voor 55+ 
vervalt niet en de leeftijdsdagen blijven zoals 
ze zijn. Wel hebben we een agenda 
opgesteld om alle regelingen open en 
kritisch met elkaar te bezien. Deze 
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strategische agenda moet leiden tot een 
vernieuwend personeelsbeleid met ruimte 
en aandacht voor gezond werken in alle 
levensfasen. Dit is wat CNV al jaren wil met 
duurzame inzetbaarheid. Een herkenbare 
CNV discussie om via bijvoorbeeld 
Individueel Keuze budget tijd/geld in te 
zetten voor de tijdelijke zorg van kinderen, 
ouders, partners, vrienden of voor 
noodzakelijke rust door een bereikte leeftijd. 
Het invullen van deze agenda gaan we 
gezamenlijk in. De uitkomst ligt nog niet 
vast. Spannend en vernieuwend. Uiteraard 
denkt CNV daar graag in mee! 
 
Ik was vereerd om dit jaar bij het 
Prinsjesdagontbijt de Bijbellezing voor te 
dragen: Romeinen 12. Uiteraard sloeg deze 
tekst op het thema van ontheemde 
vluchtelingen en de oproep om gastvrij onze 
armen te openen. Maar ik kon de tekst ook 

krachtig voordragen gezien onze houding 
richting FNV die past bij het CNV:  
‘Leef in harmonie met elkaar. Wees niet 
hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige 
taken... Vergeld niemand kwaad met kwaad. 
Heb het goede voor met alle mensen.'  
 
Onze leden hebben op dit moment het 
laatste woord en kunnen stemmen over hun 
CAO Rijk. Na een akkoord van de leden zie ik 
uit naar de uitwerking van de strategische 
agenda. Een nieuwe vorm met veel kansen 
voor krachtig personeelsbeleid dat alle 
generaties aanspreekt op welk moment in 
hun levensfase dan ook. Ik hoop dat ik u 
ontmoet bij de uitwerking. Met elkaar 
kunnen we zorgen dat het Rijk een impuls 
krijgt en het personeelsbeleid ontstaat wat 
recht doet aan haar huidige en toekomstige 
medewerkers. 
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L A A T S T E   N I E U W S   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF achter cao Rijk 

 
De leden van AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF staan in grote 
getale achter het cao-akkoord dat we hebben bereikt op 10 september jl. 

 
Met dit akkoord krijgen rijksambtenaren een salarisverhoging van 1,25% (met 
terugwerkende kracht tot september dit jaar) en een éénmalige uitkering van €500. 
Op 1 januari 2016 volgt dan de verhoging van 3%. Daarnaast hebben we afspraken 
kunnen maken over onder meer een verlenging VWNW-beleid en een 
tegemoetkoming invoering mobiliteitskaart. Deze tegemoetkoming van €50 volgt 
nog dit jaar. 
Het akkoord bevat geen verslechteringen die minister Blok eerder had voorgesteld 
in zijn inzetbrief. 

 
Het cao-akkoord zal vrijdag 2 oktober worden ondertekend. Dat betekent dat 
de salarisverhoging bij de salarisbetaling van oktober zit. 

 
 
 
Namens CNV Overheid              Jorick de Bruin en Loek Schueler 
Namens AC Rijksvakbonden Peter Wulms en Marianne Wendt 
Namens CMHF                            Jan Hut en Gezina ten Hove 
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CAO • Jan Fonhof 
 
Zoals bekend heeft een meerderheid van 
de leden van de drie bonden die wél een 
bovensectoraal akkoord hebben 
afgesloten, ingestemd met het 
onderhandelaarsakkoord. Dat betekent 
dus dat nu de echte onderhandelingen 
voor een cao Rijk spoedig gestart kunnen 
gaan worden. Ik neem aan dat daartoe al 
een beweging is ingezet om dat 
onderhandelingsproces echt te gaan 
voeren. 
Eén onderdeel van de nieuwe cao Rijk is 
door het bovensectorale akkoord al 
ingevuld en dat betreft de financiële 
paragraaf. Er hoeft nu niet meer 
gesproken te gaan worden over de 
looncomponent. Dat is door het akkoord 
nu definitief. Deze bovensectorale 
loonafspraken zijn door het akkoord dat de 
meerderheid van de leden van de drie 
bonden heeft bevestigd, nu bindend voor 
de sectorale onderhandelingstafels, en 
dus ook voor die van de cao Rijk.. Eén 
opmerking is hier nog wel op zijn plaats en 
dat betreft de opstelling van de FNV. Deze 
vakcentrale is het niet met de 
bovensectorale afspraak eens en zij wil dit 
via een referendum aan alle ABP 
deelnemers en gerechtigden gaan 
voorleggen. Of deze actie ertoe leidt dat dit 
loonakkoord nog onder druk zou kunnen 
komen te staan? Niemand weet het. Dat is 
een kwestie van afwachten. 
Maar zoals gezegd, de onderhandelingen 
voor een cao Rijk kunnen nu gestart 
worden. 
De vier vakbonden hebben eerder een, wat 
ze zelf noemen, een ‘eenvoudige inzet’ 
gedaan. 
Naast een loonsverhoging en een 
compensatie voor de 4 jaar nullijn willen 
de bonden in hun ultimatum ook dat het 

Van Werk naar Werk beleid tijdelijk wordt 
verlengd om na de evaluatie het beleid 
structureel in het ARAR op te nemen (zie 
ultimatum medio 2015). Tevens willen de 
vier bonden dat de uitwerking van het 
Sociaal Akkoord van 2013 v.w.b. de 
opbouw en de duur van de WW. Ook willen 
de bonden afspraken maken over de duur 
een het aantal flexibele 
aanstellingen/contracten. 
 
Daartoe hebben bonden destijds het 
volgende voorstel gedaan: 
WW opbouw en duur 
In 2013 is een Sociaal Akkoord gesloten 
waarin afspraken gemaakt zijn over de 
duur en de opbouw van de WW. In dat 

akkoord en in de Stichting van de Arbeid-
brief van 11 juli 2014 is afgesproken dat de 
duur en de opbouw van de WW en de 
loongerelateerde WGA gerepareerd 
worden door middel van een Private 
Aanvullende WW-uitkering, ingaande op 
het moment van de wettelijke wijzigingen. 
In de Stichting van de Arbeid is eveneens 
afgesproken dat huidige boven- en 
nawettelijke regelingen niet beïnvloed 
worden door de afspraken uit het Sociaal 
Akkoord. 
 
Wij stellen voor deze afspraak als volgt te 
verwerken: 
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1.  We spreken af dat iedere werknemer 
die vanaf 1 januari 2016 in de WW 
komt, aanspraak maakt op de Private 
Aanvullende WW-uitkering. In deze 
aanspraak bouwen werknemers vanaf 
1 januari 2016 een halve maand extra 

WW-recht op per dienstjaar 
vanaf het elfde tot en met het 
38-ste gewerkte dienstjaar. 
Bovendien zal voor werknemers 
die al meer dan 24 maanden 
WW-recht hebben opgebouwd 
de verlaging van de wettelijke 
duur worden gerepareerd. De 
totale maximale duur van de 
opgebouwde wettelijke en 
bovenwettelijke WW bedraagt 
tezamen 38 maanden (waarvan 

24 maanden wettelijk), afhankelijk van 
het aantal jaren dat meetelt voor het 
arbeidsverleden. Dit staat los van de 
reeds bestaande boven- en 
nawettelijke regelingen.  

2. In 2015 maken wij voor afspraken over 
de uitvoering van de Private 
Aanvullende WW. Het ligt voor de hand 
om aan te sluiten bij de huidige 
uitvoerder van de bovenwettelijke WW.  

3. Wij maken nadere afspraken over de 
verdere uitwerking van bovenstaande 
punten, wanneer er meer duidelijkheid 
is over het SER-advies ‘Toekomstige 
arbeidsmarktinfrastructuur en WW’. 

 
Flex 
Het Sociaal Akkoord beperkt enerzijds de 
hoogte van de ontslagvergoeding en 
anderzijds het aantal en de duur van de 
flexibele aanstellingen. De eerste afspraak 
is reeds verwerkt in het VWNW-beleid.  
De SCO zien aanleiding om ook die andere 
afspraak nu te verwerken in het ARAR. Dat 
vergt een aanpassing van artikel 6 lid 6. 
Dit houdt in dat de tussenpozen in art 6 lid 

6 a verlengd worden van drie naar zes 
maanden en de periode van 36 maanden in 
dezelfde bepaling wordt vervangen door 
een periode van 24 maanden. Daarnaast 
stellen wij voor ook voor ambtenaren met 
een tijdelijke aanstelling die na twee jaar 
of langer uit dienst gaan, een 
transitievergoeding of VWNW-faciliteit in 
het ARAR op te nemen. Verder hebben de 
SCO kennis genomen van de Circulaire 
met betrekking tot afbouw van payrolling 
binnen de sector Rijk. De opvattingen ten 
aanzien van flexibele arbeid die u en 
Minister Asscher hierin verwoord hebben, 
spreken ons zeer aan. Naast afspraken 
over afbouw van payroll wordt gewezen op 
de mogelijkheid om tijdelijk personeel in 
te zetten voor (extra) werkzaamheden en 
de mogelijkheden die het ARAR daarbij 
biedt. Uw uitgangspunt dat structureel 
werk zoveel mogelijk structureel wordt 
ingevuld via een passende arbeidsrelatie, 
onderschrijven wij. Wij zien in de praktijk 
echter dat hieraan lang niet altijd invulling 
wordt gegeven en stellen voor daarover 
een afspraak te maken in de cao.  
 
Ik ben vreselijk benieuwd hoe de nieuwe 
cao Rijk er uit gaat zien. Er is veel 
commotie ontstaan door het loonakkoord 
dat is afgesloten. “Sigaar uit eigen doos” 
en “weer een verslechtering van het ABP 
Pensioen, maar nu mét goedkeuring van 
de bonden”, zijn termen die ik de laatste 
tijd vaak heb gehoord. Of het allemaal 
waar is of waar wordt valt nog maar te 
bezien. Daarover heeft ook het ABP 
onlangs zelf nog gepubliceerd. Die ABP 
publicatie neem ik hier integraal over. Dus 
oordeel daarover zelf. 
Afsluitend hoop ik dat er vanaf NU op 
gelijkwaardige wijze overleg wordt 
gevoerd met respect voor ieders 
standpunt.  
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Dus geen dictaten meer vanuit Kabinet 
en/of Politiek. Ook ambtenaren zijn 
gewone medewerkers die recht hebben op 
een goede en fatsoenlijke cao.  
Ik wil mijn bond nog wel het volgende 
meegeven:  
Zorg ervoor dat je vanaf nu cao’s afsluit 
die één op één aansluiten. Dus geen CAO-
loos tijdperk, hoe kort wellicht ook. Zorg 
er wat mij betreft ook voor dat we als 
ambtenaren niet al te veel uit de pas lopen 
met ‘de rest van Nederland’. Voer 
desnoods het trendbeleid weer in. Kijk ook 
eens of het toch mogelijk is om ‘iets’ voor 
de oudere werknemer te doen. En dan 
bedoel ik iets te regelen om toch eerder 
uit te stappen. Je zou b.v. kunnen denken 
aan collega’s die al 40 of meer 
arbeidsjaren; dienstjaren én/of ABP jaren 

bij dezelfde werkgever hebben. Er staan 
zoveel jongeren langs de kant. Laat een 
oudere werknemer, die veelal op zijn 
maximum staat, plaats kunnen maken 
voor die jongere. Laat de generatie 
jongeren die nu aan de kant staan omdat 
ze geen baan hebben, geen verloren 
generatie worden. Een jongere kan 
instappen tegen een veel lager salaris dan 
de oudere nu heeft. Daar zit soms wel een 
tijdsspanne van 20 of meer periodieken 
(gelijk 20 of meer jaren!) tussen. 
 
Zoek daar de ruimte en de mogelijkheden 
om iets te doen. Met een beetje goede wil 
zou dat in mijn beleving moeten kunnen en 
hebben we geen verliezers maar allemaal 
winnaars. 
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Het ABP heeft op 26 augustus jl. onderstaand bericht gepubliceerd.  
Van loon naar prijsinflatie: uitleg effecten overeenkomst ambtenaren 
Het Kabinet en drie van de vier vakcentrales hebben 10 juli een onderhandelaarsovereenkomst gesloten over de pensioenregeling en de 
loonruimte voor ambtenaren en onderwijs. Hierin is afgesproken dat de ABP-pensioenen voortaan worden geïndexeerd op basis van de 
prijsontwikkeling en niet meer op basis van de loonontwikkeling. De effecten van deze afspraak voor de pensioenen heeft ABP nu 
doorgerekend: wat merken deelnemers en gepensioneerden hier straks van? Of deze berekende effecten ook echt zullen uitkomen, is onzeker. 
Dat is afhankelijk van hoe groot straks het werkelijke verschil is tussen de loon- en prijsontwikkeling. 
Lagere premie en meer loon 
Volgens de wet mag een (kostendekkende) premie voor een pensioenregeling op basis van prijsindexatie lager zijn dan voor een regeling op 
basis van loonindexatie. Voor de ABP-regeling betekent de overstap van loon- naar prijsindexatie daarom dat de kostendekkende premie lager 
uitvalt. Met andere woorden: deelnemers (en werkgevers) bij ABP gaan door de afspraken straks minder premie betalen.  
De verlaging van de premie vormt een deel van de loonruimte die is afgesproken in de overeenkomst. Sociale partners bekijken per sector tot 
welke loonsverhoging dat kan leiden. Bij een loonsverhoging gaan werknemers straks over meer salaris pensioen opbouwen. Deelnemers bij 
ABP gaan dus minder pensioenpremie betalen en over een wat hoger salaris pensioen opbouwen. Wat zijn de gevolgen van deze afspraken nu 
voor de pensioenen? 
Effecten op basis van wettelijke rekenregels 
De effecten van deze maatregelen samen heeft ABP doorgerekend op basis van wettelijke rekenregels. Hieruit volgt hoe we uw 
pensioenuitkering naar de toekomst toe moeten berekenen. In deze regels wordt voor prijsindexatie uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 
2,0% en voor loonindexatie van 2,5%, een verschil van 0,5%. Uit de berekening blijkt dat de effecten van de overgang naar prijsindexatie én een 
hoger loon het meest zichtbaar zijn voor jongeren. Zij moeten immers hun pensioen nog voor een groot deel opbouwen. Volgens de rekenregels 
leiden de maatregelen voor een 25-jarige deelnemer van nu tot een pensioenuitkering straks die ongeveer 11 tot 14% lager ligt dan een 
pensioenuitkering onder de huidige regeling. Die bandbreedte wordt bepaald door hoeveel loonsverhoging iemand krijgt.  
Het effect van de maatregelen wordt kleiner naarmate een deelnemer ouder is. Voor een 55-jarige is het effect nog ongeveer 5 tot 6%. 
Gepensioneerden bouwen geen pensioen meer op. Zij hebben dus alleen te maken met een andere manier van indexeren. Een 75-jarige 
ontvangt volgens de berekeningen ongeveer 1% minder dan in de huidige regeling. 
Werkelijke gevolgen moeilijk te voorspellen 
Of deze berekende effecten ook echt zullen uitkomen, is lastig te voorspellen. Met de wettelijke rekenregels schatten we bepaalde effecten in. 
We weten echter niet hoe de lonen en prijzen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Er waren jaren dat de prijsindexatie hoger lag dan de 
looninflatie. Als we een berekening maken waarbij het verschil tussen loon- en prijsindexatie een kwart procent is, krijgt een 25-jarige zo’n 7% 
minder en een 55-jarige 4%. Voor een gepensioneerde wordt het verschil dan minder dan 1%.  
Welke effecten het onderhandelaarsakkoord uiteindelijk heeft, is dus afhankelijk van de loon- en prijsontwikkeling in de toekomst. Eén ding is 
wel zeker: in het verleden opgebouwd pensioen verandert niet door de nieuwe afspraken. Wel wordt er in de toekomst anders geïndexeerd. 
Rol van ABP 
De berekeningen liggen nu voor in de Pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die bepalen hoe de 
afspraken uit de onderhandelaarsovereenkomst precies worden vertaald in de pensioenregeling van ABP. De Pensioenkamer beslist daar 
binnenkort over. Naar verwachting zullen de wijzigingen dan ingaan per 1 januari 2016.  
ABP is hierbij geen onderhandelingspartij, maar betrokken als expert. Zo rekenen we bijvoorbeeld door wat de afspraken betekenen voor 
deelnemers van ABP. Het ABP bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en het bepalen van de definitieve kostendekkende 
premie. Ook beoordeelt het bestuur of de wijzigingen wel evenwichtig zijn: wordt de ene groep niet benadeeld of bevoordeeld ten opzichte van 
de andere. 
Bron: ABP Nieuwsoverzicht 26-08-2015 
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2015 een hete zomer? • Han Bekker 
 
In de vorige editie vroeg ik mij af of het een 
hete zomer wordt. Het is een hete zomer 
geworden. Niet alleen hebben wij veel mooi 

en warm weer gehad, maar ook is er 
het nodige gebeurd rond het 

afsluiten van een CAO. 
 
Met veel publiciteit is een 
loonsverhoging toegezegd van 
ruim 5%. Tot mijn grote verbazing 

bleken de vier bonden niet op één 
lijn te zitten met betrekking tot dit 

aanbod. Dit leverde ook veel boeiende 
reacties op die te lezen waren op onze 
beeldkrant. Reacties waarbij de emoties 
soms hoog opliepen, maar dat kan met dit 
soort onderwerpen ook moeilijk anders. Iets 
wat mij ook erg verbaasde was de uitleg die 
de bonden gaven. Ik heb deze uitleg van drie 
bonden gezien, waarbij de bond die het 
akkoord afwees alle leden op een duidelijke 
wijze door middel van een brief op het 
huisadres informeerde. Let op; ik ga hier 
niet zeggen of een uitleg juist of volledig 
was. Ik stel alleen vast dat de verstrekte 
uitleg voor mij als leek goed te volgen was. 
De andere twee bonden, waaronder het CNV, 
Mijn Vakbond, gaven ook een goede uitleg, 
alleen was die voor mij niet eenvoudig te 
vinden. Laat ik voorop stellen dat het meer 
over mij zegt dan over de vakorganisatie, 
maar voor mij is dat wel een feit. 
 
Een onderwerp dat zo belangrijk is voor de 
medewerkers en dat grote emoties oproept 
zou snel en helder voor de leden uitgelegd 
moeten worden door Mijn Vakbond. Dit staat 
los van de vraag of ik als lid het helemaal 
eens ben met de uitleg of de nuances die 
daaraan worden gegeven. Nu miste ik die 

uitleg op het moment dat ik dat wenste, 
namelijk kort na de publicaties van het 
aanbod. 
 
Tweedracht 
Is het kabinet geslaagd in het zaaien van 
tweedracht tussen de vakorganisaties? Op 
het eerste gezicht neig ik die vraag 
bevestigend te beantwoorden, maar 
gelijktijdig betwijfel ik het. Inderdaad is een 
van de bonden tegen het akkoord, maar ik 
ben er van overtuigd dat geen enkele 
vakbond het eens is met een sigaar uit eigen 
doos. Waarom dan een verschil van inzicht 
tussen de bonden? 
Voor mij is dit als volgt te verklaren: 
 Kunnen wij op een nullijn doorgaan? Alle 

bonden en alle medewerkers zullen die 
vraag met nee beantwoorden. 
 

 Zijn wij bereid tot het voeren van acties? 
Dit is heel lastig, want uit de reacties in 
de beeldkrant zie ik veel reacties van 
mensen die niet actiebereid zijn en ook 
veel reacties van mensen die wel 
actiebereid zijn. Echter een algemeen ja 
zie ik niet. Als je vervolgens bedenkt dat 
als er van de ruim 100.000 
Rijksambtenaren slechts een minderheid 
actie gaat voeren, zal dit niet veel 
opleveren. Zelfs als, zoals bij de politie, 
er grote actiebereidheid is levert dit niet 
altijd veel op. Sterker nog er ontstaat 
steeds meer weerstand in de 
maatschappij tegen sommige van de door 
de politie aangekondigde acties. Ik kan 
mij dan ook voorstellen dat Mijn Vakbond 
enigszins voorzichtig is en dus neigt naar 
het accepteren van een behoorlijke 
salarisstijging. 
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 Sigaar uit eigen doos? Voor een deel zou 
je de financiële impuls kunnen zien als 
een sigaar uit eigen doos, maar als je alle 
stukken goed leest kan je ook een andere 

conclusie trekken. Overigens 
moet je je ook realiseren dat 
tegen de tijd dat ambtenaren 
van hun pensioen gebruik 
gaan maken er veel 
veranderd kan zijn op dit 
vlak. Wat je nu daadwerkelijk 
aan geld ontvangt dat kan 
men je niet meer afnemen. 
Daarnaast denk ik dat menig 

ambtenaar na vele jaren op de nullijn het 
water aan de lippen staat en niet langer 
kan wachten, dus wederom zal Mijn 
Vakbond verder wachten willen 
voorkomen. Overigens twijfel ik er niet 
aan dat ook Mijn Vakbond tegen sigaren 
uit eigen doos is. Echter zoals gezegd het 
grootste deel van de verhoging is geen 
sigaar uit eigen doos. 
 

 Ziet het FNV alles dan verkeerd? Naar 
mijn mening niet. Ik denk ook dat het 
goed is dat zij duidelijk proberen te 
maken dat het niet juist is om 
medewerkers, al is het maar voor een 
deel, een sigaar uit eigen doos te geven. 
Echter of er voldoende medewerkers 
actiebereid zijn waag ik te betwijfelen. De 
actie van de FNV heeft voor mij meer weg 
van een politiek statement. Dat laatste is 
ook het recht dat een vakbond heeft, 
maar misschien even bedenkelijk als een 
sigaar uit eigen doos. Immers ik ben lid 
van een vakbond los van mijn politieke 
voorkeuren. 

Gelet op het vorenstaande denk ik dat de 
bonden redelijk op één lijn zitten, maar dat 
er meer een verschil van inzicht bestaat over 
de te voeren strategie. Dit moet anders 
kunnen en je kunt je afvragen wat de waarde 
is van meer dan één vakorganisatie. 
 
Conclusie 
Op basis van de afgesproken spelregels 
moet worden geconcludeerd dat de 
meerderheid heeft ingestemd met het 
akkoord. Dit betekent dat het verstandig zou 
zijn als de vakorganisaties nu gezamenlijk 
kijken hoe de CAO verder dient te worden 
ingevuld. Het zou namelijk jammer zijn als 
partijen blijven volharden in hun standpunt. 
Zou dit gebeuren dan vrees ik dat de 
aandacht uitgaat naar de 
meningsverschillen en dat er onvoldoende 
aandacht is voor de CAO, die nog verder 
dient te worden ingevuld. 
 
Helaas zal indien sprake is van meerdere 
vakbonden er altijd een risico bestaan dat 
een of meerdere partijen vinden dat zij niet 
voldoende zijn gehoord. Dat is 
betreurenswaardig, maar hoort ook bij een 
democratie. Ik roep alle vakbonden op om 
constructief en eensgezind verder te 
onderhandelen. Gelijktijdig roep ik Mijn 
Vakbond op de informatie simpel 
toegankelijk te maken, zonder dat je te vaak 
of te veel moet doorklikken op een website. 
Misschien helpt het als er af en toe een 
extra FinanciënActueel verschijnt waarin 
iemand helder en ongekleurd de 
ontwikkelingen weergeeft? 
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De BV Nederland • Peter Eissing 
 
Het lijkt weer goed te gaan met de 
Nederlandse economie. Dat heeft onze 
goede koning Willem zelf gezegd in de 
Troonrede, hoewel hij de constatering niet 
persoonlijk gedaan en op schrift gesteld 
heeft. Zo gaat dat met troonredes nu 
eenmaal. Stralend glimlachend 
ondersteunde zijn echtgenote en onze mooie 
koningin Maxima het voorgelezene.  
Nu wil ik natuurlijk geen zwartgallige 
spelbreker zijn, maar waarmee gaat het 
eigenlijk goed?  
Ja, met de economie. Maar is dat de 
belangrijkste meetlat voor het welzijn van 
een land? In ieder geval de gemakkelijkste, 

want het is gewoon een 
kwestie van tellen. 
Vroeger, op de lagere 
school, had ik een 
klasgenootje dat zich niet 
bijster leergierig toonde. 
Als je maar centen kunt 
tellen, zo sprak hij. Dit had 
zijn eveneens door 
leergierigheid niet 
uitblinkende vader zelf 
gezegd. Koning Willem las 
het nu ook voor: we 

hebben de centen geteld en het gaat de 
goede kant op! Ook met de armoede in het 
land? Ook met het onderwijs? De zorg? Het 
ouderenbeleid? De defensie? De zorg voor 
cultuur? De empathie die nodig is om een 
samenleving te laten functioneren? Of zou 
dat dankzij het centen tellen allemaal wel 
goed komen? Vaak, te vaak, hoor ik 
beleidsmakers reppen over de BV 
Nederland. Ik stoor mij daar mateloos aan.  
 
 

Want wat is een BV?  
Een onderneming met winstoogmerk. Men 
kan daar van alles bij en omheen verzinnen, 
maar de essentie blijft: winstoogmerk. Door 
een land, een samenleving van mensen, als 
BV te beschouwen, zet men de deur 
wagenwijd open voor het profijtbeginsel. Bij 
elke activiteit en dienst die de revue 
passeert zal men zich afvragen wat het 
oplevert. Levert het niks op, kost het alleen 
maar geld, dan zal men tot afwijzen neigen. 
In een samenleving is sprake van een enorm 
aantal activiteiten en diensten, die lang niet 
allemaal winst opleveren. Inderdaad, 
sommige kosten alleen maar geld. Zoals 
ouderenzorg, culturele uitingen en vele 
vormen van welzijnswerk. Wanneer iets 
alleen maar geld kost, wil dat nog lang niet 
zeggen dat het overbodig of onbelangrijk is. 
Binnen het profijtbeginsel is het dat echter 
wel en daarom is het hoogst 
betreurenswaardig en in mijn ogen 
onwenselijk een samenleving met een BV te 
vergelijken. Zodra het winstgerichte denken 
dat vele bestuurders zich eigengemaakt 
hebben leidt tot het dichtdraaien van de 
geldkraan voor verliesgevende 
aangelegenheden, zullen getroffen 
organisaties proberen met vrijwilligers het 
hiaat op te vullen. Dat wordt steeds 
moeilijker. Mensen, vooral jonge mensen, 
die benaderd worden voor vrijwilligerswerk, 
stellen vaak als eerste vraag wat het schuift. 
Om af te haken als het niks blijkt te 
schuiven. Ze letten goed op: als het boven 
regent, drupt het beneden. Zo tast het 
profijtbeginsel van de BV Nederland het 
welzijn van de samenleving en de 
solidariteitsgedachte aan. Het wordt tijd 
daarmee op te houden.  
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De STEM (column) • Olaf Schouten 
 

 

Ik vind dat ik in een 
wonderlijke wereld leef. 
Niet eerder heb ik zo 
massaal mensen van 
andere landen op de 
vlucht gezien voor geweld 
in hun eigen land op deze 
aardbol. Waar gaat dat 
allemaal heen? Op de 
vlucht naar een betere 

toekomst? Velen vluchtelingen hebben er 
zoveel voor over dat het er op lijkt alsof zij ‘a 
ticket to hell’ hebben gekocht, zonder dat 
zelf te beseffen. Ik vraag mij af hoe word je 
mensensmokkelaar en wat zijn dan je 
drijfveren? Onvoorstelbaar dat enkel poen 
telt en een mensenleven totaal niet. Ik kan 
het nog steeds niet geloven en wordt er af 
en toe niet goed van. Pijnlijk, beschamend, 
mensonterend, verschrikkelijk, ontzettend 
misselijk makend zijn de beelden die 
dagelijks vele malen te zien zijn op televisie 
in full color. 
Een Stichting oprichten met “Blijf in Afrika” 
of “Blijf in Arabië” zal echt niet helpen. De 
impact van de deze grootste 
volksverhuizingen allertijden zal ook in ons 
kikkerlandje zeker een grote impact hebben. 
Wat heeft Europa c.q. Nederland al die 
vluchtelingen te bieden en hoe welkom zijn 
de vluchtelingen werkelijk? Bestaat het 
beloofde geluk? Is het handel in illusies? 
Verkoop van belevingen? 
Binnen de organisatie van de 
Belastingdienst hebben wij, medewerkers, 
in mijn beleving dan toch echt meer te 
maken met luxe problemen. De een heeft 
het over afhaakgedrag en weer een ander 
noemt het betrokkenheid. De signalen 
worden wel herkend, maar je mag niet 

navelstaren. Van belang zijn beleving en de 
zingeving van het werk dat je doet. Zeker in 
een tijd waar duurzaam inzetbaarheid (DI) 
een steeds grotere rol speelt. Doel van DI is 
om medewerkers lang, gezond en 
gemotiveerd aan het werk te houden. De 
laatste jaren is veel over DI gepubliceerd. 
Belangrijkste onderdelen van DI zijn: 
Commitment (Functie bieden die bij de 
medewerker past), Capality (In kaart 
brengen van competenties van de 
medewerker en faciliteren om die 
medewerker in staat te stellen te excelleren 
om doelen te bereiken) en Toekomstvisie 
(Belang om te bezien hoe de 
werkzaamheden van de medewerker passen 
in de toekomst van de Belastingdienst). 
Veel collega’s zijn, denk ik, meer bezig met 
waar ze nu en straks staan. Veel twijfels 
over hoe alles verder gaat binnen de 
Belastingdienst en dat is een vorm van 
ongeloof wellicht. Wie zal het zeggen? 
Sommige zaken zijn gewoon niet 
bespreekbaar. Soms wordt gereageerd en 
vaak helemaal niet meer. Besluiten en 
beslissingen zijn niet gemakkelijk.  
(Schrijver Chris Argyris (16 juli 1923-16 
november 2013) waarschuwt in zijn boek 
Managementadvies)  
De ondernemer/manager: gaat bijna 
uitsluitend over succes en als organisaties 
succesvol zijn en dominant, raken ze 
overtuigd van hun eigen gelijk. Ik zie dat als 
een eigen geloof, maar dan ben je er 
natuurlijk nog niet. 
Een gewaard collega gaf mij bij een 
bespreking  over het thema duurzame 
inzetbaarheid aan dat er ook altijd een echt 
en goed verhaal aan moet zitten, net als bij 
het veranderen. Medewerkers zijn niet bang 
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om te veranderen. Het gaat juist om het 
grote verhaal. Maar de vraag is of de taal 
eenduidig is. Wat is het verhaal van het 
MLTP en van de investeringsagenda? 
Kernwaarden? Motto’s? Transparant of 
doorzichtig? Rechtvaardig? Laat de 
organisatie de grootste klant lopen? Krijgt 
de klant de behandeling die het verdient of 
sterker, krijgen alle klanten wel de juiste 
behandeling waar ze recht op hebben? Zo is 
de afgelopen weken discussie ontstaan 
over de bekostiging van de stijging 
en de gevolgen voor het 
pensioen.  Soms denk ik 
dat ik te veel afgeleid 
word in plaats van 
verleid. Wat is 
mijn of de 
uitdaging? Wat is 
het verhaal. Zie 
het 
overheidsakkoord 
voor ambtenaren die 
bij het Rijk1 werken. 
Op 1 september jl. is 
ingestemd met het loonakkoord 
van 10 juli 2015. Het verhaal daarbij lijkt 
dat het één bond tegen drie andere bonden 
is, of gaat het over drie bonden, waarvan 
CNV er een  van is, tegen één (=FNV). Om je 
heen hoor je roepen; En waar is het CNV en 
wat is het verhaal? Welke stem klinkt het 
hardst en is het meest geloofwaardig? 
Ondanks de mogelijkheid van stemmen en 
wetenschap door info vanuit CNV Overheid 
zowel op internet als in e-mails ontstaat 

ongeloof over het verhaal. Concreet is wel 
voor mij, als je nu niets pakt wat krijg je 
dan? In het grote verhaal probeer ik verder 
een vergelijk te maken tussen de 
overheidsdiensten Belastingen en Politie. 
Beide organisaties zijn opgeschaald en 
landelijk georganiseerd (top down). Boeiend 
vind ik de vraag waar laten de beide 
organisaties mogelijk opbrengsten liggen 
door de wijze van processen structureren, 
de vakkennis, de werkelijke handhaving, 

goedgunstige effecten, gaan voor het 
ultieme en de mens als 

belangrijkst kapitaal? Wat 
doen de organisaties er 
mee en hoe wordt 
geïnvesteerd in de 
medewerker? Veel 
Kritiek op de Politie en 
hoe synchroon is dat 

met de Belastingdienst? 
Meer en betere aandacht 

voor cybercrime en 
internationale en 

financiële fraude vraagt om 
zeer goed opgeleid personeel. Vooral 

investeren in mensen en samenwerking is 
daarbij belangrijk. De  bonden spelen 
absoluut een belangrijke rol. Jong of oud, 
lid zijn van een bond is in de huidige tijd toch 
onontbeerlijk blijkt nu wel weer. Laat je CNV 
stem doorklinken en werk aan de CNV-
verdubbelaar en CNV-verhaal. Tenslotte: 
Ieder CNV lid brengt een nieuw CNV lid aan 
is toch een mooie en waardevolle uitdaging. 

  

                                                           
1) Rijk, politie, defensie en rechterlijke macht, primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs 



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 26 • 1 oktober 2015 • blad 23 

  
 

  

Hoera! • Ko-Os 
 
Hoera we krijgen weer een cao! 
Vijf jaar achter elkaar praten met de Minister 
over een cao. Dat moest wel een perfect 
resultaat opleveren. Toch is er veel kritiek op het 
resultaat. Is dat terecht of niet? Dat ligt eraan 
hoe tegen het proces en het uiteindelijke 
resultaat aangekeken wordt en wie dat doet. 
Inzicht in de belangen van de verschillende 
spelers helpt hierbij. 
Het is te vergelijken met het kopen van een 
tweedehands auto. Een prachtig exemplaar strak 
in de lak is volgens de verkoper een 
buitenkansje. Van binnen kunnen de stoelen wel 
doorgezakt zijn en een monteur fronst misschien 
wel zijn wenkbrauwen, omdat de motor finaal 
versleten is. Alle deskundigen hebben een 
mening over de occasion! Het leuke is, ze hebben 
allemaal gelijk. 
Ruim 100.000 Rijksambtenaren zijn, 
vanzelfsprekend, allemaal deskundig op dit 
gebied. Maar zij vergeten dat zij het allemaal 
vanuit hun eigen gezichtspunt zien. Kijk je onder 
de auto, dan zie je echt iets anders dan van de 
zijkant, vanuit de het zitgedeelte of onder de 
motorkap. Iedereen heeft zijn oordeel. Laat je vijf 
verschillende personen vanuit verschillende 
kanten kijken naar het vehicle en beschrijven wat 
ze zien, dan krijg je vijf heel 
verschillende verhalen. En het 
mooie is! Ze hebben allemaal 
gelijk.  
Of misschien toch niet! Het blijft 
toch ook subjectief. Eigen 
belang speelt daarbij soms ook 
een grote rol. De beschrijving 
van een verkoper zal altijd meer 
gericht zijn op de pluspunten en 
de beschrijving van de koper op 
de minpunten. Hier spelen 
tegenstrijdige belangen. Veel 
verdienen (de verkoper) weinig 
betalen (de koper). 

Zo kijk ik ook tegen het cao gebeuren aan. 
Tijdens de periode van actievoeren bleek opeens 
dat bepaalde vakorganisaties niet tot doel 
hadden actie te voeren, maar leden te werven. 
Folders voor lidmaatschap en gadgets werden 
volop uitgedeeld en ‘oversneeuwde’ het toch wel 
ingetogen actie materiaal.  
Persoonlijk ben ik van mening dat weinig 
ambtenaren zich door zo’n verkapte 
ledenwerfactie in de luren laten leggen. Daar zijn 
onze collega’s echt te slim voor. Dergelijk 
gedrag doet natuurlijk afbreuk aan het 
daadwerkelijke doel: de arbeidsvoorwaarden 
verbeteren. Zo zal, gewoon meepraten tot aan 
het eind over een nieuw loonakkoord, en 
uiteindelijk tekenen van een loonakkoord niet 
een eigen belang dienen. Dat de onderlinge 
relatie binnen de vakbeweging daardoor 
verslechtert wordt voor lief genomen. 
De vraag is, welk belang is zo groot dat 
rechtszaken en het verslechteren van de 
onderlinge verhoudingen gerechtvaardigd zijn. Is 
het spierballentaal, een machtsstrijd? Is het 
oppositie tegen het kabinet, weer een verkapte 
ledenwerfactie van één groep of spelen hier nog 
andere belangen? Solidair zijn met de grote 
groepen burgers die het slechter hebben is het 
zeker niet. De tijd zal ons leren welk belang hier 
speelt. 
Waar belangen spelen, speelt ook eigenbelang. 

Dat maakt deze processen ook 
zo verschrikkelijk ingewikkeld. 
Veel lof aan de 
onderhandelaars, dat er een 
resultaat ligt. Wanneer alle 
betrokkenen helder zijn of 
waren over welke belangen er 
voor hun nog meer spelen, dan 
kan/kon tevens gewerkt worden 
aan onderling begrip hiervoor.  
Tenslotte: “hartelijk dank 
onderhandelaars! Voor de 
nieuwe cao!” Nogmaals drie 
werf hoera, hoera, hoera!” 
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Eén jaar lang 50% korting op je lidmaatschap!*  
 

 
CNV Overheid is dé vakbond voor mensen die (willen) werken of hebben gewerkt bij onder meer 
gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk, universiteiten, onderzoeksinstellingen en sociale 
werkvoorziening. Wij zorgen ervoor dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Dit doen we door er 
voor jou te zijn. Door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. Door je te helpen in jouw professionele 
ontwikkeling. Ook als het ergens tegenzit.  
 
Word ook lid van CNV Overheid. Wij zorgen voor:  
 

- Goede arbeidsvoorwaarden 

- Volledig verzekerd voor werk en privé 

- Persoonlijk advies 

- Compleet magazine, ezines en e-mailnieuwsbrieven  

- Seminars, themadagen en workshops  
 

 
Word nu lid van CNV Overheid en ontvang het eerste jaar 50% korting op je contributie! 
Lid worden of meer informatie? Ga dan naar www.cnvoverheid.nl/wordlid  

* Dit aanbod is geldig t/m 15 december 2015. Na het eerste jaar loopt het lidmaatschap automatisch door met een 
opzegtermijn van 3 maanden. 
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Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 26e uitgave werkten mee:  
 

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

 
 

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

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