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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

Voorwoord 

 

Als voorzitter van het Landelijk 

Groepsbestuur Financiën mag ik al 

een aantal jaren u en de uwen een 

fijne zomervakantie toewensen. Zo 

ook dit jaar weer. Terwijl ik dit schrijf 

is het vrijdag 20 juni en hebben wij 

net een landelijke bestuursvergade-

ring in Nijkerk er op zitten. Zoals 

gebruikelijk was deze vergadering 

niet alleen nuttig maar ook weer 

informerend. Wij hadden Jan Willem 

Millenaar (directeur HR blauw) uitge-

nodigd om een toelichting te geven 

op de flexpool en andere binnen zijn 

portefeuille passende zaken. Verder 

waren de buddy’s weer welkom op 

deze bijeenkomst en al met al zaten 

wij weer met een goed gezelschap 

aan de vergadertafels in Nijkerk. In 

dit nummer ziet u een bijdrage van 

Ellen Rodenstein over dit onderwerp. 

Al doorpratend tijdens de lunch 

merkten wij eigenlijk op dat door de 

vergrijzing – ja ook in ons LGB – een 

flink aantal van ons niet meer afhan-

kelijk is van de zomervakantie. Toch 

wil ik de goede gewoonte door dit 

gegeven niet teniet doen. Reden om 

u allen een heel fijne zomerperiode 

toe te wensen en voor hen die met 

vakantie gaan een heel mooie 

vakantie toe te wensen. En ook de 

thuisblijvers – we hebben ten slotte 

nog steeds geen CAO en wel onze 

financiële verplichtingen – wens ik 

namens ons hele groepsbestuur een 

fijne zomer toe. 
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Emeritus hoogleraar prof. dr. Anne van der Meiden. 

 

 

Deze man zal niet bij een groot publiek 

bekend zijn. Hij is – schrik niet – inmid-

dels 84 jaar maar nog steeds springle-

vend. Hij is naast onder andere theo-

loog, filosoof, communicatie- en pr 

deskundige en bijbelvertaler, ook ama-

teurschilder en praktiserend predikant.  

 

Deze hoogbejaarde man werd voor het 

ochtenddeel uitgenodigd om op de 

themadag van de groep Financiën op  

13 mei in Vollenhove leden wakker te 

schudden.  

Hij deed dat met een boeiend betoog en 

ook nog interactief met de mensen uit 

de zaal. De rode draad was, wat bindt 

mij aan deze bond en hoe kunnen wij 

samenwerken als Bondgenoten?  

Hij kon met anekdotes uit de oude doos, 

maar ook met hele actuele zaken tref-

fend aangeven hoe je tegen bepaalde 

zaken kunt aankijken. Eigenlijk leent 

een dergelijke samenkomst zich niet 

echt voor een verslag.  

 

Collega Johan Luinge heeft het gelukkig 

toch aangedurfd om een verslag van de 

hele dag te maken.  

 

Maar voor Anne van der Meiden geldt:  

Je moet er bij zijn geweest om de sfeer 

te proeven, te genieten van de alertheid 

van die man en vooral zijn scherpe kijk 

op actuele zaken aan te horen. En ja, 

gelukkig was de zaal goed gevuld met 

ongeveer 100 personen. Zij kunnen ver-

tellen dat een dergelijke discussie aan-

zet tot (verder) nadenken over de bond, 

het leven en de dingen van alledag!  

 

De themadag werd georganiseerd door 

de regio Noord en zij kunnen terugzien 

op een buitengewoon geslaagde bijeen-

komst.  

 

Voor de thuisblijvers geldt dat er jaar-

lijks een themadag gehouden wordt 

voor onze leden en zij dus volgend jaar 

weer een andere kans krijgen om naar 

een dergelijke bijeenkomst te komen.  

 

Al zeg ik het zelf, het is zeker de moeite 

waard tot en met de napraat op die dag! 
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Buddy’s 
 
Zoals u ongetwijfeld weet is het Lande-
lijk Groepsbestuur (LGB) samengesteld 
uit twee vertegenwoordigers per regio. 
Het land is in 7 regio’s ingedeeld te 

weten: Noord, Holland-Noord, 
Zuidholland, Centraal, Oost, Zuidwest en 
Zuidoost. 
Totaal 14 regiobestuurders, aangevuld 
met een gekozen voorzitter en een lan-
delijk bestuurder (Loek Schueler). 
Ter ondersteuning hebben wij ook nog 
twee zogenoemde 50% vrijgestelden. 
(mensen die werkzaam zijn bij onze 
werkgever maar ten dele vrijgesteld zijn 
voor vakbondsactiviteiten.  
 
In onze vergaderin-
gen van het LGB 
hebben wij tegen-
woordig tenminste 
twee maal per jaar 
een thema dat aan 
de orde komt. 
Inmiddels hebben 
wij een heldere 
uiteenzetting over 
Toeslagen en de 
werkzaamheden 
daar gehad door de 
directeur Toeslagen 
en verder de integri-
teitsofficer Paul Heijnis 
met zijn collega over hoe je met integri-
teit om kan en moet gaan.  
 
In de vorige maand (juni) kwam de 
directeur HR van de Belastingdienst  
– op onze uitnodiging - over de flexpool 

en wat andere arbeid gerelateerde 
zaken een toelichting geven. (Lees het 
verslag1 in deze uitgave van de hand van 
Ellen Rodenstein). Kortom allemaal 
onderwerpen waar wij allemaal tegen 
aan kunnen lopen en meer over zouden 
moeten en willen weten.  
Dat laatste - willen weten - kan.  
 
Wij stellen per regio 2 buddy plekken 
open voor dergelijke bijeenkomsten en 
dat betekent dat de groep dus met 
maximaal (7x2) 14 personen kan worden 
uitgebreid. Via de regio krijg je bericht 
van deze mogelijkheid en ik zou zeggen 

pak die kans en kom 
er bij. Je hebt 
de informatie 
uit eerste 
hand en kunt 
direct je 
opmerkingen 
tijdens de 
presentatie of 
discussie aan 
de juiste 
persoon 
kwijt. Laat 
die kans niet 
glippen. Het 
mooie is dat 

het Bestuur van 
dit soort gelegenheden ook de wervende 
kracht van onze vakorganisatie inziet en 
faciliteert ons met de benodigde midde-
len voor deze aanpak!  

  

                                                           
1 Zie pagina 13  
Reorganiseren door organiseren 

directeur Toeslagen 
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“Overheid laat zich in het pak naaien” 

 

Dit staat als kop op vrijdag 6 juni in de 

Volkskrant naar aanleiding van de com-

missie die de verhoren doet betreffende 

de ICT bij de overheid. Dit onderzoek 

strekt zich uit over het verleden en dan 

komen er projecten langs die wij uit de 

media al eerder hoorden. Denk hierbij 

aan Elektronisch Patiënten Dossier, het 

communicatienetwerk C2000 bij politie, 

brandweer en ambulance, de moderni-

sering bij de burgerlijke stand, het ge-

doe bij UWV en ja ook bij ons met een 

aantal projecten waar wij denken aan 

o.a. Toeslagen en ET(P)M. Het goede 

nieuws is, wij zijn niet de enigen! En met 

een positieve blik zou je kunnen zeggen, 

het zorgt in ieder geval voor werkgele-

genheid, alleen heeft het helaas geen 

(eind) product opgeleverd.  

 

Waar heeft al deze terechte commotie 

nu toe geleid? Wel, in ieder geval dat 

onze staatssecretaris van Financiën – 

de heer Wiebes – zeer recentelijk in de 

Tweede Kamer heeft verklaard dat er 

sprake is van ICT-achterstand bij de 

fiscus. Zo stamt het systeem voor de 

inning van belastingen uit 1968 en dat 

voor de omzetbelasting uit 1975. Die 

processen zijn op zich nog altijd solide, 

maar niet in staat snel wijzigingen te 

verwerken. 

 

Wiebes tempert nadrukkelijk de 

verwachtingen over zijn vereen-

voudigingsoperatie. De eerste 

resultaten komen wellicht pas over 5 

jaar en dan nog blijven fouten 

onvermijdelijk, hoe professioneel de 

dienst ook is en hoe up-to-date de 

systemen ook zijn. 

Wiebes zei eerder al dat het belasting-

systeem vereenvoudigd moet worden, 

omdat het complexe systeem tot fouten 

en incidenten leidt die hij nog verder wil 

voorkomen.  

De Belastingdienst staat door het com-

plexe stelsel eigenlijk voor een onmoge-

lijke taak, aldus de VVD-staatssecre-

taris. “We moeten de complexiteit zien 

te keren en dat is aan ons politici, niet 

aan de Belastingdienst om dat te orga-

niseren”, aldus Wiebes. 

 

Zelf ben ik blij met een staatssecretaris 

van Financiën die “ballen” toont en niet 

schroomt de vinger op de juiste plekken 

te leggen. Ook zijn brief aan de Tweede 

Kamer was buitengewoon helder. Tot op 

heden heeft Wiebes zich open en eerlijk 

getoond. Hij benoemt – niet omfloerst – 

waar het op staat, is duidelijk en staat 

ook nog achter zijn ambtenaren.  

Dat laatste hebben wij toch al eens een 

paar keer anders meegemaakt!  

 

http://www.z24.nl/ondernemen/wiebes-belasting-moet-drastisch-eenvoudiger-463646
http://www.z24.nl/ondernemen/wiebes-belasting-moet-drastisch-eenvoudiger-463646


 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 20 • 15 juli 2014 • blad 5 

 

Verder heeft hij de vakbonden uitgeno-

digd om per vakbond met hem begin 

september aan tafel te zitten en met 

elkaar van gedachten te wisselen. Dit is 

ook jouw moment!  

Mail aan Loek Schueler en/of aan mij 

wat jou bezighoudt binnen jouw werk-

omgeving. Geef jouw mening per mail 

aan ons door en zeg ook hoe je tegen de 

zaak aankijkt om het te verbeteren. Eén 

ding hoef je niet te mailen. Dat is ons 

aller ergernis namelijk het nog steeds 

niet hebben van een fatsoenlijke CAO. Er 

liggen bij de bond(en) plannen klaar om 

gezamenlijk op te trekken en acties voor 

te bereiden. Maar dat is in deze rubriek 

nu even niet aan de orde. Dus heb je 

punten die je met Loek Schueler en mij 

wilt delen en die ook bij de staatssecre-

taris besproken kunnen worden, mail 

ons dan.   l.schueler@cnvpubliekezaak.nl of 

he.akkerman@ziggo.nl  

 

 

 

 

 

 

GOBD 

Het Georganiseerd Overleg belasting-

dienst (GOBD) van 25 juni had niet de 

grootste agenda maar wel enkele 

belangrijke onderwerpen. 

 

Allereerst hebben wij stilgestaan bij de 

rariteiten rond de E-opleidingseisen. 

Het zal de meeste van jullie bekend zijn 

dat er nogal wat commotie ontstond 

over de aanvullende eis om een ADAC 

opleiding (HBO-2 niveau) te behalen 

alvorens je tot de E-groepsfunctie kan 

worden toegelaten. Zelfs voor zittende 

E’ers wordt gekeken of er niet een aan-

vullende opleiding verplicht gesteld 

moet worden! Verder lijkt het zo te zijn 

dat een E-opleiding gedifferentieerd 

gegeven kan worden. Bij het ene organi-

satieonderdeel volstaat een verkorte 

opleiding (Belastingtelefoon) terwijl bij 

een ander dienstonderdeel gewoon de 

hele opleidingsduur volledig doorlopen 

moet worden. Zo kweek je niet alleen 

onrust, maar bewerkstellig je ook 

afgunst onderling! Dat kan niet waar 

zijn. Voordat wij uitgebreid aan onze 

argumenten toekwamen, besloot de 

directeur-generaal Belastingen (Peter 

Veld) om dit onderwerp maar eerst eens 

beter te onderzoeken en vanwege het 

grote belang de volgende maand (juli) in 

het GOBD er op terug te komen. Wij zul-

len zeker de vinger aan de pols houden 

en het niet accepteren dat er verschil-

lend mee wordt omgegaan en dat de 

spelregels (eisen) tijdens de wedstrijd 

zijn aangepast. 

  

mailto:l.schueler@cnvpubliekezaak.nl
mailto:he.akkerman@ziggo.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=DwlWZUosUWxDLM&tbnid=dEBNWymwDqIfCM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.uitvaartdekker.nl/8/9/contact/&ei=N5wpU4DfK_Sy0AWC-YCIAg&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNE1urGwyuwdThCYliuxpb2pZSOijQ&ust=1395322283361111
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Het onderwerp flexpool en de conse-

quenties daarbij is ook aan de orde 

gekomen. In dit verband verwijs ik jullie 

graag naar het artikel aan de hand van 

Ellen Rodenstein over de flexpool wat 

elders in deze uitgave is beschreven2. 

Daar wordt de actualiteit prima belicht. 

 

Verder heeft naast wat andere zaken, 

Peter Veld (DG) nog informeel verslag 

gedaan van de bijeenkomst tussen de 

staatssecretaris en de politiek van die 

ochtend. Peter Veld vertelde dat de 

staats duidelijk was in zijn betoog. 

 

Wiebes hield de Kamer voor dat de 

Belastingdienst 

een zeer pro-

fessionele or-

ganisatie is, 

maar dat fouten 

altijd onvermij-

delijk zullen 

blijven. Net 

zoals de NS 

vertragingen op 

de site meldt, 

moet de fiscus ook volledig open zijn 

over de eigen fouten. Wiebes zei dat hij 

daar intern nog wel “even een gevechtje 

over moet voeren”, maar met steun van 

de Kamer gaat hij dat doen.  

 

Mensen die de dupe zijn van fouten bij 

de Belastingdienst zullen altijd een 

nette excuusbrief krijgen. Hij wil ook dat 

alle belastingdienstmedewerkers eerlijk 

zijn over fouten en die onmiddellijk mel-

den. Hij verwacht dat het nog wel enige 

tijd en moeite zal kosten om een dienst 

met 30.000 medewerkers zo ver te krij-

gen. Medewerkers moeten niet “gede-

moniseerd” worden als ze iets fout 

doen, zei Wiebes. 

Op mijn vraag aan Peter Veld of dat ook 

voor de top van de dienst geldt, 

antwoordde hij volmondig ja!  

 

Ten slotte hebben wij het nog kort 

gehad over het E-mail convenant. Breed 

is gecommuniceerd dat dit convenant er 

ligt en voor alle medewerkers geldt bin-

nen de dienst! Extra vreemd is het dan 

om kort na die algemene mededeling te 

lezen dat er door tal van (top)ambtena-

ren berichten zijn verzonden met de 

mededeling dat het emailconvenant nog 

niet voor bepaalde groepen binnen de 

dienst geldt. De DG reageerde lichtelijk 

geïrriteerd door te verklaren dat het niet 

zo kan zijn dat als hij iets afspreekt voor 

de hele dienst, anderen daar uitzonde-

ringen op gaan bedenken.  

Als er al iets bijgeschaafd moet worden, 

dan gaat dat via de ingestelde monitor-

groep onder leiding van Hans Blokpoel, 

aldus de DG. 

 

Misschien toch handig als de topambte-

naren binnen de Belastingdienst het voor-

gaande stukje ook even lezen of aange-

reikt krijgen van een collega! 
  

                                                           
2 Zie pagina 13  

Reorganiseren door organiseren 
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WK • Loek Schueler 

 

Het WK is afgelopen als deze Financiën-

Actueel in uw mailbox belandt. Ik vind 

het jammer dat ze het niet gehaald 

hebben, al gunde ik het de jongens van 

Oranje wel!  

Wat ik soms wel mis in onze samenle-

ving, heb ik de afgelopen weken gezien: 

verbroedering en saamhorigheid. Allen 

voor Oranje. Al doet de een het wat uit-

bundiger dan de ander...  

Ik kan daar wel van genieten. 

 

Maar ik zal dit WK laten rusten.  

Deze column gaat over Wiebes' Kennis-

centrum (WK). Ik zou namelijk de Belas-

tingdienst willen zien als een Kennis-

centrum. 

Een centrum waar allerlei informatie 

aanwezig is. Een centrum waarin data 

beheer en data verkeer veilig wordt 

gebruikt door de medewerkers. Een 

centrum dat staat als een huis en niet 

door politieke verbouwingen in haar 

fundament wordt geraakt. 

Het is een plek waar ondernemers en 

burgers terecht kunnen met ingewik-

kelde vragen en advies altijd op maat 

wordt gegeven. Het is een plek waar 

medewerkers meebewegen met de ont-

wikkelingen in de samenleving en poli-

tiek. 

En het is een plek waar zowel zaken 

worden ontwikkeld als uitgevoerd. 

 

Inmiddels is Wiebes vijf maanden 

ataatssecretaris. Hij heeft de opdracht 

om de Belastingdienst stevig neer te 

blijven zetten. Zijn visie heeft hij gepre-

senteerd in de zogenaamde brede 

agenda. Na de zomer komt hij met plan-

nen om het belasting- en toeslagenstel-

sel te herzien. Daarmee wekt hij de in-

druk dat hij niet over een nacht ijs gaat. 

Hij weet ook dat een weloverwogen her-

ziening tijd kost. Bovendien is het een 

rommelige periode waarbij kantoren 

sluiten, medewerkers worden verplaatst 

en soms op zoek moeten naar een 

andere functie. En tijdens de verhuizin-

gen, verplaatsingen en verbouwingen 

blijft de winkel gewoon open. 

In de tussentijd, pakt Wiebes het 

moment aan om contact te zoeken met 

de vakbonden! Sterker, Henk Akkerman 

en ik zijn uitgenodigd om met hem in 

gesprek te gaan. Ik vind dit positief en 

een goed signaal. Niet voor niets hebben 

wij aangesloten bij de aanbevelingen 

van de COR en Wiebes pakt dit direct op! 

De kennis en ervaring liggen namelijk 

voor het oprapen in de hoofden en 

handen van de medewerkers. Dus 

betrek mensen bij de op te lossen 

problemen en de te maken keuzes. 

 

Nog maar kort geleden zaten Henk 

Akkerman en ik bij de vorige staats-

secretaris. Toen met een ingelijste 'CNV 

woordenwolk'. De gekozen woorden 

hadden we in een wolk gezet, waarbij 

vooral de meest gebruikte woorden 

eruit waren gelicht. 
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Om krachtig het CNV-geluid neer te zet-

ten, hielp de woordenwolk ons in dit 

gesprek. En, ik heb altijd geleerd om 

met een kleinigheidje binnen te komen. 

 

Nu we in september weer zijn uitgeno-

digd, hebben we in het Landelijk 

Groepsbestuur (LGB) vooruitgeblikt op 

dit gesprek. In de zomer zullen de voor-

bereidingen hierover doorgaan! 

Uiteraard zullen Henk Akkerman en ik 

helder markeren dat Wiebes oog en oor 

moet hebben voor zijn medewerkers.  

 

Sterker, zijn medewerkers hebben 

jarenlang een offer geleverd en zijn 

loyaal en gedreven blijven werken. 

Maar nu wordt het tijd voor een fatsoen-

lijke CAO. Wil de Belastingdienst weer 

een aantrekkelijke werkgever worden, 

dan moet er wat gaan gebeuren! Daarbij 

staat loon bovenaan mijn lijstje!  

En dan niet zoals Blok in 2014 wil, uit de 

secundaire arbeidsvoorwaarden gaan 

plukken! Nee, want dat is uit de ambte-

naar zijn eigen portemonnee!  

We moeten nu laten zien dat we het uit-

blijven van een CAO niet langer accep-

teren. Na de zomer zullen we op loca-

ties iedereen gaan wijzen op nut en 

noodzaak van een CAO. De regionale 

groepsbesturen zullen over deze activi-

teiten na gaan denken, dus meld je aan 

bij de regionale groepsbesturen als je 

mee wilt denken en doen! 

In de volgende FinanciënActueel zullen 

Henk Akkerman en ik verslag doen van 

het gesprek met Wiebes en zijn visie op 

de Belastingdienst met jullie delen.  

Om dan in voetbaltermen te blijven den-

ken, horen we in dat gesprek graag hoe 

aantrekkelijk hij zijn dienst neer wilt 

zetten.  

 

Ik hoop dat hij oog heeft voor de kwali-

teiten van zijn mensen zodat ieder talent 

op de beste plek in het veld wordt neer-

gezet! En dat hij met zwaar geschut in 

de ministerraad Blok gaat overtuigen 

dat loonontwikkeling nodig is om zijn 

hervormingen met gedreven medewer-

kers weer te kunnen gaan ontwikkelen 

en uitvoeren! 

 

Hele fijne zomerperiode en graag tot  

ziens! 
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Bondgenoten Binden (1) • Johan Luinge 

 

Op de themadag “Bondgenoten Binden” 

welke 13 mei jl. werd gehouden te 

Vollenhove had de organisatie zich 

weten te verzekeren van de medewer-

king van professor/theoloog Anne van 

der Meiden en Arno Reijgersberg, 

bestuurder en opleider bij het CNV.  

 

Anne van der Meiden schetste een situ-

atie waarin het niet zo vanzelfsprekend 

meer is om lid te zijn van een vakbond. 

Tradities, zoals lid zijn van een kerk, 

vereniging, omroep en de vakbond, ver-

dwijnen. Dat geldt vooral voor jongeren. 

Actie, snelheid en social media zijn voor 

hen belangrijk, en instituties als kerk en 

vakbond worden geassocieerd met duffe 

en oude mensen. Maar toch, ook zij wil-

len ergens bij horen en willen gehoord 

worden. Als het gaat om de vakbond, 

dan is de eerste vraag: “Wat levert het 

op?” of “wat krijg ik 

ervoor terug?” De 

benadering van 

eventuele geïnteres-

seerden is dus we-

zenlijk anders ten 

opzichte van 30 jaar 

geleden en dat bete-

kent dat we op zoek 

moeten naar andere 

manieren om elkaar te vinden en elkaar 

te binden. Anne van der Meiden voorzag 

zijn lezing met anekdotes uit zijn eigen 

leven en dat van familie en vrienden. 

 

In de het middagdeel deelde Arno 

Reijgersberg met ons de (on)mogelijk-

heden om leden te werven voor het CNV. 

Ook hij benadrukte net als  Anne van der 

Meiden dat bij ledenwerving steeds de 

vraag komt: “als ik lid word, wat krijg ik 

er dan voor terug?” Met medewerking 

van een aantal aanwezigen werd een 

soort van rollenspel gedaan, met als 

doel het werven van leden. Dat werven 

van leden is veel lastiger dan gedacht. 

Arno gaf aan dat het vooral moet gaan 

om anderen duidelijk te maken waarom 

we zelf lid zijn van onze vakbond en dan 

niet alleen het individuele belang, maar 

ook het belang van het collectief. En 

vooral: wees zichtbaar als 

vakbond. 

 

Tot slot. Met de organisatie 

mogen we terugkijken op 

geslaagde dag met col-

lega’s en vakbondsleden uit 

het hele land.
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Bondgenoten Binden (2) • Sjoerd Kuipers 

 

Op verzoek van de organisatie heeft Anne van der Meiden na zijn bijzondere lezing 

onderstaand artikel toegezonden. Wij zijn hem nogmaals zeer erkentelijk voor zijn 

lijfelijke bijdrage in Vollenhove en voor onderstaand artikel.  

 

 

Bondgenoten Binden (3) • Anne van der Meiden 

 

De toekomst van het CNV 

 

De vraag ligt voor de hand, wat er met het CNV de 

komende 10 jaar zal gebeuren. 

De vragen stapelen zich op. Hoe vullen we de C in, 

hoe worden jongeren (weer) enthousiast voor vak-

bondswerk, met welke groepen in de samenleving zou 

het CNV “federaties” kunnen sluiten om de nodige 

spirituele krachten te bundelen. Gaat de “C” van CNV 

dezelfde weg als de C van NCRV? 

Of van de vroegere christelijke sportorganisaties en muziekverenigingen. 

Kunnen wij ons nog langer permitteren de spiritualiteit bij b.v. Islam, 

Boeddhisme, Jodendom “buiten de deur” te houden? 

Of moet het CNV juist de gangmaker zijn voor een herschikking van de 

diverse spirituele bloemen op die ene vaas: dienstverlening aan mensen die 

hun werk op basis van waarden en normen willen doen en waarin ze elkaar 

herkennen. 

Moet het CNV niet de motor zijn van die vernieuwingen? 

’t Is maar een vraag van iemand die liever naar een bont  

boeket van gelijkgestemden op een vaas kijkt, dan naar  

vele vaasjes met 1 bloem erin.. 
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Voorwaardelijk pensioen • Jan Fonhof 

Bij de aanpassing van de pensioen-

regeling in 2005 is de FPU feitelijk afge-

schaft. Deze afschaffing hield in dat een 

ieder die ABP deelnemer is én uiterlijk 

op 31-12-1949 is geboren nog van de 

FPU gebruik kan maken. 

Voor elke ABP deelnemer geboren op of 

na 1-1-1950 is het ABP KeuzePensioen 

ingesteld. Dat houdt in dat deze deelne-

mers kunnen kiezen wanneer ze met 

pensioen willen. De keuze houdt in dat 

je het ingangstijdstip zelf mag bepalen 

(tussen 60 en 70 jaar) en voor welk per-

centage je met pensioen wilt (b.v. één 

dag). 

 

Als compensatie voor het vervallen van 

de FPU regeling voor deze groep deel-

nemers is toen het voorwaardelijk pen-

sioen ingesteld. Tot die datum bouwde 

men 1,75% per pensioenjaar aan rech-

ten op. Dat is daarna 2,05% geworden. 

Sinds 1 januari 2014 is de opbouw ver-

laagd naar 1,95% en in 2015 wordt dit 

nog verder verlaagd naar 1,675%. De 

compensatie die de betreffende deelne-

mers hebben ontvangen is de volgende: 

Met terugwerkende kracht, tot datum 

ingang pensioendeelname, is het 

opbouwpercentage (achteraf dus) als-

nog verhoogd naar 2,05% per opge-

bouwd pensioenjaar. Dat betekende dus 

een extra opbouw van 0,3% per opge-

bouwd pensioenjaar. Voor een ieder van 

ons is uitgerekend om hoeveel rechten 

dit gaat. Dit bedrag is op ieders UPO 

(Uniform Pensioen Overzicht) op bladzijde 

2 vermeld. Voor elke deelnemer zal dit 

bedrag anders zijn omdat er bijna nie-

mand in een zelfde situatie zit. Immers, 

niet iedereen is op dezelfde datum in 

dienst getreden en ABP-deelnemer 

geworden en het salarisverloop is ver-

volgens ook bij weinig collega’s exact 

hetzelfde. 

Het bedrag dat dus als voorwaardelijk 

pensioen is toegekend wordt als extra 

pensioen aan je uitgekeerd als compen-

satie voor het verlies van de FPU. Dus 

nogmaals, dat geldt alleen voor hen die 

geen gebruik meer kunnen maken van 

de FPU. 

 

Het is een voorwaardelijk pensioen en 

de naam zegt het al, er zijn daaraan 

voorwaarden verbonden. Voorwaarde is 

dat je dit pensioen pas ontvangt als je 

onafgebroken tot aan je pensioen bij je 

werkgever in dienst bent of 

tot 1-1-2023. Waarom is dat 

zo? Omdat je voor het 

bedrag van dat extra pensi-

oen dat aan je is toegekend 

noch jij, noch je werkgever, 

premie aan het ABP hebt 

voldaan. Kortom, deze toe-

kenning is nog niet volledig 

gefinancierd.  
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Dat gaat wel plaatsvinden maar pas na 

1-1-2006 en tot en met 31-12-2022 door 

een extra premie aan jou en je werkge-

ver op te leggen. Dit is de zogenaamde 

VPL-premie (Vroegpensioen en Levensloop 

premie). Pas op 1-1-2023 is deze extra 

toekenning voor alle betreffende deel-

nemers volledig gefinancierd. 

Zie ook de formele toelichting op je 

eigen UPO. Dit UPO ontvang je jaarlijks 

van het ABP. 

Sinds mei van dit jaar zijn werkgevers 

en werknemersorganisaties met elkaar 

in gesprek om de ABP pensioenregeling 

opnieuw vast te stellen zodat daarmee 

wordt voldaan aan de nieuwe wettelijke 

regeling. Verwacht wordt dat het Wets-

voorstel Financieel Toets Kader (FTK) 

per 1 januari 2015 wordt doorgezet.  

Eén van de punten is dan, dat het ABP 

pensioen een fiscaal bovenmatig 

karakter krijgt. Daarom wordt er 

gesproken over aanpassingen die bin-

nen het FTK gaan vallen. Daarnaast 

hebben werkgevers en werknemers-

organisaties elk nog hun eigen wensen 

binnen dit pensioendossier. Eén van die 

punten is, dat de werkgevers de voor-

waardelijke inkoopregeling willen her-

ijken. Werkgevers willen de voorwaar-

delijke inkoopregeling in balans bren-

gen met de aanpassingen in de middel-

loonregeling. Zij geven aan dat deze 

voorwaardelijke inkoopregeling duurder 

uitpakt dan in 2006 is afgesproken. 

Bovendien, zo stellen zij, is een verdere 

kostenstijging op weg naar 2013 niet uit-

gesloten. Vrij vertaald willen de werkge-

vers eigenlijk van deze regeling af. In 

het onderhandelaarsakkoord van 16 

september 2013 is juist afgesproken dat 

de premie voor deze voorwaardelijke af-

spraken geheel bij de werkgevers val-

len. Daarom hebben we in januari ook 

een netto voordeel genoten omdat onze 

bijdrage verviel en werd overgeheveld 

naar de werkgevers. Nu stellen ze dat 

de regeling te duur is en waarschijnlijk 

voor hen nog duurder zal uitpakken. De 

werknemersorganisaties willen juist dat 

de voorwaardelijke pensioenafspraken 

versneld onvoorwaardelijk worden 

gemaakt en volledig gefinancierd 

worden. 

De onderhandelingen lopen nog maar 

het gesprek tussen werkgevers en 

werknemersorganisaties verloopt moei-

zaam en staat onder (tijds)druk. Eigen-

lijk moet er voor 1 juli 2014 een akkoord 

zijn bereikt om aanpassingen in de ABP 

pensioenregeling nog tijdig te kunnen 

doorvoeren.  

Ik hoop toch echt dat het voorwaardelijk 

pensioen niet wordt weg onderhandeld. 

Ik roep de bonden op hier niet aan toe te 

geven. Destijds hebben we iets terugge-

kregen voor het verlies van FPU. Dat is 

destijds het resultaat geweest van 

onderhandelingen. Het kan en mag niet 

zo zijn dat we nu enkele jaren later, 

opnieuw onze voorwaardelijke toezeg-

ging laten versoberen. Het kan en mag 

niet zo zijn dat elke ronde voor ons als 

werknemers een onsje minder oplevert. 

Het gaat voor velen van ons namelijk 

ook om een niet onaanzienlijk bedrag 

van soms wel enkele duizenden euro’s 

per jaar! Kijk voor de zekerheid op uw 

eigen UPO. Dan kent u het echte belang. 

Tot slot verwijs ik graag naar deze 

pagina op onze eigen website: 

https://www.mijnvakbond.nl/Onderhandelingen-ABP-
pensioen-gestart?highlight=pensioenregeling 

  

https://www.mijnvakbond.nl/Onderhandelingen-ABP-pensioen-gestart?highlight=pensioenregeling
https://www.mijnvakbond.nl/Onderhandelingen-ABP-pensioen-gestart?highlight=pensioenregeling
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Reorganiseren door organiseren • Ellen Rodenstein 

 
Directeur HR Belastingen, Jan Willem 

Millenaar is op verzoek van het landelijk 

groepsbestuur CNV Financiën ’s-morgens op 

20 juni te gast in het overleg. Met een presen-

tatie geeft hij uitleg over de vorm waarin de 

reorganisatie met focus op HR activiteiten bij 

Belastingen tot dusver is verlopen en verder 

vorm zal krijgen. Hierbij een weergave van zijn 

optreden. 

 

Veranderingen 

De reorganisatie zorgt voor veel veran-

deringen in de Belastingdienst. 

Gebouwen sluiten en voor veel mede-

werkers verandert of verdwijnt het werk 

dat zij doen. “Het nieuwe werken” en 

“activiteit gericht huisvesten” verspreidt 

zich hierbij als een olievlek over de 

Belastingdienst. 

 

Ook de manier waarop medewerkers 

hun werk doen en de plek waar zij dit 

doen is of wordt anders. Dat vraagt om 

een andere wijze waarop leiding wordt 

gegeven. De lijn heeft geen staf meer en 

je ziet dat een onderdeel van de organi-

satie zoals de directie Algemene 

bestuurszaken en communicatie (ABC) 

dwars over de segmenten gaat. En het 

draait niet meer alleen om onze Belas-

tingdienst. Om de taakstelling en effi-

ciency in te vullen die nodig 

is gaat de Belas-

tingdienst meer 

samenwerken 

met andere over-

heden en wordt de 

Rijksdienst steeds 

compacter. Ook van-

middag gaat Jan 

Willem weer in ge-

sprek met zijn collega’s 

over de compacte Rijksdienst. Onder de 

druk van deze veranderingen moet het 

going concern wel gewaarborgd blijven. 

Dat vraagt om passende en voldoende 

inzet van medewerkers.  

Er zijn sinds 2012 ongeveer 1600 ITI-

medewerkers geworven en daarvan zijn 

er 900 medewerkers intern doorge-

stroomd. Mensen hebben kansen om 

door te stromen als zij studeren. Verder 

is het de verwachting dat een derde van 

de medewerkers de komende tien jaar 

zal uitstromen omdat zij met pensioen 

gaan. In de wetenschap dat er krapte op 

de arbeidsmarkt zal ontstaan, richt de 

dienst zich daarom niet alleen op wer-

ving maar ook op vervanging. De inzet 

hiervoor is vanwege een budgettekort 

voor dit jaar en het komende jaar een 

beetje opgeschoven. 

 

Concentreren 

We moeten concentreren om efficiency-

winst te behalen. We gaan daarbij ook 

aan de slag met de verbetering van pro-

cessen (LEAN).  

 

Bijvoorbeeld bij de al inge-

stelde Landelijke incasso-

centra (LIC’s), door de 

concentratie doen zij 

het werk met 20 tot 

25 procent fte min-

der. De oprol van 

de Regionale in-

cassocentra (RIC) 

naar Landelijke incasso-

centra (LIC) gaat per regio 

met oog voor de mogelijk– en 

onmogelijkheden bij de over-

gang.  
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Daarnaast is er al een aantal kantoren 
gesloten en verdere sluitingen zullen 
volgen. Het sluiten van kantoren scheelt 
ons zo’n 45 miljoen euro per jaar. 
De concentratiebewegingen raken onze 
hele populatie. Het vraagt veel van men-
sen en geeft consequenties voor de op-
leidingsinspanningen. 
 
We zien de concentratie van processen 
over heel Nederland. Het raakt alle 
processen van SMP en PDB. Het proces 
dienstverlening blijft op alle vestigingen 
aanwezig. Groot O blijft nog op elf plek-
ken in het land.  Er waren in de eerste 
helft van 2014 een aantal locaties be-
trokken bij concentraties de kantoren 
Dordrecht, Gorinchem, Nijmegen en 
Terneuzen zijn inmiddels gesloten, Goes 
volgt binnenkort. Hierdoor is ongeveer 
800 fte aan werk (excl. MKB en GO) 
geconcentreerd, zijn er ongeveer 500 
mensen verhuisd en worden er 600 fte 
omgeschoold. De belangstellingsregi-
straties (BSR1,2 en 3) zijn door ongeveer 
4000 medewerkers ingevuld. 
 
Medewerkers hebben naar aanleiding 
van de belangstellingsregistraties de 
volgende keuzes (in fte) gemaakt. 
1200 mensen gaan met het 
werk mee, 850 kiezen voor 
een ander proces en 650 
kiezen voor de locatie
en komen dan veelal in 
de flexpool. De overige 
medewerkers konden 
direct op hun huidige 
werk geplaatst 
worden. 
De volgende belangstel-
lingsregistratie is in juli 
2014. 
 

Kiezen en Flexpool  
De grootste concentraties vinden plaats 
in de segmenten PDB en SMP. Bij de 
keuze tijdelijk werk of geen keuze 
gemaakt ligt het zwaartepunt in de 
groepsfuncties B en C. De functiecate-
gorieën F en I hebben over het alge-
meen natuurlijk meer financiële moge-
lijkheden om flexibel te zijn. Met werk 
mee en keuze ander werk valt over het 
geheel positief uit. De regels geven veel 
ruimte om te kiezen. 
Er zitten momenteel ongeveer 600 
medewerkers in de Flexpool, dit aantal 
zal verder oplopen bij de volgende 
belangstellingsregistraties. Het doel van 
de Flexpool is om mensen te laten 
bewegen naar structureel (ander) werk 
(binnen of buiten de Belastingdienst). 
Daarnaast naar tijdelijk werk binnen 
Belastingen/Belastingdienst. De 
Flexpool werd eerst wat negatief ont-
vangen maar medewerkers krijgen een 
goede begeleiding en de rechtpositie 
blijft gewaarborgd. Zo mag Toeslagen 
flink werven, en kunnen op dit proces 
dus mensen instromen. In 2016 komt er 
meer uitstroom waardoor er vacatures 
ontstaan. 

 
In de Flexpool 

Medewerkers die in de 
Flexpool zitten hebben 
een functioneel team-
leider en een teamlei-
der voor de dagelijkse 
aansturing.  
De teamleiders zijn 
eigen en externe me-
dewerkers, een mooie 

combi volgens Jan 
Willem. De teamleider 

Flexpool stemt met de 
medewerker in de Flexpool af 

van de belangstellingsregistraties de 
keuzes (in fte) gemaakt. 

1200 mensen gaan met het 
werk mee, 850 kiezen voor 
een ander proces en 650 

-

In de Flexpool
Medewerkers die in de 

Willem.
Flexpool stemt met de 

medewerker in de Flexpool af 
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over het maken van een persoonlijk plan 
en eventuele begeleiding  door een 
loopbaancoach.  
 
Het is bekend dat de Flexpooler ook 
wordt gevraagd om een profiel op 
LinkedIn te maken. Mensen krijgen 
hierdoor de indruk dat zij buiten de 
dienst moeten kijken. Door beoorde-
lingsgesprekken en de mobiliteitsbank 

is er toch voldoende infor-
matie aanwezig?  
Jan Willem geeft aan dat 

mensen soms privé heel veel doen wat 
niet bekend is bij de dienst, maar wel 
interessant is voor de loopbaancoach. 
Maar het is niet de bedoeling dat we 600 
mensen over een kam scheren. Hij zal 
de teamleiders meegeven dat hier met 
verstand naar gekeken moet worden. 
Niet te strak neerzetten. Het gaat er om 
je mensen op een goede manier aan het 
werk te hebben en te houden! 
 
De spanning tussen “het werk is nog 

niet opgedroogd” en de vraag naar 

personeel van andere dienstonderdelen 
is niet eenvoudig, maar het is wel fijn 
dat er steeds meer collega’s van B/CFD, 
Douane en Toeslagen naar HR toe-
komen en mogelijkheden aanbieden. 
Bijvoorbeeld de vraag van CFD naar B 
en C functionarissen. Uitgangspunt hier-
bij is dat we alleen bewegen als er 
ruimte is. Verder heeft Toeslagen ook 
voor 2½ jaar mensen nodig. Bij Toesla-
gen werken zowel vaste als tijdelijke 
krachten. Ook de Douane heeft aange-
geven dat zij weer mensen kunnen ge-
bruiken. 
 
Een Flexpool voor de hele (Rijks)dienst 
is wellicht ook een idee want Rijks-
waterstaat heeft ook een zogenoemde 

Mobiliteitspool. Maar flex zit ook in 
helpen bij piekperioden zoals bij de 
BelTel.  
Daarnaast kunnen MBO-HBO studenten 
eerst ook een periode wat flexibeler 
over onderdelen worden ingezet, 
misschien wordt flexibele inzet wel 
structureel voor de toekomst. 
 
Naar structureel werk 
Vacatures gaan altijd via de Flexpool en 
het matchen gaat op basis van spel-
regels. Als er meer medewerkers ge-
schikt zijn dan kijken we naar opleiding, 
kennis en ervaring. Blijven er dan nog 
gelijk geschikten over, dan kijken we 
naar anciënniteit. Hiervoor is een toet-
singscommissie ingesteld waar ook le-
den van het GOBD in zitten. 
Vanuit de belangstellingsregistratie is 
nog niet veel beweging van medewer-
kers en er worden nog maar mondjes-
maat mensen vanuit de processen vrij-
gespeeld.  
Medio volgend jaar wordt samen met de 
medezeggenschap de stand van zaken 
in de Flexpool bekeken. 
 
BelastingTelefoon 
Hoe gaan we om met het matige imago 
van de BelastingTelefoon (BelTel) waar-
door werken bij dit onderdeel minder 
aantrekkelijk voor medewerkers is?  
Jan Willem pleit ervoor om het werk bij 
de BelTel tijdelijk door medewerkers 
laten doen. Je ziet dan dat sommige 
medewerkers toch besluiten te blijven. 
Bij verplichte plaatsing komen ze vaak 
weer terug, en dat is jammer. Beter 
begeleiden, laten wennen helpt beter, 
het moet soms inslijten. Is een logisch 
proces volgens Jan Willem, we willen 
immers vaardigheden en kennis 
matchen.  
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Balies 

Doordat het “werken op afspraak”, bij 

de balies is ingevoerd, neemt het werk 

af. Hoe wordt er gekeken naar de 

mensen die door deze veranderde werk-

wijze hun werk verliezen? 

Ook door automatisering verdwijnt er 

soms werk. Hier is nu niet de Flexpool 

van toepassing maar voor deze 

medewerkers wordt maatwerk geboden. 

Wel kijken we of we mensen ook op de 

juiste prioriteit inzetten. Dit kan ook 

ander werk zijn bij 

blauw. Met de 

medezeggenschap 

gaan we in gesprek 

hoe we hier goed mee 

omgaan. Als er 

bijvoorbeeld vier 

mensen over zijn op 

het werkproces dan is 

het moeilijk vast te 

stellen welke mensen 

dat dan zouden zijn. Je 

komt dan al gauw in 

aanraking met de 

rechtspositie. 

De “van werk naar werk afspraak” is 

voor de Belastingdienst wel heel helder 

volgens Loek Schueler, dus de mensen 

zijn wel in beeld! 

 

Taakstelling 

Door het financieringstekort voor dit 

jaar gaan we zoveel mogelijk afscheid 

nemen van de uitzendkrachten. Het LIC 

en Invordering Toeslagen hebben nog 

uitzendkrachten in dienst, daar wordt 

gekeken of we deze medewerkers een 

tijdelijk contract van een jaar kunnen 

bieden. Taakstelling meerjarenbeleid 

(Midtermreview 0.8) geeft een beeld van 

de besparing over de afgelopen jaren en 

huidige financiële situatie tot en met 

2015. Is er door middel van de Flexpool 

bijvoorbeeld geen werk voor onze mede-

werkers dan gaan we kijken bij andere 

dienstonderdelen. 

 

Naast het LIC Amsterdam en Groningen 

komt er een derde LIC in Enschede. 

Door concentratie van de RIC’s en de 

extra LIC boeken we efficiencywinst. De 

drie LIC’s krijgen alle drie hetzelfde 

takenpakket. Een groot deel van de 

flexpoolmedewerkers in het Oosten 

kunnen daar dan aan 

het werk. Mede-

werkers invordering 

van de andere ves-

tigingen vallen dan 

weer vrij. 

De werkzaamheden 

WUR (Wet Uitvoering 

Registratiewet) 

worden 

geconcentreerd in 

Middelburg. Jan 

Willem verwacht dat 

er geen structureel 

werk naar 

Leeuwarden toe gaat.  

Claudia de Vos (plv. directeur bij SMP en 

PDB) gaat inventariseren welke mede-

werkers vrij vallen en Inge Cotte onder-

zoekt waar medewerkers kunnen wor-

den ingezet. 

 

Sluiting kantoren en medezeggenschap 

Inmiddels laat Hans Blokpoel de evalua-

tie over het eerste halfjaar van 2014 

maken. De GOR buigt zich over de 

resultaten en kwam op 8 juli 2014 weer 

bijeen met de bestuurder. 

De panden die in 2015 sluiten worden 

ook zoveel mogelijk verlaten. Hans zou 

versnelling willen aanbrengen want dat 
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geeft de medewerkers ook sneller dui-

delijkheid. Maar het moet ook wel 

mogelijk zijn en dat wordt in overleg 

met de medezeggenschap vastgesteld. 

Breda, Almelo en Enschede zijn op dit 

moment knelpunten in de huisvesting. 

 

Toekomst B en C medewerkers  

Werkzaamheden zijn op verschillende 

niveaus ingewikkelder geworden. Daar-

door lukt begeleiding en opleiding soms 

niet. Daar moet dus iets mee gebeuren.  

Meer communiceren over mogelijk-

heden voor mensen op B en C niveau is 

wel noodzakelijk want mensen denken 

dat daar de klappen vallen.  

We constateren verder dat 

de winst die door automati-

sering moet ontstaan nog 

niet zo snel gaat als ge-

dacht. Daardoor blijven er 

langer werkzaamheden 

voor medewerkers op B en 

C niveau. Soms kunnen we 

ook het AKC-schap uitbrei-

den en mensen op C niveau 

hiervoor geschikt maken. 

Er zijn doorgroeimogelijk-

heden, dus kansen. 

Bij werving worden er 

mensen aangenomen waar 

doorgroeipotentie in zit. 

Een start op B of C niveau is 

daarbij mogelijk. 

E-functionaris, MBO-4-niveau? 

Ineens moeten studenten op MBO-4 

niveau ook de ADAC opleiding doen. De 

spelregels lijken tussentijds te zijn aan-

gepast. Jan Willem geeft aan dat deze 

eis al in 2008 is afgesproken. De HBO 2 

opleiding (Associated Degree) hoort er 

gewoon bij. Wel geeft hij aan het ook 

niet handig te vinden dat er binnen onze 

organisatie op verschillende wijze wordt 

omgegaan met de eisen voor E-

vacatures. Een voorbeeld daarvan is de 

BelTel waarbij maar heel kort wordt 

opgeleid. Er mag wat Jan Willem betreft 

geen verschil zijn tussen de diverse 

onderdelen van onze dienst. Het GOBD 

heeft gaat dit bespreken in het overleg 

van woensdag 25 juni aanstaande. Jan 

Willem pleit voor een gezamenlijk 

besluit. 

 

Bezwaren 

Het blijkt dat een aantal medewerkers 

bij de belangstellingsregistratie geko-

zen heeft voor PDB omdat ze bezwaren 

deden. Nu zouden volgens sommigen 

die bezwaren gedaan gaan worden door 

MKB. Medewerkers hebben het gevoel 

dat ze een verkeerde keuze hebben 

gemaakt. Jan Willem kent de situatie en 

bevestigt dat dit mogelijk komt omdat 

regio's verschillend waren ingericht. De 

medewerkers kunnen eventueel een 

bezwaar indienen tegen hun plaatsings-

besluit.  

 

Met dank aan Jan Willem Millenaar, 

directeur HR Belastingen.
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Duaal Startersprogramma Belastingen • Rien Karreman 

 

Op 1 september aanstaande start het 

zogenaamde Duaal Starters Programma 

Belastingen (DSP). Het concept duaal 

ontwikkeltraject is in 2013 ontwikkeld 

door de Belastingdienst Academie in 

samenwerking met de dienstonder-

delen. Het DB (Dagelijks Bestuur) 

Belastingdienst heeft besloten dit con-

cept in te gaan zetten om te anticiperen 

op de toekomstige behoefte aan perso-

neel. Het concept is al in mei 2013 afge-

stemd met de COR (Concern Onder-

nemingsraad) en met het GOBD (Geor-

ganiseerd Overleg Belastingdienst).  

 

De COR zag toen wel een aantal risico's. 

Zo moeten de productie-eisen die toen 

werden genoemd, wel samenlopen met 

de praktijkstage anders zou de belasting 

wel erg groot worden voor mensen die 

toch hun studiepunten moeten halen, 

want een opleiding is ook al een fulltime 

baan. Dit werd toen door de dienst-

leiding onderkend. Intussen zijn we een 

jaar verder en is onder leiding van een 

projectmanager en onder aansturing 

van een stuurgroep DSP, de pilot Duaal 

startersprogramma Belastingen als 

variant op het Duaal ontwikkeltraject 

ontstaan. 

 

Doel van deze pilot is zorgen voor een 

uitdagend en aantrekkelijk duaal ont-

wikkeltraject voor starters op de 

arbeidsmarkt op HBO-2 en HBO-4 

niveau, om deze middels een meerjarig 

traject op te leiden tot medewerkers op 

E- en F-niveau voor de segmenten PDB 

(Particulieren, dienstverlening en 

bezwaar) en MKB (Midden- en klein-

bedrijf). Een afgeleide doelstelling is de 

versterking van de positie van de Belas-

tingdienst als aantrekkelijke en ontwik-

kelingsgerichte werkgever in een krim-

pende arbeidsmarkt. In de pilot gaat het 

om een groep van maximaal 50 (de pilot 

gaat met ongeveer 35 deelnemers van 

start) extern geworven deelnemers. Het 

gaat hierbij om starters op HBO-4 

niveau, met een afgeronde hbo-oplei-

ding Fiscaal recht en Economie en 

minder dan één jaar relevante werk-

ervaring. Daarnaast  starters met een 

afgeronde 2-jarige hbo-opleiding 

Associate Degree Accountancy (ADAC) 

of Bedrijfseconomie (ADBE), en minder 

dan één jaar relevante werkervaring.  

 

Maar ook starters op de arbeidsmarkt, 

die gedurende 2 jaar een hbo-opleiding 

in een fiscaal economische richting heb-

ben gevolgd en deze 2 jaar aantoonbaar 

met succes hebben afgerond, met min-

der dan één jaar relevante werkerva-

ring.  

Deelnemers aan het programma wer-

ken en leren tegelijkertijd (werkend 

leren en lerend werken).  

Concreet betekent dit dat medewerkers 
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én productie leveren op C-niveau en 

deels ook taken op E-niveau uitvoeren 

én zich tegelijkertijd ontwikkelen naar 

een volwaardige medewerker op E- of 

F-niveau. 

Bijzonder aan dit ontwikkeltraject is dat 

de deelnemers tijdens de eerste fase 

van het traject werken bij de Belasting-

telefoon. Het doel van de inzet bij de 

Belastingtelefoon in het ontwikkel-

traject, is  het klantbewustzijn vergroten 

en kennis laten maken met de verschil-

lende aspecten van dienstverlening bij 

de Belastingdienst. Speciaal hiervoor is 

in Utrecht op de locatie Tiberdreef een 

extra afdeling van de Belastingtelefoon 

gecreëerd.  

Tijdens het eerste deel van het ontwik-

keltraject bij de Belastingtelefoon zullen 

deelnemers ‘onboarden’ bij de Belas-

tingdienst en nadrukkelijker kennis-

maken met de onderdelen MKB en PDB. 

Na de afronding van het programma 

zullen ze hier  gaan werken. Vooraf-

gaand aan de tweede fase van het ont-

wikkeltraject, kunnen de deelnemers 

voorsorteren op de stap naar MKB of 

PDB. De tweede fase zal in het teken 

staan van klaarstomen voor hun toe-

komstige functie. 

Zowel tijdens de eerste als de tweede 

fase, zal gewerkt worden met een port-

folio, waarin de persoonlijke ontwikke-

ling met betrekking tot kennis en vaar-

digheden wordt gemonitord.  

Het verwachte instroommoment van de 

deelnemers zal liggen tussen de 1,5 à 2 

jaar, gerekend vanaf 1 september 2014. 

De medezeggenschap (COR, Belastingen 

en Belastingtelefoon) is in een vroeg 

stadium geraadpleegd en wordt op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelin-

gen. 

Naast het feit dat DSP op zich een pilot 

is die gedurende het traject en aan het 

eind geëvalueerd zal worden, worden er 

binnen DSP ook andere ontwikkelingen 

uitgetest. Zo zal DSP één van de eerste 

groepen zijn waar het onlangs af gepro-

cedeerde onboardingprogramma  

“welkom aan boord bij de Belasting-

dienst” in praktijk zal worden gebracht. 

Bij de Belastingdienst starten regelma-

tig nieuwe medewerkers. Het is belang-

rijk dat deze medewerkers snel en goed 

ingewerkt worden. Dat vraagt een goede 

introductie –oftewel onboarding – in de 

organisatie. Een goede onboarding zorgt 

ervoor dat nieuwe medewerkers: 

• snel productief zijn; 

• een hoge organisatiebetrokkenheid 

voelen; 

• verbonden zijn met de zittende mede-

werkers; 

• inzicht hebben in de mogelijkheden 

om zich te ontwikkelen; 

• ambassadeur zijn van de Belasting-

dienst (ook bij uitstroom). 

 

De Belastingdienst geeft hier invulling 

aan door middel van het centrale 

onboardingprogramma “Welkom aan 

Boord”.  

De deelnemers aan het DSP zullen dan 

ook de eerste week starten met het 

onboardingprogramma . Ook dit zal 
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geëvalueerd worden zodat eventuele 

op- en aanmerkingen meegenomen en 

verwerkt kunnen worden in het onboar-

dingprogramma. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat straks elke nieuwe mede-

werker bij de Belastingdienst start met 

het onboardingprogramma.  
 

Een andere ontwikkeling waar DSP mee 

samenwerkt, is de centrale intake van 

nieuwe medewerkers uit de koker van 

‘Stella Intern’. Medewerkers binnen 

onze organisatie vinden het al jaren een 

gruwel dat bij indiensttreding, verplaat-

singen en andere mutaties, zaken als 

autorisaties, werkplekken, materiaal en 

dergelijke niet of slecht geregeld zijn. 

Weken wachten op een autorisatie alvo-

rens men aan het werk kan, is eerder 

regel dan uitzondering.  
Hier is nu een groep mensen belasting-

dienst breed mee aan de slag (Stella 

Intern) om dit nu eens definitief goed te 

regelen. Ook hier zullen vanuit DSP 

ongetwijfeld leermomenten komen, die 

weer gebruikt kunnen worden in het 

verdere traject van Stella Intern. 

Zo zal DSP op meerdere gebieden input 

kunnen leveren voor verbeteringen 

waarvan de organisatie en onze mede-

werkers ook de vruchten kunnen pluk-

ken. Ik wens de nieuwe collega’s en 

iedereen die op de een of andere wijze 

hierbij betrokken is straks veel succes 

met hun traject en een goed resultaat 

toe.
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CNV PZ verandert?! • Olaf Schouten 
 
Op 13 mei 2014 genoot ik in het kader 
van een CNV-dag van een lezing door 
prof. dr. Anne van der Meiden, spreker, 
auteur, onderzoeker, vertaler, predi-
kant, amateurschilder, filosoof, dag-
voorzitter en retoricus. Dominee met 
een Twentse Twist. Anne van der 
Meiden (geboren te Enschede in 1929) is 
een Nederlands theoloog en communi-
catiewetenschapper. Aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit Utrecht was hij hoogle-
raar in de massacommunicatie en de 
public relations. Fantastisch en vooral 
boeiend om naar te luisteren. Een heuse 
entertainer spelend met woorden en 
anekdotes die als muziek in de oren 
klinken. Hij vertelt over zijn leven en 
belevenissen, over zijn gezin, zijn 
(klein)kinderen, over zijn boeken, schil-
derwerk, lezingen en het project 
Twentse Bijbelvertalingen. 
Eerder heb ik deze bijzon-
dere spreker al vaker in 
verschillende TV-pro-
gramma’s mogen be-
wonderen. 
Wij allen zitten in een 
tijd van veranderen en 
daar is onze samenle-
ving op dit moment druk 
mee. Mensen van mijn 
leeftijd, zestig jaar en ouder, 
beginnen toch te twijfelen en 
vragen zich voortdurend af: wat 
en waarom verandert het 
allemaal? Is dat nu ook tegen 
te houden? Leuk was de spreuk en het 
levensdevies van een architect die hij 
kende met de spreuk aan de muur. 
"Houdt de veranderingen tegen, want dan 
gaan ze nog snel genoeg vooruit". Overal 
verandert het in de kerken en in de 

sport. Neem de ontkerkelijking en 
steeds meer lege tribunes bij het voet-
bal. Als je oud wordt vraag je je steeds 
meer af wat er verandert en waarom. 
Niet veranderen is de dood. Als je niks 
doet, verandert je lichaam en ga je van-
zelf dood. De samenleving verandert en 
dat gaat snel. Erover praten is goed en 
behoedt elkaar voor pessimisme en 
zwartkijkerij, die niet nodig is. Alleen is 
het natuurlijk soms lastig omdat de ene 
toekomstverwachting de andere onder-
uit haalt. Juist dat kan mensen buiten-
gewoon onzeker maken. We leven in een 
tijd van een geweldige verandering in 
participatie. Vroeger participeerde je 

automatisch mee met 
een een bepaalde 

hiërarchie. Schouw de 
kerk van vroeger en 
van nu. Gaat het 
verdwijnen "Ja"! 
Komt er iets voor in 
de plaats “Ja”, 

maar of wij daar 
nog wat van gaan 

zien? Alles wordt 
tegenwoordig in 

discussie gebracht.  
Nu veel en snelle 

discussies. Discussies 
worden korter en volgen el-

kaar sneller op. Zie o.a. de 
politieke agenda. Een vluchtig-

heid van snelheid en 
vlugheid van onderwerpen. 

Oudere mensen zien het als het on-
dermijnen van gezag. Van autoriteit naar 
authenticiteit is het nu. Het gaat niet 
meer van het gezag om het gezag, maar 
om de authenticiteit. Geen echt gezag 
dan weg er mee. Van fixity (fixatie) naar 

klinken. Hij vertelt over zijn leven en 
belevenissen, over zijn gezin, zijn 
(klein)kinderen, over zijn boeken, schil-
derwerk, lezingen en het project 

leeftijd, zestig jaar en ouder, 
nen toch te twijfelen en 

h voortdurend af: wat 

maal? Is dat nu ook tegen 

automatisch mee met 
een een 

hiërarchie. Schouw de 

tegenwoordig in 
discussie gebracht. 

Nu veel en snelle 
discussies. Discussies 

worden korter en volgen el
kaar sneller op. Zie o.a. de 
politieke agend

heid van snelheid en 
vlugheid van onderwerpen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1929
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theoloog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Massacommunicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Public_relations
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freedom. Van law naar love. Tja, en zo 

ging de spreker nog wel een uur door. 

Maar wat gebeurt er allemaal? 

Spierkracht is steeds meer vervangen 

door denkkracht. De Gouden Eeuw met 

windmolens waar Hollanders een zaag 

aan koppelden en Nederland daardoor 

drie maal sneller zeeschepen maakte 

dan Engeland. De arbeider legt het 

steeds verder af ten opzichte van techni-

sche hulpmiddelen in de afgelopen 

eeuw! Veel verdwijnt maar ook alles 

komt nieuw! De dynamiek van kapitaal 

wordt wel eens gezegd. Ieder keer ont-

staat iets nieuws en waar is het eind? 

Kijk naar de landbouw, veel mensen 

waren daarin actief en nu? Het aantal 

boeren dat vanaf 1940 dalende is. Nu 

steeds meer een kenniseconomie, die 

zich heeft ontwikkeld vanaf de jaren 60 

en vooral de laatste decennia steeds 

sneller. Arbeidersbanen verdwijnen 

steeds meer. Zijn trendwatchers oplich-

ters? Voorspellen van alles maar… 

niemand kan zeggen wat er gebeurt. 

Immers het veranderen lijkt steeds 

sneller en sneller te gaan. Nu verdwij-

nen er steeds meer middenbanen. 

Enkele stromen door naar de boven-

banen en verdienen meer en meer. Aan 

de onderkant verdienen steeds meer 

mensen veel minder. Schulden nemen 

toe en een vorm van sociale armoede 

die nu vraagt om aandacht. Kan het zo 

wel door gaan met ons Nederland? 

 

Moet moderniseren verboden gaan wor-

den? Kijk naar Urban Bed&Breakfast. We 

leven meer in een digitale industrie door 

het digitaal verhuren van kamers en 

door zelf nog nooit een steen te hebben 

gelegd. Dienstverlening meer en meer. 

Je verhuurt je huis gewoon. De kern van 

moderniteit is werk! Arbeid en tijd was 

verbonden om in leven te voorzien en nu 

meer sociaal een verbinding. Werk voor 

niks? In deze tijd is er een loskoppeling 

en recht op werk en op inkomen. Werk 

schatten op waarde hoe doe je dat? 

Herverdeling van arbeid in deze eeuw? 

Een basisinkomen is zeker nuttig en 

straks is iedereen misschien wel ZZP-

er. Maken wij de goede transformaties 

nog mee en zijn die ook nog te volgen? 

Klassiek werk ging eerder naar China 

omdat het zo veel goedkoper was maar 

nu ook veel robotisering! Het tempo 

gaat steeds sneller. Vroeger was het 

leren, trainen en dan werken tot aan het 

pensioen en rusten. Vakbonden die heb-

ben gestreden voor een betere verdeling 

van werk, inkomen en beter rechten om 

niet uitgebuit te worden. Een groot 

gevoel voor collectieve 

belangen verbonden 

door een eigen 

bond die mensen 

bindt in dezelfde 

branche.  

 

Het land van ICT wijzigt 

ook en in Amsterdam kun 

je al een auto 

gemeenschappelijk met 

elkaar delen. In ons werk delen wij 

steeds meer de werkplekken. Zo 

ontstaan een vluchtigere wereld met 

een andere mores en veel andere 

machtsverhoudingen. De Grieken 

hadden slaven. Bazen hadden vroeger 

werknemers en langzaam verschuift dat 

economisch. 

Een groeiend gevaar voor de democratie 

met een groot verschil tussen arm en 

rijk, Efficiënt en effectiever met de tech-

nologie zijn de toverwoorden. Wat doet 

al die ICT en computertechniek met het 

gedrag van mensen?  
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Nu meer vrouwen op de arbeidsmarkt 
en traditioneel verandert er steeds 
meer. Aard van werk verdwijnt en wordt 
herverdeeld. Immers in de automobiel-
industrie ontstond in de jaren vijftig 
meer en meer een vorm van sneller en 
automatisch sneller werken. In de 
vakbond ontstond ongerustheid over 
verlies van werk voor de arbeiders. 
Daarom stapte in de jaren vijftig een 
vakbondsleider de Amerikaanse Ford 
fabrieken binnen en startte de discus-
sie: Wie maakt nu dadelijk de auto en 
wie koopt die auto? 
 
Ook in onze tijd zien we steeds meer 
arbeid verdwijnen en kunnen wij ons 
afvragen wat wordt de kwaliteit van de 
dienstverlening? Geen maakindustrie 
meer en steeds meer dienstverlening 
lijkt het te worden in Nederland. Je 
hoeft niet gestudeerd te hebben om in 
een kroeg te staan! Een groeiende 
horeca en veel vertier maar het moet 
verdiend worden om je er in te kunnen 
bewegen. 
 
Vakbond innoveert en transformeert! 
Hoe bindt een VAKbond mensen, 
immers wat is het VAK nog vraag ik mij 
af. Welke alternatieven zijn er na 
historie en ontwikkelingen en rol van de 
overheid. 
 
The common (ontstaan van gemeenten) 
en ICT dichter bijeen brengen en daar-
door meer gemeenschappelijk kunnen 
delen. Dingen meer delen een andere 
manier van kijken en participeren in het 
leven van nu! Geen klassieke consump-
tie, maar kijken naar wat zinvol is moet 
de uitdaging van ons allen zijn! Kinderen 
leren wat transformers zijn en het is 

meer dan speelgoed. Immers wij men-
sen zitten ook steeds in transformaties 
van reorganisaties, werk verliezen en op 
zoek gaan naar iets nieuws. Misschien is 
een Transitiefonds een ontwikkeling van 
iets waar ieder recht op kan doen als 
dat nodig is!  
 
Arbeid verdrukt, maakindustrie die ver-
dwijnt, middenkader dat verdwijnt en 
steeds meer robots in onze wereld! Wat 
doe IK, jij en wij er met zijn allen aan. 
Winst is wel dat er meer werkers zijn 
maar allen moeten in veel minder tijd 
dat werk doen! Gaan wij allen meer 
gemeenschappen van het goede leven 
maken? Samenleving in een hemels 
paradijs? Werk in de CNV-winkel! De 
CNV PZ is duidelijk in beweging en ook 
op zoek naar hun rol in de transforma-
ties van nu. Voor mij blijft het woord 
vakbond en met name het deel vak een 
vreemd iets anno 2014. Wat (ver)bindt 
ons allen in deze snel veranderende tijd 
die wij kunnen veranderen? Hoe trans-
formeert CNV PZ zich in een tijdsge-
wricht van 2014 met hele snelle veran-
deringen. Dadelijk een digitale CNV PZ 
robot bestuurder? 
 
Tenslotte: wat er ook verandert en hoe 
snel het ook gaat, een ding 
is absoluut zeker en dat is 
dat er altijd mensen nodig 
zijn die anderen mensen 
helpen en daar voor op wil-
len komen.  
Daarom voel ik mij thuis bij 
CNV PZ.  
Hoe meer leden hoe meer 
vreugd.
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De vakbond • Han Bekker 

 

Ik ben op het moment van schrijven met 

vakantie in Spanje en vraag mij af 

waarom ik lid ben van een vakbond en in 

het bijzonder het CNV. Misschien denk 

je nu waarom vraag je je dat nu af in de 

vakantie. Tja, dat vroeg ik mij ook af 

toen ik aan dit stukje begon. Een verkla-

ring is wellicht de volgende. Spanje 

heeft een gigantisch groot werkloos-

heidscijfer onder jongeren. Het percen-

tage werkloze jongeren is ca. 50% en 

realiseer je in eens hoe belangrijk 

goede vakbonden zijn. Ook besef ik in 

eens dat ondanks al ons klagen over 

nullijnen, geen CAO-overleg enzovoort 

het nog veel erger kan.  

 

Genoeg nu, waarom ben ik lid geworden 

van een vakbond? Het antwoord is heel 

simpel. Toen ik in januari 1980 na mijn 

opleiding begon met werken op de 

inspectie omzetbelasting te Rotterdam 

kreeg ik een mentor, Luuk Sep. Kort na 

de kennismaking overrompelde hij mij 

met de vraag of ik lid was van een vak-

bond, mijn antwoord was nee en dat 

wilde ik eigenlijk zo houden. In de jaren 

zeventig van de vorige eeuw waren er 

veel stakingen, ook bij het bedrijf waar 

mijn vader werkte. Ik kan mij herinne-

ren dat mijn broer en ik eens mijn vader 

naar het werk brachten terwijl actie-

voerders dit probeerden te verhinderen. 

In die tijd zat ik nog op school en had ik 

niet echt besef waarom het ging, maar 

het feit dat men probeerde om mijn 

vader te verhinderen om te gaan werken 

stuitte mij erg tegen de borst. Immers in 

die tijd vond ik dat werken een recht is. 

Dit vind ik overigens nog steeds. Het is 

al erg genoeg als mensen geen werk 

kunnen krijgen waar zij voor zijn opge-

leid. Ik zou mij zelf in die tijd niet willen 

omschrijven als iemand die een socia-

listische kijk op het leven heeft, mis-

schien eerder een “rechtse bal”. 

Echter Luuk vertelde mij dat het belang-

rijk is dat mensen solidair zijn met 

elkaar, omdat sommige mensen anders 

geen eerlijke kans krijgen in onze maat-

schappij. Die opmerking raakte mij en 

toen besefte ik in eens dat solidariteit 

iets heel belangrijks is en niets te 

maken heeft met de politieke richting 

links of rechts. Solidariteit staat voor mij 

als iets menselijks een gevoel van 

rechtvaardigheid, eerlijk delen en 

gelijke kansen. 

 

Nu breekt het moment van de twijfel 

aan. Immers de beelden en herinnerin-

gen van het moment dat ik mijn vader 

moest helpen om zijn werk te bereiken 

was ik niet vergeten. Het gescheld, 

geduw en getrek staan nu na meer dan 

40 jaar nog steeds in mijn geheugen 

gegrift. Echter ook daar wist Luuk een 

antwoord op, want er zijn meer wegen 

die naar Rome leiden. Hij wist mij op zijn 

Brabants goed uit te leggen dat het 

ARKA, zo heette die bond vroeger, een 

bond was waar men niet alleen maar 

schreeuwt en het werk plat gooit. Nee, 
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het is een bond die probeert met 

respect voor anderen de wens van de 

leden over te brengen op de werkgever. 

Ik was overtuigd en werd lid. 

 

Na een rustige tijd van afstandelijk naar 

de verrichtingen van de vakbond te 

kijken kwam in 2005 het moment dat ik 

ook iets ging doen voor die bond. 

Waarom, had die bond iets voor mij 

gedaan? Het antwoord is nee, althans de 

bond had niets voor mij als individu 

gedaan. Echter die bond heeft heel veel 

voor mij gedaan als ambtenaar. Zo heb 

ik menigmaal het genoegen mogen 

smaken van een goede, voor mij accep-

tabele, CAO. Zo heb ik van nabij mogen 

zien dat veel mensen van die vakbond 

ervoor hun best doen dat gedwongen 

ontslagen onze organisatie voorbij 

gegaan zijn. Zo heb ik gezien dat deze 

bond vecht voor de mensen die door 

reorganisaties zich bedreigt voelen. 

 

Ik kan nog veel meer noemen. Helaas 

zie ik ook dat veel leden net als ik voor 

2005 niet de moeite nemen om tijdens 

ledenraadplegingen hun geluid te laten 

horen. Men reageert alleen als de keus 

gemaakt is en niet voldoet aan de wens 

van het individuele lid. Men vergeet 

gemakshalve dat een vakbond de belan-

gen van vele duizenden moet behartigen 

en dat het nooit zal lukken helemaal 

tegemoet te komen aan het individuele 

belang. Daarmee miskent men ook alle 

inzet van de medewerkers van de 

vakbond zelf en de vrijwilligers die hun 

uiterste best doen om het belang van 

onze leden te behartigen. 

 

Wat wil ik met dit verhaal vertellen? 

Onder het genot van een goede Spaanse 

wijn en heerlijk in het zonnetje wil ik 

jullie deelgenoot maken van mijn 

gedachten. Laten wij vooral niet denken 

dat een woord als solidariteit ouderwets 

is. In tegendeel solidariteit is een oud 

woord dat eeuwig modern blijft. Laten 

wij ons realiseren dat eerlijk delen niets 

met politiek van doen heeft. Eerlijk 

delen is niet meer dan anderen laten 

meegenieten van ons geluk en onze rijk-

dom. Laten wij ons realiseren dat geluk 

en rijkdom nooit bereikt worden door 

vergelijkingen met andere mensen te 

maken, tenslotte kan een bijstands-

moeder gelukkiger of rijker zijn dan 

iemand met een inkomen gelijk aan de 

Balkenende-norm. Het is allemaal heel 

betrekkelijk. 

 

 

Realiseer je dat een vakbond niet ouder-

wets is, maar een hulpmiddel is om een 

gezamenlijk belang te dienen. Daar-

naast is het een bond die ons, mede 

door de inzet van al die vrijwilligers, 

helpt met onze individuele problemen. 

 

Ik heb het geluk dat ik nog niet de hulp 

van de vakbond heb hoeven in te roepen. 

Verder ben ik trots dat ik met instem-

ming van mijn werkgever de vrijwilligers 

van de vakbond mag ondersteunen als 

het gaat om het doolhof rond inkomens-

afhankelijke regelingen, de toeslagen. Ik 

hoop dat al onze nieuwe collega’s de 

waarde van het woord solidariteit ont-

dekken voordat het te laat is. Natuurlijk 

hoop ik dat zij dit ontdekken door lid te 

worden van het CNV.
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Medezeggenschap failliet? • Peter Eissing 

 

Medezeggenschap? Vakkundig gemarginali-

seerd, buitenspel gezet door de heren Veld en 

Blokpoel en beoefend door lieden die een 

hekel aan gewoon werken hebben en er al 

vergaderend over niets een lui, luxe leventje 

op na houden. 

 

Hoewel velen menen dat ik 

dat alleen maar doe omdat 

ik toch niks anders om 

handen heb, bemoei ik me 

vaak met discussies in de 

Beeldkrant van de Belas-

tingdienst. Dat trekt de aan-

dacht van de redactie en dan 

word je soms uitgenodigd 

voor een gesprekje. Waar-

schijnlijk gewoon omdat ze 

wel eens willen weten wie je 

nu eigenlijk bent. Sommige 

publicaties in de Beeldkrant 

roepen heel veel en vaak 

emotionele reacties op. Vooral als het 

gaat over de tegenstelling- al dan niet 

vermeend- tussen oude en nieuwe mede-

werkers en over organisatie-

veranderingen.  

 

Recent werd ik met zeven of acht 

collega’s uitgenodigd naar aanleiding van 

reacties op een artikel, “blog” heet dat 

heden ten dage, waarin een jeugdige 

nieuwe medewerker zijn impressies 

weergeeft van de dienst zoals hij die aan-

trof. Ik heb zelden een negatiever gezel-

schap meegemaakt dan waarin ik bij die 

gelegenheid verzeild raakte. Wat moet de 

jongeman die de blog geschreven had wel 

niet gedacht hebben? Hij was aanwezig en 

heeft drie uur lang een enorme pot nega-

tieve input van een stel ouwe zeuren moe-

ten aanhoren. Kritiek mag, nee, kritiek 

moet. Maar als kritiek geen handvatten 

biedt om constructieve verbeterpunten te 

ontdekken en verkennen, wordt het 

precies wat het was: gezeur.  

Op een gegeven moment was ik zo verme-

tel de rol van de medezeggenschap aan de 

orde te stellen. Dat werd met hoongelach 

ontvangen en leidde tot de conclusies en 

meningen die ik hierboven al aangehaald 

heb. Als langjarig medezeggenschapper 

vind ik dat hoogst pijnlijk. Ik weet heel 

goed dat er veel mis is en dat de behoefte 

aan aanpassingen van werkwijze en orga-

nisatievorm van de medezeggenschap 

vooral in de bestuurslagen van de Belas-

tingdienst slechts aarzelend onderkend 

wordt en weinig prioriteit krijgt. Daarmee 

doet men vooral de medewerkers, de 

achterban, onrecht. Medezeggenschap is 

van hen en is bij hen zo goed als weg-

gehaald. Hoewel ik het luxe leventje en 

het te lui zijn om gewoon te werken ten 

stelligste bestrijd, hebben we als mede-

zeggenschap ook iets verkeerd gedaan, 

waardoor de negatieve indruk een voe-

dingsbodem gekregen heeft. 

 

De medezeggenschap lijkt haar Public 

Relations (PR) slecht voor elkaar te heb-

ben. En zonder goede PR begin je heden 

ten dage niet veel meer. Daar ligt 

overigens ook een belangrijke rol voor de 

vakorganisaties. Zij immers zijn het die 

het merendeel van de kandidaten voor de 

medezeggenschap leveren. Ook vormt een 

goed functionerende medezeggenschap 

de voorhoede van de vakbond op de werk-

vloer. In de bijeenkomst waar de ge-

noemde uitspraken over de medezeggen-

schap gedaan zijn, is de rol van de vak-

organisaties niet aan de orde gesteld. Ik 

had de stellige indruk dat ik dat op dat 

moment ook maar beter niet kon doen…
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Even voorstellen… • Henk de Boer 
 
Mijn naam is Henk de Boer (49) 
en sinds kort mag ik, als afge-
vaardigde van de Regiogroep 
Noord (RGN) en als opvolger 
van Grietzen Tigchelaar, deel 
uitmaken van het Landelijk 
Groepsbestuur Financiën. 
Het afgelopen jaar heb ik, eerst 

al eens als zogenaamde buddy, 
als vervanger van Grietzen, de periodieke 
overleggen van het LGB mogen bijwonen.  
Twee jaar geleden maakte Grietzen mij 
warm voor een functie binnen het dage-
lijks bestuur (DB) van de RGN en ongeveer 
anderhalf jaar geleden heb ik Albert 
Lammers als voorzitter daarvan opge-
volgd. Het overleg van zowel de RGN als 
het LGB vindt plaats in een gemoedelijke 
sfeer met een leuke en gemotiveerde 
groep DB en kaderleden.  
 
Momenteel ben ik werkzaam in het team 
Toezicht (administratieve controle) van 
Douane Regiokantoor Groningen. Mijn 
standplaats is Leeuwarden.  
In 1983 ben ik begonnen bij de Douane en 
vervolgens in Rotterdam terecht geko-
men. Daar heeft een collega mij ergens 
midden jaren ’80 gevraagd lid te worden 

van het CNV. Een goede ‘club’ die opkomt 

voor de belangen van de werknemers van 
onder meer de overheid. Natuurlijk ben ik 
meteen lid geworden. 
Van eind 1987 tot medio 1999 ben ik werk-
zaam geweest bij de ‘blauwe tak’ van de 

Belastingdienst en wel in de bijzondere in-
vordering. Een boeiend vak wat ik ook 
ruim drie jaren op het mooie eiland Sint 
Maarten op de Nederlandse Antillen heb 
mogen uitoefenen. Het wonen en werken 
in een andere cultuur en een ander kli-
maat is een bijzondere ervaring en meer 
dan de moeite waard. 
Met mijn huidige partner Gerrie woon ik 

afwisselend in Drachten en Appelscha, 
gelegen in het mooie Fryslân. Samen heb-
ben we zes (allebei drie) zonen in de leef-
tijd van net 16 tot bijna 29 jaar en mogen 
we genieten van een kleinzoon van bijna 
drie jaar. Mijn hobby’s zijn onder meer 

motorrijden en puzzelen.
 
Om nog even terug te komen op de vak-
bond(szaken) ben ik van mening dat het 
belangrijk is, ook in deze tijd, lid te zijn 
van een vakbond. Solidariteit is daarbij 
één van de sleutelwoorden.  
Als werknemers hebben we elkaar nodig 
(vakbond zijn -en doen- we samen!) om in 
alle redelijkheid goede afspraken (een 
goede CAO) te kunnen maken met de 
werkgever over allerhande zaken, van be-
houd van werkgelegenheid tot een pas-
send en redelijk salaris. Medezeggen-
schap is daarom van niet te onderschatten 
belang. 
Aangezien de huidige tendens is dat het 
ledenaantal binnen de vakbond afneemt, 
is ledenwerving om die reden cruciaal en 
daar zullen we allemaal (alle CNV-leden) 
werk van moeten maken. 
Recentelijk hebben we als CNV-PZ hier-
over nog een bijeenkomst in Vollenhove 
gehad met als thema “Bondgenoten 

Binden” met als boeiende sprekers prof. 

dr. Anne van der Meiden en vakbondsbe-
stuurder Arno Reijgersberg. Daarover 
heeft u eerder in dezer editie kunnen 
lezen. 
Via actieve deelname aan de RGN, het 
LGB en als vakbondsconsulent (in oplei-
ding) hoop ik ook een steentje te kunnen 
bijdragen aan het vakbondswerk. Iedereen 
die op de een of andere wijze betrokken is 
bij onze vakbond wens ik wijsheid toe en ik 
hoop daarnaast op een goede samenwer-
king.  
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Verblijfkosten bij dienstreizen: belasting betalen? • Sjoerd Kuipers 
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Voorschriften, vroeger alles beter? • Jan Rijsdijk  

 

Over veranderingen gesproken, hieronder een aantal voorschriften, behorende bij een 

‘arbeidsovereenkomst’, medio het jaar 1850.  

Overgenomen uit het CNV vrijwilligersjournaal. 
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Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 20e uitgave werkten mee:  
 

Henk Akkerman • Henk de Boer • Han Bekker • Peter Eissing • Rien Karreman  
Sjoerd Kuipers • Johan Luinge • Anne van der Meiden • Ellen Rodenstein  

Jan Rijsdijk • Olaf Schouten • Loek Schueler 
 

foto van de Achterhoek op voorblad en hieronder: © ItsaJokefotografie.nl 
 

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

en/of naar de voorzitter van de groep Financiën: 
he.akkerman@ziggo.nl 
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