


 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 34 • 18 januari 2017 • blad 1 

  

 

  

Voorwoord • Henk Akkerman 

 

Beste vakbondscollega’s en meelezers, 

 

Zoals ik op de CNV Medezeggen-

schapsdag op 10 januari j.l. al 

aankondigde ligt voor jullie een special 

van FinancienActueel. 

Uiteraard kijken wij terug op deze, naar 

het oordeel van velen, geslaagde dag. 

Dank namens de organisatie voor de 

positieve reacties in woord en mail.  

 

Verder willen wij jullie graag over een 

aantal zaken nader informeren en 

vragen wij jullie ook om met ons mee te 

denken over wat andere zaken. Schroom niet en reageer 

op het emailadres cnv.henk.akkerman@ziggo.nl of bij een 

van onze andere collega’s. 

 

Op blad 18 is een overzicht geplaatst van de structuur van 

de Sectorgroep Financiën (SgF) en de contactpersonen.  

Ik verwijs jullie graag naar dat overzicht. 

 

 

 

  

Vlnr. Leendert Stam, Henk Akkerman, 

Nelleke Aantjes 

mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl


 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 34 • 18 januari 2017 • blad 2 

  

 

  

Medezeggenschapsdag •  Henk Akkerman

 

Dinsdag 10 januari is in Nijkerk een 

themadag medezeggenschap 

georganiseerd voor de CNV-leden. 

Kees Went  heeft een impressie  

(zie blad 3+4) geschreven en graag 

verwijs ik naar zijn lezenswaardig 

stuk. Deze dag leerde ons ook hoe je 

kunt discussiëren met de werkgever, 

leidinggevende, collega of gewoon in 

je privé-omgeving. De docenten 

gaven gereedschap en 

overwegingen mee, hoe je 

je in die discussie kunt 

opstellen, maar ook waar 

je van tevoren bij stil moet 

staan. Heel nuttig want het 

maakt je mondiger en dat geeft 

meer zelfvertrouwen. Zo zie je 

dat een lidmaatschap van de 

vakbond je ook privé wat te bieden 

heeft.  

 

Zelf heb ik bij de werkgroep van 

Leendert Stam gezeten en ik wil graag 

mijn bevindingen even aan jullie kwijt. Naast 

coach is Leendert opgeleid in de filosofie. 

Het is heel goed om een probleem ook eerst 

filosofisch te bekijken alvorens je meteen 

afdaalt in de materie zelf en oplossings-

gericht wilt handelen. Denken zonder 

vooroordelen geeft ruimte voor latere 

oplossingen. Je spiegelt dan jezelf allerlei 

gedachten, mogelijkheden en onmogelijk-

heden voor. Als je alleen filosofisch een 

probleem aanpakt, schiet het echter ook niet 

echt op. Er moet uiteindelijk wel een zaak 

gedaan worden en niet alleen maar 

gespiegeld worden! Maar eerst “out of te 

box” denken, verrijkt jezelf wel. Verder helpt 

het de discussie enorm als je eerst probeert 

de ander te begrijpen, daarna probeer je 

begrepen te worden.  

 

Er is zoveel meer over te zeggen 

en te schrijven, maar 

omwille van de 

lezenswaardigheid 

van de FA zie ik 

daarvan af, maar het 

is een aanrader om 

een dergelijke cursus 

te volgen. 

 

Een nadenkertje gaf 

Leendert ook mee. 

Wat is het voltooid 

deelwoord van 

overrijden?  

Juist overreden. 

Visualiseer 

overrijden en 

overreden en zie de 

gelijkenis.  

 

(Wellicht even oefenen en 

denken aan argumenten?)
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Impressieverslag trainingsdag • Kees Went 

 

Op dinsdag 10 januari 2017 heeft het 

sectorgroepsbestuur (SGB, voorheen LGB) 

Financiën een trainingsdag georganiseerd 

voor alle CNV-kaderleden binnen de sector-

groep Financiën. Henk Akkerman (voorzitter 

SGB Financiën) opende als dagvoorzitter 

deze dag. In zijn openingswoord gaf hij aan 

blij te zijn met deze grote opkomst. Na het 

verwelkomen van alle aanwezigen en in het 

bijzonder de begeleiders van deze dag, 

besteedde Henk aandacht aan de structuur 

binnen de SGB Financiën en het gemis van 

meer jongeren binnen de groep kaderleden. 

Hij riep iedereen op om goed om zich heen 

te kijken en te zorgen voor nieuwe aanwas. 

Haal meer jongeren binnen bij het CNV is 

het credo. Zij zijn de toekomst, ook voor een 

vakbond als het CNV. Ook binnen het SGB 

zal hier in de toekomst nog meer aandacht 

aan worden besteed.  

 

Vanuit de CNV Academie waren Nelleke 

Aantjes (trainer & adviseur) en Leendert 

Stam (trainer en filosoof) aanwezig.  

Zij gaven in het ochtenddeel uitleg over de 

twee te volgen workshops. Naast het volgen 

van de workshops was deze dag vooral 

bedoeld om met elkaar te netwerken. Daar 

was dan ook voldoende ruimte voor inge-

pland. In het middagdeel is tijd vrijgemaakt 

om in groepjes met elkaar van gedachten te 

wisselen over hoe de communicatie met de 

achterban plaats moet en/of kan vinden. 

 

Het komt regelmatig voor dat je iemand 

moet overtuigen. In het dagelijks leven, in de 

medezeggenschap, tijdens een discussie 

met de bestuurder, maar ook met collega’s 

om hen het nut en het voordeel van een 

vakbond te kunnen uitleggen en hem of haar 

ook nog lid te maken van het CNV. Daar heb 

je argumenten voor nodig en deze moet je 

ook nog op een juiste manier overbrengen. 

In een tweetal workshops is hier uitgebreid 

op ingegaan.  

 

 

Workshops 1 was:  

Overtuigen met je Intelligentie Quotiënt. 

Overtuigen met je IQ komt tegemoet aan de 

behoefte om op een juiste manier, op basis 

van het inzetten van de juiste argumenten, 

anderen te overtuigen. Hierbij worden de 

vóór en tegen argumenten benoemd. Ook 

zal er altijd gekeken moeten worden naar 

het doel wat je nastreeft. Wil je overtuigen of 

het er samen uitkomen. 

 

Workshop 2 was:  

Overtuigen met je Emotionele Quotiënt). 

Overtuigen met je EQ komt tegemoet aan de 

behoefte om te weten hoe de stijlen van 

communicatie je overtuigingskracht kunnen 

beïnvloeden. Door die gericht in te zetten 

kun je je doel bereiken. Hierbij wordt meer 

aandacht besteed aan een vorm van 

gedragsverandering. Uitgangspunt is hierbij 

het bereiken van je doel via goede contacten, 

begrip voor elkaar, samen iets delen en over 

en weer gehoord worden.   

In beide workshops is hier flink mee 

geoefend. 

 

Naast het volgen van deze workshops werd 

ook uitvoerig gediscussieerd over de 

communicatie naar en met de achterban.  

Op welke manieren kunnen en moeten CNV 

vakbonds-/kaderleden het contact met de 

achterban en collega’s versterken of 

vernieuwen. Ook over dit punt is uitgebreid 
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gediscussieerd in groepjes. Naast de 

standaard communicatiemiddelen zoals 

onder andere een nieuwsbrief, het bezoeken 

van werkoverleggen en het houden van 

spreekuren, zijn ook enkele andere 

methoden benoemd waaronder thema-

bijeenkomsten regelen, klankbordgroepen 

samenstellen van leden en niet-leden en de 

dienstleiding meer laten beseffen wat het 

nut is van medezeggenschap en belangen-

behartiging. 

Verder is ook nagedacht over het 

enthousiast maken van CNV-leden voor de 

medezeggenschap. Hoe krijgt het CNV zijn 

leden enthousiast om zitting te nemen in de 

OC en/of OR. Hierbij viel in het bijzonder op 

dat men vond dat de dienstleiding tijd vrij 

moet maken voor het openstellen van stage-

plaatsen in de medezeggenschap en 

collega’s de ruimte moet geven om deel te 

kunnen nemen in tijdelijke projecten, welke 

binding hebben met de medezeggenschap 

binnen de Belastingdienst. 

 

Terugkijkend op deze dag kan gesteld 

worden dat, gelet op de reacties aan 

het einde van de dag, deze dag 

geslaagd is. De kaderleden hebben 

handvatten meegekregen voor een 

goede communicatie naar en met de 

achterban. Verder zijn persoonlijke 

gegevens uitgewisseld, zodat het 

netwerk ook gevoed is en hebben wij 

elkaar persoonlijk ontmoet wat een 

volgend contact alleen maar 

makkelijker maakt.  

De communicatie naar de achterban 

beperkt zich niet tot alleen de CNV 

leden maar ook naar onze collega’s 

die nog geen lid zijn van onze 

vakbond, het CNV. 

 

Met dank aan Nelleke en Leendert 

gaan wij ervanuit dat onze kaderleden 

nu nog meer zelfverzekerd en met 

goede argumenten de discussie 

aangaan met de dienstleiding. En dat 

zij met de kennis die zij tijdens deze 

trainingsdag hebben opgedaan het 

gesprek weer aangaan met CNV 

leden en niet-leden over het belang 

van een vakbond en lid worden van 

het CNV
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Interviews • Willemien Pijnacker en Henk Akkerman 

 

Willemien en Henk hebben ieder twee OR/OC leden geïnterviewd, hierna een kennismaking met 

deze collega’s. 

 

Stel je even kort voor: (leeftijd, persoonlijke 

situatie, enz.) 

 

Raoul Vinken, 25 jaar jong. Ik heb een lieve 

vriendin en wij hebben 

net een leuk huis 

gekocht in Kerkrade. 

 

Waar werk je en wat 

doe je? 

Ik werk bij de B/CFD 

in Heerlen. Totaal 

werken wij daar met 

ongeveer 100 mensen. 

Zelf ben ik eerste 

aanspreekpunt 

archiefmedewerker. 

Verder behandel ik 

ook de fysieke post. In 

mijn andere werktijd 

ben ik Onderdeel 

commissie (OC) lid en 

Ondernemingsraad 

(OR) lid.  

Buiten kantoortijd ben 

ik actief in de 

plaatselijke politiek en 

ben ik commissielid 

grondgebied en 

economische zaken 

voor een lokale partij. Ik voel mij meer 

verbonden met de lokale politiek dan met de 

landelijke politiek. De lokale partij houdt 

vooral het belang van de regio of stad in het 

oog en dan is de politiek ook heel direct te 

volgen. 

 

Waarom voelde jij wel iets voor 

medezeggenschap? 

Ik kreeg geluiden van collega’s dat wij ons 

ook meer zichtbaar moesten maken en ons 

actief moesten 

opstellen bij de 

medezeggenschap. 

Die uitdaging ben ik 

aangegaan. Ik wil ook 

de situatie bij ons in 

de regio goed 

doorlaten klinken in 

het overlegcircuit.  

 

Wat wil en hoop je te 

bereiken in deze rol? 

Ik hoop de kloof 

tussen management 

en werkvloer te 

verkleinen. Betere 

communicatie naar de 

achterban toe kan 

daaraan bijdragen. 

Wat nu speelt is de 

gebrekkige informatie 

over de voortgang van 

Switch. Wij krijgen 

veel vragen en hebben 

de antwoorden ook 

niet. Verder wil ik 

graag mijn steentje bijdragen aan het goed 

houden van en het nog verder verbeteren 

van het werkklimaat op kantoor. Ik vind het 

mooi als de mensen weer met plezier aan 

het werk gaan. Dat is in deze tijd een grote 

uitdaging. 

  



 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 34 • 18 januari 2017 • blad 6 

  

 

  

Wanneer vind je dat je geslaagd bent als 

medezeggenschapper? 

Als mensen zien dat er wat men hun verhaal 

en opmerkingen is gedaan. Ongeacht het 

eindresultaat maar dan wel met een goede 

en begrijpelijke uitleg. Nog beter is als er 

aan de hand van de commentaren ook 

daadwerkelijk is bijgestuurd. 

 

Mag het ook iets voor jou persoonlijk 

opleveren deze rol? 

Ja hoor. Het zal mijn blik verruimen op de 

organisatie. Meer informatie en meer 

vergelijkende cijfers geven een betere 

achtergrondinformatie.  

Verder kan ik het uitgebreide netwerk 

gebruiken om doelen te realiseren. En een 

bijkomend effect, het zal mijn CV niet 

schaden! 

 

Wat zou je zelf nog willen zeggen of opmerken. 

Ik zou het mooi vinden als meer jongeren 

zich aangetrokken zouden voelen tot een 

vakbond. Hoewel wij als jongeren best in  

staat zijn voor ons zelf te zorgen, is een Cao-

afspraak niet in je eentje te maken. Ook 

andere zaken zullen collectief geregeld 

kunnen worden en als een groep bereik je 

bij de werkgever nu eenmaal meer dan als 

individu.  

Verder wil ik best nog opmerken dat ik 

bijzonder goed ben opgevangen door de 

ervaren collega’s en dat ik bij de CNV een 

goede sfeer proef en fijne contacten kan 

leggen. 

 

Waar zien wij jou over pakweg 4 jaar? 

Ik hoop dat ik weer herkozen word en mijn 

werk als OC- en OR-lid mag voortzetten. Ook 

vind ik het belangrijk dat ik het 

medezeggenschapswerk blijf doen naast 

mijn andere werk. Maar het is wel allebei 

werk! En ja, ik hoop dan nog meer bagage in 

huis te hebben gekregen. 

 

Raoul ik dank je voor dit interview. 

Henk Akkerman 
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Stel je even kort voor:   

 

Monique Ramkisoensingh. Ik ben jurist. 

 

Waar werk je en wat doe je?  

Ik werk in Amsterdam 

bij Invordering MKB. Ik 

ben specialist 

Invordering. Ik zit in de 

OC MKB.  

 

Waarom voelde jij wel 

iets voor 

medezeggenschap?  

Ik wil graag opkomen 

voor de belangen van 

mijn collega’ s. En 

speciaal voor de 

jongeren.  

 

Wat wil en hoop je 

bereiken in deze rol? 

In de 

medezeggenschap heb 

je invloed op de 

besluitvorming. Als je 

kijkt naar de komende 

reorganisatie bij DRZ 

waarbij men 

werkzaamheden wil 

overplaatsen. Ik wil dat 

dat zo goed mogelijk geregeld wordt.  

 

Daarbij kijk ik naar de belangen van de 

collega’s, maar ook naar het 

organisatiebelang.  

 

 

Wanneer vind je dat je geslaagd bent als 

medezeggenschapper?  

Ik heb mijn doel bereikt als de achterban 

tevreden is. Ook het goed informeren van de 

achterban tijdens een proces vind ik onze 

taak als medezeggenschap. 

 

Mag het ook iets voor jou 

persoonlijk opleveren deze 

rol?  

Ja, het is goed voor mijn 

persoonlijke ontwikkeling. 

Ik leer onderhandelen en 

kan mijn netwerk 

uitbreiden.  

 

Wat zou je zelf nog willen 

zeggen of opmerken?  

Ik vind het erg goed dat CNV 

deze medezeggen-

schapsdag organiseert. 

 

Ik leer nieuwe dingen. Ik 

vind het belangrijk dat 

jongeren lid worden van een 

vakbond. Als vakbondslid 

weet je meer over wat er 

speelt, bijvoorbeeld bij cao-

onderhandelingen. Een CAO 

kun je niet individueel 

afspreken, daar heb je een 

vakbond voor nodig.  

 

Waar zien wij jou over pakweg 4 jaar?  

4 jaar? Dat is erg ver weg!  Ik denk dat ik dan 

nog bij de Belastingdienst werk. 

(Willemien Pijnacker) 
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Stel je even kort voor:  

 

Frans Withagen, ik werk in Breda bij PDB.  

 

Waar werk je en wat doe je?  

Mijn expertise is grensarbeid. Het bijzondere 

van het werken bij dit onderdeel is dat je alle 

disciplines doet, het hele proces. Ik zit in de 

OC. Ik vind dat de OC meer te zeggen moet 

krijgen over de overgang van PDB naar 

Particulieren.  

 

Waarom voelde jij wel iets voor 

medezeggenschap?  

Als medezeggenschapper ben ik meer 

betrokken bij de organisatie. Je kunt invloed 

hebben.  

 

Wat wil en hoop je te bereiken in deze rol?  

Ik wil niet langs de kant blijven staan en 

roepen hoe het moet, maar echt meedenken 

over keuzes, vooral in het belang van de 

medewerkers. 

 

Wanneer vind je dat je geslaagd bent als 

medezeggenschapper?  

Als medewerkers herkennen en ervaren dat 

de OC echt invloed heeft.  

 

Mag het ook iets voor jou persoonlijk 

opleveren deze rol?  

Als OC lid zit je dicht bij alle informatie. Het 

is goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Ik 

ben assertiever geworden.  

 

Wat zou je zelf nog willen zeggen of 

opmerken?  

Ik heb fijne collega’s in de OC. Er is veel 

betrokkenheid, maar we moeten nog de 

kans krijgen te groeien.  

 

Waar zien wij jou over pakweg 4 jaar? 

Ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Vier 

jaar is een erg lange tijd. 

(Willemien Pijnacker) 
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Stel je even kort voor: (leeftijd, persoonlijke 

situatie, enz.) 

 

Nico Bouwhuijsen, (56j) gehuwd, één 

dochter en een schoonzoon en twee hele 

lieve en mooie meisjes als kleindochters. 

Woonachtig in Arum. 

 

Waar werk je en wat doe je? 

Ik ben werkzaam bij de Douane als boete-

fraude specialist en bezwaarbehandelaar op 

E-niveau.  

 

Nico ik ken deze functie vooral als I-

functionaris, hoe kom jij dan op deze stoel? 

Ik ben een aantal jaren geleden 

afgestudeerd aan de Open Universiteit en 

heb binnen de dienst die studie helaas nog 

niet kunnen verzilveren! Er was voor mij 

geen I-plek beschikbaar! 

 

Waarom voelde jij wel iets voor 

medezeggenschap? 

Ik wilde eigenlijk helemaal niet in de 

medezeggenschap vanwege mijn drukke 

baan en de energie die dit extra gaat vergen. 

Ik heb wel genoeg sores op kantoor aan mijn 

hoofd, maar ik ben gevraagd door Henk de 

Boer, hij deed een moreel appèl op mij. 

Omdat hij zich verkiesbaar had gesteld deed 

ik uit solidariteit maar met hem mee. Toen 

bleek dat er geen verkiezingen gehouden 

hoefden te worden, zijn wij dus rechtstreeks 

geplaatst in de OnderdeelsCommissie (OC). 

Overigens heb ik daar helemaal geen spijt 

van want het is heel interessant werk.  

 

Mijn streven is om samen (werkgever en 

werknemers) uit de problemen te komen 

omdat wij, als het goed is, hetzelfde doel 

voor ogen hebben. Ik realiseer mij dat wij 

met geld van anderen bezig zijn en dat wij er 

voor de burgers zijn en niet andersom. Ik 

ben van huis uit kritisch maar wel positief 

kritisch. Ik vind het jammer dat dit niet altijd 

zo door anderen wordt gezien, te vaak wordt 

deze houding als negatief uitgelegd.  

 

Wat wil en hoop je te bereiken in deze rol? 

Ik hoop en wil graag in goed overleg de 

belangen van de medewerkers en de 

organisatie behartigen. P kan niet zonder O 

en andersom. Het is een kwestie van geven 

en nemen, of anders gezegd soms win je wat 

en soms laat je wat. 

Communiceren is ook informatie halen en 

belangstelling tonen in de ander.  Ik ga voor 

de (interne en externe) samenwerking! Ik 

ben betrokken geweest bij het project 
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“Waddenzee” en daar deden ook een aantal 

andere (overheids)instanties aan mee. 

Daarbij heb ik ervaren dat samenwerking 

voor alle betrokken partijen een meer-

waarde kan zijn. Nu nog de uitvoering 

daarvan! Ik ben voorstander van het 

zogeheten participatiemodel.  

 

En last but not least, ik zit niet in de OC om 

alleen maar tegen te zijn! 

 

Wanneer vind je dat je geslaagd bent als 

medezeggenschapper? 

Als ik de beslissingen die genomen zijn, 

goed kan uitleggen, zowel het goede als het 

slechte nieuws. Ik wil daar dan ook (mede) 

de verantwoordelijkheid voordragen. 

Voorwaarde is wel dat er open en eerlijk 

gesproken moet worden. Geen verborgen 

agenda’s en de feiten op tafel leggen. Dat 

geldt voor beide partijen dus zowel de 

werkgeverskant als de werknemerskant. 

 

Mag het ook iets voor jou persoonlijk 

opleveren deze rol? 

Ja ik denk dat mijn persoonlijk voordeel 

vooral ligt in het feit dat je veel meer 

informatie krijgt en tot je beschikking hebt. 

Je leert dan beter de organisatie kennen en 

dat geeft ook een overview over de proble-

matiek. Iets afstandelijker een oordeel 

geven komt wellicht de besluitvorming ten 

goede. 

 

Wat zou je zelf nog willen zeggen of opmerken. 

Nog meer? 

 

Waar zien wij jou over pakweg 4 jaar? 

Dat weet ik niet. Het fraudewerk vind ik 

fantastisch en vol met uitdagingen. Ik ben 

daar nog lang niet op uitgekeken. Maar 

medezeggenschap beoefenen is wel heel 

leuk! Mijn plek over vier jaar is niet afhan-

kelijk van mij alleen. Er spelen meer 

factoren een rol. Maar zoals gezegd, het 

primaire proces is ook boeiend. Een 

vraagbaak zijn en blijven voor formeelrecht 

kwesties vind ik ook mooi alsmede mijn 

vakkennis op peil houden. Kortom ik zie wel 

waar ik tegen die tijd zit. 

 

Nico, ik dank ook jou voor dit interview. 

Henk Akkerman 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=participatie&view=detailv2&&id=00F7BC13A07BCF9F0B75273526D6FD47844A9923&selectedIndex=1&ccid=qZgDKj5B&simid=608007584758892595&thid=OIP.Ma998032a3e41acb6cca1977f6f5cd41bo0
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Oproep 

 

Je leest nu deze FinancienActueel en 

wellicht denk jij, goh dat ziet er wel leuk uit, 

zo’n geschrift kan en wil ik ook wel (helpen) 

maken voor deze groep maken, of wellicht 

denk je, dat kan ik nog mooier maken?  

 

Bij dit soort gedachten zijn wij op zoek naar 

jou. Waarom dan wel. Niet omdat Sjoerd 

Kuipers het niet mooi maakt, integendeel 

zou ik zeggen, maar omdat Sjoerd aan het 

eind van dit jaar onze dienst gaat verlaten en 

wij dan geen opvolger(s) hebben.  

 

Dat zou heel erg jammer zijn en niet mogen. 

Daarom, als jij denkt dit lijkt mij wel leuk om 

te doen, meld je dan bij Sjoerd of bij mij en 

wij gaan graag in gesprek met je. Je doet 

deze klus uiteraard niet voor de eeuwigheid, 

dus als je je tijdelijk wilt verbinden, is dat 

ook goed hoor en past het in dit tijdsbeeld 

van vandaag de dag!  

Wij zijn reuze benieuwd naar je aanmelding. 
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De rol van de CNV-medezeggenschappers binnen de belastingdienst. 

 

CNV Overheid is – zoals wij allemaal weten – 

niet de grootste vakorganisatie binnen onze 

dienst maar wel 

een die zeer 

serieus 

genomen wordt 

door de werk-

gever. Dat is 

vooral een 

verdienste van 

de medewer-

kers die er 

namens de CNV 

in zitten! Zij zijn 

het die als 

constructief in 

het overleg 

worden ervaren 

door de werk-

gever. Maar ook 

de collegae van 

de andere 

bonden kunnen 

goed door één 

deur met de 

meeste CNV-

medezeggen-

schappers. Kijk 

maar eens naar de verdeling van de 

strategische functies als voorzitter en 

secretaris binnen de medezeggenschaps-

platforms. Dat wij daar als relatief kleinere 

bond zo goed scoren is helemaal top! Toch 

zit er ook een nadeel aan. Wij zijn niet 

voldoende in staat om daar marketing-

technisch “winst” uit te halen. Het is heel 

leuk dat wij het zo goed doen in de 

onderlinge samenhang werkgever en 

collegae vakbonden, 

maar echte 

electorale winst 

levert ons dat niet 

op! Evenmin stappen 

veel nieuw geworven 

collegae nog niet in 

de CNV-trein. 

In de themadag van 

vorige week op 10 

januari hebben wij 

daar ook over 

gesproken en 

gesignaleerd dat dit 

anders moet. Er zijn 

ideeën uitgewisseld 

maar echte innova-

tieve gedachten zijn 

nog niet boven 

komen drijven. Wij 

nodigen jullie uit om 

met ons mee te 

denken en een 

bepaalde marketing-

strategie (of gewoon 

“boerenverstandstrategie”) op los te laten. 

Jullie gedachten horen of lezen wij graag. 

Mailen kan ook naar 

cnv.henk.akkerman@ziggo.nl  

En in de marketing is de slogan:  

“Er is geen slechte gedachte!”  

Dus schroom niet en laat je horen/gelden.

 

  

mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
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Enkele misverstanden 

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook vaak 

gezegd dat  

 het werk niet toelaat dat je je met 

medezeggenschap bezighoudt.  

 de teamleider niet graag ziet dat jij je 

opgeeft voor de medezeggenschap 

omdat dan de productie in dat team 

onder druk komt te staan.  

 het je carrière kan schaden als je als 

medezeggenschapper actief bent.  

 

Welnu, er zullen ongetwijfeld enkele 

leidinggevenden tussen zitten die dit vinden, 

zeggen of denken, 

maar… 

zij slaan de plank 

finaal mis. 

 

 

 

 

Medezeggenschap wordt ook 

in deze tijd anno 2017 nog 

steeds als heel waardevol door 

de werkgever gezien!  

 

Het is niet alleen makkelijker om met 

een delegatie afspraken te maken dan 

met die circa 30.000 medewerkers apart, 

het zorgt ook voor een bre(e)d(er) draagvlak 

bij het uitvoeren van de genomen 

beslissingen.  

 

Verder zijn er managementafspraken 

gemaakt over de medezeggenschappers en 

de tijd die dat mag vergen. Let wel deze tijd 

is volwaardige werktijd maar geeft wel een 

wat andere verdeling van je inzetbaarheid in 

je team of samenwerkingsverband!  

 

Feit blijft – en dat is bij herhaling 

uitgesproken door de diverse managers – 

dat deze tijd als andere werktijd geboekt 

wordt en nimmer in het nadeel werkt van 

jouw persoonlijke arbeidstijd noch 

ontwikkeling!  

 

Mocht er onverhoopt toch een manager 

tussen zitten die in woord, daad of geschrift 

anders handelt en je kunt het niet onderling 

oplossen, dan hebben wij (Willemien en ik) 

een zaak voor de dienstleiding!  

 

Zover komt het echter hoogst zelden hoor, 

dus dat geeft de burger moed! 
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Van je (politieke) vrienden moet je het (niet) hebben! 

 

Vrijdag de 13e januari 2017 is er een politieke 

oplossing gevonden voor het rumoer wat er 

in de Kamer en bij de burger op straat 

ontstond over onder andere de vertrek-

regeling! Ergens moet een Barbertje hangen 

en als je zelf niet wenst te hangen dan zoek 

je de ambtelijk verantwoordelijke voor deze 

gang van zaken.  

 

Met veel bombarie is Hans Leijtens destijds 

losgeweekt bij zijn toenmalige job. Zie wat 

onder andere de NRC op 4 november 2015 

weet te melden:  
 
 

Generaal Hans Leijtens had al twee 

keer nee gezegd op het verzoek om 

directeur van de Belastingdienst te 

worden toen staatssecretaris Eric 

Wiebes (Financiën, VVD) het nog één 

keer probeerde. Hij kende Leijtens 

bezwaar: een prachtige baan, maar 

veel te vroeg. Leijtens was pas drie 

jaar commandant van de Koninklijke 

Marechaussee, waar hij de werkwijze 

totaal op zijn kop had gezet. Hij kon 

het niet maken nu te vertrekken. 

 

„Grof geschut”, had Eric Wiebes 

ingezet om vorig jaar een nieuwe 

hoogste baas voor de fiscus aan te 

trekken. Want hij wilde de hoogste 

commandant van de Koninklijke 

Marechaussee per se hebben. Pas na 

enkele telefoontjes, meerdere 

indringende gesprekken en 

vriendelijk overleg met collega-

bewindspersoon Jeanine Hennis van 

Defensie – die moest een van haar 

generaals afstaan – slaagde de 

staatssecretaris van Financiën erin 

om Hans Leijtens over te halen 

directeur-generaal van de 

Belastingdienst te worden. 

 

Als GOBD-lid heb ik in de loop der jaren al 

heel wat DG’s ontmoet, te beginnen met de 

legendarische Jenny Thunnissen, de interim 

paus Maarten Ruijs, vervolgens Peter Veld 

en tenslotte Hans Leijtens.  

 

De kennismaking eind 2015 met deze man 

was plezierig en ging in een open en relaxte 

sfeer. Ook in een wat informelere setting 

hebben wij met elkaar in kleiner verband 

wat vaker gesproken. Wat mij opviel is dat 

deze man een “mensen-mens” is. Hij wilde 

via gesprekken zijn resultaten bereiken.  

 

Maar duidelijk was wel dat hij hard op de 

zaak kon zijn, niet op de persoon. Zijn start 

was uitermate ongelukkig. Er kwamen lijken 

uit kasten waar niet op gerekend was. Deze 

klussen moest hij eerst maar eens zien te 

klaren. Na verloop van tijd zei hij weleens 

toe te zijn aan het daadwerkelijk besturen 

van de organisatie in plaats van het 

opruimen van oude dossiers. Hij hoopte dat 

dit nu eerdaags zou kunnen gaan gebeuren, 

maar toen kwam de politieke heisa over die 

vermeende “goudomrande” vertrekregeling 

waar vooral de niet ingewijden een zeer 

uitgebreide niet op feiten gestoelde mening 

over hebben.  
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Zelf hoorde ik in de wandelgangen dat er 

geen tweede bewindsman van VVD-huize zijn 

biezen kon pakken vanwege het electorale 

aanzien van die partij. Eerder moest Frans 

Weekers al wijken 

vanwege de 

Bulgarenfraude.  

 

Het is dan niet 

ongebruikelijk in de 

politiek dat er dan een 

andere oplossing 

gezocht wordt en die is 

inmiddels gevonden.  

 

Ik wil wel even zeggen 

dat het niet alleen aan 

de VVD kleeft een 

dergelijke manier van 

handelen. Als je verder 

kijkt op Google en je 

doet je best om wat 

onderwerpen te zoeken, 

dan zie je dat het van alle tijden is en niet 

aan één partij kleeft. Of de politiek hier 

geloofwaardiger door wordt, laat ik graag 

aan de lezer over en aan zijn/haar kans op 

15 maart a.s. te laten 

zien waar hij/zij voor 

kiest! 

 

Ik kan alleen maar 

zeggen dat het heel 

jammer is dat deze DG 

zijn klus, die hij m.i. 

goed heeft ingezet, niet 

mag afmaken. Gelet op 

zijn uiterst construc-

tieve manier van 

overleg-gen en met 

medezeggen-schap 

omgaan, zullen wij deze 

man zeker missen. 

 

Henk Akkerman 

 

 

 

Switch 

Het is heel stil rond Switch. Mensen die 

getekend hebben en wachten op een 

driegesprek hebben in overgrote meer-

derheid tot op heden nog niets gehoord. Dat 

is uitermate onbevredigend. Een ding is 

zeker, een overeenkomst is een overeen-

komst en die blijft rechtsgeldig ook al is de 

DG opgestapt en komen er verkiezingen aan. 

Dus degene die zich daar zorgen over 

denken te moeten maken, niet doen! Deze 

deal staat! 

Ik hoor wel van sommige collega’s dat zij 

graag wat meer duidelijkheid willen over het 

werk dat zij gaan doen en waar dat moet 

gaan plaatsvinden enz. enz. Willemien en ik 

praten met de collegae van de bonden en de 

dienstleiding (voor zover wij nu nog denken 

te weten) eind januari of begin februari met 

de directeur Switch Jolanda Denis. Ik zie wel 

graag of jullie behoefte hebben aan een 

resumé van de afspraken met Switch. Meld 

dat via mijn email adres 

(cnv.henk.akkerman@ziggo.nl) en Willemien 

en ik zullen daar dan werk van maken.

mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
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Aanwas van nieuwe leden

 

Wij horen vaak van jongeren dat zij zelf heel 

goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen 

en daar geen bond bij nodig hebben. Dat wil 

ik graag geloven want zo denk ik er in tal van 

zaken precies zo over. Maar dan komt het 

grote verschil. Een collectieve arbeids-

overeenkomst (cao) sluit de werkgever met 

een meerderheid van vakbonden af en nooit 

met individuele werknemers. Vervolgens 

profiteren dan alle werknemers (helaas niet 

alleen de vakbondsleden!) van de verbete-

ringen op het materiële en immateriële vlak. 

Laten nu juist heel veel jongeren bij de 

overheid willen werken vanwege de goede 

secundaire arbeidsomstandigheden! Die 

omstandigheden kunnen nog verder 

uitgebouwd worden via cao onderhande-

lingen, maar de werkgever telt ook de 

schaapjes van de vakbonden. Als er telkens 

minder mensen georganiseerd zijn, geeft 

dat de werkgever ruimte om minder druk 

van vakbonden te voelen en meer zijn eigen 

koers te bepalen. De geschiedenis leerde 

(en naar mijn overtuiging zal dit nog steeds 

gelden) dat je daar als werknemer niet beter 

van wordt en ik heb het nu niet alleen over 

geld maar ook over de arbeidsomstandig-

heden, scholing, opleiding enz.! 

 

Het is daarom – mede vanwege de op gang 

gekomen uittocht tot aan september 2020 

van de vertrekkende collega’s van Switch – 

om voor nieuwe aanwas te zorgen. Gelukkig 

hebben wij op 10 januari scholing gehad op 

dit terrein. Onze oproep is aan jullie gericht 

met het verzoek om nieuwe medewerkers, 

of zij die nog niet lid zijn van een vakbond 

met argumenten te overtuigen van het nut 

en de noodzaak om lid te worden in het 

eigen belang en in het belang van het 

collectief. Hoe mooi is het als wij – ook met 

de aanname van nieuwe collega’s – verder 

op in het jaar al resultaten kunnen melden. 

Doe je best, span je in en laat zien dat onze 

vakvereniging waard is om voor te promoten 

en te strijden. Heel veel succes. 

 

 

Klik op de knop het vul 

het formulier in. De rest 

komt vanzelf goed. 

 

  

https://www.cnvconnectief.nl/wordlid/
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Is het einde van de ‘open office’-hype nabij?  

 

De kans bestaat, nu uit 

wetenschappelijk onderzoek 

blijkt, dat deze open ruimte de 

productiviteit negatief 

beïnvloedt. Het concept werd 

jaren geleden populair, in die 

mate dat 70% van de 

Amerikaanse kantoren 

vandaag op die manier zijn 

ingericht. Sommige bedrijven 

zijn nog een stap verder 

gegaan en hebben geopteerd 

voor ‘hotdesking’, een term 

die aanduidt dat niemand nog 

een eigen bureau heeft, maar 

gewoon plaats neemt waar hij 

of zij plaats vindt. 

Voorstanders beweren dat 

zulke open kantoren niet enkel 

goedkoper zijn, maar ook de samenwerking 

verbeteren en dat werknemers ze verkiezen 

boven de traditionele kantoorindelingen. 

 

De hype onderuitgehaald. 

Uit onderzoek van de universiteit van Sydney 

blijkt nu het tegenovergestelde: 

‘Open offices’ zouden de productiviteit 

verlagen met 15% en ook zouden mensen 

die in zo’n open omgeving werken, zich 

dubbel zo vaak ziekmelden. Bevraagd inzake 

14 verschillende criteria - waaronder lawaai, 

temperatuur en privacy - blijkt dat meer dan 

de helft van de werknemers een eigen 

kantoor verkiest boven een ‘open office’. Ook 

het argument over samenwerking houdt niet 

langer stand. Mensen praten meer, maar 

meestal niet over het werk, want als het 

daar over gaat, wordt al snel een 

vergaderruimte geboekt. 

 

Deuren zijn een hindernis voor afleiding, niet 

voor communicatie Een aantal bedrijven 

heeft ondertussen al de stap in omgekeerde 

richting gezet. De IT innovation group van 

Microsoft bijvoorbeeld, heeft geopteerd voor 

kleine kantoren die ontwikkelaars toelaten 

zich te focussen (een absolute vereiste 

wanneer het over coderen gaat bijvoorbeeld) 

én collega’s binnen handbereik houden. 

Volgens de teamleden zijn deuren een 

hindernis voor afleidingen, niet voor 

communicatie. 

 

Ik ben benieuwd wanneer wij deze 

ommezwaai ook weer gaan maken.

  

http://www.bbc.com/capital/story/20170105-open-offices-are-damaging-our-memories?mc_cid=5728207bcb&mc_eid=0ff59f9a00
http://www.bbc.com/capital/story/20170105-open-offices-are-damaging-our-memories?mc_cid=5728207bcb&mc_eid=0ff59f9a00
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  secretaris: Grietzen Tigchelaar (Belastingen Leeuwarden)

regionale groep lid LGB: Henk de Boer (Douane Groningen)

lid LGB: Jan Fonhof (Belastingen Emmen)

secretaris: Gijs Weideveld (Belastingen Arnhem)

regionale groep lid LGB: Ellen Rodenstein (Belastingen Almelo)

lid LGB: Jos Kienhuis (CFD Almelo)

secretaris: Toine Horsten  (Douane Amersfoort)

regionale groep lid LGB: Jacob van Ee (FIOD Utrecht)

lid LGB: Koos de Waard (CICT Apeldoorn)

secretaris: Jeanette Jainandunsing (Douane Schiphol)

regionale groep lid LGB: Cor Meijer (CFD Amsterdam)

lid LGB: Robert Jan de Vries (Belastingen Hoofddorp)

secretaris: Paul van Balen (Belastingen Den Haag)

regionale groep lid LGB: Han Bekker (Toeslagen Utrecht)

lid LGB: Alexander van Kesteren (MvF Den Haag)

lid LGB: Jan Hafkamp (Douane Rotterdam)

secretaris: Ronald Castermans (Belastingen Maastricht)

regionale groep lid LGB: Ronald Castermans (Belastingen Maastricht)

lid LGB: Olaf Schouten (Belastingen Venlo)

secretaris: Frans Withagen (Belastingen Breda)

regionale groep lid LGB: Judith Paanen (Belastingen Breda)

lid LGB: Theo Schelbergen (Belastingen Middelburg)

ondersteuning Noord: Sjoerd Kuipers (Belastingen Groningen)

Zuid: Kees Went (Belastingen Den Haag)

voorzitter Henk Akkerman (Belastingen Amsterdam)

bestuurder CNV Willemien Pijnacker (CNV Utrecht)
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Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze 34e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Han Bekker • Sjoerd Kuipers  

Willemien Pijnacker • Kees Went 

 

Foto voorblad: Winter in Assen, © Sjoerd Kuipers 

 

Reageren?  

mail de voorzitter van de groep Financiën cnv.henk.akkerman@ziggo.nl 
 

Er is geen bezwaar tegen het doorzenden of printen/publiceren van deze uitgaven.  

Eerdere uitgaven van FinanciënActueel zijn te vinden op het website van CNV Overheid. 

 

www.mijnvakbond.nl/Financien 

 

mailto:cnv.henk.akkerman@ziggo.nl
http://www.mijnvakbond.nl/Financien
https://www.mijnvakbond.nl/

