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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

 

Laatste nieuws over SWITCH uit het  

Georganiseerd Overleg Belastingdienst 

(GOBD) van 7 april 2016 

 

Beste collega’s, 

Afgelopen donderdag, 7 april 2016, hebben 

de Directeur-generaal Belastingdienst (DG) 

en de vakbonden aan tafel gezeten om bij te 

praten over de stand van zaken rond de 

investeringsagenda (IA) en meer specifiek 

Switch met de varianten A tot en met D. 

 

Allereerst benadrukte Hans Leijtens (DG) 

dat het geenszins zijn bedoeling is om aan 

de gemaakte afspraken te tornen.  

Hij wil ons bijpraten, zoals hij ook eerder zijn 

directeuren heeft bijgepraat over de 

actualiteit van de IA. 

 

In mijn ogen legt hij heel open een aantal 

problemen op tafel waar hij op gestuit is en 

waarin hij keuzes heeft moeten maken. De 

zorgen die de dienst heeft over het grote 

aantal aanmeldingen speelt daarbij een 

prominente rol. Immers de winkel moet wel 

blijven draaien. Desondanks heeft hij de 

kogel door de kerk gejaagd en een ‘GO’ 

afgegeven, te beginnen bij de eerste lichting 

die gebruik wenst te maken van de A variant. 

Vanaf 15 april kunnen de eerste mensen 

(143 personen) daadwerkelijk de dienst gaan 

verlaten. Daarna volgen de anderen 

fasegewijze. 

De verwachting is dat in 2016 circa 1200 

FTE’s de organisatie daadwerkelijk gaan 

verlaten. (Dus inclusief FIOD en Douane bij 

fase A.) 

 

De DG legt de grote logistieke operatie uit 

die dit proces vergt en meldt in alle 

eerlijkheid dat zij niet zo’n grote toeloop 

hadden verwacht. De businesscase van 

medio 2015 heeft in de prognose met deze 

toevloed totaal 

geen rekening 

gehouden! 

Hoewel het af 

en toe best 

spannend is of 

alles op tijd 

gaat verlopen, 

heeft hij het 

gevoel dat het 

toch voor 

elkaar komt. 

 

(De doelstelling om circa 4.800 

arbeidsplaatsen (FTE) te verminderen wordt 

met deze intekening op de regeling 

ruimschoots gehaald en zelfs 

overschreden.) 

 

Wij krijgen tijdens de vergadering een 

overzicht aangereikt waarin een aantal 

cijfers en percentages genoemd worden, die 

ons meer inzicht geven in de verwachtingen 

rond de uitstroom en waar die uitstroom dan 

naar verwachting gaat plaatsvinden. 

 

In hoofdlijnen zijn er drie onderwerpen te 

onderscheiden: 

1. De mismatch in tijd. 

2. De mismatch in werk 

3. De mismatch in populatie.  
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Ad 1) In het jaar 2016 verlaten ten minste 

zo’n 1.200 FTE’s (dat zijn dus meer 

medewerkers dan 1.200) de dienst en dat is 

een fors aantal. Deze piekbelasting is 

onderschat. Normaal is de uitstroom 

maximaal 2% per jaar en daar gaan wij nu 

ruim over heen. Het gevolg is dat een aantal 

medewerkers bij de Douane geworven 

kunnen worden om de uitstroom op te 

vangen. Ook is er de mogelijkheid om, 

mensen die van Blauw naar Groen (douane) 

willen en kunnen, omgeschoold te worden.  

Hier zijn wel wat voorwaarden aan 

verbonden maar ook dat is logisch gelet op 

het dienstonderdeel waarbij ook met 

continue roosters wordt gewerkt. (7/24)  

In het bedrijfsleven is een natuurlijk verloop 

van 10% van de medewerkers op jaarbasis 

een gezond gegeven. Ik schreef al dat wij 

moeite hebben om de 2% te halen. De 

financiering van de uitstroom/instroom is op 

basis van 10% per jaar een investering die 

rendabel is voor de organisatie, gelet op het 

terugverdien effect. Hier hebben wij dus een 

probleem. Op zich is het wel een kans om 

duurzaam te verjongen en aangezien onze 

organisatie daar al jaren – door 

omstandigheden – niet op kon inspelen, is 

dit dan een voordeel. (Zei iemand al niet eens 

dat ieder nadeel ook zijn voordeel heeft?) 

 

Ad 2) De toekomstverwachting (middellange 

termijn) is dat het werk op B en C niveau 

sterk afneemt. Gelet op de huidige 

beschikbare gegevens is te zien dat meer 

werk op B en C niveau wegvalt, terwijl er wel 

– kijkende naar die prognoses - een 

overbezetting bestaat van B/C 

medewerkers. (Als werkgever en vakbonden 

hebben wij een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om deze collega’s op 

hun niveau aan het werk te houden.) 

 

Ad 3) Het werk zal in de toekomst 

grotendeels op E, F en I niveau komen te 

liggen. Maar bij die groepen is de 

belangstelling om de organisatie te verlaten 

ook heel sterk aanwezig. Het gevolg is dat, 

naar verwachting, te veel medewerkers op 

dit niveau de dienst gaan verlaten, terwijl het 

werk blijft liggen! Dat is een groot zorgpunt 

voor de continuïteit aldus de DG. 

Met name bij Toezicht en Invordering wordt 

de grootste uitstroom verwacht. 

 

Verder is er nog gesproken over: 

 De financiering van deze grootscheepse 

operatie die meer geld kost door 

omstandigheden en waar intern nog een 

oplossing voor gevonden zal moeten 

worden. 

 Nieuwe instroom bij de douane  

(vervanging van de uittreders) dit zal 

jaarlijks zo’n 130 nieuwe medewerkers 

betekenen. 

 De druk die komt te liggen bij de 

achterblijvers. Dit moet goed in beeld 

gebracht worden zodat daar op 

ingespeeld kan worden.. 

 Variant D die pas echt in beeld komt als 

het Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid 

van kracht wordt. De medewerkers zien 
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dan dat de ontslagbescherming tot 2023 

hen helpt bij het veranderen van werk en 

daar kan dan vertrouwen uit worden 

geput. 

 Het nadrukkelijk meekijken over de 

schouder van de DG door een aantal 

andere partijen. Niet alleen door de 

vakbonden en de COR, maar ook de 

politiek en andere (rijks)diensten kijken 

met buitengewone belangstelling mee 

vanwege uiteenlopende belangen. 

 

Als vakbonden hebben wij Hans Leijtens 

verteld dat tijdens het spel de spelregels 

niet veranderd kunnen worden en dat het 

evaluatiemoment in 2018 een gegeven is. 

De DG heeft beklemtoond niet aan deze 

afspraak te willen tornen. 

Hij heeft ons alleen willen meenemen in de 

dagelijkse gang van zaken van de uitwerking 

van dit akkoord en die zaken waar hij zo al 

tegen aangelopen is. 

Aangezien wij de nodige informatie hebben 

uitgereikt gekregen tijdens de vergadering, 

hebben wij afgesproken dat, als wij daar 

nadere vragen over hebben hem die zullen 

aanreiken. 

Ook hebben wij nog gevraagd om 

maandelijks voortgangscijfers te 

overleggen, zodat wij ook de ontwikkelingen 

zelf kunnen volgen. Inzichtelijk wordt dan of 

de prognoses/verwachtingen ook waar 

gemaakt zijn. Die cijfers laten ons dan zien 

hoe de vlag er bij hangt. 

 

Al met al vond ik het een gesprek waarbij 

alle onderwerpen besproken konden worden 

en nergens doekjes om gewikkeld werden. 

Dit geeft mij het vertrouwen dat wij met een 

constructieve partner aan tafel hebben 

gezeten. 

 

Vanwege een geplande vakantie van Loek 

Schueler heeft Jorick de Bruin (collega CNV 

bestuurder van Loek) haar vervangen bij dit 

overleg. 

 

Mochten er nog vragen leven, en mochten 

wij die kunnen beantwoorden, dan horen wij 

het graag van jullie. 

 

Voor nu zeg ik tot een andere keer, 

Met vriendelijke groet, 

Henk Akkerman
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Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat... 

 

Dit was naar mijn idee ook aan de hand toe 

de stroom geruchten op gang kwam als zou 

de uitstroomregeling op korte termijn 

komen te vervallen! Dit werd nog extra 

gevoed door de tussentijdse bijeenkomst van 

de werkgever (DG) met de vakbonden 

(GOBD) op 7 april jongstleden...  

Die tussentijdse 

bijeenkomst was een 

optie tussen partijen 

met de intentie om 

eerder te evalueren 

als er bijzondere 

omstandigheden zich 

zouden voordoen. Die 

optie is van 

werkgeverszijde 

gelicht. De uitkomst 

van het overleg (waarover elders in deze 

uitgave nader wordt uitgeweid) is dat er tot 

en met 31 december 2017 niets verandert. 

De evaluatie – die voor 2018 staat gepland – 

moet laten zien, hoe de organisatie er dan 

bij staat. Aan de hand van die gegevens 

zitten wij met de werkgever weer aan tafel 

en zullen dan de vervolgafspraken met 

elkaar zien te maken, maar dat is dan. Voor 

nu, staat alles nog steeds op de rails zoals 

dit eerder is aangekondigd. En ja er zijn wat 

aanloopproblemen geweest inzake de 

onderlinge afstemming, maar ook hier geeft 

de werkgever aan dat er stappen gemaakt 

zijn en dat vanaf 15 april a.s. de eerste 

mensen daadwerkelijk met variant A uit 

kunnen stromen. 

 

Zelf heb ik (delen van) de Beeldkrant 

berichten gelezen en haal daar toch voor mij 

zelf een paar hoofdlijnen uit die ik graag 

willen delen: 

 Een aantal van ons is niet blij met de 

huidige manier van werken en wil er heel 

graag uit. 

 Een aantal van ons vertrouwt de eigen 

“baas” niet meer door allerlei oorzaken 

en kan via het medium Beeldkrant daar 

ongebreideld zijn/haar hart luchten. 

 Een aantal van ons vindt dat zij 

onvoldoende gehoord wordt bij de 

veranderingen en steekt dat niet onder 

stoelen of banken. 

 Een aantal van ons vrezen een leegloop 

en zien als “achterblijvers” een enorme 

werkdruk op hun schouders terecht 

komen.  

 Een aantal van ons ergert zich enorm aan 

de verschillende manieren van uitleg over 

de varianten A tot en met D. 

 Een aantal van ons denkt dat de regeling 

op korte of langere termijn geen stand 

houdt en laat ons dat weten en noemt en 

passant de werkgever volstrekt 

onbetrouwbaar. 

 

De betrokkenheid van de meeste collega’s 

over het werk en de kwaliteit daarvan valt 

mij enorm op in de berichtgeving op de 

Beeldkrant. De zuurgraad van die 

opmerkingen is echter niet laag te noemen! 

Ik vraag mij oprecht af of de medewerker 

vindt dat hij/zij voldoende gehoord wordt bij 

allerlei veranderingen of dat alleen een 
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bepaald positief gestemde groep, 

uitgenodigd wordt voor een pilot of 

evaluatie?  

 

Ook in mijn vakgebied (de invordering) zie 

ik tal van zaken gebeuren waarvan ik mij 

afvraag wie dit nu bedacht heeft. Ik zie 

gebeuren dat er mensen in werkgroepen 

terecht komen die ik niet meteen bedacht 

zou hebben en mensen over wie ik denk, die 

zou je moeten willen hebben in die club, 

zitten er dan helaas niet bij. Ik snap ook wel 

– ik ben ook zelf teamleider! – dat er keuzes 

gemaakt moeten worden en daar is 

helemaal niets mis mee. Maar waar ik tegen 

aanloop is dat ik heel vaak in mijn werk- en 

vakbondsomgeving hoor dat de (positief) 

kritische techneuten niet of onvoldoende 

betrokken worden bij de veranderingen. Het 

zal toch niet zo zijn dat alleen de meest 

loyale of lees minst kritische collegae voor 

dergelijke wagens gespannen worden?  

Als de medewerkers zich niet (meer) 

herkennen in het uit te voeren beleid, geeft 

dat spanning en frustratie. Is dat wellicht 

(een van) de 

redenen waarom 

zo veel collega’s 

de dienst willen 

verlaten? Waarom 

zijn wij niet meer 

zo trots op ons 

werk? Waarom 

ziet een groot deel 

van de zittende medewerkers geen 

perspectief meer in hun eigen omgeving? 

 

Als vakbondslid maak ik mij bezorgd over de 

grote mate van gelatenheid / berusting / 

apathie van tal van onze collega’s.  

 

Het zou mij – en ik hoop vooral ook de 

dienstleiding – wat waard zijn om dat tij te 

keren, zodat het overgrote deel weer trots is 

op zijn/haar werk en daadwerkelijk ziet dat 

wij een goede kant op gaan. Laat dat een 

uitdaging zijn voor onze DG en zijn 

management.(En ja, zij het van een (ruim) 

lagere orde, daar behoor ik ook toe en reken ik 

dat ook mij aan!) 
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Actueel • Loek Schueler  

 

"Een jaar gaat voorbij, voor de één traag, voor 

de ander in een hoog tempo. De trend van deze 

tijd is snelheid: altijd meer, groter, sneller... 

De technische vooruitgang en de economie 

bepalen in grote mate onze maatschappij. 

Zeven dagen per week, 24 uur per dag.  

Stress en verhaasting horen voor velen bij het 

leven van alledag. In de afgelopen jaren 

voerden de kerken onder het motto 'Neem tijd 

om te leven' actie tegen 24-uurs economie, 

omdat wij vinden dat een mens rust nodig 

heeft om tot zijn recht te komen. Om op te 

laden, op te ademen, tot onze bestemming te 

komen. Mogen ook wij telkens stilstaan in 

verwondering." 

  

Met deze woorden heb ik de themadag 

Switch Jij?! geopend. Woorden die 

aansluiten bij de tijdgeest en dus ook bij de 

snelle ontwikkelingen van de 

belastingdienst. Deze ontwikkelingen 

hebben geleid tot de Investeringsagenda en 

de uitwerking daarvan gaat de komende 

jaren medewerkers raken in hun functie. 

Een toepasselijke tekst die ons dagelijks 

leven doet verwonderen. Verderop in deze 

editie van FinanciënActueel lees je 

overigens meer over de themadag. 

  

Verwonderen vind ik een prachtig woord. Je 

kunt daarin vele begrippen lezen als rust, 

reflectie, dankbaarheid,  stilstaan en op-

recht nieuwsgierig. Door de gebeurtenissen 

om ons heen zoals ziekte, dood, oorlog, 

terreuraanslagen, reorganisaties en faillis-

sementen komen dit soort momenten van 

bezinning dichtbij en vragen vaker aandacht. 

Momenten om even stil te staan bij wat je 

hebt, wie rondom je staan, bij wat je echt  

 

 

belangrijk vindt en wat ons beweegt. En dan 

merk je toch snel genoeg dat de wereld 

gewoon doordraait en ontwikkelingen niet 

stil staan... 

  

Binnen de belastingdienst ging het de 

afgelopen weken vooral om twee grote 

zaken: individuele keuzes rondom de 

varianten A, B, C of D en de uitwerking van 

de medezeggenschapsstructuur. De vorige 

editie van FinanciënActueel ging vooral in op 

het eerste onderwerp, zie 

www.mijnvakbond.nl/financiën 

In deze editie leest u meer over de 

verkiezingen. Op 24 mei a.s. kunnen de 

Douane medewerkers hun 

medezeggenschap kiezen en op 7 juni stemt 

de rest, met uitzondering van de FIOD want 

die heeft eind 2015 al verkiezingen 

gehouden.  

 

http://www.mijnvakbond.nl/financiën
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De structuur wordt volledig anders en uiter-

aard is daar veel discussie aan vooraf 

gegaan. Maar ondertussen heeft dat geleid 

tot compromissen en nieuwe reglementen. 

CNV hecht grote waarde aan 

medezeggenschap waarbij participatie, 

diversiteit en contact met de werkvloer 

bovenaan moet staan.  

Ik doe dan ook een dringende oproep om na te 

denken om je kandidaat te stellen voor de 

ondernemingsraad (OR) of onderdeel-

commissie (OC) op de CNV lijst.  

 

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan 

bij een van de coördinatoren en zorg dat je 

de CNV bereidverklaring die je dan tijdig 

ontvangt, ondertekent en bij ons indient. 

Binnen de OR praat je mee met de bestuur-

der over zaken die jou en jouw 

collegae raken. Ook de komende 

reorganisatie(s) word(t)en 

uitvoerig met de OR besproken. 

Sterker, voor het aanwijzen van 

de verplichte VWNW kandidaten 

is het nodig dat de OR mee kijkt 

op de type werkzaamheden en 

betrokken onderdelen, om 

daarbinnen de zogenaamde 

afspiegeling te gaan toepassen. 

Een belangrijke klus en zeker 

goed om als CNV actief hierbij 

betrokken te zijn en (mede) 

verantwoordelijkheid te nemen. 

Vanzelfsprekend zal er ook onderlinge 

afstemming tussen OR en GOBD zijn. Denk 

eens na over jouw bijdrage om mee te doen 

aan participatie in de medezeggenschap. Op 

niveau van de Raad van Bestuur tot aan jouw 

segment of kantoor zijn er mogelijkheden 

om je in te gaan zetten binnen de medezeg-

genschap. Doe mee! Als je eenmaal gekozen 

bent, zorgt CNV voor belangrijke informatie, 

trainingen en cursussen zodat je er niet 

alleen voor staat. Bovendien ontwikkel jij je 

zelf als mens. En je wordt er zelf ook ‘rijker’ 

van doordat je je breder ontwikkelt.  

Pak die kans en ontwikkel jezelf en daarbij 

dien je tevens het groter belang: 

De Medezeggenschap! 

Graag maak ik tot slot van de gelegenheid 

gebruik om jullie te informeren over een 

nieuwe groep collegae. Per 1 juni a.s. komen 

schoonmakers van vele panden van de 

belastingdienst arbeidsrechtelijk over naar 

het Rijk. Vorig jaar zijn hierover 

overgangsafspraken gemaakt. Deze 

overgang maakt de 

schoonmakers blij. Zij worden 

rijksambtenaar en daarmee 

jullie directe collegae. Formeel 

vallen ze onder het ministerie 

van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid binnen de 

speciale afdeling 

Rijksschoonmaakorganisatie 

(RSO). Ik vertrouw erop dat jullie 

hen van harte welkom heten als 

rijkscollegae en vertellen over 

het belang van de vakbond en 

CNV in het bijzonder.  

 

Als bijlage bij deze FinanciënActueel vinden 

jullie ook de folder die speciaal voor hen is 

gemaakt. Uiteraard mag je deze folder aan 

hen geven! Graag zelfs. 
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Switch Jij?! • Judith Paanen • Tiny de Jong • Jac van Gils 

22 maart 2016 Breda, de Parel van het Zuiden 

Themadag CNV Overheid Switch Jij?! 

 

CNV Overheid is onderverdeeld in 

verschillende sectorgroepen. Eén van die 

sectoren is Sectorgroep Financiën. Om dicht 

bij haar leden te zijn, hangen daar weer 

zeven regionale groepen onder.  

Elk jaar organiseert één van die regio’s een 

themadag. Dit jaar was het de beurt aan 

Regiogroep Zuid-West; actief in gebied vanaf 

Breda naar het westen tot het einde van 

Zeeland. 

Met het gekozen onderwerp Switch Jij?! viel 

de organisatie met de bewuste kont in de 

boter. Super actueel door de 

Investeringsagenda van de Belastingdienst. 

Dit was te merken aan de inschrijvingen. 

Binnen een mum van tijd waren er 200 

aanmeldingen binnen terwijl het budget 

maar ruimte bood aan 100 deelnemers. 

Luxe probleem; maar tóch! Na overleg werd 

er voor gekozen uit te breiden naar 135 

deelnemers (het absolute maximum wat in 

de zaal kon) en de collega’s die helaas niet 

geplaatst konden worden uit te nodigen 

vooral schriftelijk input/vragen aan te 

leveren. 

Op 22 maart vond de themadag plaats in het 

Apollo Hotel te Breda.  

 

Hoofdgast Hans Leijtens (directeur-generaal 

Belastingdienst) was al om 09:30 uur 

aanwezig om informeel met de deelnemers 

van gedachten te wisselen over de 

werkzaamheden binnen de Belastingdienst 

en over de Investeringsagenda.  

Om klokslag 10:00 uur werd de tot op de 

allerlaatste plaats gevulde zaal 

(afmeldingen op het allerlaatste moment 

konden gelukkig nog ingevuld worden met 

collega’s van de reservelijst) onder 

deskundige leiding van dagvoorzitter Loek 

Schueler (Bestuurder CNV Overheid) 

meegenomen in het Switch gebeuren. 

 

Directeur Generaal Hans Leijtens (ondanks 

een tussengeschoven afspraak met de 

Minister om 11:30 uur in Den Haag stond hij 

er toch op om te komen) trapte af. Doel en 

het wáárom van de Investeringsagenda 

passeerden de revue maar óók de vraag 

richting het management om aandacht voor 

de achterblijvers gezien de verwachtte 

toename aldaar van de werkdruk.  

 

Daarna gaven Jolanda Denis (Directeur 

Switch) bijgestaan door Xander Buisman 

(Beleidsmedewerker HRM) middels een 

power point presentatie en vragen vanuit de 

zaal duidelijkheid aan de deelnemers over 

de werkzaamheden van Switch en 

verwachtingen daarover. Ze gaf onder 

andere aan dat er werk was gemaakt van 

een veel gehoorde klacht over de 

vernieuwing van de lijst met veel gestelde 

vragen op de site van Switch. Voortaan zou 

bij een nieuwe versie aangegeven worden 

wat de veranderingen waren ten opzichte 

van de voorgaande versie. Geruchten óf 

waarheid. Aandachtspunt van haar: kijk 

vooral ook op de site van Switch waar in de 

rubriek “Waar of niet waar” de meest 

voorkomende geruchten ontzenuwd worden. 
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Tijdens de middaglunch 

sijpelden de 

afschuwelijke berichten 

over de gebeurtenissen 

in Brussel binnen. Loek 

Schueler besteedde 

daar bij de start van het 

middagprogramma 

aandacht aan waarbij 

een indrukwekkende 

minuut stilte in acht 

werd genomen ter 

nagedachtenis aan de 

slachtoffers.  

 

Fred Lardinois 

(voorlichter Algemeen 

Burgerlijk 

Pensioenfonds) nam de 

deelnemers vervolgens 

mee in de wereld van 

de pensioenvoorziening 

en gevolgen van Switch 

keuzes daarop. “Laat géén gat vallen tussen 

stoppen met werken en ingang van je ABP-

pensioen; Voorwaardelijk pensioen ben je 

dan kwijt en heeft ook gevolgen voor 

tijdelijke 

nabestaandendekking” 

was één van de 

aandachtspunten die hij 

meegaf.  

 

De afsluiting van de dag 

kwam van Patrick Feij, 

voorzitter CNV 

Overheid. Hij gaf een 

toekomstvisie over de 

rol van de Vakbeweging 

óók bij bredere 

maatschappelijke 

onderwerpen. Zo 

kwamen de rol van de 

vakbeweging bij 

Basisinkomen; 

Levensloopbestendige 

woningen en 

Schuldhulpverlening 

naar voren. De vragen 

zoals die bij de diverse 

voordrachten opgeworpen en beantwoord 

werden zijn, evenals de diverse Power Point 

Presentaties, terug te vinden op de site van 

de Sectorgroep Financiën 

www.mijnvakbond.nl/Financien 
  

  

 

  

http://www.mijnvakbond.nl/Financien
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Kiezen ? • Han Bekker 

 

Ieder mens maakt keuzes in zijn leven.  

Wij ambtenaren hebben vaak moeite om 

keuzes te maken als het gaat om onze eigen 

positie en werk. Dan verwachten wij dat de 

organisatie het doet. Bijvoorbeeld bij een 

reorganisatie hoor je weleens dan moet de 

leiding maar ander werk voor mij zoeken: 

“het is hun (organisatie) probleem, want zij 

willen reorganiseren”. Vaak heeft de 

organisatie dit in het verleden dan ook 

gedaan. De ambtenaar voelde zich dan 

gesterkt in zijn positie want een overheid 

zonder inkomsten, belastingopbrengsten, 

bestaat niet dus er is bij de Belastingdienst 

altijd werk. Wat is er nu veranderd? 

 

De politieke keus 

De politieke leiders in ons land hebben 

gekozen voor een kleinere (lees minder 

ambtenaren) overheid, maar dat mag niet 

ten koste gaan van het werk. Dus de 

ambtelijke leiding dient voor een oplossing 

te zorgen. 

 

De ambtelijke keus 

De dienstleiding (mede ambtenaren) heeft 

besloten om in te zetten op het slimmer 

omgaan met mensen en middelen, zonder 

dat dit ten koste gaat van de opbrengsten. 

Althans dat is het doel. In dat kader heeft 

men gekozen voor het optimaliseren van de 

digitale snelweg en het gebruik daarvan 

minder vrijblijvend (lees af te dwingen bij 

belastingplichtigen) te maken. In hoeverre 

dit invloed heeft op de opbrengsten zal de 

toekomst moeten uitwijzen. 

 

De eerste signalen zijn positief, want digitale 

berichtgeving zal leiden tot de besparing van 

700.000 brieven per dag. Dus minder 

drukwerk, portokosten en geen 

onbestelbare post meer. Dus zeker een 

besparing. Echter de inzet van ambtenaren 

is in aantallen zeker niet gering en leidt dus 

tot een slankere overheid en een kleiner 

aantal hoog opgeleide (lees hogere 

salariskosten) ambtenaren. Dus of slanker 

ook goedkoper is, wat de keuzemakers 

kennelijk voor ogen hadden, zal nog moeten 

blijken, maar dat terzijde. 

 

Daarnaast gaat men ook meer over tot het 

anders vormgeven van ons toezicht. Door 

data analyse kan je mogelijk mensen die 

aandacht geven die zij nodig hebben. 

Daarnaast hoef je minder ambtenaren 

onderzoeken te laten instellen bij 

ondernemers. Echter ook hier zijn weer 

anders opgeleide ambtenaren voor nodig. In 

hoeverre dit dezelfde kunnen zijn is nog 

maar de vraag evenals de vraag of de 

salariskosten van deze nieuwe ambtenaren 

in gelijke pas zullen lopen met die van de 

oude toezichthouders. Immers ook hier gaat 

het vaak om hoog opgeleide medewerkers. 

 

Met meer dan 40 jaar ervaring bij de 

Belastingdienst durf ik de volgende stelling 

aan: “De gemaakte keuzes moeten zich in de 

nabije toekomst bewijzen, maar ongeacht de 

uitkomst is terugdraaien geen optie, hooguit 

verandering.” Zoals een oud directeur-

generaal, ik dacht begin van de negentiger 

jaren in de vorige eeuw al vrij vertaald zei, 

veranderingen zullen zich continu blijven 

voordoen en zijn niet meer te stoppen. 

 

In hoeverre de keuzes juist zijn, is voor mij 

slechts academisch, want zoals al gezegd, ik 

kan en mag er geen invloed meer op 
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uitoefenen. Dus de door de dienstleiding (het 

individu is volgens mij hier de directeur-

generaal) gemaakte keuze heeft mogelijk 

invloed op mijn individuele situatie als 

ambtenaar. Immers, dit kan betekenen dat 

mijn werk kan verdwijnen of veranderen en 

dat heeft dan weer gevolgen voor mijn 

functioneren in de organisatie. 

 

Het effect 

Om het doel te 

bereiken zullen 

tussen nu en acht 

jaar ca. 5.000 

ambtenaren moeten 

verdwijnen. Om een 

pijnlijke sanering te 

vermijden is gekozen 

voor een tijdelijke 

maatwerk oplossing, 

genaamd SWITCH. 

SWITCH is met veel 

en goede voorlichting 

gepresenteerd aan alle medewerkers. Dit is 

in mijn ogen een knap staaltje van 

samenwerking geweest tussen de 

dienstleiding en de vakorganisaties. Switch 

biedt de medewerkers een aantal keuzes 

voor hun toekomst. Daarnaast kan men ook 

besluiten de keus te maken om niet te 

kiezen en alsof dat nog niet genoeg is wordt 

voor de komende acht jaar een werkgarantie 

afgegeven. In het huidige tijdsgewricht dat 

banen voor het leven niet meer bestaan is 

dit echt iets unieks. Kijk maar naar de 

havens in Rotterdam waar men dreigt te 

staken als er geen werkgarantie voor 8-9 

jaar wordt geboden. Toch valt het ook op dat 

juist die keuzemogelijkheden tot veel 

spanning lijken te leiden. 

 

De rol van het CNV 

Het CNV gaat een stap verder door een 

themadag over SWITCH, die als u dit verhaal 

leest al is geweest, te organiseren. Daarmee 

hopen wij veel collega’s te helpen bij het 

maken van de juiste afweging, die zij zelf 

moeten maken, maar gelijk ook van kennis 

te voorzien om als klankbord te kunnen 

fungeren voor collega’s die de bijeenkomst 

niet konden bijwonen. 

 

Is kiezen moeilijk? 

Die vraag mag iedereen 

voor zichzelf invullen. 

Echter wat mij wel opvalt 

is dat men neigt naar 

keuzes op basis van een 

beperkte beoordeling. Ik 

zal dit met drie 

voorbeelden trachten te 

illustreren: 

1. Men is niet in staat die 

keus te maken die men 

wil. Bijvoorbeeld men heeft onvoldoende 

spaargeld, of een huis met een te hoge 

hypotheek, of een verplichting tot het 

betalen van alimentatie. Daarbij vergeet 

men nog weleens dat die 

omstandigheden vaak ook te wijten zijn 

aan eerder gemaakte keuzes. 

Hier is de beoordeling begrenst door het 

feit dat men niet de verantwoording wil 

nemen voor de eerder in het leven 

gemaakte keuzes. Daarbij vergeet men 

dat je nooit kunt kiezen op basis van 

mogelijke keuzes die je in de toekomst 

kunt maken. Dus de gemaakte keuzes 

van deze mensen zijn niet onjuist 

geweest, maar hebben wel een situatie 

tot gevolg waar men niet omheen kan en 
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die men niet kan afwentelen op anderen, 

zoals de werkgever. 

2. Maakt verandering bang? Daar lijkt het 

op als men stelt dat als ik nu stop houd ik 

per maand te weinig over. Misschien een 

juiste opmerking, maar in welke context. 

Je gaat ongetwijfeld minder ontvangen 

dan wat je ontvangt als je doorwerkt tot 

de AOW-gerechtigde leeftijd. Echter is 

daarbij ook gekeken naar de noodzaak of 

je dat meerdere inkomen nodig hebt om 

je huidige levensstijl te bekostigen? Is in 

de afweging meegenomen dat misschien 

een hypotheek binnen korte tijd is 

afgelost en of kinderen het huis uit zijn 

enzovoort. Het betreft hier elementen die 

maandelijks geld kosten, dus als die 

kosten dalen is de behoefte aan inkomen 

ook lager om tot een zelfde netto 

saldo te komen. Alleen jij kan die 

vraag beantwoorden, maar het maakt 

angstig omdat het antwoord in de 

toekomst ligt. 

3. Het derde is wellicht de gevaarlijkste, 

namelijk het niet kunnen accepteren 

dat andere mensen een keus kunnen 

maken die men zelf niet kan maken. 

Dan is jaloezie de blokkade voor een 

juiste beoordeling. 
 

 

 

Een hulpmiddel 

Als hulpmiddel wil ik de lezer het volgende 

meegeven.  

1. Kijk bij het beoordelen van de opties 

zakelijk en realistisch naar wat je wilt en 

wat je daarvoor nodig hebt en accepteer 

dat je zelf ook moet investeren. 

2. Weet wat je wilt en dat aan jouw keus ook 

voorwaarden en verantwoordelijkheden 

zitten. Het is immers jouw keus en niet 

die van een ander. 

3. Kijk alleen naar jouw situatie, want daar 

gaat het om. 

 

In algemene bewoordingen zou ik willen 

zeggen tel je zegeningen en kijk goed naar 

wat SWITCH voor jou kan betekenen 

alvorens definitief een keus te maken. Praat 

bij twijfel met een 

collega die iets 

meer weet van 

SWITCH en zeker 

met de mensen van 

SWITCH, de 

gesprekken zijn 

altijd vrijblijvend. 

 

Veel sterkte en 

wijsheid bij het 

maken van een 

keus.  
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Reorganisatie Belastingdienst tot 2020 • Koos de Waard 

(Gevolg: een reorganisatie van de medezeggenschap!)  

De afgelopen maanden heeft de leiding van 

de Belastingdienst besluiten genomen over 

de reorganisatie van de dienst tot 2020. 

Gekozen is voor een evolutionaire manier 

van veranderen (stukje bij beetje). In plaats 

van “de ouderwetse methode” van een grote 

verandering op één moment.  

Om deze geleidelijke verandering mogelijk 

te maken is een deel van de structuur van de 

Belastingdienst aangepast. Met name: 

1. De FIOD verandert niet in dit kader; 

2. De Douane verandert niet in dit kader; 

3. De huidige IV organisatie is uitgebreid 

met de IM afdelingen en met een 

Innovatie directie; 

4. De groot deel van de onderdelen 

Belastingen, Toeslagen, B/ CA en de 

BelastingTelefoon zijn samengevoegd in 

het nieuwe onderdeel Belastingen/ 

Toeslagen; 

5. Human Resource, Financiën, B/ CKC en 

B/ CFD zijn/ worden samengevoegd met 

het nieuwe onderdeel Data & Analytics 

(datamining) in het onderdeel 

Bedrijfsvoering; 

6. De oprichting van het werk - en 

personeelsontwikkelbedrijf “Switch”. 

De leidinggevenden van deze zes 

bedrijfsonderdelen worden aangestuurd 

door de Directeur-generaal van de 

Belastingdienst. 

Deze nieuwe structuur van de 

Belastingdienst heeft vanzelfsprekend 

gevolgen voor de medezeggenschap binnen 

de dienst. De rol van de (nieuwe) 

ondernemingsraden met zijn 

(onderdeel)commissies is cruciaal bij de 

gekozen manier van veranderen.  

De komende jaren mogen er geen 

medewerkers ‘tussen wal en schip’ terecht 

komen. Inkomens – en werkzekerheid 

garantie zijn uitgangspunten die onder 

andere bewaakt moeten worden door de 

nieuw gekozen medezeggenschappers. 

De vraag is hoe komt de nieuwe 

medezeggenschapsstructuur er ongeveer 

uit te zien? Deze structuur komt overeen 

met de zeggenschapsstructuur. Met name: 

1. De OR FIOD verandert niet in dit kader in 

november 2015 is de OR aangetreden, 

deze blijft gewoon bestaan tot het einde 

van zijn zittingstermijn; 

2. De Douane kiest een nieuwe OR en kiest 

10 nieuwe onderdeelcommissies op 24 

mei 2016; 
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3. De nieuwe IV organisatie kiest op 7 juni 

2016 een nieuwe OR; 

4. Het nieuwe onderdeel Belastingen/ 

Toeslagen kiest op 07 juni 2016 een 

nieuwe OR en een groot aantal 

onderdeelcommissies; 

5. Het onderdeel Bedrijfsvoering kiest op 

07 juni 2016 een nieuwe OR die wordt 

allereerst wordt samengesteld uit drie 

kiesgroepen; 

6. Het werk - en 

personeelsontwikkelbedrijf “Switch” 

kiest op 07 juni 2016 zijn eerste OR. 

De hiervoor genoemde ondernemingsraden 

vaardigen één of meer leden af naar de 

nieuwe COR van de Belastingdienst. Deze 

COR Belastingdienst komt op 30 juni 2016 en 

01 juli 2016 voor het eerst bij elkaar. 

Voor de CNV vakorganisatie is het heel 

belangrijk dat de medewerkers geleidelijk 

mee ontwikkelen met de nieuwe organisatie. 

De reorganisatie mag absoluut niet leiden 

tot ongelukken! Om dat te voorkomen roept 

de CNV zijn leden op zich te kandideren voor  

de nieuwe ondernemingsraden en 

onderdeelcommissies. 

De professionele CNV werkorganisatie en de 

goed opgeleide CNV vrijwilligersorganisatie 

ondersteunen de OR – en OC kandidaten bij 

hun kandidatuur. Voor de verkiezingen op  

24 mei 2016 (Douane) en voor de 

verkiezingen op 7 juni aanstaande (de rest 

exclusief de FIOD) heeft het CNV een 

landelijke helpdesk OR verkiezingen 2016 

ingesteld(zie kader).  

Kortom:  

Neem je toekomst in eigen handen en meld 

je aan als CNV kandidaat voor de nieuwe 

ondernemingsraad of onderdeelcommissie 

binnen jouw nieuwe bedrijfsonderdeel! 

 

De landelijke CNV helpdesk OR/ OC 

verkiezingen. 

 

 

 

 

De leden van de CNV helpdesk ondernemingsraadverkiezingen Belastingdienst 2016 zijn: 

 

 Ellen Rodenstein,  

tel nr.: 06-55 27 06 16, e-mailadres: ej.rodenstein-hollander@belastingdienst.nl 

 Sjoerd Kuipers,  

tel nr.: 06-46 82 70 13, e-mailadres: sf.kuipers@belastingdienst.nl 

 Jan Hafkamp,  

tel. nr.: 06-16 06 24 20, e-mailadres: j.hafkamp@belastingdienst.nl 

 Koos de Waard,  

tel. nr.: 06-51 24 50 54, e-mailadres: j.de.waard@belastingdienst.nl 
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Pensioen • Jan Fonhof 

 

Gedeeltelijk pensioen en daarna ontslag. 

Als u uit dienst gaat of uw dienstverband 

onderbreekt, raakt u meestal het 

voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar bent u 

gedeeltelijk met pensioen en u raakt uw baan 

kwijt, dan hoeft dat niet per se. Een voorbeeld. 

U bent voor 20% met pensioen. Dus u ontvangt 

al 20% van het voorwaardelijk pensioen. Dit 

deel is onvoorwaardelijk geworden. De 

resterende 80% blijven voorwaardelijk. 

Verliest u vervolgens uw baan, dan blijft de 

80% voorwaardelijk pensioen voorwaardelijk. 

U raakt het dus niet kwijt door uw ontslag. Pas 

als u (volledig) met pensioen gaat, wordt het 

onvoorwaardelijk. 

Bron: https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-

pensioen/keuzepensioen/voorwaardelijk-

pensioen.aspx 

 

Fiscale toets op inkomensvervanging wijzigt 

per 1 juli 2016 

Met ingang van 1 juli 2016 schuift de grens 

voor de fiscale toets op inkomensvervanging 

op van 60 jaar naar 60 maanden vóór de AOW-

datum. Aangezien de verwachting is dat de 

AOW-datum de komende jaren gefaseerd blijft 

doorstijgen richting 68 jaar, wordt de grens 

voor deze fiscale toets ook flexibel 

gedefinieerd. Pensioenuitvoerders moeten 

uiterlijk 1 juli 2016 in het pensioenreglement 

opnemen dat men - in geval van vervroegde 

pensionering eerder dan 60 maanden vóór de 

AOW-datum - slechts met vervroegd pensioen 

kan gaan voorzover de arbeidsinkomsten naar 

evenredigheid dalen. Kortom voor die 

categorie geldt dat de optelsom van de 

deeltijden identiek moet zijn.   

Wat betekent dat in de praktijk? 

Op dit moment kan een ABP-gerechtigde van 

60 jaar voor bijvoorbeeld 100% met ABP 

KeuzePensioen gaan en daarnaast blijven 

doorwerken. De optelsom van de deeltijdfactor 

van werken de dag voor de pensionering is 

100%. De optelsom de dag na pensionering is 

de deeltijdfactor van doorwerken 100% plus de 

deeltijdfactor van pensioen 100%. Momenteel 

is deze aanpak toegestaan. Met ingang van 1 

juli 2016 is deze samenloop verboden indien 

de werknemer jonger is dan 60 maanden vóór 

zijn AOW-datum. Het is in deze categorie wel 

toegestaan om - uitgaande van een fulltime 

dienstverband - bijvoorbeeld 60% te blijven 

doorwerken en voor 40% met KeuzePensioen 

te gaan. De optelsom blijft dan 100% vóór de 

pensioendatum en 100% na de 

pensioendatum.  Voor iedereen die een leeftijd 

heeft bereikt van 60 maanden vóór de AOW-

datum of ouder verandert er niets.  

BRON:  http://www.proambt.nl/actueel/98-fiscale-

toets-op-inkomensvervanging-wijzigt-per-1-juli-2016/ 

 
In vervolg hierop verwijs ik u ook naar de 

Staatscourant van 17-11-2015: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-

40404.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst

%3dStaatscourant%26dpr%3dAlle%26spd%3d2016031

7%26epd%3d20160317%26jgp%3d2015%26nrp%3d404

04%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr

%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sorto

rder=4 
De staatssecretaris heeft aangegeven/ 

bepaald dat vanaf 1-7-2016 het pensioen 

alleen kan ingaan op een datum die eerder ligt 

dan vijf jaar voor je AOW datum, als je dan een 

intentieverklaring opmaakt en overlegt. In die 

intentieverklaring moet je verklaren dat je in 

gelijke mate in arbeidsinkomsten achteruit 

gaat als waarvoor je met pensioen gaat. Je 

moet óók verklaren dat je niet het plan hebt 

die arbeid te hervatten. Ga je met pensioen in 

een periode van 5 jaar of korter voor AOW 

datum dan is zo'n intentieverklaring niet nodig 

en mag je feitelijk volledig met pensioen gaan 

en ook nog deels of volledig in loondienst zijn.  

http://www.proambt.nl/actueel/98-fiscale-toets-op-inkomensvervanging-wijzigt-per-1-juli-2016/
http://www.proambt.nl/actueel/98-fiscale-toets-op-inkomensvervanging-wijzigt-per-1-juli-2016/
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Beantwoording Kamervragen besluit DNB en 

onderzoek lage rente en UFR 

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 12 

januari jl. een aantal schriftelijke vragen van 

de Eerste Kamerfracties over de bepaling van 

de rekenrente en de UFR-methode, over het 

beleid van pensioenfondsen, en over de 

financiële situatie van pensioenfondsen 

beantwoord.  

Klijnsma antwoordt dat het feit dat fondsen in 

de praktijk een hoger rendement realiseren 

dan de risicovrije rente geen argument is om 

dat rendement ook te gaan gebruiken voor de 

waardering van de verplichtingen. Fondsen 

lopen namelijk met hun beleid om een hoger 

rendement te bereiken beleggingsrisico’s, 

waarvoor een hoger eigen vermogen 

aangehouden moet worden. 

Lees verder in: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01

/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-

onderzoek-lage-rente-en-ufr 

 
Het rapport Buitengewoon normale sturing 

Sinds de eerste debatronde op 22 september 

2015 in de Eerste Kamer is het stil geworden 

rondom het wetsvoorstel Normalisering 

rechtspositie ambtenaren. Toch is er nieuws te 

melden. 

Sinds de eerste debatronde op 22 september 

2015 in de Eerste Kamer is het stil geworden 

rondom het wetsvoorstel Normalisering 

rechtspositie ambtenaren. Vooralsnog is het 

wachten op de beantwoording van de vragen 

door de initiatiefnemers en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Deze beantwoording stond gepland op 10 

november 2015, maar is tot nader bericht 

uitgesteld.   

Is er dan helemaal geen nieuws te melden? 

Toch wel, want op 8 december 2015 heeft 

minister Plasterk het rapport ‘Buitengewoon 

normale sturing’, oftewel het advies van de 

werkgroep ‘Sturing op arbeidsvoorwaarden-

vorming en pensioenen in de publieke sector’, 

naar de voorzitters van de Eerste en Tweede 

Kamer gestuurd. De werkgroep had als 

opdracht om na te gaan op welke wijze het 

kabinet sturing kan houden op zowel de 

inhoud van arbeidsvoorwaarden als op de 

organisatie van dat overleg na de 

inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel 

Normalisering rechtspositie ambtenaren.  

 

 
In zijn begeleidende brief bij het rapport 

schrijft minister Plasterk dat twee 

aanbevelingen uit het rapport van bijzonder 

belang zijn voor het kabinet:  

1.    de aanbeveling om de sociale partners in 

de publieke sector nadrukkelijker en 

explicieter te consulteren over en te betrekken 

bij voorgenomen algemene wetgeving en 

beleid. Daarbij dient de in de marktsector 

gehanteerde wijze van consultatie als 

voorbeeld.  

2.    de aanbeveling om de verschillende rollen 

van de overheid, te weten die van wetgever en 

werkgever, nadrukkelijker en explicieter van 

elkaar te (onder)scheiden. Daartoe zouden 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-onderzoek-lage-rente-en-ufr
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-onderzoek-lage-rente-en-ufr
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-onderzoek-lage-rente-en-ufr
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-onderzoek-lage-rente-en-ufr
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/01/12/beantwoording-kamervragen-besluit-dnb-en-onderzoek-lage-rente-en-ufr
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spelregels gehanteerd moeten worden met 

betrekking  tot de sturing vanuit het kabinet op 

de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.  

De werkgroep raakt hiermee aan twee niet 

onbelangrijke punten. Tijdens de eerste ronde 

van de plenaire behandeling in de Eerste 

Kamer klonk namelijk stevige kritiek (van met 

name de PvdA-fractie) op de beperkte rol die 

de vakbonden bij het wetsvoorstel hebben 

gespeeld. Als de aanbevelingen van de 

werkgroep serieus worden genomen, noopt 

dat welhaast tot het consulteren van de 

sociale partners voordat de Eerste Kamer over 

het wetsvoorstel gaat stemmen. Het kabinet 

heeft namelijk geconstateerd dat de 

aanbevelingen van de werkgroep een zodanig 

algemene en brede strekking hebben dat 

implementatie ervan hoe dan ook gewenst is, 

dus ook als het wetsvoorstel door de Eerste 

Kamer wordt weggestemd.  

 

Ook met betrekking tot het onderscheiden van 

de wet- en werkgeversrol van de overheid 

hebben de leden van de Eerste Kamer de 

nodige kritische opmerkingen gemaakt. 

Gezien het budgetrecht van het parlement is 

het immers de vraag of van een reële 

ontvlechting van deze twee rollen sprake kan 

zijn, ongeacht de spelregels die de werkgroep 

heeft aanbevolen.  

 
Kortom, het normaliseringsdossier is weer 

een rapport rijker. Alle argumenten vóór en 

tegen normalisering lijken helemaal te zijn 

uitgekristalliseerd. Daar heeft het rapport 

weinig aan kunnen toevoegen. Het is nu 

wachten op de beantwoording van de vragen 

door de initiatiefnemers en de minister. 

Daarna kan de behandeling van het 

wetsvoorstel worden hervat. 

Bron: http://www.capra.nl/normalisering-

ambtenarenrecht/updates/het-rapport-buitengewoon-

normale-sturing 

 

Plenair debat over de toekomst van de Cao’s  
De Tweede Kamer heeft op 4 februari jl. met 

minister Asscher (SZW) een plenair debat 

gehouden over de toekomst van de Cao’s. 

Tijdens het debat uiten de leden van de 

fracties van VVD, D66 en PVV hun zorgen over 

de moeizame wijze waarop Cao’s het 

afgelopen jaar tot stand zijn gekomen en over 

het gebrek aan moderniseringsafspraken in 

nieuwe Cao’s. De leden van deze fracties 

willen dat Asscher veel sneller het wapen van 

het onthouden van de algemeen verbindend 

verklaring inzet om Cao-partijen te dwingen 

tot moderniserings-afspraken te komen. 

Onder moderniseringsafspraken verstaan 

deze partijen onder andere het afschaffen van 

de seniorenregelingen en het aanpassen van 

het loongebouw dat er nu nog voor zorgt dat 

oudere werknemers meer verdienen dan hun 

jongere collega’s. De leden van deze fracties 

denken dat deze ‘privileges’ ervoor zorgen dat 

oudere werklozen minder makkelijk weer aan 

de bak komen.  

Het lid van de SP-fractie ziet niets in het 

voorstel van VVD, D66 en PVV. Volgens dit lid 

moet de politiek de vrijheid van onderhandelen 

van Cao-partijen respecteren en de Cao’s juist 

sneller algemeen verbindend verklaren. De SP 

heeft daarbij één wens tot verbetering, 

namelijk dat een CAO algemeen verbindend 

wordt verklaard op het moment dat een 

meerderheid van de vakbondsleden daarmee 

instemt en niet zoals nu een meerderheid van 

de bonden. Zo voorkom je volgens het SP-lid 

dat relatief kleine bonden met weinig leden 

afspraken kunnen maken tegen de wens van 

een meerderheid van de vakbondsleden in.  

Minister Asscher (SZW) wijst er in een reactie 

op dat de overheid niet zomaar kan ingrijpen in 

de contract- en de onderhandelingsvrijheid. 

De overheid heeft slechts een 

randvoorwaardelijke rol, aldus Asscher. De 

sociale partners maken zelf de afspraken. Wel 

is het kabinet in gesprek met sociale partners 

http://www.capra.nl/normalisering-ambtenarenrecht/updates/het-rapport-buitengewoon-normale-sturing
http://www.capra.nl/normalisering-ambtenarenrecht/updates/het-rapport-buitengewoon-normale-sturing
http://www.capra.nl/normalisering-ambtenarenrecht/updates/het-rapport-buitengewoon-normale-sturing
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over de veranderingen die nodig zijn en over 

de uitdagingen die de arbeidsmarkt nu creëert 

en waar op moet worden gereageerd. De 

aanpak van langdurige werkloosheid en de 

werkloosheid onder ouderen vergt het uiterste 

van ons allemaal, aldus de minister. ‘Iedereen 

voelt de urgentie van dat probleem.’  

Bron: www.tweedekamer.nl, 4 februari 2016;  

 

Ouderenorganisaties eisen maatregelen 

kabinet  

De ouderenorganisaties KBO, KNVG, NVOG, 

PCOB en NOOM eisen in een gezamenlijk 

manifest dat het kabinet deze zomer bij de 

opstelling van de begroting voor 2017 

maatregelen treft om kortingen op de 

pensioenen te voorkomen en indexering en 

herstel van de koopkracht van de ouderen 

mogelijk te maken.  

Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 

eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle 

andere Nederlanders. Als het kabinet doof 

blijft voor deze eisen, dreigen de 

ouderenorganisaties met acties om hun eisen 

kracht bij te zetten.  

Ook ouderenbond ANBO eist in een bericht op 

haar site gelijke behandeling van 

gepensioneerden en werkenden.  

Bron: www.uniekbo.nl, 13 februari 
http://www.uniekbo.nl/nieuws/?page=detail&id=1476 

CDA wil hoorzitting over ECB-beleid  
Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft op 

16 maart jl. in de commissie Financiën van de 

Tweede Kamer een voorstel gedaan om binnen 

een week of drie een hoorzitting te 

organiseren met onder andere president K. 

Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) over 

het rentebesluit van de Europese Centrale 

Bank (ECB).  

Naast Knot wil Omtzigt ook een aantal 

hoogleraren en pensioendeskundigen 

uitnodigen om de Kamer bij te praten over de 

nieuwste maatregelen van de ECB.  

Bron: www.tweedekamer.nl, 16 maart 2016 

 
Moties over aanpassing rekenrente verworpen  
Op 15 maart jl. is in de Tweede Kamer 

gestemd over een vijftal moties van Ulenbelt 

(SP), De Graaf (PVV) en Krol (50PLUS) over 

aanpassing van de rekenrente.  

De moties werden ingediend bij het VAO 

(voortgezet algemeen overleg) Pensioen-

onderwerpen van 9 maart jl., dus nog voor het 

rentebesluit van de ECB. Alle moties werden 

verworpen.  

Bron: www.tweedekamer.nl, 15 maart 2016 via 

de link: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire

_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=64&version=2

  

http://www.uniekbo.nl/nieuws/?page=detail&id=1476
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Hoop? • Rien Karreman 

 

Zoals gebruikelijk werd ik 

weer gevraagd om iets te 

schrijven voor CNV-

Actueel.  

Dit was iets voor de week 

voor Pasen. Meestal neem 

ik dan een onderwerp wat 

redelijk in de actualiteit is 

en over onze organisatie 

gaat en waar de COR bij 

betrokken is.  

 

Ook nu gebeurt er weer 

van alles in de organisatie. 

De eerste besluiten in het 

kader van de 

investeringsagenda zijn 

genomen, er is veel 

aandacht voor de diverse 

varianten van de 

stimuleringsregeling, 

sportdagen en de 

komende verkiezingen 

voor de 

ondernemingsraden, onderwerpen die op dit 

moment spelen. 

Maar om de een of andere reden kon ik uit 

dit alles niet echt een onderwerp kiezen. 

Veel is al gecommuniceerd hetzij via 

nieuwsbrieven, management updates en de 

beeldkrant en/of onze bonden. En over veel 

zal de komende tijd ook gecommuniceerd 

blijven worden. 

 

In zo’n week voor Pasen denk je dan ook wel 

eens na over andere zaken. Wat mij 

persoonlijk al langer bezig houd en ik weet 

zeker ook vele anderen in onze organisatie 

is het gevoel van onvrede, onzekerheid en 

bezorgdheid wat er bij vele collega’s is. 

Waar is de trots op 

onze dienst 

gebleven. 

Belastingen, 

Douane en FIOD, 

samen met de 

andere 

dienstonderdelen, 

staan toch ergens 

voor! Met zijn alle 

doen we goed en 

belangrijk werk 

voor de 

maatschappij. 

Natuurlijk gaan er 

dingen fout, dat kan 

ook bijna niet 

anders in een 

veelzijdige 

organisatie met 

ingewikkelde 

processen en 

30.000 

medewerkers. Maar 

er gaat ook zoveel goed en ik kan mij niet 

voorstellen dat er s ’morgens collega’s 

opstaan met de gedachte om iets in het 

honderd te willen laten lopen.  

 

En dan de paasweek, een week van hoop en 

liefde en vergeving, maar nu een week 

waarin van alles is gebeurd. De aanslagen in 

Brussel, maar ook weer in Irak en elders in 

de wereld. Maar Brussel maakte het wel 

heel dichtbij en echt.  

Waarom doen mensen dit elkaar aan. 

Waarom staan hier s ‘morgens mensen op 

met het plan om een bom te laten ontploffen 

met als doel zoveel mogelijk doden en 
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gewonden te veroorzaken.  

Waarom? Ik weet het niet.  

Dezelfde vraag stel ik mezelf ook wel eens 

wanneer ik sommige reacties zie richting 

collega’s op de beeldkrant. Waar is dan het 

respect naar elkaar en de collegialiteit 

gebleven. Hier kunnen we zelf starten met 

veranderen. We hebben een keuze. 

 

Op Goede Vrijdag had ik een vergadering in 

Utrecht. Ik parkeer om kwart voor zeven 

mijn auto ergens in de stad op 30 minuten 

lopen van “De Wereld”. Het is nog rustig op 

straat, veel mensen hebben vrij en slapen 

nog. Ineens wordt ik aangesproken door 

twee jonge mannen van net in de twintig. 

Oeps, wat willen deze nu van mij. 

Meneer, weet U toevallig hoe wij bij het 

centraal station kunnen komen? We zijn 

studenten en we zijn uit geweest en een 

beetje beschonken en weten niet precies 

waar we zijn. Ik bood aan, wanneer ze geen 

bezwaar hadden tegen 20 minuten stevig 

wandelen, dat ze met me mee konden lopen, 

omdat ik toch die kant opging. Dat vonden ze 

goed hoewel bij de eerste bushalte even 

werd getwijfeld of ze liever niet een bus 

zouden nemen. Eén van de jongens begon 

heel openhartig te praten over zijn studie en 

hoe moeilijk het is voor de jongeren. Hij had 

eerst in de richting zorg wat gedaan, maar 

daar liep hij tegen problemen op. De 

aandacht voor de cliënt was er bijna niet 

meer en dat paste niet bij zijn beeld en hoe 

hij met mensen wilde omgaan. Deed nu 

elektrotechniek. Hier is werk in te vinden, 

maar eigenlijk wilde hij toch liever iets met 

psychologie. Kortom hij vond dat de 

jongeren van nu het maar heel lastig hebben 

omdat ze al vroeg een keuze moeten maken 

met effecten voor misschien wel de 

komende 40 jaar. Dan had mijn generatie 

het toch wel makkelijker gehad. Hem toch 

maar even uit de droom geholpen en gezegd 

dat ook mijn generatie voor dezelfde keuzes 

heeft gestaan en dat nog steeds doet. 

 

Ik werk nu 44 jaar en ben bijna 61 zei ik, en 

nog steeds denk ik na over wat ik nog wil en 

kan. En dat zal voor jullie ook gelden, steeds 

keuzes maken. 
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Cirkels • Peter Eissing 

 

Misantropen, populisten, haatpredikers 

en aardspessimisten scheppen er 

genoegen in wanneer hun sombere 

voorspellingen uitkomen. Ik 

hoop niet tot zulk een 

zwartgallige doelgroep te 

behoren maar ik 

constateer dat een 

chagrijnige voorspelling 

die ik al jaren doe, 

opnieuw uitkomt. Houd mij 

ten goede, ik schep daar 

volstrekt geen genoegen in.  

Ik zie al jaren dat alles in cirkels 

verloopt. Iets start op, gaat lopen, 

verandert gaandeweg en… komt op het 

uitgangspunt terug om van daaruit weer van 

voren af aan te beginnen. Wat zijn we dan 

opgeschoten? Niks! Voorbeelden te over in 

de maatschappij, in voortdurend 

reorganiserende organisaties etc. etc. Een 

gevaarlijke gedachte, want nihilisme en/of 

quiëtisme liggen op de loer. Vooral de 

verlammende leer van het quiëtisme belijdt 

dat de mens, als simpel en onvolmaakt 

schepsel, alle beweging en verandering aan 

de Schepper moet overlaten en zelf 

helemaal niets moet ondernemen. Zitten en 

bibberen is het devies. Die leer kende ooit 

veel aanhangers en is nog niet uitgestorven.  

Een voorbeeld van de cirkelbeweging toont 

de ontwikkeling van de medezeggenschap 

bij de Belastingdienst. Lang geleden -maar 

jawel, ik heb het nog meegemaakt!- 

begonnen we met dienstcommissies.  

Zij waren bevoegd mee te praten over alles 

waartoe het Hoofd van Dienst bevoegd was. 

Die zat met handen en voeten aan zijn 

Directeur gebonden en was in praktijk 

slechts uitvoerend bevoegd. In die tijd 

ontwikkelde zich de beroemde metafoor 

dat de dienstcommissie mee mocht 

praten over de kleur van het 

toiletpapier. De cirkel, het wiel 

beter gezegd omdat een cirkel 

op zich niet draait, ging 

draaien en er kwamen 

via een kunstgreep 

waarbij 

overheidsinstellingen 

gelijkgesteld werden aan 

private ondernemingen, 

ondernemingsraden. Die kregen 

echte, wettelijk vastgestelde rechten 

en dat vond menig  ‘bestuurder’ 

waarmee een ondernemingsraad moest 

overleggen, knap lastig. Een soort status 

quo, waarin je er wederzijds voor zorgde 

geen last van elkaar te hebben, was vaak het 

gevolg. We zijn verder gedraaid. De 

organisatie heeft een inrichtingsmodel 

verzonnen dat zinvolle medezeggenschap op 

vooral het niveau van de lokale 

belastingkantoren nagenoeg onmogelijk 

maakt. De medezeggenschap wordt samen 

met de zeggenschap ‘hoog’ in de organisatie 

belegd en komt daardoor ver van de 

medewerkers te liggen. De onderwerpen die 

ter tafel komen in het overleg, zullen een 

mate van abstractie kennen die op de 

werkvloer nauwelijks nog herkenbaar is. 

Daarnaast moeten verkiezingen 

georganiseerd worden door middel van een 

stelsel dat zo ingewikkeld is, dat mensen 

hun belangstelling dreigen te verliezen en 

afhaken. Te vrezen valt dan ook voor de 

opkomst. Bij doorgewinterde 

medezeggenschappers, waaronder ik mij 

zonder mezelf op de borst te kloppen mag 

rekenen, prevaleert het gevoel dat de boel 
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vakkundig en doelbewust de nek 

omgedraaid is. Gelukkig ga ik binnenkort 

met pensioen ...  

Uiteraard komt er wel medezeggenschap op 

de belastingkantoren: men wil daar vaste 

commissies instellen. Daarmee is de cirkel 

rond en zijn we weer op het uitgangspunt 

van de dienstcommissie terug. Ook de 

eerder genoemde metafoor zal herleven. Ik 

wens degenen die hieraan als 

medezeggenschappers gaan deelnemen alle 

sterkte. Ze hebben één troost: de cirkel, het 

wiel, gaat vanzelf weer draaien.
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CNV op Connect People • Cor Meijer 

  

Binnenkort zal ook CNV een eigen 

community hebben op ConnectPeople. 

Deze community zal een besloten karakter 

hebben, uitdrukkelijk bestemd voor leden. 

Inhoudelijk zal de community aparte 

subcommunities bevatten voor de regionale 

groepen, maar ook voor Douane, FIOD, de 

Belastingen/Toeslagen-, de 

Bedrijfsvoerings- en de ICT-kolom. 

Uiteraard zal ook Switch een eigen plekje 

krijgen op de CNV-community. 

 

Doel van de community is de leden snel van 

actuele zaken op de hoogte te brengen, 

daarnaast bestaat de mogelijkheid snel de 

mening te peilen van een van de 

doelgroepen, om zo onze 

vertegenwoordigers bij het GOBD te kunnen 

voeden. 

 

We hebben van 

diverse kanten het 

signaal gehoord, 

waarom een 

community, wat is 

Connect People 

(CP) eigenlijk? 

CP is een door de 

dienst geïnitieerd platform waarop 

informatie kan worden gedeeld, maar 

waarop ook forumdiscussies mogelijk zijn. 

Een goed voorbeeld van een community is 

die over het uitblijven van de CAO ging. Deze 

community is een initiatief van de vakbonden 

en wordt beheerd door enkele actieve leden 

van die bonden. Gezien het aantal leden een 

groot succes. 

Op onze CNV-community zullen we in ieder 

geval relevante berichten weergeven, o.a. 

over de komende medezeggenschaps-

verkiezingen, over de voortgang van de CAO-

onderhandelingen, maar ook over de 

voortgang van de gesprekken in het GOBD 

en de ontwikkelingen van de 

Investeringsagenda. 

Voor onze eigen CP-community zullen alle 

CNV-leden worden aangemeld, zij krijgen 

zelf een uitnodiging per mail. Voor de leden 

zelf, maar ook voor ons is het van groot 

belang dat de gegevens in de mailadreslijst 

van LotusNotes up-to-date zijn. Voor de 

beheerders van de community wordt daar 

immers van gebruik gemaakt voor het 

toedelen aan de 

subcommunities. 

Een aparte, openbare 

community zal 

algemeen nieuws 

bevatten, waardoor 

niet-leden wellicht 

nieuwsgierig worden 

naar het gesloten 

gedeelte waar naar wordt verwezen. 

De werkgroep Communicatie is enthousiast 

over deze ontwikkelingen, graag vernemen 

wij hoe jullie als leden deze voor ons nieuwe 

manier van communiceren ervaren.

 

  

Connect
People
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“Architect van je eigen loopbaan” en is het gelukt? • Ko-Os 

 

Eind vorige eeuw werd door de automatische 

bevorderingen van medewerkers een vette 

streep gehaald. Het woord “stoelbevordering” 

werd in de ban gedaan. Werkervaring 

uitbetalen aan de mensen? Waarom zou men? 

“Senior-medewerkers” moesten vervangen 

worden door “Junior-genieën”. Om het 

blazoen van de “oudjes” op te poetsen kregen 

ze tenslotte ook nog het predicaat “Generatie 

Nix” opgeplakt! Gelukkig was daar de 

oplossing: Iedereen werd “Architect”! Niet van 

wolkenkrabbers of “state-of-the-art” 

computersystemen, maar van “de eigen 

loopbaan”! Nu 20 jaar later bekijk ik de 

behaalde “loopbaansuccessen”! 
 

Eerst maar eens de feiten: 

zeer grote groepen 

medewerkers staan met 

hun loon al jaren op het 

maximum. Ervaring of geen 

ervaring. Het maakt niet uit, 

De waardering moet men 

maar zoeken in dat “hele 

leuke werk” dat je hebt. “Trouwens; wees 

blij met wat je hebt. Heel veel mensen 

hebben het slechter. Voor jou tien anderen!” 

Is schoolopleiding meer waard dan 

ervaring? De deskundigen geloven daar niet 

in. Juist het oefenen in de praktijk, Het 

gewoon doen is de beste leermeester. De 

kwaliteit wordt beter, want ‘Übung macht 

den Meister’! Het aannemen van personeel 

op basis van persoonlijkheid en intelligentie 

kan wel eens een grotere succesfactor zijn, 

dan het aannemen van mensen die “goed 

zijn in naar school gaan”.  

 

“Iedereen op zijn maximum!” Hoe kan dat? 

Waarom waarderen we ervaring niet? 

Kennelijk staan de ingestroomde collega’s 

met diploma’s evengoed in de kou! Ook zij 

belanden in hun eindperiodiek en komen 

geen steek verder. We zijn allemaal 

aangenomen op onze “kwaliteiten” en 

worden in functioneringsgesprekken 

afgerekend op onze “zwaktes”! 

Normaal is, dat de leidinggevende de 

medewerker helpt met haar/ zijn 

ontwikkeling. De praktijk is anders! Werk op 

hoger niveau mag zeker een jaar 

geprobeerd worden. Na een jaar krijgt de 

betreffende medewerker een periodiek of 

schaal erbij! “Ach ja. Men moet wel goed 

functioneren in dat jaar.” Wat natuurlijk 

onmogelijk is, als men alleen maar naar de 

minpunten kijkt. 

Conclusie; “het architect van je loopbaan 

zijn” is, op een enkele uitzonderingen na, 

echt mislukt! Architect zijn is een vak en dus 

niets voor beunhazen die wij medewerkers 

op dat gebied toch zijn. Nu het met mijn 

loopbaan mislukt is, ben ik het op een ander 

gebied gaan proberen. “Architect van mijn 

eigen tuin!” Nu maar hopen dat 

ik met de moestuintjes van AH 

de wintervoorraad eten op peil 

ga krijgen!
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De STEM • W.Olaf Schouten 

Standaard beleef en 

schrijf ik: Het is een 

wonderlijke en bijzondere 

wereld elke dag opnieuw. 

Was vast al eerder zo en 

zal ook altijd wel zo blijven 

(b)lijkt mij.  

Door de situatie over de 

vluchtelingen in Europa 

niet eerder zo massaal 

door o.a. de oorlog in het Midden Oosten is 

de problematiek van bijvoorbeeld de 

kinderen in Soedan een vergeten conflict 

geworden. Uit het oog verloren nieuws of 

wonderlijk en bijzonder? Bepaald nieuws 

bereikt ons niet meer! Hoe kan het?  

In mijn naaste omgeving verloor ik recent 

mijn beste vriend en nu ontvallen ouders van 

vrienden voor en na. Zo heb ik meer dan 

eens vele uitvaartdiensten op een rij 

Wonderlijk en bijzonder? Af en toe verruilt 

ook een collega het aardse leven voor het 

hemelse. Afscheid nemen van dierbaren 

doet pijn. Pas las ik op een bord in 

uitvaartcentrum te St. Odiliënberg de tekst:  

“De mensen van wie we houden gaan niet weg. 

Ze lopen naast ons elke dag. Ongezien, 

ongehoord, maar altijd dichtbij. Nog steeds 

gemist...”. Dat raakt zo’n tekst, maar het 

geeft ook een diepere betekenis in mijn 

beleving aan. Pijnlijk zijn de momenten die 

wij allen wel eens meemaken dat een 

collega net gepensioneerd is en nog niet 

eens goed van zijn pensioen genoot. In een 

geval maakte ik mee dat de collega al 

gestorven was, terwijl hij net zijn eerste 

AOW ontvangen had. Iedere medewerker bij 

de Belastingdienst heeft vast iets soortgelijk 

al eens meegemaakt. Als je ouder wordt,  

lijkt het ook dichter bij te komen. Wonderlijk 

en bijzonder? Dit jaar reken ik er op 62 te 

worden. 

Ik werk in een (Belastingdienst-)organisatie 

om trots op te zijn. Daar ben ik mij bewust 

van en het is iets om over na te denken. 

Waar krijg je een ‘non-ontslagverklaring tot 

2023? Waar kun je Switchen en kiezen uit 

verschillende varianten wanneer en hoe je 

de dienst verlaat? Tuurlijk realiseer ik mij 

dat niet iedereen zich dat kan permitteren 

en dat is een feit. De wereld verandert 

steeds vaker en sneller. Nederland wordt 

kleiner en de handel neemt internationaal 

toe. Anders en flexibel werken, winkelen en 

nog veel meer. Alles kan beter, sneller en 

moet goedkoper. Kansen komen er steeds 

opnieuw en je kunt beter niet bij de pakken 

neer zitten als de geboden kans nu niet lukt 

met de stimuleringspremie. Pakken zijn er 

om op te pakken en er komen vast ook weer 

nieuwe kansen, die je dan moet pakken. 

Wellicht nog sneller dan ik  nu denk.. 

Ook de vakbond is met de verandering 

meegegaan. Stilstand is op termijn 

achterstand. CNV Overheid Sector Groeps 

Bestuur Financiën nu was tot voor kort CNV 

Landelijk Groeps Bestuur (LGB). Alles moet 

efficiënter, beter en vooral sneller. Ook het 

CNV heeft locaties gesloten en processen 

geconcentreerd en ook daar gaat steeds 

meer digitaal. Waar niet? De groep CNV-

leden kent op dit moment ook een grotere 

groep ouderen. Op korte termijn betekent 

dat ook daar een grote uitstroom plaats 

vindt. De tijd dat de vakbond voet aan de 

grond kreeg is al lang geleden, maar ook in 

de wereld van vakbonden is heel veel 
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gewijzigd. In deze tijd is het voor mij 

onvoorstelbaar dat een vakbond zou kunnen 

verdwijnen. De stem van een vakbond is 

onmisbaar en moet blijven. Een oproep aan 

de jongeren: wie wil naast het CNV-

lidmaatschap zich ook actief als 

ambassadeur, kaderlid, vakbondslid of 

bestuurslid gaan inzetten. Ook het werven 

van nieuwe jongere leden is belangrijk. Juist 

jonge leden helpen een vakorganisatie met 

anders en beter te werken die past bij de tijd 

van nu. Juist de jongeren zijn veel vaardiger, 

creatiever, efficiënter, pakken zaken anders 

en handiger aan. Om mij heen zie ik 

verschillende jongeren en toch mis ik hun 

stem in de medezeggenschap en in de 

vakbond. Ik kan alleen maar gissen waarom 

een jongere geen lid wil zijn van een 

vakbond of medezeggenschap. Ik besluit 

met: Geniet van het leven en nooit met mate, 

maar realiseer je wel heel goed hoe jong je 

ook bent dat een vakbond strijd voor jouw 

rechten en er voor je is als het nodig is. 

Wordt daarom vandaag nog lid als je het nog 

niet bent. Ben je al lid, werf een lid! 

Vrolijk voorjaar!  
 

 

 

 

Verantwoording 

 

FinanciënActueel  is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 29e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Jan Fonhof • Rien Karreman • Sjoerd Kuipers  

Cor Meijer • Ellen Rodenstein • Olaf Schouten • Loek Schueler • Koos de Waard 

 

Foto voorblad: ItsaJokefotografie 

 

Reageren? henk.akkerman@gmail.com 

 
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 
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WORD LID
Je kunt lid worden door het aanmeldformulier in deze folder in te vullen en op 
te sturen. Of meld je online aan op www.cnvoverheid.nl/wordlid, daar vind je 
ook de contributie tarieven (minimaal €8,90 en maximaal €16,85 per maand, 
afhankelijk van je salaris). Wij zullen je dan zo snel mogelijk bellen om je in-
schrijving compleet te maken. Telefonisch lid worden kan ook: 030 - 751 1003. 

GRATIS ABONNEMENT
Meld je aan voor de tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief vol informatie, tips en 
nieuws (ook voor niet-leden): www.cnvoverheid.nl. 

CNV OVERHEID IS EEN VAKBOND VOOR MENSEN DIE WERKEN MET HART EN ZIEL

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP 
EN HOE WORD IK LID? 

DESKUNDIGE CNV-JURISTEN 

VOLLEDIGE GEZINSRECHTSHULPVERZEKERING

UITSTEKEND LEDENSERVICEPAKKET

WEBSITE
Alles wat we doen is te vinden op www.cnvoverheid.nl 

SOCIAL MEDIA
Tot slot kun je ons volgen op de volgende social-mediakanalen: 

twitter.com/CNVOverheid

facebook.com/CNVOverheid 

linkedin.com/company/cnv-connectief 

Youtube (met CNV TV; eerste hulp voor een gezonde loopbaan. Korte video’s 
met antwoorden op veelgestelde vragen). Volg het kanaal CNV Overheid. 

VOORLETTERS: ACHTERNAAM:              M       V

ADRES:    

POSTCODE:  WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:  TELEFOONNUMMER:  E-MAIL:    

BANKREKENINGNUMMER (IBAN):

IK BEN WERKZAAM BIJ:

LOCATIE & PLAATS:

ADRES WERKGEVER:

POSTCODE:    PLAATS:

FUNCTIE:    

AANTAL UREN:   BRUTO MAANDSALARIS:*

    

VOOR MIJ GELDT EEN BIJZONDER MAANDTARIEF*, WANT:

 IK BEN MET (VROEG)PENSIOEN

 IK WERK NIET EN HEB EEN UITKERING, TE WETEN:

HIERBIJ MACHTIG IK CNV CONNECTIEF OM MAANDELIJKS HET BEDRAG VOOR MIJN CONTRIBUTIE VAN BOVEN-

STAAND REKENINGNUMMER AF TE SCHRIJVEN. HANDTEKENING:

STUUR DEZE BON IN EEN GESLOTEN ENVELOP NAAR: 
CNV OVERHEID (T.A.V. LEDENSERVICE), 
ANTWOORDNUMMER 51053, 3501VC UTRECHT
(Postzegel is niet nodig)

*  Het bruto maandsalaris is vereist om 
 de contributiecategorie te bepalen.

* Wanneer je (gedeeltelijk) werkt en je daarmee salaris ontvangt, dan bepaalt je volledige inkomen de contributiehoogte en 
geldt er geen bijzonder tarief.

JA, IK WORD LID VAN CNV OVERHEID

WAT DOET CNV OVERHEID 
VOOR JOU?

Schoonmakers Rijk



WIE BEN IK?
Mijn naam is Loek Schueler en ik ben on-
derhandelaar voor CNV Overheid. Ik kom op 
voor de belangen van alle rijksambtenaren, 
zoals de werknemers van de Rijksschoon-
maakorganisatie (RSO). Regelmatig overleg 
ik met jouw werkgever en de directie, Nicolet 
Dukker en Ton Annink, bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

WAT DOE IK?
In 2014 en 2015 maakte ik me sterk voor de overgang van de schoonmakers 
naar het Rijk. We hebben heldere afspraken gemaakt over vakmanschap, 
opleidingen en taalontwikkeling. Ik zorg dat dit niet alleen bij woorden blijft, 
maar dat de afspraken ook echt worden uitgevoerd. Daar heb ik jouw kennis 
en ervaringen bij nodig, want jij werkt bij RSO! Alleen samen kunnen we zor-
gen voor de beste afspraken.

Graag tot ziens, 
Loek Schueler 

CNVOVERHEID.NL/WORDLID
030 - 751 1003 
(OP WERKDAGEN VAN 08:00 TOT 18:00)

WORD 
LID!

WELKOM!
Welkom als ambtenaar bij 
het Rijk. Als rijksambtenaar 
ga je zorgen voor schone 
Rijksgebouwen waar het prettig 
werken is. De komende jaren zal 
de Rijksschoonmaakorganisatie 
groeien. Om te zorgen voor 
goede afspraken over jouw loon 
en andere belangrijke zaken, 
staat CNV Overheid voor je klaar. 

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK 
OM LID TE WORDEN? 

Je stapt in een nieuwe omgeving met een nieuwe 
werkgever en andere afspraken over het loon, 
de werkweek en opleidingen. CNV Overheid helpt jou 
om goede afspraken te maken. Er zijn 5 redenen om lid 
te worden*:

1. Je kunt meedenken, meepraten en meestemmen 
over zaken die voor jou van belang zijn op het gebied 
van werk en inkomen.

2. Je krijgt persoonlijk advies bij vragen over jouw 
werk en inkomen en indien nodig juridisch advies.

3. Je krijgt hulp via rechtsbijstand bij privé-situaties 
omdat wij samenwerken met Achmea.

4. Je krijgt korting bij het afsluiten van een ziektekos-
tenverzekering en we kunnen je helpen bij je belas-
tingaangifte.

5. Je ontvangt ons kwartaalblad Mijn Vakbond en 
onze nieuwsberichten via de email met belangrijk 
nieuws, informatie en nuttige tips.

Deze voordelen gelden alleen als je lid bent van 
CNV Overheid. Meld je daarom vandaag nog aan via
www.cnvoverheid/wordlid. 

* Zie Algemene Voorwaarden www.cnvoverheid.nl/wordlid


