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Vooraf     
 
Enkele jaren geleden verschenen gelijktijdig 
met het nieuws uit het Georganiseerd 
Overleg Belastingdienst (GOBD) artikelen 
onder het motto ‘Achtergronden op de 
Voorgrond’. 
 
 Door het vertrek van de auteur in verband 
met vroegpensioen stopte helaas ook de 
berichtgeving.  
 
 

Het landelijk groepsbestuur Financiën heeft 
kortgeleden besloten de ‘draad’ weer op te 
pakken omdat gebleken is dat veel leden 
behoefte hebben aan (achtergrond-) 
informatie. In deze eerste vernieuwde 
uitgave willen we je informeren over zaken 
die binnen de belastingdienst en het 
ministerie van Financiën actueel zijn.  
Het is de bedoeling dat deze Financiën 
Actueel regelmatig gaat verschijnen.

  
 
 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter • Henk Akkerman   
 
Feestdagen 2009 - 2010
Als voorzitter van de landelijke groep 
Financiën heb ik de mogelijkheid gekregen 
om jullie allen iets toe te wensen. 
Aanvankelijk dacht ik dat ik maar gebruik 
moest maken van een of andere site waar 
op prachtige wijze staat te lezen hoe een 
bekend iemand zijn of haar kerstwens van 
een eerder jaar heeft uitgesproken. 
Indachtig het gezegde: "Beter goed gejat  
dan slecht geschreven"…maar dat leek mij 
toch niet de beste en meest originele 
manier van communiceren binnen onze 
eigen club.  
 
Daarom maar eerst eens even verder pie-
keren. Wij zijn een vakbond voor alle men-
sen die onze uitgangspunten onderschrij-
ven. Dat kunnen christelijke mensen zijn, 
anders gelovigen en mensen die niet gelo-
ven maar wel onze uitgangspunten onder-
schrijven. Dus zo waar een heel gemêleerd 
gezelschap en laat dat nu net een van de 
krachten van onze bond zijn.  
 

Een huis (organisatie) waar veel mensen 
zich goed bij voelen vanwege de opstelling, 
de betrokkenheid, de warmte, de solidariteit 
of zo je wilt de collegialiteit binnen onze 
bond, het CNV. 
 
De decembermaand is voor veel mensen 
een gezellige en warme tijd. Maar ook een 
zware tijd voor mensen die juist alleen zijn 
of verdriet hebben omdat zij juist in deze 
periode een dierbare missen. 
Maar ik realiseer mij ook dat ik, en jullie 
(want jullie zijn mijn collega's) nog een baan 
hebben en werken, naast wat normale 
ergernissen over het werk, betekent dit 
vooral, dat je in de maatschappij staat, 
sociale contacten hebt, een inkomen gene-
reert, meestal (leuke) dingen kunt doen, 
maar vooral ook dat je er nog bent! Durf ook 
daar van te genieten!  
 
Ik wens jullie (met jullie dierbaren) van 
harte fijne en zinvolle feestdagen toe en een 
heel gezond 2010 en graag tot ziens.
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Korte terugblik 
Een korte terugblik over de activiteiten in 
2009 van het landelijk groepsbestuur finan-
ciën is op zijn plaats. Ik ben daartoe overi-
gens uitgenodigd door onze "aanjager" van 
de commissie Communicatie, Koos de 
Waard. Op verzoek van Koos kan ik twee in 
het oog springende memorabele feiten be-
noemen. Ik realiseer mij dat niet iedere 
lezer een goed beeld heeft van ons bestuur 
en onze werkzaamheden en daarom doe ik 
mijn best om het zo helder mogelijk uit te 
leggen.  
 
Medio 2009 hebben wij een conferentie 
gehad met alle bestuursleden van ons LGB 
en daar hebben wij onder andere afge-
sproken dat ons ledenbestand van de belas-
tingdienst (inclusief Douane, Toeslagen, 
Ministerie enz.) op orde dient te zijn willen 
wij adequaat onze leden bereiken met 
(digitaal) nieuws. Dat was een immense klus 
en Kees Went en Sjoerd Kuipers hebben 
daar heel veel tijd in gestoken, en met ken-

nis van de moderne technieken hebben zij 
de ledenlijst geactualiseerd. Dankzij het 
actuele bestand van de ledenlijst kom ik 
meteen op ons tweede succesvolle punt. 
 
Wij hebben ook in die conferentie besloten 
dat wij op digitale wijze zowel op zaak- als 
privé-adres onze leden digitaal willen bena-
deren met onderwerpen als het laatste 
nieuws of wetenswaard of andere actuali-
teiten. Wij hebben een team gevormd dat de 
afhandeling van deze digitale krant voor zijn 
rekening neemt. Binnen dat team treedt 
Koos de Waard op zoals gezegd als aanja-
ger. Daar zit nu net de kracht in want af-
spraken doen wij - en wie niet - regelmatig 
maar de kracht van de afspraak zit in het 
nakomen van die afspraak. De aanjager 
heeft als rol om iedereen achter de vodden 
aan te zitten zodat niemand kan verzaken.  
 
De start is goed en het vervolg kunnen jullie 
allemaal meemaken. 

 
 
2010 
Ook in 2010 zullen wij weer een aantal LGB-
vergaderingen in Nijkerk houden. 
Als ik twee onderwerpen er uit moet nemen 
voor 2010 dan denk ik met name aan 
functiestramienen en de toekomst van de 
belastingdienst. 
 
De functiestramienen voor groepsfuncties, 
waar heel veel over te doen is en waar wij 
als vakbonden bij de geschillencommissie 
eind november 2009 in het gelijk voor zijn 
gesteld, leeft enorm bij onze leden. Dat 
bleek ook bij een eerder gehouden thema-
dag voor onze leden in Nijkerk. 
De uitspraak van de commissie leidt er toe 
dat onze werkgever opnieuw met ons aan 
tafel moet om overeenstemming met ons 
over dit onderwerp te krijgen. Uiteraard 
houden wij jullie - via de digitale post - op de 
hoogte.  
 

De belastingdienst zal er in de (nabije) toe-
komst behoorlijk anders uit gaan zien.  
De DG wil orde op zaken stellen en de orga-
nisatiestructuur strakker inrichten. Hij wil af 
de groepsraad in de huidige vorm, af van het 
collegiaal management, af van B-medewer-
kers (omdat daar geen voldoende werk 
meer voor zal zijn), af van het huidig aantal 
medewerkers om een flinke sanering door 
te kunnen voeren en tevens hoger opgeleide 
nieuwe collega's binnen te halen. Kortom er 
is voor onze vakvereniging een grote uitda-
ging om deze klus mee in goede banen te 
leiden en dat terwijl onze bezoldigde 
bestuurder Alfred Lohman per 1 september 
2010 van zijn vroegpensioen gaat genieten. 
Laat ook je eigen geluid horen aan de verte-
genwoordigers van je regio. Zij kunnen in 
het landelijk groepsbestuur de koers mee 
bepalen die wij inslaan bij de gesprekken cq 
onderhandelingen.
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Geeft een afspraak zekerheid? • Jan Rijsdijk 
 
Deze vraag levert altijd weer spannende 
discussies op. Afspraken zijn er om wils-
uitingen vast te leggen via een mondelinge 
of schriftelijke overeenkomst. Partijen 
maken afspraken altijd met de beste bedoe-
lingen, maar vaak vinden zij dat er goede 
redenen zijn om afspraken open te breken. 
Iedereen heeft wel eens een dergelijke 
situatie meegemaakt. De argumenten zijn 
dan vaak overmacht of mijn baas heeft mij 
gevraagd deze afspraak te annuleren, enz. 
 
Als het gaat om onze rechtspositie zien wij 
soortgelijke situaties. Na moeizame onder-
handelingen maakt de werkgever met de 
bonden afspraken over loonontwikkelingen 
voor meerdere jaren. In 2007 heeft een der-
gelijk proces voor de laatste keer plaatsge-
vonden, waarbij afspraken gemaakt zijn tot 
en met december 2010. Het resultaat riep 
bij menigeen het gevoel op dat de werkgever 
wel blij zal zijn, want het resultaat werd in 
vergelijking met andere sectoren als mager 
ervaren. Vervolgens staan de afspraken ook 
nog eens meerdere jaren vast. Echter, na 

anderhalf jaar keerde het tij 
door de komst van de 
kredietcrisis. Daar waar 
andere sectoren de buik-

riem moesten aanhalen weten wij ons 
verzekerd van goede afspraken tot eind 
2010. 
 
Natuurlijk kon je er op wachten dat de 
werkgever al snel van zich zou laten horen. 
Immers, iedereen heeft het moeilijk en de 
overheid heeft miljarden geïnvesteerd om 
de economie op gang te houden, dus moet 
er worden bezuinigd. De kredietcrisis is dan 
al snel de figuurlijke overmacht. Op het 
eerste gezicht niet een onredelijk standpunt, 
maar ogenschijnlijk redelijke standpunten 
kunnen toch iets onredelijks in zich hebben. 
Want als een kredietcrisis een reden kan 
zijn voor het inperken van gemaakte afspra-
ken dan moet een opleving van de economie 
mogelijkheden bieden voor verruiming van 
afspraken.  

Het laatste klinkt aanlokkelijk, maar dan 
krijg je al snel een situatie dat CAO-afspra-
ken maandelijks, wekelijks of dagelijks 
moeten worden bijgesteld. Werkgever noch 
werknemer is daarbij gebaat. Immers, leven 
bij de waan van de dag leidt tot onbeheers-
baarheid en past zeker niet in de Neder-
landse cultuur.  
 
 
CNV Publieke Zaak heeft zich daarom ook 
sinds de eerste signalen verzet tegen het 
voortijdig openbreken van bestaande CAO-
afspraken. Je kunt je natuurlijk afvragen of 
dat een verstandige beslissing is. Want als 
je nu meewerkt aan het openbreken van 
bestaande CAO-afspraken dan heb je 
natuurlijk gelijk een argument om op het 
voor jou gewenste tijdstip af te rekenen. 
Echter onze middelen zijn beperkt. De over-
heid is versnipperd, zodat acties zoals in de 
tachtiger jaren niet meer mogelijk zijn. De 
Minister van Binnenlandse Zaken zal dus 
niet snel geïmponeerd raken als vakbonden 
dreigen met acties. 
 
Daarnaast zie je dat sommige politieke par-
tijen sterk inspelen op populisme en roepen 
dat er teveel ambtenaren zijn. De roep om 
beperking van het aantal ambtenaren wordt 
nog versterkt door de massale processen 
die de overheid moet uitvoeren die niet in 
alle gevallen vlekkeloos verlopen. Denk 
bijvoorbeeld aan inkomensafhankelijke 
regelingen (toeslagen). Het helpt niet om 
over het proces toeslagen snel een oordeel 
te vellen door te zeggen dat een kleine 
organisatie dit gemakkelijker en goedkoper 
kan uitvoeren. Ambtenaren zullen dan ook 
eerder weerstand dan steun oproepen 
binnen de maatschappij, iets wat de werk-
gever in de kaart zal spelen bij zijn beleids-
keuzes. De keus van CNV Publieke Zaak en 
de andere vakbonden om nu de hakken in 
het zand te zetten is op basis van de huidige 
kennis de beste keuze. 
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Onze houding heeft ook een prijs. We mogen 
verwachten dat onze werkgever het verlies 
dat geleden is zeker zal proberen goed te 
maken bij de onderhandelingen voor de 
periode na 2010. Dat betekent dat wij elkaar 
goed moeten informeren over komende 
ontwikkelingen en tegelijkertijd helder 
moeten hebben welke elementen van onze 
rechtspositie in stand moeten blijven en 
waar wij in ieder geval over willen onder-
handelen. Het laat tegelijkertijd zien hoe 

moeilijk dit proces is. Immers, de leden van 
CNV Publieke Zaak komen voor in alle lagen 
van de ambtenarij en elke laag heeft zijn 
eigen specifieke wensen. Een keus die vol-
ledig door alle lagen gedragen wordt is dan 
ook een utopie. Daarom is het bezoeken van 
de ledenraadplegingen erg belangrijk. Daar 
kan elk lid zijn visie geven, wat de onder-
handelaars in staat stelt een resultaat te 
bereiken dat het breedst wordt gedragen. 

 
 
 
Medezeggenschap, belang van ons allen • Sjoerd Kuipers   
  
Het jaar 2009 stond in het teken van verkie-
zingen voor de leden van de ondernemings-
raad in diverse regio’s. Verkiezingen die 
voor CNV Publieke Zaak belangrijk zijn, want 
het geeft een beeld over de populariteit van 
de vakbond, maar ook van het vertrouwen 
van de leden in hun collega’s die voor hen 
hun nek uitsteken. Een enkel onderdeel, 
FIOD-ECD en BelastingTelefoon, heeft op 
een ander moment verkiezingen gehad. In 
de aanloop is met veel enthousiasme en 
inzet aan de weg getimmerd. In alle gebou-
wen van de Belastingdienst zie je nu leuke 
en fleurige muismatjes, ja, je raad het al, 
van CNV Publieke Zaak. 
 
De kaderleden en CNV Publieke Zaak zijn 
blij met het behaalde resultaat. In de onder-
nemingsraden zijn onze leden goed verte-
genwoordigd en dat is een goede zaak. Heel 
recent, in november van dit jaar, hebben nog 
verkiezingen plaatsgevonden bij de lande-
lijke opererende BelastingTelefoon.  
 
Bijzonder bij de BelastingTelefoon is dat er 
heel veel uitzendkrachten werken. Daardoor 

heeft CNV Publieke Zaak samenwerking 
gezocht met CNV Dienstenbond en dat is 
een geslaagde operatie geweest.   
Van de CNV kandidaten is 50% gekozen in de 
nieuwe ondernemingsraad en dat is een 
heel goede score. 
 
De komende maanden gaan wij ons opma-
ken voor de verkiezingen van de onderne-
mingsraad bij de Douane. Door de reorgani-
satie krijgen wij dan te maken met een 
ondernemingsraad die niet alleen locaal 
actief is, maar die ook als ondernemings-
raad optreedt voor de gehele Douane. 
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Losse eindjes uit de CAO-overeenkomst • deel 1 • Jan Rijsdijk 
 
Functiegebouw 
De Rijksoverheid kent vele functies, waarbij 
elk ministerie weer eigen onderverdelingen 
kent. Dit heeft een aantal praktische nade-
len. Bijvoorbeeld de verschillende salarislij-
nen, maar ook de mogelijkheid om een 
functievergelijking te maken bij overstap 
naar een ander ministerie. Een bijkomend 
knelpunt is ook de opleidingseisen voor 
verschillende functies. Zo zijn er ministeries 
waar men voor een functie in schaal 10 over 
een academische titel moet beschikken, 
terwijl andere ministeries genoegen nemen 
met lagere opleidingsniveau’s. 
 
Deze nadelen maken het lastig om ambte-
naren daar in te zetten waar men denkt ze 
nodig te hebben. Goede waarnemers zien al 
dat de huisstijl van 
alle ministeries 
gelijk is getrokken. 
Wellicht een 
voorbode voor een 
ambtenarenappara
at waar medewer-
kers gemakkelijk in functies kunnen schui-
ven. Iets wat oudere ambtenaren nooit voor 
mogelijk hebben gehouden. Vroeger trad je 
in dienst bij een Belastingdienst en na 40-50 
dienstjaren ging je bij diezelfde Belasting-
dienst met pensioen. Menig ambtenaar 
startte zijn loopbaan bij een bepaalde een-
heid en ging ook bij diezelfde eenheid met 
pensioen. Zo heel snel zal hier geen veran-
dering in komen, maar je ziet nu al wel va-
ker dat ambtenaren verschuiven van werk-
plek. Soms omdat de leefomstandigheden in 
de omgeving van een andere eenheid aan-
trekkelijker zijn, zoals van de Randstad naar 
het platte land, maar soms ook omdat er 
een positieverbetering aan gekoppeld is, of 
een reorganisatie. 
 

Die flexibiliteit zie je ook in het bedrijfsleven 
waardoor het ook voor de overheid gemak-
kelijker wordt om met mensen te schuiven. 
Bezuinigingen hoeven daardoor minder snel 
gepaard te gaan met gedwongen ontslagen. 
Iets waar diezelfde overheid ook weer last 
van krijgt, want bij gedwongen ontslagen 
stopt de financiering uit de loonsom en moet 
het bedrag uit middelen komen die bestemd 
zijn voor uitkeringen. Beide bronnen beho-
ren toe aan de overheid. Daarnaast is het 
ongepast om als overheid op het moment 
dat je druk uitoefent op de samenleving om 
langer te werken, tegelijkertijd de werkge-
legenheid te beperken. 
 
 

Voor CNV 
Publieke Zaak 
liggen de accen-
ten anders. 
Bezwaar tegen 
meer flexibiliteit 
is er niet direct, 

zolang dit niet tot de dwangneurose leidt dat 
je na 3 of 5 jaar moet verkassen. Binnen een 
kantoor is verschuiven van werkplek 
vervelend, maar niet rampzalig. Maar je ziet 
ook gedwongen verschuivingen van kantoor 
naar kantoor. Zelfs als de werkgever daarbij 
alle reiskosten vergoedt kan dit toch heel 
lastig zijn. Bijvoorbeeld een reistijd van 5 
minuten op de fiets kan een reistijd worden 
van anderhalf uur per trein of soms nog 
langer. In een tijd dat woningen niet 
gemakkelijk verkocht kunnen worden is dat 
niet echt iets waar ambtenaren naar uitzien. 
CNV Publieke Zaak vindt daarom dat 
flexibiliteit niet mag leiden tot vogelvrij 
verklaren van medewerkers. Daarnaast mag 
flexibiliteit ook niet ten koste gaan van 
zekerheid. Een zekerheid die de afgelopen 
30 jaar al behoorlijk is ingeperkt. 
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Losse eindjes uit de CAO-overeenkomst • deel 2 • Jan Rijsdijk 
 
Loongebouw 
Voor CNV Publieke Zaak is wel duidelijk dat 
verbetering van het huidige loongebouw 
gewenst is. De tijd is nu rijp om onderhan-
delingen te gaan starten over vernieuwing 
en verbetering van het loongebouw. De 
werkgever zal waarschijnlijk tot op zekere 
hoogte wel meewerken, maar tegelijkertijd 
aangeven dat de totale kosten van de opera-
tie niet mogen stijgen. Deze voorwaarde kan 
ertoe leiden dat de onderhandelingen vast-
lopen. 
 
Menig ambtenaar staat al jaren op het 
maximum van de salarisschaal. Er zijn voor 
hem of haar geen groeimogelijkheden en 
dat ontneemt die ambtenaar de prikkeling 
om zich uitgedaagd te voelen in zijn werk. 
Echter, zou je de uitloop in de salarisschaal 
verruimen dan zal dit tot meer kosten leiden 
waardoor er een belangenconflict ontstaat. 
De werkgever zal er wellicht voor opteren 
om mensen langzamer in inkomen te laten 
stijgen, of misschien zelfs bij disfunctione-
ren in inkomen te laten dalen. Hierdoor 
ontstaat een ongewenste neerwaartse 

spiraal. Het vernieuwde loongebouw moet 
er aan bijdragen dat mensen meer plezier in 
het werk krijgen. Dat motiveert mensen en 
tegelijkertijd win je als overheid aan 
efficiëntie en effectiviteit. Dat betekent dat 
aan de uitgavenkant (niet de lonen) winst 
wordt geboekt. Een winst die gebruikt kan 
worden voor financiering ter verbetering van 
het loongebouw. 
 
Mensen die desondanks minder plezier 
hebben in het werk en mogelijk daardoor 
niet goed functioneren kunnen beter bege-
leid worden naar functies die beter bij hen 
passen. Helpt dat ook niet, dan kan gekeken 
worden naar verlaging van salaris. Alleen 
dan zouden vakbonden en werkgever geza-
menlijk kunnen vaststellen dat zij er alles 
aan gedaan hebben om medewerkers te 
begeleiden naar een passende functie, maar 
dat het kennelijk niet gewerkt heeft. De 
betreffende werknemer zal zichzelf vervol-
gens moeten afvragen of hij wel in het 
ambtenarenapparaat past.

 
 
Reiskosten woon-werk 
Ten aanzien van de regeling woon-werkver-
keer is in 2008 en 2009 veel gewijzigd. De 
regelingen zijn verbeterd en voor die situa-
ties dat verbeteringen in de praktijk niet 
optimaal uitpakten is de mogelijkheid gege-
ven om de IKAP-regeling toe te passen. 
Vakbonden en werkgever zijn unaniem van 
menig dat de nu (in 2009) gehanteerde 
regelingen vooralsnog in stand moeten 
blijven. Behoudens enkele incidenten 

bestaat de indruk dat iedereen goed weet 
wat de mogelijkheden zijn en daar ook goed 
gebruik van weet te maken. 
 
Heb je na lezing van dit item het idee dat de 
weergave niet juist is, laat het dan weten. De 
knelpunten zullen dan meegegeven worden 
aan de onderhandelaars met als doel hier-
van te leren.
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Belastingdienst aan de vooravond van ingrijpende veranderingen • Alfred Lohman 
 
Het zat er aan te komen. Wij maakten in 
2009 niet alleen kennis met Peter Veld, onze 
nieuwe Directeur-Generaal Belastingdienst, 
maar ook met nieuwe denkbeelden over 
aansturing van de Belastingdienst. Eerst de 
nieuwe opzet bij Douane, al snel gevolgd 
door nieuwe (sommigen roepen oude) 
gedachten over de keten informatievoorzie-
ning (IV-keten).  
 
De rode draad in het geheel is een andere 
wijze van managen want het collegiaal 
management is niet langer het ei van 
Columbus. Dit brengt ongetwijfeld extra 
reorganisaties met zich mee. Niet echt 
nieuw want de Belastingdienst rolt al jaren 
van reorganisatie naar reorganisatie. Menig 
medewerker wordt er inmiddels een beetje 
moe van, maar wij gaan wederom met 
vereende krachten aan de slag.  
 
Wij, de leden van CNV Publieke Zaak actief 
in het Landelijk Groepsbestuur, de OR of 
anderszins als kaderlid, staan klaar om de 
handen uit de mouwen te steken. Wij 
proberen niet het onmogelijke te bereiken, 
maar streven wel naar een aanvaardbare 
oplossing voor organisatie en medewerkers 
voor nu en in de nabije toekomst. 
 
Om het beste resultaat te bereiken is goed 
beleid nodig dat breed wordt gedragen. 
Beleid dat flexibel en geschikt is om één 
koers te varen met de andere vakorganisa-
ties, waarbij het belang van alle medewer-
kers voorop staat.  
 
CNV Publieke Zaak zal in 2010 
kaderbijeenkomsten organiseren om 
draagvlak te creëren bij de leden. Besef 
daarbij wel, dat alleen een grote opkomst 
tot meer eenheid en succes zal leiden. 
Alleen een goed bezochte bijeenkomst 
vormt een basis voor goede discussies, 
waardoor duidelijkheid ontstaat over 

uitgangspunten voor nieuw beleid.  
Denk niet “daar is de vakbond voor”, want 
wij – de leden – zijn de vakbond. Met andere 
woorden als het een taak is voor de vakbond 
dan is het dus een taak voor ons “de leden 
van die vakbond”. De vakbond, CNV Publieke 
Zaak, kan ondersteuning verlenen met 
kennis en deskundigheid op specifieke 
beleidsterreinen zoals personeelsbeleid, 
rechtspositie en reorganisaties. Dit laatste 
doet zij met grote inspanning en veel ener-
gie, maar CNV Publieke Zaak helpt ook met 
formuleren van helder beleid, zodat kader-
leden weten voor welk beleid zij gaat. Het 
doel is, dat waar de kaderleden ook acteren, 
zij één gesloten bolwerk vormen. 
 
Bestuurder en kaderleden hebben geen 
gemakkelijke taak, want managers willen 
snelheid, dat is goed maar ook risicovol voor 
kwaliteit en zorgvuldigheid. Vanwege deze 
risico’s willen wij grip krijgen op de snel-
heid, zodat wij misschien wel snel, maar niet 
te snel door de bocht gaan. Daarvoor 
gebruiken wij soms onsympathieke instru-
menten zoals advies vragen of arbitrage, 
met andere woorden soms zoeken wij de 
confrontatie. 
 
Heel recent is arbitrage gevraagd over de 
invoering van de regeling groepsfuncties en 
functiestramienen. Dit zware middel was 
helaas noodzakelijk, maar heeft ons samen 
met de andere vakbonden wel winst (de 
mogelijkheid om een rol te spelen in het 
overleg en beslissen over de functiestra-
mienen) opgeleverd. Nu kunnen wij ons 
richten op het vervolg, namelijk een goed 
overleg op basis van argumenten. Dit is een 
werkwijze waar wij ons als CNV Publieke 
Zaak prettig bij voelen want onze leden zijn 
prima in staat om goede argumenten op 
tafel te leggen. Het krachtigste wapen is 
immers nog altijd ’het juiste argument’.
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Douane verschiet van kleur • Theo Schelbergen 
 

Door de reorganisatie bij Douane 
ontstaan situaties dat mensen 
soms keuzes moeten maken ten 
aan zien van hun werkplek. 
Sommige functies verdwijnen of 
verschuiven van A naar B en dan 
is een verhuizing vaak de enige 
optie. De eerste berichten hier-
over deed menig collega 
verschieten van kleur, van de 
vriendelijke kleur groen verscho-
ten zij naar rood. Gelukkig, na een 
korte afkoelingsperiode werden 
zij cool blauw. 

 
Maar echt grappig is het niet. Het zal je 
maar overkomen dat je te horen krijgt dat er 
geen plaats meer voor je is. Met daarbij de 
mededeling: “Kijk maar eens of er iets 
anders is dat jij wilt”. Gedachten als, ik word 
in de steek gelaten of niet gewaardeerd, zijn 
dan niet weg te denken. Maar naar mijn 
mening verdienen alle Douaneambtenaren 
een pluim. Zij hebben regelmatig reorgani-
saties meegemaakt en hun werk wordt door 
de burgerij niet altijd gewaardeerd en des-
ondanks stonden en staan zij altijd in weer 
en wind klaar. 
 
Hierna zal aan de hand van een realistisch 
voorbeeld beschrijven hoe zoiets kan gaan. 
Als de douaneman of –vrouw van de eerste 
schrik is bekomen na zo’n mededeling gaan 
zij, zoals wij dat van de doorgewinterde 
douaneambtenaar kennen, hard aan de slag. 
Sneller dan wij bij blauw kunnen denken 
weten zij al wat zij willen en leggen zij de 
wens om van de Douane (groen) over te 
stappen naar de Belastingdienst (blauw) op 
tafel. Plotsklaps blijkt onze dienst, die altijd 
snel en modern wil overkomen, ineens 
minder snel te zijn. Sterker nog, wij aan-
schouwen zelf wat onze niet-ambtelijke 
omgeving altijd al zag; een groot bureau-
cratisch bolwerk waar de ene hand niet 
weet wat de andere doet. Deze bureaucratie 
is voor menig manager (gelukkig een 

minderheid) de setting om zich op eenvou-
dige wijze te onttrekken aan zijn verant-
woordelijkheid. De voortvarende 
douaneman of –vrouw krijgt dus te horen: 
“Blauw weet nog niet of jullie kunnen 
overstappen”. Bij blauw bleek de creativiteit 
al snel te zijn verdwenen, want men 
gebruikte dezelfde zinsnede met een heel 
kleine wijziging: “groen weet nog niet of 
jullie kunnen overstappen”. Ik zou bijna 
zeggen zoek de verschillen. 
 
Gelukkig wordt het wachten beloond, want 
alle wensen in het gebruikte voorbeeld wor-
den vervuld. En de goedmaker kwam snel, 
want de wensen moeten nu ineens binnen 
twee weken vervult zijn. De conclusie laat 
zich raden. Op de eerste werkdag bij blauw 
krijgt men netjes een introductie en de 
gesprekken met de nieuwe manager verlo-
pen goed. Er is zelfs aan elke overstapper 
een begeleider toegewezen zodat zij snel 
het werk bij blauw kunnen leren. Maar de 
ontnuchtering komt ook snel voor een van 
de overstappers als de volgende ochtend 
blijkt dat die manager vergeten was om te 
melden dat zijn begeleider genoot van een 
korte vakantie. Na die vakantie van de 
begeleider gaat er nog van alles mis. Maar 
ruim een week later is de stap dan toch echt 
gezet. Onze sympathieke douaneman kan 
zijn pet aan de wilgen hangen en stoer in 
spijkerbroek met een vlot overhemd aan de 
slag gaan bij blauw. 
 
Wat leren wij hiervan? Een verplaatsing gaat 
erg snel als men het pand uit moet, maar bij 
het andere pand naar binnen gaan kost 
soms meer moeite. Echter, laat je niet ont-
moedigen want wij laten je als collega niet 
vallen. Immers, in ons hart weten wij dat 
ons dit ook kan overkomen. Ook dan hopen 
wij dat onze collega’s voor 
ons klaar staan als de 
organisatie nog 
even wat tijd 
nodig heeft.
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Vogelvrij bij een reorganisatie? • Jan Rijsdijk 
 
Onzekerheid over het antwoord op die vraag 
maakt menigeen angstig bij reorganisaties. 
Wat zijn mijn rechten en zijn opdrachten wel 
altijd plichten voor mij of is het bluf van een 
manager. Laat ik gelijk de onzekerheid 
wegnemen. Rechten en plichten zijn vast-
gelegd en voor iedereen gelijk. Voor de hele 
rijksoverheid, dus ook de Belastingdienst, is 
er een sociaal flankerend beleid 2008/2012. 
 
De taakstellingen die aan de Rijksdiensten 
zijn opgelegd hebben het noodzakelijk ge-
maakt om goede afspraken te maken tussen 
vakbonden en werkgever en die vast te leg-
gen, genoemd beleidsstuk. Het doel is om 
duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen 
over hoe wij willen omgaan met de perso-
nele gevolgen van veranderingen of ver-
nieuwingen. Het uitgangspunt is daarbij 
geen gedwongen ontslagen, maar mede-
werkers van werk naar werk begeleiden. 
Voor het bereiken van dit doel is speciaal 
een mobiliteitsorganisatie opgericht. 
 
De mobiliteitsorganisatie moet de mede-
werkers helpen bij het zoeken naar een 
andere loopbaan en de organisatie kijkt mee 
naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
voor de betreffende medewerker. Daarbij 
zijn alle inspanningen gericht op het voor-

komen van een uitkeringsfase. Dit is niet 
alleen in het belang van de werknemer, 

maar ook in het belang van de 
werkgever, omdat de 

uitkeringsregeling voor 

ambtenaren beter is dan die voor niet- 
ambtenaren en daardoor dus duurder. 
Echter om werkloosheid te voorkomen is 
cruciaal de inzet van werkgever en werkne-
mer samen om met de mobiliteitsorganisa-
tie een oplossing te vinden. 
 
Wat betekent dit nu concreet. Indien een 
medewerker een beroep moet doen op de 
mobiliteitsorganisatie dan is de eerste reac-
tie teleurstelling en boosheid. Die fase moet 
men snel proberen te overwinnen, want 
anders kom je niet toe aan het ontdekken 
van nieuwe kansen en mogelijkheden. Dus 
niet alleen de werkgever heeft een inspan-
ningsverplichting, maar ook de werknemer. 
Beiden moeten hun krachten bundelen om 
een bevredigend resultaat te bereiken. Iets 
dat meestal alleen lukt met een positieve 
grondhouding. Daarnaast kan jouw vakbond 
je steunen en helpen, maar bedenk daarbij 
dat ook zij niet het onmogelijke kunnen be-
reiken. 
 
Een complexiteit in het geheel is dat ook het 
management niet altijd goed doordrongen is 
van de reikwijdte van het Sociaal Flankerend 
Beleid. Het is namelijk ook van toepassing 
op kleinere reorganisaties. Voor de onder-
nemingsraden is van belang dat zij dit ook 
weten en daar ook goed naar kijken indien 
op locaal niveau iets veranderd. Twijfel? 
Neem dan contact op met een vertegen-
woordiger van het LGB of rechtstreeks met 
CNV Publieke Zaak. 
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