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Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

p of omstreeks 4 april valt deze 

CNV Financiën Actueel op uw digi-

tale deurmat. Reden voor mij om u, 

mede namens het voltallige landelijk 

groepsbestuur Financiën, een goede 

Paastijd toe te wensen. Voor de één 

betekent dit een extra vrije dag op Tweede 

Paasdag en voor de ander een periode 

waarbij de vastentijd wordt afgesloten met 

een Paasfeest. Tegenwoordig ‘viert’ ieder 

dat op zijn of haar eigen manier en dat is 

in deze multi-culti tijd ook weer goed. 

Leven en laten leven is niet voor niets een 

gezegde in onze taal.  
 

Is er nog leven binnen de belastingdienst? 

De Belastingdienst is weer zeer regelma-

tig in het nieuws geweest. De Douane met 

de grootste drugsvangst ooit op Schiphol, 

de blauwe tak met een Volkskrant artikel 

waarin gerept werd van 1,5 tot 2 miljard 

euro oninbare schuld op jaarbasis, de 

problematiek rond de bezwaarschriften 

en de ‘extra’ (?) menskracht die daarvoor 

beschikbaar is gesteld, de mogelijke slui-

ting van de diverse kantoren in het land, 

het Kamerdebat over die sluiting, de 

blauwe vrijdag voor hulp bij aangifte 

inclusief een uitgebreide tv-spot waarin 

aandacht wordt gevraagd voor de dag des 

dagen voor het aangiftebiljet!  

Ik sla er ongetwijfeld nog een aantal over, 

het zij zo. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de 

drie heren met hun secondanten nog 

steeds in het Catshuis bezig plannen te 

smeden cq afspraken te maken voor extra 

bezuinigingen. Nu Brinkman is opgestapt 

als PVV’er is de meerderheid van het 

gedoogkabinet verdwenen en zal het er 

nog meer om spannen of deze coalitie 

standhoudt. Bezuinigingen zullen bij 

welke politieke partij dan ook wel op de 

agenda blijven staan, dus daar moeten wij 

ook niet te veel van verwachten. Laten wij 

eerst maar even afwachten waarmee het 

kabinet komt en wat de strategie van de 

CNV dan is. 
 

Een voorganger van Peter Veld (Joop van 

Lunteren) zei ooit eens “Ik kan u verzeke-

ren dat de Belastingdienst de komende 

jaren volop in beweging zal zijn, immers rust 

roest!” Of van Lunteren in de vorige eeuw 

deze storm voorzien had, weet ik niet 

maar zijn woorden worden wel bewaar-

heid. 
 

Wat te denken van het aantal arbeids-

plaatsen wat teloor gaat. Een teruggang 

van ruim 30.000 naar zo’n 25.000 fte’s 

waarvan het merendeel van de teruggang 

bij Blauw zal worden ingevuld. En wat te 

denken van de ontvlechting van Apeldoorn 

(als de plannen doorgaan) waardoor 

ongeveer de helft van de daar benodigde 

menskracht verdwijnt? 
 

De DG (Peter Veld) heeft op 6 maart jl. in 

zijn toespraak tot management, mede-

zeggenschappers en vakbondsleden in 

Utrecht gezegd dat er geen gedwongen 

ontslagen zullen vallen, maar dat de 

managers wel met volle kracht moeten 

blijven inzetten op uitstroom bevorde-

rende maatregelen. (Denk aan vrijwillig 

ontslag, outsourcen, begeleiden naar 

ander werk enz.) Wij zullen hem aan deze 

belofte blijven herinneren. 
 

Kon de dienstleiding bij de reorganisatie 

van de Douane nog boventallige mede-

werkers ‘kwijt’ bij Blauw, nu is deze exer-

citie naar een ander onderdeel niet meer 

mogelijk. Immers, de rest van de 

Belastingdienst zit, op een paar kleine 

uitzonderingen na, ook -getalsmatig 

althans- (meer dan) vol. 

De medewerkers zelf voelen niet echt de 

overtolligheid. Er ligt veel werk te 
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wachten en via doelmatigheidsgrenzen en 

diverse selectiemethodes proberen wij  

-met zijn allen - zo goed en zo kwaad als 

mogelijk, de zaak nog enigszins draaiende 

te houden. Niet alle keuzes liggen, althans 

wat de medewerkers betreft, zo voor de 

hand. Zij hadden graag andere keuzes 

gezien, maar de politiek heeft een bepaald 

bedrag over voor de Rijksoverheid en 

daarmee moeten (simpel gezegd) 

mensen, gebouwen en apparatuur van 

betaald worden. De keuze, hoe dit geld 

verdeeld kan worden mag de dienstleiding 

zelf maken, maar de hoogte van het 

bedrag bepaalt de politiek. Velen van ons 

merken op dat het geld op straat ligt en 

dat er nog veel binnengehaald zou kunnen 

worden als wij de menskracht maar had-

den. Ook het rechtvaardigheidsgevoel 

speelt een grote rol bij ons. Helaas deelt 

de politiek deze mening niet, getuige het 

regeerakkoord waarin staat dat de invloed 

van de Rijksoverheid teruggedrongen 

moet worden! 
 

Ik denk dat ongeacht wie nu op het pluche 

zit, de tijd tegen de overheid is. Wij hebben 

toch nog te vaak het stempel van traag, 

lui, inefficiënt en overgereguleerd. Dat 

laatste ligt overigens niet aan het ambte-

narenkorps maar aan de politiek zelf die 

op iedere regelgeving weer uitzonderin-

gen weet te creëren (door allerlei lobby’s).  

Verder denk ik dat verreweg de meesten 

van ons hun arbeidstijd goed invullen. 

Uitzonderingen zullen er helaas altijd zijn, 

maar daar mag de groep niet op afgere-

kend worden. Individuele gevallen zullen 

door de manager aangesproken moeten 

worden en hierbij geldt dat niet iedereen 

over een kam geschoren mag worden. De 

kwaliteit van het management bepaalt 

voor een groot deel het werkplezier van de 

groep. Een goede manager, die oog en oor 

heeft voor de zaak EN de mens, zal beter 

scoren met zijn team dan hij/zij die alleen 

voor de ‘cijfertjes‘ gaat.  
 

Binnen onze vakorganisatie is goed door-

gedrongen dat de meeste leden van ons 

zorgen hebben over de nabije toekomst. 

Zij vertellen de bovenstaande verhalen en 

zijn vaak goed ingewijd.  

Het is aan de vakbond om goed om te 

gaan met al deze verkregen informatie. 
 

U mag rekenen op een betrokken en 

professionele opstelling van uw vakbond, 

vakbondsbestuurder en landelijk groeps-

bestuur Financiën. 

Wij allen zullen er alles aan doen om de 

komende periode op een zo goed moge-

lijke manier te laten verlopen. 
 

Schroom niet om bij uw vertegenwoordi-

ger binnen de regio, van het landelijk 

groepsbestuur, of aan uw bestuurder 

(Loek Schueler) uw zaak onder de aan-

dacht te brengen. 

Geef ook informatie door aan ons als u 

denkt dat wij daar verder mee kunnen 

komen.  

Ik verwijs hierbij naar onder meer de 

acties in Emmen en Limburg die tot 

Kamervragen hebben geleid en mogelijk 

tot een aanpassing op de ‘harde’ nota 

huisvesting. 
 

Kortom kom in actie als u denkt dat uw 

opmerking er toe doet! 

Actie loont en hoe meer mensen…???... 
 

Ik wens u mede namens de 

overige leden van het LGB en 

onze bestuurder Loek, 

ondanks de sombere berich-

ten, een goede tijd toe en 

vooral mooie paasdagen. 

Graag tot een andere keer. 
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Stevig gefundeerd bouwwerk voor de Belastingdienst • Loek Schueler 

 

Gedachtegoed van Gaudi als inspiratiebron voor vakbondswerk op de werkvloer 

 

ind februari was ik voor een paar 

dagen in Barcelona. Wat een prach-

tige en bruisende stad mede dankzij 

Gaudi. Om de sfeer en het gevoel nog even 

vast te houden, ben ik in een boek over de 

werken van Gaudi gedoken en ontdekte 

parallellen met onze vakbond. Gaudi was 

zeer maatschappelijk gedreven en 

sociaal georiënteerd. In zijn nog 

onbekende fase aanvaardde hij 

een opdracht voor de  Asociacion 

Espiritual de Devotos de San José. 

Aan de rand van de stad werd een 

huizenblok opgekocht waar een 

kerk moest verrijzen ter ere van 

de Heilige Familie. Het was meer 

dan het bouwen van een kerk, 

maar zou ook een protest uit gaan 

drukken tegen industrialisering 

en het verlies van waarden. De 

bezinning op de familie moest tot 

een terugkeer van de traditionele 

waarden leiden. De kerk zou het 

centrum worden van scholen, 

werkplaatsen en vergaderruim-

tes! De parallel met onze dage-

lijkse overlegomgeving is helaas niet te 

trekken. Wel zijn statements en maat-

schappelijke doelen die hij via fascine-

rende bouwkunst tot leven brengt. 

 

De huidige denkrichting van de dienstlei-

ding bij de Belastingdienst lijkt op de wijze 

waarop Gaudi aan de slag ging. Organisch 

bouwen en op basis van voortschrijdend 

inzicht. Maar net als in Gaudi's tijd, weet 

niemand waar het uiteindelijke plaatje op 

neer gaat komen. Daarbij heeft de 

dienstleiding bij de presentatie van de 

denkrichting op vele plaatsen doen over-

komen alsof de bouwtekening al af is. 

Echter, zonder stevig fundament. Sterker, 

door de niet motiverende en confronte-

rende wijze van presenteren raken de 

vakmensen niet meer enthousiast om aan 

dit project mee te werken. Ik ken de ar-

beidsomstandigheden 

in Barcelona anno 1900 

niet, maar in onze situ-

atie verdienen de rand-

voorwaarden onze volle 

aandacht.  

Er is geen CAO, geen 

Sociaal Flankerend 

Beleid en er liggen 

initiatieven om de amb-

telijke rechtspositie 

danig te veranderen. 

Aan de vele onzeker-

heden rondom uw da-

gelijkse werk, stand-

plaats en arbeidsvoor-

waarden wil ik een 

einde maken. Gaudi's 

werk is doordrenkt met 

natuurelementen en bouwmaterialen. Ik 

ga geïnspireerd door Gaudi op pad om de 

bouwmaterialen bij u en uw kantoor te 

zien; kortgeleden al in het noorden en 

binnenkort in het zuiden van het land! 

Daar liggen de vogels, druiven, bladeren, 

dieren, etc. klaar om opgenomen te wor-

den binnen dat immense project: werken 

aan een betrouwbare, solide en gefun-

deerde Belastingdienst! 

Ik ben benieuwd naar uw schetsen voor dit 

bouwwerk. 
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Personele gevolgen bij reorganisaties • Jan Rijsdijk 

 

oals bekend is op 1 januari 2012 het 

Sociaal Flankerend Beleid voor de 

sector Rijk afgelopen. 

Al geruime tijd wordt met de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties (BZK) gesproken over de verlenging 

en voortzetting van dit beleid. Tegelijker-

tijd wordt onderhandeld over een nieuwe 

CAO. Helaas is dit ondanks alle inspannin-

gen van de bonden nog steeds niet gelukt. 

 

De minister van BZK heeft steeds volge-

houden dat er een koppeling dient te 

bestaan tussen de CAO en het SFB. 

Anders gezegd alleen als de bonden voor 

meerdere jaren een akkoord willen slui-

ten zonder salarisverhoging en bovendien 

bereid zijn andere rechtspositionele aan-

passingen te accepteren die ongunstig 

uitpakken voor de ambtenaar is er te 

praten over verlenging van het SFB. 

 

Het lijkt er op dat de m inister inmiddels 

bereid is de genoemde onderwerpen los 

te koppelen zodat er over de CAO en het 

SFB afzonderlijk gesproken kan worden.  

Of dit tot resultaat gaat leiden is nog 

moeilijk te voorspellen. 

 

Dus voorlopig zullen we het moeten doen 

met de reguliere voorzieningen die in de 

rechtspositie regelingen zijn vastgelegd 

(ARAR, RPVB enz.) als er reorganisaties 

aan de orde zijn. Juist nu komen er grote 

aanpassingen in de organisatie aan (huis-

vesting en concentratie en centralisatie 

van werk!) die een goed SFB noodzakelijk 

maken. 

Dit is van belang voor de werknemer maar 

zeker ook voor de werkgever. Immers in 

het SFB staan gerichte maatregelen om 

het reorganisatieproces voor de ambte-

naar en de organisatie zo soepel mogelijk 

te laten verlopen. 

Met kracht zullen wij er op aansturen dat 

er een nieuw en ruim SFB komt en als dit 

niet zo is alle mogelijkheden optimaal 

benutten om de flankerende maatregelen 

van het ARAR en RPVB toe te passen. 

 

Verder nog een opmerking over het begrip 

reorganisatie. Hierover bestaan veel 

misverstanden. Volgens het ARAR 

(Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement) 

is een reorganisatie iedere wijziging van 

de organisatiestructuur, de omvang of de 

taakinhoud van een ministerie of een 

onderdeel daarvan, waaraan personele 

consequenties zijn verbonden. 

 

Als je deze definitie leest is heel snel 

sprake van een reorganisatie en van de 

daarbij behorende flankerende maatre-

gelen. 
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Stenen of mensen ? • Cor Meijer 

 

lannen 

In de afgelopen periode is veel 

geschreven over de denkrichting 

van de Belastingregio’s met 

betrekking tot de concentratie en centra-

lisatie van processen. Daarnaast, en dat 

lijkt het voorgaande te overschaduwen, 

zijn ook de plannen gepubliceerd om het 

aantal gebouwen te verminderen. Deze 

plannen lopen weliswaar parallel met de 

denkrichting, maar hebben volgens mij 

een andere achtergrond. Zonder daarbij 

wie dan ook te willen verdedigen kan ik 

vrede hebben met deze achtergrond. 

Waarom?  

Taakstelling realiseren 

Naar mijn idee staan we als Belasting-

dienst voor een enorme uitdaging de taak-

stelling die is opgelegd door de politiek te 

realiseren. Deze taakstelling wordt via 

twee sporen aangepakt. Het eerste spoor 

via aanpassing van regelgeving en het 

tweede spoor is het terugdringen van de 

kosten die de Belastingdienst maakt om 

zijn werkzaamheden uit te voeren.  

De grootste uitgaven zijn personeel en 

huisvesting, een dilemma. Want wat je ook 

kiest je doet het nooit goed. Aan de ene 

kant zijn we blij met de (herhaalde) uit-

spraken dat de DG geen gedwongen ont-

slagen wil en aan de andere kant willen 

we ook niet dat het gebouw, met onze 

werkplek waar we vaak al jaren naar toe 

gaan, wordt gesloten. 

 

Werkplek versus locatie 

Ook medewerkers van de Belastingdienst 

blijken gewoon mensen te zijn met hun 

behoefte aan vastigheid, niet alleen qua 

werk maar ook qua werkplek. Ik begrijp 

dat. Ook ik heb er grote moeite mee gehad 

weg te moeten uit een pand, zo dichtbij 

dat ik bij wijze van spreken tussen 

de middag thuis warm kon eten, 

naar een ander gebouw buiten 

mijn woonplaats. Ik kan dus 

goed begrijpen dat veel collega’s 

daar moeite mee hebben.  

Aan de andere kant begrijp ik 

ook de dienstleiding. Een reden 

die ik hoorde op de laatstgehou-

den managementdag in Utrecht, 

was dat de Belastingdienst zich 

daar gaat vestigen waar ook in 

de toekomst voldoende mede-

werkers kunnen worden gewor-

ven. Met alle respect voor de 

gevoelens van de collega’s die in 

provincies wonen waar de vergrij-

zing toeslaat en waar de dienst mogelijk 

weggaat, is het een van de eerste redenen 

die volgens mij hout snijdt. Tussen nu en 

enkele jaren moeten we gaan werven, en 

de jeugd is ook voor de Belastingdienst de 

toekomst. Wel vind ik dat zo’n keuze om 

de Belastingdienst ergens te handhaven 

consequent moet worden toegepast. Het 

vertrek uit bijvoorbeeld Flevoland is dan in 

strijd met het voorgaande. 

  

P 



 

 

 

 

 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 10 • 4 april 2012 • blad 6 

 

 

CNV helpt

Vangnet 

Uit reacties op de huisvestingsplannen 

blijkt dat ik in dit stuk waarschijnlijk niet 

de gevoelens van het volk vertolk, maar ik 

vind dat ik ook als vakbondslid wel breder 

mag kijken dan alleen naar het perso-

neelsbelang. Uiteraard vind ik dat voor 

een ieder die wordt geraakt door de con-

centratie- en huisvestingsplannen 

er een goed vangnet moet zijn, 

bijvoorbeeld compensatie van 

extra reistijd en dergelijke. 

Daarnaast vind ik dat in het 

kader van één Belastingdienst 

niet alleen moet worden gekeken naar 

gevolgen voor de medewerkers van de 

Belastingregio’s, maar ook naar die van 

andere dienstonderdelen, Douane, IV-

aanbod, FIOD, BelastingTelefoon en 

B/CFD. Gelukkig worden de belangen van 

deze medewerkers al door een aantal 

ondernemingsraden meegenomen in hun 

reacties op de plannen.  

 

Tenslotte wens ik ons als CNV Publieke 

Zaak veel sterkte met het beoordelen van 

de plannen in de komende periode, we 

zullen het nodig hebben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele belangenbehartiging & ondersteuning • Olaf Schouten  

 

inds jaar en dag kent CNV Publieke 

Zaak vakbondsconsulenten. Vooral 

de laatste tijd wenden zich meer-

dere CNV leden zich tot vakbondsconsu-

lenten voor uiteenlopende zaken. Niet 

voor iedereen is helemaal helder hoe de 

individuele belangenbehartiging en onder-

steuning van de CNV leden in zijn werk 

gaat. Onderstaand daarom stap voor stap 

nog eens de procedure: 
 

 Stap 1 melden probleem/kwestie 

Hoe kan een lid met zijn/haar 

probleem in contact komen met de 

vakbond CNV Publieke Zaak? 

 

1)  Het dagelijks telefonisch 

spreekuur via CNV Infotelefoon 030-

7511048 (van 08.00 tot 18.00 uur).  

Dit nummer kan een lid ook bellen 

voor vragen over lidmaatschap, werk 

en inkomen. 

2)  Digitaal via de website CNV PZ 

door het invullen van het contact-

formulier. Ga hiervoor naar 

http://www.mijnvakbond.nl/contact. 

Aldaar worden de verschillende 

mogelijkheden aangeven. 

Bij de intake vindt al direct een eerste 

globale ‘beoordeling’ plaats van het 

probleem. Zo mogelijk krijgt het lid 

meteen een (afdoende) antwoord. 

Daarnaast worden ook de formele 

CNV regels getoetst als een probleem 

een kwestie wordt. De voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor 

bijstand zijn dan dat het lid tenminste 

drie maanden ingeschreven en 

betalend lid moet zijn én het probleem 

mag absoluut niet een 'lopend 

probleem' van vóór zijn CNV 

lidmaatschap zijn.  

S 

http://www.mijnvakbond.nl/contact
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De inhoudelijke beoordeling van het 

probleem wordt gedaan door de 

juridische medewerkers van het 

behandelteam (=backoffice) op het 

CNV-regiokantoor. Het Juridisch 

Behandelteam (BHT) bepaalt uitein-

delijk of de kwestie kans maakt en 

geeft dan bij een positieve inschatting 

juridische bijstand. 

 

 Stap 2 probleem/kwestie duiden 

Afhankelijk waar betreffend lid woont 

in een regio, wordt de kwestie door-

gestuurd naar een van de CNV PZ 

vestigingen te Den Haag, Eindhoven of 

Apeldoorn. Het gaat dan niet meer 

over een eenvoudige vraag.  
 

- De juridisch medewerk(st)er van het 

toegewezen behandelteam (BHT) 

vraagt in een brief eerst om alle 

relevante bescheiden zoveel mogelijk 

digitaal op te sturen.  

Binnen 14 dagen krijgt het lid bericht 

van zijn behandelaar (m/v). 
 

- Als het probleem een kwestie wordt, 

bewaakt de medewerker van het BHT 

ook de (reactie)termijnen. 
 

-  Van het CNV-PZ lid wordt verwacht, 

noodzakelijk voor een goede beoor-

deling, dat het BHT over een compleet 

dossier beschikt zoals is vermeld in de 

ontvangstbrief die wordt toegezonden 

aan de betrokkene. 

 

 Stap 3 probleem/kwestie 

behandeling 

De mogelijkheden die het BHT 

belanghebbende biedt zijn afhankelijk 

van de casus en de voortgang. Het 

volgende kan zich voor doen: 

a) Advies: mondeling of schriftelijk; 

 

b) Bemiddelen met werkgever: het 

voeren van overleg met de werkgever 

om het probleem op te lossen; 

 

c) Bezwaar tegen een besluit binnen 

de wettelijke termijn (6 weken) van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 

d) beroep door de CNV-regiojurist 

De juridische medewerker/regiojurist 

gaat allereerst na of de kwestie niet 

kansloos is anders is het volstrekt 

zinloos om actie(s) te ondernemen.  

Voor de volledigheid: het griffierecht –

dat per 1 januari 2012 is verhoogd- 

wordt door CNV Pulieke Zaak betaald. 

 

Tenslotte: Binnenkort komen de belang-

rijkste spelregels met betrekking tot de 

individuele belangenbehartiging op 

Internet (website) te staan.
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Zelf geregeld, goed geregeld • Ellen Rodenstein 

 

nder deze titel zagen we alweer 

enige tijd terug een brochure op 

ons bureau belanden met daarin 

het ‘Metroplan’ ofwel het overzicht van de 

P-Direkt processen. Het opvouwbare lij-

nenspel luidt met bijbehorende checklist 

voor medewerkers en managers de eerste 

kennismaking in met P-Direkt. Fijn, nog 

meer dienstverlening waar we gebruik 

van kunnen maken binnen P-Direkt. Goed 

geregeld! 

 

Goed geregeld, zelf geregeld was onder 

andere ook de make-over die het vervoer 

vanwege de werkgever onderging. De ‘NS 

Business Card’ viel daarbij als een soort 

verrassingsenvelop op de deurmat. Met 

als gevolg dat menig collega deze dan ook 

aanzag voor reclame en ongeopend in de 

grijze ton belandde. Buiten deze inciden-

ten, ‘goed geregeld’ door de werkgever. 

Geen kaartjes meer bestellen en printen 

via de B/CFD, want je kunt nu zelf het rei-

zen met de NS-Business Card bepalen. 

 

 

 

 

 

Uit het voorgaande blijkt dat onze werk-

gever niet alleen in werkprocessen zoekt 

naar sneller, slimmer en zuiniger maar 

ook in relatie tot het faciliteren van het 

eigen personeel doen zij een groter 

beroep op de eigen verantwoordelijkheid, 

de zelfredzaamheid en het zelforganise-

rend vermogen. 

En dat is mooi. Het is wel even wennen 

aan al die nieuwigheden, maar je hebt het 

meer zelf in de hand denk ik... En als ik er 

goed over nadenk is het eigenlijk niet zo-

veel anders dan voorheen. Ik was en ben 

ook nu verantwoordelijk voor het gebruik 

van deze faciliteiten. Echter, voorheen 

leek die verantwoordelijkheid meer bij de 

voorkant te liggen, bij de aanvraag voor 

het treinkaartje. Nu ligt deze meer bij het 

moment dat ik kies voor gebruik van de 

NS-Business Card. Onze werkgever 

checkt achteraf steekproefsgewijs of de 

reis een dienstreis was.  

 

Ja, het is even wennen al die veranderin-

gen. En als ik naar alle communicatie kijk 

die ervoor nodig was om iedereen op de 

hoogte te brengen van die andere werk-

wijzen is het zeker niet ondenkbaar dat er 

beginnersfoutjes insluipen. Zie je dat aan-

komen, trek dan gelijk aan de bel bij de 

helpdesk en laat het weten aan je leiding-

gevende. Zij kunnen je helpen om missers 

te voorkomen of tijdig op te lossen. En als 

het nodig is leg je de afspraken die je 

hierover maakt vast. 

 

Alleen dan is: 

‘Zelf geregeld, goed geregeld’ 

  

O 
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Nieuw op World-Wide-Web: Therapeutisch Internet • Ko Os 

inds het einde van de vorige eeuw is er 

een nieuwe wind gaan waaien over de 

wereld. Revolutionair! Een omkering 

in het denken heeft zich voltrokken.  

Waar men vroeger eerst naar het probleem 

keek, is nu de oplossing opportuun.  

De kreet “ik denk niet in problemen, maar in 

oplossingen!” is niet meer weg te denken. 

Gaat het hier om ‘loze’ woorden; window 

dressing? Nee! Zeker niet. Er zijn genoeg 

voorbeelden te noemen.  

Window dressing is misschien wel 

‘Windows’ dressing geworden.  

 
Na het socialiseren van de samenleving 

kwam in de 80-er jaren van de vorige eeuw 

de individualisering. Iedereen aan het werk 

en eigenbelang het groepsbelang. Een na-

delig neveneffect hiervan was dat de sociale 

controle steeds minder werd. Topfunctiona-

rissen grepen hun kans en het ‘grote 

graaien’ kon beginnen. De criminaliteit nam 

toe. Maar de computerwereld bracht de 

oplossing met de webcam die op de markt 

kwam. Eerst los en later geïntegreerd in de 

hardware. Mensen monteerden het appa-

raat op de meest bijzondere plaatsen. Soms 

met het idee anderen mee te laten genieten. 

Ik heb deze voyeuristische neigingen nooit 

gehad, maar werd wel incidenteel gecon-

fronteerd met deze exhibitionisten. Gaat ‘de 

cloud’ de oplossing bieden en mij afhelpen 

van deze confrontaties?  
 

Individualisering had niet alleen effect op de 

sociale controle (een webcam op iedere 

straathoek), maar maakte de mensen ook 

eenzaam. De IT wereld zag ook hier de op-

lossing. Hyves, Facebook, Twitter, Connect 

People, Yammer creëerden een platform 

voor eenzamen. De definitie van het woord 

‘vriend’ kreeg een andere lading. Onbeken-

den sloten zich, soms met een valse identi-

teit, aan bij de virtuele vriendenkring.  

Mensen die op zoek zijn naar werk, worden 

op LinkedIn lastig gevallen door opdringe-

rige ‘vrienden’. Is de oplossing van een pro-

bleem voor de één, een probleem voor de 

ander geworden? Ook hier is de oplossing 

simpel: ‘de cloud’.  
 

Agressievelingen, zuurpruimen, galspuwers 

zijn geen probleem meer. De nieuwssites en 

de blog-faciliteiten bieden een platform voor 

deze groepen. Fysiek afreageren doet 

Nederland op en naast het sportveld en in 

de sportschool. Via dergelijke sites kunnen 

mensen zich massaal afreageren. Vaak 

onder pseudoniem, omdat men, heel diep 

van binnen, weet dat wat men doet eigenlijk 

niet gepast is. ‘Geen Stijl’ is de oplossing 

voor de extremisten binnen deze groep. 

Rücksichtslos mensen beschadigen vanuit 

de anonimiteit. Iedereen zal het wel eens 

ondervonden hebben. Gaat ‘de cloud’ ons 

hiertegen beschermen?  
 

Mensen die last hebben 

van: individualisten, 

egoïsten, voyeuristen, 

exhibitionisten, opdringe-

rige vrienden, agressie-

velingen, zuurpruimen, 

galspuwers en luchtfiet-

sers voor jullie heeft de 

IT wereld eindelijk de 

oplossing gevonden: ‘TI’: Therapeutisch 

Internet ook wel ‘het virtuele gekkenhuis’ 

genoemd. Door middel van ‘cloud-compu-

ting’ worden oplossingen geboden: Elke 

groep krijgt zijn eigen ‘cloud’. Behalve ‘de 

digibeten’. Voor hen is er geen wolkje aan de 

lucht. Zij doen niet mee aan virtueel lucht-

fietsen. Zij blijven met hun nuchtere 

Hollandse benen op de grond staan, want zij 

weten dat de ‘cloud eigenaren’ op zoek zijn 

naar klantbeelden ter ondersteuning van 

marketingstrategieën. 

  

S 
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Voor u gelezen • Ellen Rodenstein 
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Wegpestbeleid? • Grietzen Tigchelaar 

 

it staat ongetwijfeld niet in het 

script wat hoort bij de rol van DG-

belastingdienst.  

Toch was het een opmerking die meer-

dere malen te horen was tijdens een be-

zoek, op 26 maart 2012, van Loek 

Schueler (CNV bestuurder Rijksoverheid) 

aan het CBG in Leeuwarden. Loek wilde 

graag kennis-

maken met de 

mensen waar-

voor zij haar 

werk doet en 

is daarom 

door de regio-

nale groep 

Noord uitge-

nodigd om een 

bezoek te 

brengen aan 

Fryslân. 

Om half acht 

’s-morgens 

stond ze al 

voor de deur 

om koffie te komen drinken bij een team 

en om negen uur waren ruim 60 mede-

werkers in de kantine aanwezig om met 

haar in gesprek te gaan. Beide sessies 

hadden min of meer dezelfde inhoud en 

deels dezelfde deelnemers. Met dit stukje 

geef ik mijn impressie van hetgeen be-

sproken is. 

 

Loek vertelt dat zij het vreemd vond dat de 

bonden pas twee weken nadat het per-

soneel is ingelicht zijn geïnformeerd over 

“concentreren tenzij...”.  Het GOBD (geor-

ganiseerd overleg belastingdienst) wat 

normaliter eens per twee maanden 

plaatsvindt heeft als gevolg van de beroe-

ring die is ontstaan in de maand maart 

twee dagen overleg opgeleverd. Vrijdag 23 

maart 2012 heeft de dienstleiding 

toegezegd een dialoog met de 

medewerkers aan te willen gaan over het 

(re) organiseren van de werkprocessen. 

Ook het tijdpad is nog onduidelijk maar 

gelukkig komt er eind maart/begin april 

een stappenplan richting medewerkers en 

medezeggenschap. 

 

Verder worden er door collega’s veel op-

merkingen en vragen aan Loek voorge-

legd, zoals: 

 

 de medewerkers in het primaire pro-

ces brengen veel meer geld op dan ze 

kosten, je zou kunnen denken dat de 

kip met gouden eieren wordt geslacht. 

De Engelsen hebben daar een mooi 

spreekwoord voor ‘Penny wise, pound 

foolish’. 

 wellicht kan het allemaal wel efficiën-

ter maar ga daarover in gesprek met 

medewerkers die van het proces ver-

stand hebben. 

 de werkgelegenheid in de periferie 

van Nederland zou in elk geval de 

politiek zorgen moeten baren. In tijden 

van spreiden van de rijksdiensten 

werd als standaard regel gehanteerd 

dat elke nieuwe werkplek indirect 

anderhalve nieuwe baan creëerde.  

200 Banen minder bij Belastingdienst 

Noord kost dus indirect nogmaals 300 

banen. 

 door vergaande concentratie krijg je 

minder zicht op belastingplichtigen en 

mogelijk Griekse toestanden. 

 hoe kan het dat medewerkers 

verplicht worden aan de taskforce 

bezwaar mee te doen, dit zou toch op 

basis van vrijwilligheid worden gere-

geld? De toetsing hiervan wordt 

gedaan door OR of door de commissie 

art. 58 (ARAR). Die hausse aan 

bezwaarschriften is toch te wijten aan 

mismanagement op het hoogste 

niveau? Al jaren roepen wij als mede-

D 
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werkers richting dienstleiding: doseer 

die ambtshalve aanslagen dan krijg je 

geen pieken bij bezwaar. En elk jaar 

gebeurt het opnieuw en uiteraard 

worden ze bekeken met af en toe een 

productie van 50 bezwaren per dag, 

dat is tenminste geen doorstempelen. 

 het is voor ons van groot belang dat 

we weer een sociaal flankerend beleid 

krijgen. Loek geeft hierbij aan dat  

minister Spies het gesprek hierover 

wil loskoppelen van de CAO. Dit biedt 

openingen om op korte termijn het 

formele overleg te hervatten. 

 hoe betrouwbaar is onze bestuurder, 

mede gelet op de wijze waarop kan-

toor Heerenveen is/wordt gesloten. Er 

lijkt toch een groot verschil aan 

beschikbare informatie te bestaan. 

 door de vele filters (jezelf/M2/M1/M0) 

in de organisatie komt slechts mond-

jesmaat de echte beleving door bij de 

staatssecretaris, dit tast toch ook de 

gelijkwaardigheid van de gespreks-

partners aan. Loek zegt dat de vak-

bonden en medezeggenschap hier 

gezamenlijk moeten optrekken. 

 er gaapt een gigantische kloof tussen 

leiding en medewerkers, af en toe 

bekruipt je het gevoel dat M0/M1 niet 

van deze aarde komt. 

 waarom staat hier alleen een CNV-

bestuurder en is het geen gezamen-

lijke rondgang van de bonden? Loek 

vertelt dat zij sinds december in dienst 

is bij het CNV en dat diverse ministe-

ries tot haar takenpakket horen. Als 

volslagen outsider vind zij het belang-

rijk om te weten wat er leeft bij de 

medewerkers van de diverse diensten 

en brengt daarom een bezoek aan 

verschillende regio’s. 

 huisvesting is toch een zaak van het 

ministerie van Financiën en niet van 

BiZa. Loek: Min. v. Fin. geeft aan op 

welke plaatsen zij vestigingen wil 

hebben maar uiteindelijk beslist BiZa 

op welke plekken rijkskantoren zullen 

zijn. 

 Assen is een jaar geleden gesloten, 

maar staat op de kaart van de 59 

mogelijke plaatsen voor rijkslocaties. 

Emmen is nog open maar staat niet op 

de kaart, zoals bekend liggen beide 

steden in Drenthe. Gaat het werk van 

Drenthe nu weer naar Assen? 

 In de denkrichting is de IH/niet winst 

na de zomervakantie aan beurt om 

aangepakt te worden. met uitzonde-

ring van de  BelastingTelefoon zijn 

binnen de Belastingdienst Noord geen 

vacatures, wat moeten wij gaan doen? 

 wat is gebeurd met het mantra ‘we 

brengen het werk naar de mensen en 

niet andersom’?  

 het nieuwe werken, alles kan overal 

en altijd, waarom moeten bepaalde 

processen dan fysiek geconcentreerd 

worden? 

 reeds geconcentreerde processen 

blijven waar ze zijn, althans volgens 

de huidige stand van zaken. De TGOR 

is marginaal geïnformeerd over de 

denkrichting alvorens het breed bin-

nen de dienst is gecommuniceerd. 

Een fatsoenlijk overleg met OR-en 

moet nog plaatsvinden.  

 

Al met al een hele lijst met vragen/ 

aandachtspunten van de medewerkers. 

Loek bedankt iedereen voor de deelname 

aan het gesprek en hoopt ons ooit, bij 

voorkeur onder een beter gesternte, weer 

te spreken.
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Openstelling vacature • CNV Publieke Zaak 
 

Vacature voor de deeltijdfunctie van vakbondsvrijgestelde 

Binnen de Rijkssector zijn op basis van CAO-afspraken een aantal zogenoemde vakbondsvrijgestelden actief 

voor CNV Publieke Zaak. Dit zijn rijksambtenaren die voor een deel van hun reguliere werkzaamheden onthe-

ven zijn, voor het vervullen van kaderwerkzaamheden voor zijn of haar vakbond. 

De vakbondsvrijgestelde voert zijn of haar werkzaamheden uit onder de verantwoordelijkheid van de betrokken 

CNV-bestuurder voor zijn of haar departement. 
 

Binnen Financiën is recentelijk een vacature ontstaan voor de positie van vakbondsvrijgestelde.  

Om die reden zijn CNV Publieke Zaak en het Landelijk Groepsbestuur (LGB) Financiën op zoek naar mensen 

uit de achterban van CNV Publieke Zaak die geïnteresseerd zijn in het vervullen van deze functie. 
 

Vakbondsvrijgestelden worden in de regel voor 50% vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden voor het 

vervullen van vakbondstaken. Deze 50% vrijstelling wordt door het centrale ministerie gefinancierd, zodat voor 

dit deel van de werkzaamheden adequate vervanging op de werkvloer kan worden geregeld. Een vrijgestelde 

wordt telkens voor de periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid de aanstelling te verlengen. Ook is er 

een proeftijd van 1 jaar. 

De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van betrokkene blijven gedurende de periode van vrijstelling verder 

onaangetast. Voor deze functie geldt schaal 9. 
 

Functiebeschrijving: 

Een vakbondsvrijgestelde, werkzaam voor CNV Publieke Zaak, functioneert binnen de bestaande verenigings-

structuur en de overlegstructuur van de Rijksoverheid. Dit houdt in dat van de vrijgestelde wordt verwacht dat 

hij of zij een actieve rol vervult binnen het Landelijk Groepsbestuur (LGB) van het betreffende departement. De 

vrijgestelde treedt desgewenst op (of gaat op termijn optreden) als vertegenwoordiger van CNV Publieke Zaak 

binnen de overlegstructuur met de werkgever en onderhoudt waar mogelijk contact met CNV vertegenwoordi-

gers in de medezeggenschap. 
  
Mogelijke onderdelen van de functie zijn: 

Bestuderen van overlegstukken en reorganisatievoorstellen en het inhoudelijk adviseren van de vakbondsbe-

stuurder over deze stukken. Informeren van de leden over de ontwikkelingen binnen departement en rijkssector, 

onder andere door het schrijven van nieuwsbrieven en herkenbaar aanwezig zijn in de organisatie als aanspreek-

punt voor CNV-leden en potentiële leden. Begeleiden van OR-leden, onder andere bij onderlinge afstemming, 

scholing en informatievoorziening. Een inhoudelijke bijdrage leveren aan initiatieven voor ledenwerving en de 

ontwikkeling van het CNV Publieke Zaak-profiel binnen de Rijksoverheid, waaronder het organiseren van bij-

eenkomsten, het voeren van OR-campagnes en het deelnemen aan werkgroepen. Het opbouwen en onderhouden 

van een informatie- en kennisnetwerk op het gebied van arbeids- en personeelsverhoudingen binnen departement 

en rijksdienst. 
 

Profiel: 

Kennis van de arbeidsverhoudingen bij de rijksoverheid en/of departementen. Bereid zijn om deze kennis te 

onderhouden en verder te ontwikkelen. Bekendheid met en betrokkenheid bij CNV Publieke Zaak en haar uit-

gangspunten. HBO werk- en denkniveau (formeel opleidingsniveau is niet noodzakelijk). Gevoel voor het func-

tioneren in een politiek bestuurlijke omgeving. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Gericht op samenwerken en ledenbinding. 
 

U kunt op deze vacature reageren door een beknopte CV en motivatie naar CNV Publieke Zaak, t.a.v. Astrid 

Besseling (a.besseling@cnvpubliekezaak.nl) te sturen. De sollicitaties moeten uiterlijk op vrijdag 13 april aan-

staande binnen zijn en zullen worden behandeld door de CNV bestuurder in samenspraak met het bestuur van het 

LGB Financiën. 

 

  

mailto:a.besseling@cnvpubliekezaak.nl
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Uitnodiging Krachtenspel • CNV Publieke Zaak 

 

Themadag voor CNV leden: Hoe bundelen jong en oud hun krachten? 

De maatschappij en dus ook de Belastingdienst staan de komende jaren 

voor een uitdaging. Oudere zogeheten “Babyboomers” stromen uit. Na 

2015 zal er pas instroom van jonge medewerkers zijn. Deze wisseling van 

de wacht staat centraal op de CNV themadag van 5 juni 2012  

Het motto van deze themadag is ‘Krachtenspel’.  

De vraag die centraal staat is: hoe bundelen jong en oud hun krachten?   

Want samen staan we sterk!  

Geen traditionele themadag dus, maar een wervelende dag waarin plaats is voor 

veel persoonlijke inbreng via nieuwe werkwijzen. De organisatie is al in gesprek met CNV 

Jongeren over hun bijdrage bij de organisatie en uitvoering van deze dag. 

Het doel van de dag is: 

 

 CNV (kader) leden informeren over de positieve gedrags– en cultuuraspecten van de 

diverse generaties.  

 Input verzamelen voor een eigen CNV geluid over hoe we in de nabije toekomst om 

kunnen gaan met het personeelsbeleid van de Belastingdienst.  

Kortom: een Menselijk Strategisch Personeelsplan (CNV M-SPP) ontwikkelen in plaats van 

een SPP dat op Financiën is gebaseerd. 

Voor de themadag zijn ongeveer 60 plaatsen beschikbaar. Heb je zin om aan de dag deel te 

nemen, stuur dan een e-mail naar: koosdewaard@kpnmail.nl met vermelding van: 

- voornaam,  

- adres,  

- postcode en woonplaats en  

- e-mailadres.  

Nadere informatie over plaats, tijd en programma volgt later. 

Voor deze dag geldt: Vol = Vol. 

 

Graag tot ziens op 5 juni aanstaande. Namens de projectgroep CNV Themadag: 

Ellen Rodenstein, Loek Schueler, Sjoerd Kuipers, Ben Vels en Koos de Waard 

 

 

Verantwoording 

Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze uitgave werkten mee:  

Henk Akkerman • Han Bekker • Sjoerd Kuipers • Cor Meijer 

Ellen Rodenstein • Jan Rijsdijk • Olaf Schouten 

Loek Schueler • Grietzen Tigchelaar • Koos de Waard 
 

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 
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