
 

 

 

 

 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 9 • 22 december 2011 • blad 1 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter • Henk Akkerman  

 

Beste collega’s, CNV-leden. 

 

Alweer een roerig jaar voorbij. Wereldwijd 

gebeurt er van alles. De macht wordt her-

verdeeld in onder andere het werelddeel 

Afrika. Voordat daar echt sprake zal zijn 

van hersteld evenwicht, zullen wij weer 

minimaal een jaartje verder zijn. Zelfs in 

het Rusland van Poetin zijn mensen nu 

openbaar ontevreden. 

 

De euro staat onder enorme druk en dus 

ook de solidariteit van de EU-landen on-

derling. Waar dat allemaal toe gaat leiden, 

ligt nog in de moederschoot verborgen. 

Maar één ding is zeker, wij zullen er 

niet alleen weet van krijgen 

maar ook ten volle 

mee geconfronteerd 

worden. 

 

In ons eigen land staat 

de huidige regering 

voor een taak die zij 

zichzelf heeft gesteld, 

namelijk de overheids-

financiën op orde bren-

gen. Wij hebben al gezien 

dat de Rijksoverheid, 

maar ook de lagere over-

heden en aanverwante 

bedrijfstakken, sterk 

krimpen. Ik las van-

daag in de krant dat 

Defensie de grootste 

krimp kent maar dat de 

Belastingdienst op de vierde plaats staat 

van werkgevers die fors arbeidsplaatsen 

aan het reduceren zijn. 

 

 

Zelf hebben wij in onze directe omgeving 

allemaal kunnen zien dat heel veel men-

sen getekend hebben voor vrijwillig ont-

slag. Uiterlijk 31 maart 2012 zullen de 

laatste collega’s van die ronde vertrokken 

zijn en hebben wij afscheid mogen nemen 

van deze mensen. Gelukkig allemaal op 

basis van vrijwilligheid. 

 

Maar zal die vrijwilligheid blijven?  

Peter Veld (onze Directeur-Generaal) 

heeft eens in een recent Georganiseerd 

Overleg Belastingdienst (GOBD) gezegd 

dat sinds Thorbecke geen gedwongen 

ontslagen bij de overheid zijn geweest 

en wat hem betreft houdt hij die tradi-

tie in ere! (Ik ben onmiddellijk 

bereid die belofte te 

koesteren, opdat er 

geen onnodige onrust 

binnen onze organisatie 

ontstaat).  

 

Aan onrust was geen ge-

brek door de blog van 

Hans Blokpoel. Of het nu 

allemaal waar was of 

niet, door hetgeen ge-

zegd is in de blog is één 

ding is wel héél duidelijk 

geworden.  

De baas van Hans, 

(Peter Veld) heeft 

onmiddellijk stel-

ling genomen en ge-

zegd dat er geen speci-

fieke groepen medewerkers (dus geen 

ouderen, jongeren enz.) heilig verklaard 

worden. 
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Als er arbeidsplaatsen vervallen (dat is 

dus iets anders dan gedwongen ontsla-

gen!), dan gebeurt dat op basis van afwe-

gingen die rationeel zijn. Bijvoorbeeld het 

afstoten van gebouwen kan resulteren in 

het feit dat mensen niet meer met het 

werk mee willen verhuizen, kan voor hen 

een reden zijn om te besluiten ontslag te 

nemen. Zo ook het centraliseren van 

werkzaamheden op een of enkele locaties 

in den lande waarbij niet iedereen met het 

werk mee wil. Vul verder zelf de andere 

voorbeelden maar in. 

 

Ik hoor buitenstaanders wel eens zeggen 

dat wij (belastingmensen) zo’n grote mate 

van loyaliteit uitstralen richting onze 

werkgever. Ik denk dat dat ook onze cul-

tuur is. Wij mopperen best wel en vaak 

niet ten onrechte, maar als wij een klus 

moeten klaren gaan wij er toch weer sa-

men voor. Dat is toch ook 

het mooie van ons ‘soort’. 

Mopperen mag en kan 

gelukkig, maar de klus 

klaren doen wij (met kunst en vliegwerk 

soms) ook weer. 

 

Zelf zit ik er altijd simpel in. Werkplezier  

–ondanks diverse zorgen– zit in mijn 

genen. Op die manier houd je het naar 

mijn overtuiging ook vol bij mindere mo-

menten. Ik zie de ‘problemen’ graag stuk 

voor stuk en niet als een berg. Als ik pro-

bleem voor probleem aanpak is het ook 

geen onoverkomelijke berg meer. Handig? 

Bij mij werkt het al jaren erg prettig in 

ieder geval. 

 

Ten slotte 

Het jaar 2011 ligt, als u deze uitgave van 

CNV FinanciënActueel  op uw digitale 

deurmat vindt, alweer bijna achter ons. De 

Kerstdagen staan voor de deur, dus alle 

reden om u vanaf deze plek warme, 

gezellige feestdagen toe te wensen en een 

gelukkig 2012, mede namens alle 

landelijk groepsbestuursleden van 

financiën en onze bezoldigd 

bestuurder Loek Schueler.
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Zes dagen werken bij CNV Publieke Zaak • Loek Schueler 

  

Na een warm onthaal 

aan de Carnegielaan op 

donderdag 1 december 

jl. ben ik de afgelopen 

dagen op pad gegaan. 

Op pad om met leden te 

spreken, met andere 

bonden te overleggen 

en om werkgevers te-

genover me te hebben 

(letterlijk en figuurlijk). Een betere manier 

om me in te werken kan ik me niet voor-

stellen! Ik werk mezelf liever niet ‘van 

achter een bureau’ in, al liggen er genoeg 

dossiers klaar. Ik werk door te doen en te 

ontmoeten. Jullie kunnen me helpen met 

de afkortingen, om de essentie uit de 

stukken toe te lichten of mij bij te praten 

over de onderlinge verhoudingen. En tot 

slot dwingt de actualiteit mij om vooral op 

pad te gaan.  

En dus een warm welkom en overheer-

lijke ‘Zeeuwse bolussen’ bij mijn eerste 

overleg met de Landelijke Groep  

Financiën (LGB) op vrijdag 2 december. 

Maar geen tijd om hier te lang van te ge-

nieten, want ook daar bleek duidelijk:  

er is veel werk aan de winkel! Bij mij  

ontstond er al snel een kluwen van afkor-

tingen en notities over rijkslocaties, Regi-

stratie Niet Ingezetenen (RNI) en strate-

gisch personeelsbeleid. Echter, het groot-

ste deel van het overleg ging over de ont-

stane situatie rondom de heer Blokpoel. 

Ook bij andere overleggen speelde deze 

situatie. In het georganiseerd overleg met 

de DG en de andere bonden heeft hij zelf 

een toelichting gegeven. Maar daarmee is 

de kous niet af. De heer Blokpoel zal dit 

verhaal ook bij het personeel de komende 

tijd moeten vertellen om daarmee te 

proberen het vertrouwen terug te winnen. 

Het CNV heeft de kans niet voorbij laten 

gaan om hem persoonlijk ook bij een van 

onze bijeenkomsten uit te nodigen. Het 

enige voordeel van deze zeer vervelende 

situatie is dat de heer Blokpoel ons in de 

gelegenheid stelt om de visie van het CNV 

over samenwerken met alle generaties 

verder uit te dragen en uit te werken. 

Vandaar dat onlangs op voorstel van de 

werkgroep Medezeggenschap en Kader-

leden door het LGB is besloten om de 

themadag in 2012 over dit onderwerp te 

laten gaan. 

 

Na zes dagen kan ik nu al concluderen dat 

mijn zoektocht naar een dynamische baan 

is geslaagd. Bovendien heb ik al enkele 

leden mogen ontmoeten en spreken om 

zo met het benodigde draagvlak alle 

overleggen namens u goed te kunnen 

voeren. Maar daarmee is het vele werk 

nog lang niet gedaan! Ik ga verder op pad 

en kom jullie graag tegen.
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Nieuwe bestuurder • Henk Akkerman 

 
Impressie over Loek Schueler als bestuurder van 

CNV-Publieke Zaak met onder andere de groep 

Financiën in haar pakket. 

 

Loek heeft er bijna één maand binnen 

onze groep op zitten. Het past wellicht om 

hier een korte impressie te geven over 

hoe ik tegen haar eerste actieve maand 

aankijk.  

Loek heeft al het een en ander gedaan op 

maatschappelijk terrein en gekozen voor 

een baan binnen de vakorganisatie CNV. 

Zij heeft een politieke achtergrond als 

voorzitter van het CDJA en weet het poli-

tieke spel te spelen. De vakbond is echter 

een andere tak van sport. In de rol die zij 

hier vervult gaat het niet zozeer over het 

politieke landelijke spel, maar het spel 

tussen werkgever (onderhandelaar bij 

rijkszaken) en vakbonden. En niet in de 

laatste plaats het directe contact met de 

leden van de vakorganisatie. Zij viel op 

haar tweede werkdag al met de neus in de 

boter omdat wij op 2 december een ver-

gadering van het landelijk groepsbestuur 

(LGB) in Nijkerk hadden. Zoals wel vaker 

was het nu ook weer een pittige bij-

eenkomst zodat zij snel 

de sfeer kon proeven. Op 

maandag 5 december had-

den wij een sectoraal 

overleg (SCO) met de 

andere drie bonden ter voor-

bereiding op het GOBD van 

woensdag 7 december in Den Haag met 

onze DG. In het vooroverleg kon Loek 

kennismaken met de andere bestuursle-

den van de vakorganisaties en meteen ook 

de sfeer binnen het SCO ervaren.  

Woensdag 7 december was er GOBD-

overleg met de DG. Op deze dag was ook 

Hans Blokpoel van de partij om zelf toe-

lichting te geven op de commotie die ont-

staan was naar aanleiding van zijn blog. 

(Zie ook elders in deze uitgave) Loek en ik 

hebben de zaken die in dit overleg be-

sproken zijn verwoord in het verslag dat 

inmiddels is toegezonden. In de middag 

van de 7e december hebben wij als bonden 

onze irritatie uitgesproken richting één 

bond. Eerder had ik Marianne Wendt aan-

gekondigd dat de handelwijze van haar 

bond op deze manier niet meer te accep-

teren is. En als wij dit niet uit zouden kun-

nen praten dit tot een groot probleem bin-

nen onze samenwerking zou kunnen lei-

den. Immers, onze vertegenwoordigers 

binnen het LGB zijn van diverse zijde uit 

het land geconfronteerd met minder pret-

tige praktijken van die bond gedurende 

een langere periode. De maat was nu vol 

voor ons en één moet de boodschap ver-

kondigen en die gelukkige was ik. De dis-

cussie was na afloop van het GOBD ge-

pland met de vier bonden en er werden 

noten gekraakt. Loek zal opgeke-

ken hebben van wat er allemaal 

op haar afkwam, maar zij gaf geen 

krimp en bleef lekker koel en 

zakelijk. Dit boezemt vertrou-

wen in voor de (nabije) toekomst 

want met Loek gaan wij alle verdere 

turbulente ontwikkelingen binnen 

Financiën meemaken. Een betere 

vuurdoop kon zij zich wat mij betreft niet 

wensen.
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Bovenwettelijke WW • Jan Rijsdijk 

 

Er worden regelmatig vragen gesteld over 

de bovenwettelijk WW-uitkering. 

In 2008 zijn na een aantal aanpassingen 

van de WW per 1 oktober 2006 nieuwe 

afspraken gemaakt over de bovenwette-

lijke WW-uitkering voor de sector Rijk. 

Deze afspraken gaan in op 1 januari 2012. 

 

Als hoofdlijn is gekozen voor de volgende 

uitgangspunten en afspraken. 

 

 Ontstaan van werkloosheid moet 

voorkomen worden, maar blijkt dit 

onvermijdelijk dan moet er snel nieuw 

werk worden gevonden. 

 In de systematiek van de bovenwette-

lijke WW-uitkering wordt aangesloten 

bij de systematiek van de WW. Dit leidt 

tot vereenvoudiging van de regeling en 

is simpeler uit te voeren. 

 De uitkeringsduur van de bovenwet-

telijke WW is drie maal de duur van 

het wettelijk recht op WW zoals dat 

geldt op het moment van ontslag. Op 

dit moment is de maximale WW-

periode 3 jaar en 2 maanden.  

De maximale duur van de bovenwette-

lijke WW-uitkering is dus 9 jaar  

en 6 maanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op dit is een korte weergave van de 

regeling. In het besluit bovenwettelijke 

uitkeringen bij werkloosheid voor de 

sector Rijk is de volledige regeling te 

vinden. 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008114/geldig-

heidsdatum_15-06-2011 

 

Binnen de Belastingdienst is tot op heden 

geen sprake van medewerkers die 

daadwerkelijk zijn ontslagen en gebruik 

moeten maken van deze regeling. Van de 

formele herplaatsingskandidaten is 

niemand aangewezen, dus kan van 

gedwongen werkloosheid geen sprake 

zijn. Alle activiteiten zijn er op gericht om 

mensen van werk naar werk te helpen.  

Soms is echter wel forse flexibiliteit van 

medewerkers noodzakelijk om dit te 

bereiken. Ook voor de werkgever is het 

van groot belang dat medewerkers van 

werk naar werk worden begeleid. Immers, 

de werkgever heeft de verantwoordelijk-

heid om het personeel vervangend werk 

aan te bieden. 

Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan 

draait de werkgever op voor de kosten van 

de WW.  

 

 

Samengevat komt het er op neer dat de 

medewerker door de bovenwettelijke WW 

voor een substantiële periode inkomens-

bescherming geniet en de werkgever 

hierdoor minder snel in de verleiding 

komt om tot ontslag over te gaan. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008114/geldig%1fheidsdatum_15-06-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008114/geldig%1fheidsdatum_15-06-2011
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Terugkijken • Rien Karreman 

 

Zo tegen het eind van het jaar is het op 

veel plaatsen gebruikelijk om eens even 

terug te kijken op het afgelopen jaar.  

Ons CNV FinanciënActueel  geeft mij als 

voorzitter van de Concern Ondernemings 

Raad (COR) en CNV-lid een mogelijkheid 

om dat eens in een wat breder verband te 

doen dan alleen thuis in kleine kring 

onder de kerstboom. 

 

Medezeggenschap 

Om maar gelijk als medezeggenschapper 

met de deur in huis te vallen, medezeg-

genschapswerk is echt werk, belangrijk 

voor de organisatie en zeker voor de me-

dewerkers in die organisatie. Een goede 

medezeggenschap zorgt o.a. voor 

een juiste balans tussen 

organisatiebelang en 

medewerkersbelang bij 

de diverse besluiten  

welke worden geno-

men. Om dit werk goed 

te kunnen doen vraagt 

veel van de collega’s in de 

medezeggenschap, men 

moet beschikken over kennis 

van de organisatie en de diverse 

processen, iets weten over hoe 

besluitvorming tot stand komt, 

beschikken over een diversiteit aan 

competenties, verantwoordelijkheidsbe-

sef, maar bovenal zich betrokken voelen 

bij de organisatie en zijn medewerkers, 

onze collega’s dus. In tijden van overvloed 

en betrekkelijke rust is het voor zowel be-

stuurder als medezeggenschap vaak 

makkelijker om tot overeenstemming te 

komen en ‘leuke’ boodschappen te bren-

gen. Maar juist nu in deze tijd is het be-

langrijk om een goede medezeggenschap 

te hebben, een medezeggenschap die zijn 

verantwoordelijkheid kent, maar die ook 

niet wegloopt voor moeilijke beslissingen. 

Beslissingen die niet altijd in het voordeel 

van de medewerkers kunnen zijn, maar 

die wel belangrijk zijn voor de organisatie 

en op termijn ook voor de medewerkers in 

die organisatie. Het is ook voor de mede-

zeggenschap ondoenlijk om het voor ie-

dereen optimaal te regelen. 

 

Waar hebben wij als COR het afgelopen 

jaar ons mee bezig gehouden. Ik noem 

hier slechts een aantal belangrijke zaken. 

Belangstellenden voor het bijna complete 

pakket aan zaken verwijs ik graag naar 

onze uitgebreide verslagen van de COR-

vergaderingen en 

Overlegvergaderingen 

zoals die staan op het 

netwerk. 

 

(T)GOR Belastingregio’s 

Begin van dit jaar heeft de 

COR met de bestuurder af-

gesproken dat er voor de 

Belastingregio’s een Tijdelijke 

GroepsOndernemingsRaad zou 

worden ingesteld. De (T)GOR be-

handelt zelfstandig de zaken welke 

alleen het eigen organisatieonderdeel 

aangaan. Deze komen dan niet meer in de 

COR terecht. Hiermee heeft de COR een 

stuk van zijn taken en verantwoordelijk-

heden daar belegd waar ze ook thuis 

horen, namelijk in het eigen organi-

satieonderdeel en eigen overleg binnen dit 

onderdeel. Hiermee is ook voor de 

Belastingregio’s dezelfde situatie ont-

staan zoals die al was voor de andere on-

derdelen zoals Douane, FIOD,  



 

 

 

 

 

CNV • Groep Financiën 

Nr. 9 • 22 december 2011 • blad 7 

 

 

 

 

Toeslagen en de anderen. In de COR wer-

den onderwerpen die alleen speelde voor 

het ene organisatieonderdeel niet meer 

besproken, alleen voor de Belasting-

regio’s deden we dat nog. Met de komst 

van (T)GOR is dat dus ook verleden tijd. 

Effect was wel dat de COR een stuk 

kleiner is geworden dit jaar. 

 

Taakstellingen 

De Belastingdienst staat voor de opgaaf 

om tot structurele bezuinigingen te ko-

men van ongeveer € 400 miljoen in 2015. 

Dit gedeeltelijk door efficiënter te werken 

en gedeeltelijk door vereenvoudigingen in 

de wet- en regelgeving. Gevolg is wel dat 

we als organisatie hierdoor te maken 

hebben met een krimpende formatie en 

een bezetting die hiermee geen gelijke 

tred houdt. Het afgelopen jaar is stevig in-

gezet op uitstroom bevorderende maatre-

gelen en voor 2011 ziet het ernaar uit dat 

de belastingdienst budget technisch uit-

komt. 

Als COR pleiten wij al langer voor een 

koerswijziging, waarbij wordt ingezet op 

meer ontwikkeling van, doorstroming van 

en doorgroei van het personeel. Het is in 

onze ogen niet realistisch om te denken 

dat we als organisatie in deze onzekere 

tijden, mensen nog massaal naar werk 

buiten de belastingdienst kunnen begelei-

den. Ook vinden wij dat er een goed ‘4’ ge-

neratiebeleid moet zijn, dat we ‘blijven’ in-

vesteren in onze wat oudere generatie 

(waar ik zelf ook toe hoor). Ook hier is de 

realiteit dat velen van ons geen gebruik 

meer kunnen maken van regelingen als 

vervroegd uittreden en eerder met pensi-

oen. Doorgaan met werken tot 66 en 67 

jaar wordt de regel. Belangrijk is wel dat 

we er dan voor zorgen dat dit op een zin-

volle en gezonde manier wordt gereali-

seerd. In de komende investeringsagenda 

zien we gelukkig een aantal van onze 

standpunten terug. Zo zal er een bedrag 

van € 25 miljoen worden gereserveerd 

voor dit soort zaken. Investeren in ontwik-

keling van mensen, meer inzetten op 

doorstroom en doorgroei. Zo zal in 2012 

de stop op interne verticale doorgroei op-

geheven worden. Iets waar de COR dus 

voor heeft gepleit. Dit geeft een aantal 

medewerkers weer perspectief binnen 

onze eigen organisatie. 

 

Is alles dan hosanna. Nee, we zitten nog 

steeds met aan de ene kant een overbe-

zetting en ergens anders moeten we uit-

zendkrachten inhuren, of moet men met 

een onderbezetting werken. Dit is op lan-

gere termijn geen wenselijke situatie. Dit 

vraagt een stukje flexibiliteit van zowel 

organisatie als medewerkers. Medewer-

kers die wat anders moeten gaan doen of 

ergens anders moeten gaan werken, 

maar de organisatie die ook moet naden-

ken over creatieve oplossingen. Niet vast-

houden aan bestaande patronen, maar 

ook hier flexibiliteit.  

Denk aan Het Nieuwe Werken, meer flexi-

biliteit in arbeidstijden, tijdelijke verplaat-

singen, enz.  

 

Voor de COR 

belangrijke 

zaken. De COR 

gaat er vanuit 

dat in deze 

moeilijke tijden 

de Belasting-

dienst één is en 

dat de lasten 

eerlijk en recht-

vaardig verdeeld 

worden. 
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Huisvesting 

De taakstellingen zoals hiervoor bespro-

ken hebben ook gevolgen voor de huis-

vesting. Minder medewerkers bij de be-

lastingdienst vraagt ook minder ruimte. 

Daarnaast zijn er een aantal normen ge-

wijzigd en zijn er ontwikkelingen richting 

Het Nieuwe Werken. Dit alles betekent dat 

wij als belastingdienst met veel minder 

kantoorruimte toekunnen in de toekomst.  

Rijksbreed spelen deze zaken ook, en 

(voormalig) minister Donner van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties is dan 

ook met een kabinetsvoorstel gekomen 

om de rijkshuisvesting te concentreren op 

12 zogenaamde concentratie-

steden. Slechts onder stringente 

voorwaarden kan hiervan afge-

weken worden.  

Een voorbeeld hiervan is o.a. de 

Douane die op een aantal locaties 

aanwezig moet zijn welke niet 

onder de 12 concentratiesteden 

vallen. Dat een simpele uitvoering van dit 

besluit grote gevolgen heeft voor onze 

medewerkers en voor de dienstverlening 

is duidelijk.  

 

Als COR hebben wij in de discussies aan-

gegeven dat voor ons, het hebben van een 

eigen visie als organisatie op het inrichten 

van je organisatie, essentieel is en dat die 

visie leidend moet zijn. Niet alleen het uit-

gangspunt we moeten naar 12 steden. Op 

dit moment zijn onder druk van interne 

bewegingen en externe bewe-gingen 

zoals provincies en gemeenten in de 

Tweede Kamer een aantal moties aan-

genomen.  

Een belangrijke motie is dat de 12 concen-

tratiesteden als doel van tafel is. Nu wordt 

gekeken naar concentratie in eigendoms-

panden. Dit geeft de belastingdienst wat 

ruimte om goed na te denken over waar 

wij in het land gehuisvest willen zijn. Dit 

zal voor 2012 zeker een stevig onderwerp 

van gesprek zijn. Eén ding staat eigenlijk 

wel vast en dat is dat er keuzes gemaakt 

moeten worden. Een keuze voor de ene 

locatie kan een keuze tegen een andere 

locatie zijn. Voor ons de opdracht om de 

personele gevolgen van deze keuzes zo 

klein mogelijk te houden. Maar het is ook 

niet realistisch om te denken dat niemand 

iets zal merken hiervan, maar zoals al 

eerder gezegd de lasten moeten wel eer-

lijk en rechtvaardig verdeeld worden  

 

Vernieuwing medezeggenschap 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er bin-

nen de belastingdienst een zogenoemde 

Coördinatiegroep medezeggenschap Be-

lastingdienst aan het werk is. Deze groep 

onderzoekt o.a. wat de gevolgen van de 

veranderingen binnen de organisatie 

eventueel betekenen voor de inrichting 

van de medezeggenschap zijn. Daarnaast 

hoe wij de medezeggenschap naar 

de toekomst toe meer professio-

naliseren en aantrekkelijker ma-

ken en houden en hoe kunnen wij 

jongeren meer bij het medezeg-

genschapswerk betrekken. De 

groep gaat in twee fasen te werk.  

 

Fase 1 is zoveel mogelijk infor-

matie verzamelen. Dit zowel vanuit regel-

geving en jurisprudentie, maar ook hoe is 

het elders georganiseerd. Daarbij wordt 

ook gekeken naar de ontwikkelingen op 

dit gebied en hoe de medewerkers over 

medezeggenschap denken binnen de 

eigen organisatie. Welke beelden zijn en 

leven er. Hiertoe zijn in de afgelopen 

perioden op alle regio's en onderdelen 

interviews gehouden met medewerkers, 
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de medezeggenschap en met de bestuur-

ders. Ook houdt de groep interviews bij 

organisaties buiten de belastingdienst. 

Half januari hoopt de werkgroep met het 

resultaat van deze 1e fase te komen. 

 

Fase 2 is het verwerken van het materiaal 

uit fase 1 tot een voorstel met betrekking 

tot de inrichting van de medezeggenschap 

bij de belastingdienst. Dit voorstel wordt 

dan aangeboden aan de beide opdracht-

gevers, de COR en de directeur-generaal 

Belastingdienst, voor dit onderzoek. 

De belastingdienst is niet uniek met dit 

onderzoek. Neem als voorbeeld maar de 

ontwikkelingen bij onze collega-bonden 

van het FNV. Volgend jaar zullen jullie hier 

zeker meer van horen, al was het maar 

omdat er dan weer verkiezingen zijn. 

 

Bezinning 

Ik begon mijn bijdrage aan deze CNV-

FinanciënActueel met, dat het 

gebruikelijk is om aan het eind van het 

jaar eens terug te kijken op het afgelopen 

jaar. Ik heb dat hiervoor beschreven en 

dan vanuit de ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in de organisatie en 

vooral zakelijk. 

Toch hebben vele van ons ook 

wel de behoefte om als 

persoon eens 

achterom te 

kijken.  

Ook ik heb die behoefte 

zo aan het eind van dit 

roerige jaar.  

Wat zie ik dan? 

Een wereld die van de ene crisis in de an-

dere crisis is beland. Zekerheden waarvan 

we een paar jaar geleden dachten dat die 

ons niet meer ontnomen zouden worden 

zijn verdwenen. Landen dreigen failliet te 

gaan, pensioenen staan onder druk, lan-

ger doorwerken en noem maar op. 

Ook binnen de organisatie zoeken vele 

collega's zekerheid en is er onrust. Dit uit 

zich soms in hoe we met elkaar omgaan in 

discussies op de beeldkrant en de diverse 

forums. Ook dit jaar heb ik en met mij 

velen weer afscheid moeten nemen van 

familie, vrienden, collega's en bekenden. 

Soms heb je daar vrede mee, maar soms 

is het niet te begrijpen dat dat al zo jong 

moet gebeuren. Dit drukt mij wel regel-

matig met de neus op de feiten en laat mij 

zien dat alles redelijk betrekkelijk is. En 

dan ga je waarderen dat we in een land 

als Nederland wonen. Dat we bij een 

dienst werken waar werkzekerheid toch 

nog wel redelijk gegarandeerd is. Maar 

bovenal dat het belangrijk is om zinvol 

werk te hebben en gezond ons pensioen 

mogen halen. Daarom voel ik mij ook 

thuis bij ons CNV. Ik ga straks met Kerst 

genieten van de kinderen van onze 

Chinese pleegkinderen waar wij gelukkig 

opa en oma van mogen zijn. De oogjes bij 

het uitpakken van de cadeautjes maken 

veel goed.  

 

 

Ik wens jullie allemaal heel fijne dagen en 

een gezond 2012. 
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Van horen zeggen! • Ko Os 

 

Iedereen kent dat wel. Het in een 

groep doorfluisteren van een bood-

schap. De laatste persoon zegt 

hardop wat de eerste persoon 

gezegd zou hebben. Het resultaat 

is vaak hilarisch. Men mag van geluk 

spreken dat er nog iets van de oorspron-

kelijke boodschap over is. 

Miscommunicatie is hier het toverwoord. 

Een excuus voor alles dat fout loopt. Mijn 

stelling is dat communicatie niet fout kan 

gaan. Miscommunicatie bestaat niet! 

Bijvoorbeeld: er wordt iets gezegd 

(zender) en ik hoor dat. Waarop ik het bin-

nen mijn context plaats. Hetgeen ik hoor 

is: “de melkboer is gek...”. Dat past pre-

cies in wat ik wil horen, want ook ik twij-

felde al langer aan het feit of hij normaal 

is. Gelukkig wordt mijn beeld nu bevestigd 

door een derde. De zender heeft natuurlijk 

helemaal niet gezegd dat de melkman gek 

is. Zijn opmerking ging over het feit dat de 

melkboer bloemkool lekker vindt.  

Is er nu iets fout gegaan? Volgens mij niet. 

Ook heeft de zender niets fout gedaan, 

want hij heeft iets heel normaals gezegd. 

Het wordt nog mooier! De melkman ver-

neemt via via dat ik twijfel aan zijn ver-

standelijke vermogens en hij verklaart dat 

ik identiteitsfraude pleeg door me voor te 

doen als psychiater.  

Kortom; zo werkt communicatie. Het is de 

basis voor verwarring en misverstanden. 

Volgens mij is het juist de bedoeling dat 

communicatie verwarring schept. Niet al-

leen de eigen context van de zender en de 

ontvanger zorgt voor verschillende 

beelden, maar ook de manier waarop iets 

gezegd wordt en iets verstaan wordt.  

Het non-verbale deel van communicatie is 

soms essentieel. Wanneer ik “ja” zeg en 

op datzelfde moment “nee” schud. Dan 

zal de ontvanger begrijpen dat ik “ja” 

schertsend bedoel. Maar ziet hij dat niet, 

dan heb ik volgens hem ingestemd. 

Nog een voorbeeld: Ik roep luid op een 

plein dat vol staat met mensen, dat de 

melkbezorger gek is. De mededeling zal 

verdwijnen in de massa. Er treedt geen 

enkel effect op. Iedereen laat het bericht 

langs zich heen gaan. Zelfs mijn non-ver-

bale expressie heeft geen enkele invloed 

op de duizenden ontvangers.  

Maar nu schrijf ik dezelfde 

mededeling op en plaats het via een 

sociaal medium op het internet. Dan 

is het hek van de dam. De reacties 

zullen variëren van: “dat ik gelijk heb” tot 

de inmiddels op internet normale 

‘doodsbedreigingen’. Misschien wel 

honderden reacties. Want zonder de 

ander aan te kijken en lekker veilig achter 

de PC, iPad of telefoon is het geoorloofd 

om ongestraft van alles te schrijven. De 

enige voorwaarde is dat de schrijver er 

een goed gevoel van krijgt. 

Tenslotte moet mij van het hart dat ook ik 

me lekker veilig voel bij 

het schrijven van deze 

column. Ik krijg er een 

goed gevoel van en naar 

mijn non-verbale 

expressie moeten jullie 

maar raden. Maar ook ik 

heb met dit verhaal het 

ultieme doel van communiceren behaald.  

Lekker veel verwarring scheppen… 
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Uitnodiging • Henk Akkerman 

 

Op 13 januari 2012 houdt het Landelijk 

Groepsbestuur Financiën een vergadering 

in Nijkerk. 

Op de agenda staat een bezoek van Hans 

Blokpoel gepland. Ten tijde van dit schrij-

ven heeft Hans Blokpoel nog geen beves-

tiging van die datum 

kunnen afgeven maar 

houdt u zelf die dag ook 

vrij in uw agenda.  

Wij nodigen alle 

kaderleden uit om die 

dag naar Nijkerk te 

komen om vragen aan 

de algemeen directeur van ‘Blauw’ te 

stellen. U krijgt -als die datum definitief 

bevestigd wordt- een uitnodiging per e-

mail.  

Wij rekenen op een goede opkomst en 

verwachten dat u uw vragen en opmerkin-

gen bij hem kwijt kunt. Binnen het GOBD 

hebben wij de algemeen directeur vertelt 

dat hij het vertrouwen van de mensen 

moet zien (terug) te winnen. Wie anders 

dan hij zelf kan dit het beste doen.  

 

Houd uw uitnodiging in de gaten en reser-

veer deze datum alvast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 

Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze uitgave werkten mee:  

Henk Akkerman • Han Bekker • Rien Karreman • Sjoerd Kuipers  

Ellen Rodenstein • Jan Rijsdijk • Loek Schueler • Koos de Waard 
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