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Gesprek Staatssecretaris & Directeur-generaal • Henk Akkerman & Loek Schueler 

 

Vandaag 3 september 2014 hebben Loek 

Schueler (bezoldigd bestuurder) en 

Henk Akkerman (voorzitter van het 

landelijk groepsbestuur Financiën) aan 

tafel gezeten met de staatssecretaris 

van Financiën de heer Wiebes en de 

directeur-generaal (DG) Peter Veld. 

Alle vier de vakbonden zijn apart uitge-

nodigd om kennis te komen maken en 

een aantal onderwerpen met elkaar te 

bespreken.  

 

Allereerst viel de gestructureerde 

manier van werken van de staatssecre-

taris op. Niet alleen hield hij zich keurig 

aan de afgesproken tijd, hij had ook zelf 

onderwerpen aangedragen en gaf ons 

alle ruimte om de zaken die wij wilden 

bespreken te agenderen.  

 

De aller’heetste’ zaak is die van een cao 

voor rijksambtenaren. Hoewel de 

staatsecretaris zei (en dat wisten wij ook 

al wel) dat niet hij maar collega Blok 

over de cao voor de Rijksdienst gaat, 

heeft Loek als mede onderhandelaar 

voor de cao heel precies aangegeven 

waarom het nu echt niet langer kan dat 

er geen cao voor de rijksambtenaren 

komt. De gemeente heeft de cao voor 

zijn ambtenaren al rond, andere over-

heidsorganen ook, behalve het Rijk. 

Loek legde ook de nadruk op de gevol-

gen van het uitblijven van een cao. Alle 

rijksambtenaren hebben nu lang genoeg 

“droog” gestaan. De rek is er (al langer) 

uit en zaken als loonbeslagen komen in-

middels in alle geledingen voor waar-

mee de financiële situatie alleen maar 

zichtbaar nijpender is geworden! 

Integriteitsschendingen liggen op de 

loer als ze al niet aan de orde zijn! De 

staatsecretaris begreep wel onze 

noodkreet maar hoopte tevens dat er 

geen derde dip in de economie zal gaan 

plaatsvinden door onder andere de 

affaire met Rusland. Als dat zo is liggen 

alle kaarten weer anders zo zei hij. Ook 

onze DG begreep de noodkreet om met 

een cao te komen maar hij heeft daar 

geen invloed op vanwege het politieke 

primaat! 

Omdat wij toch niet aan de goede on-

derhandelingstafel zaten, hebben wij dit 

onderwerp verder laten rusten met de 

mededeling dat op een ander front weer 

verder gestreden zal worden. 

 

Verder vertelde Wiebes in zijn eigen be-

woordingen over het project in Amster-

dam “de Noord-Zuidlijn” waar hij toen 

verantwoordelijk wethouder voor was. 

Hij legde duidelijk uit dat doelstellingen 

helder geformuleerd moeten zijn en dat 

niet het onmogelijke gevraagd kan wor-

den voor de minimale prijs in de kortste 

tijd. Hij vertelde dit als opstapje naar de 

Belastingdienst waar ook reële 

doelstellingen met voldoende tijd en 

financiële middelen gesteld moeten 

worden. Ook vertelde hij dat er heel erg 

veel goed gaat bij de belastingdienst in 

zijn algemeenheid maar dat de pers en 

politiek juist de incidenten er uit pikt.  

 

Als voorbeeld noemde hij opnieuw het 

NS beleid waarbij het een feit is dat 

dagelijks 3% van de treinen niet op tijd 

rijdt en dat geen mens zich daar over 

bekreunt. Sterker nog, als de directie 

binnen de norm van 3% blijft krijgt zij 

een bonus!  
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Het is hem een doorn in het oog dat er 

zo veel gemopperd wordt over de zaken 

die niet goed gaan. Op alle handelingen 

die binnen de organisatie verricht wor-

den is het echt een absoluut minimale 

score. Het nadeel is dat we wel meteen 

over relatief flinke aantallen praten 

maar in verhouding van alles wat er 

gebeurt binnen de dienst gaat het om 

een zeer lage foutscore. Wat hem 

betreft is een zaak die niet goed is 

gegaan onmiddellijk rijp om toe te geven 

dat het fout is gegaan. Excuses zijn dan 

op zijn plaats en daarna weer 

onmiddellijk overgaan tot de orde van de 

dag en de zaak niet groter maken dan 

dat het is.  

 

Het toegeven van fouten is nog wel een 

ding volgens Wiebes. Wij zouden daar 

niet zo goed in zijn naar zijn opvatting. 

Als dat al waar mocht zijn, dan ligt daar 

ook een mooie taak voor het topmana-

gement en uiteraard ook voor de mede-

werkers weggelegd zo lieten wij de 

staatssecretaris weten..  

 

Verder vertelde de staatssecretaris dat 

hij politiek staat opgesteld om in de 

Kamer tekst en uitleg te geven en dat de 

DG als werkgever staat opgesteld. 

Wiebes zal zich niet inhoudelijk be-

moeien met die zaken. 

 

Wij hebben hem verteld dat wij vorige 

week met een journalist van de 

Telegraaf (op zijn verzoek) aan tafel 

hebben gezeten in een driemanschap 

van de CNV en dat wij vooral hebben 

meegegeven dat wij de staatssecretaris 

eerst de gelegenheid willen geven om 

waar te maken wat hij allemaal heeft 

gezegd en geschreven. Zijn brief (die 

ook onder meer op de beeldkrant stond) 

was voor ons voldoende aanleiding om 

eerst zijn dadendrang te zien en te 

beoordelen. Wij hebben hem verteld om 

de successen die hij boekt direct te 

delen met de 31.000 medewerkers,  

zodat zij ook zien dat er wel degelijk – zij 

het stap voor stap zoals aangekondigd 

door Wiebes – vooruitgang wordt 

geboekt. 

 

Verder hebben wij nog gesproken over 

de positie van de MBO-4 medewerkers 

en er op aangedrongen dat er duidelijk-

heid moet komen voor deze groep van 

mensen die is gaan studeren met een 

gedachte daar carrière perspectief mee 

te krijgen. Zij dreigen nu tussen wal en 

schip te vallen. Een overgangssituatie 

voor hen die daarvoor in aanmerking 

komen, lijkt ons uitermate redelijk. 

 

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor 

de inspraak en ideeën van de medewer-

kers. Het lijkt ons niet verkeerd om 

naast de top-down filosofie ook een 

bottom-up lijn te behouden. Veel kennis 

is aanwezig bij de medewerkers en laten 

wij daar ook goed mee omgaan. Dat 

motiveert hen niet alleen maar geeft 

ook erkenning voor de werkzaamheden. 

 

Tenslotte constateren wij dat in tal van 

rapporten de groep B-medewerkers niet 

meer voorkomt. Deze groep lijkt het 

slachtoffer te worden van de ‘opwaarde-

ring’ van werkzaamheden. Wij hebben 

ook hier extra aandacht voor gevraagd.  

 

Onze DG herkende zich wel in onze op-

merking en via het overlegcircuit zal dat 

te zijner tijd weer op de agenda gezet 

worden. 
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Als symboliek 

hebben wij Wiebes 

twee weckpotjes, 

inmaakzaden en 

uiteraard augurken 

zaadjes gegeven 

met de bij-

behorende tekst dat 

wij “vertrouwen op 

een groeiende 

vruchtbare  

samenwerking”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben een 

goed gevoel overge-

houden aan de 

kennismaking en 

het is nu aan de 

staatssecretaris om 

waar te maken wat 

hij gezegd en 

geschreven heeft. 

 

Uiteraard houden 

wij jullie op de 

hoogte. 

 

 

Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze 21e uitgave werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Sjoerd Kuipers • Loek Schueler  

 

 

Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 

 

en/of naar de voorzitter van de groep Financiën: 

he.akkerman@ziggo.nl 
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