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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 

oor u ziet u weer onze digitale 
uitgave. Vanuit tal van invalshoe-
ken is er weer geschreven. Wij 

prijzen ons gelukkig dat onze vertegen-
woordigers in de vakbond in alle disci-
plines van de organisatie werkzaam zijn. 
Voor de kenners onder ons van groen, 
rood, paars, blauw en welke kleur nog 
niet meer. Ook zijn wij 
goed vertegenwoordigd in 
tal van overlegorganen, 
van OC’s (MR’en), OR’en, 
GOR, COR, GOBD en GO 
Financiën1 aan toe.  
 
Juist door veel mensen in 
al die geledingen te 
hebben, kunnen wij ook 
daadwerkelijk meepraten 
en -denken over ‘onze 
werkgever’. 
Ik dank alle schrijvers 
weer voor hun inzet en 
bijdrage.  

Als een artikel vragen bij u oproept, 
kunt u reageren naar de schrijver/ster 
toe. Wilt u mailen dan kan dat ook 
rechtstreeks aan hen, aan Loek 
Schueler l.schueler@cnvpubliekezaak.nl  
of aan mij he.akkerman@ziggo.nl  
 
Ik wens u veel leesplezier. 

                                                           
1 Onderdeelscommissies  (bij de douane 
genaamd medezeggenschapsraden), 
Ondernemingsraden, Groepsondernemingsraad, 
Concern Ondernemingsraad,  

Georganiseerd Overleg Belastingdienst en 
Georganiseerd Overleg Financiën 
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Impressie Themadag ‘Anders’ • Loek Schueler   

p 23 april jl. vond in Nijkerk de 
themadag 'Anders' plaats. In 
aanwezigheid van ruim 100 CNV-

leden zijn Jaap Smit, voorzitter CNV 
vakcentrale, en  
Aly van Berckel, MT-lid 

Belastingdienst, met 
elkaar in discussie 
gegaan. Onder de 

noemer van 'anders', zijn 
grote thema's tussen de 

sprekers en de zaal besproken, 
zoals sociaal akkoord, aantrekkelijke 

werkgever, solidariteit tussen 
generaties en duurzame inzetbaarheid. 
 
De discussie was interactief, zowel tus-
sen de sprekers als met de zaal. Boven-
dien kregen de aanwezigen de gelegen-
heid om de Vraag van de Dag aan Jaap 
Smit, Aly van Berckel of Loek Schueler 
te stellen.  
 
Hier werd enthousiast gebruik van 
gemaakt.  
Eén van de vragen voor Aly ging over de 
droomstage en of een van onze leden 
een dag met haar mag meelopen. 
Spontaan heeft Aly hierop direct geant-
woord, dus geen vraag was brutaal. De 
niet beantwoorde vragen zijn doorgeleid 
naar de sprekers, en zij hebben deze 
alsnog beantwoord gekregen. 

Aly van Berckel: "Ik heb grote waarde-
ring voor de medewerkers, ondanks de 
soms negatieve beeldvorming in de pers 
en politiek.  
In ons dagelijks werk hebben wij de 
afgelopen tien jaar te maken gehad met 
vijf verschillende kabinetten en hun 
plannen en ambities. Dit heeft veel 
gevraagd van onze organisatie.  
Wij besteden veel aandacht aan de 
inzetbaarheid van iedereen. Zo werkt 
het Employability Center niet alleen aan 
de werving maar helpt medewerkers bij 
hun eigen ontwikkeling. Bovendien kun-
nen ervaren medewerkers mentor zijn 
voor deze nieuwe generaties. Maar kun-
nen zittende medewerkers ook veel 
leren van de nieuwe instroom." 
 
Jaap Smit: "Werknemers zijn geen 
kostenpost, dus bouw aan een relatie 
tussen werkgever en werknemer. Het 
onderlinge vertrouwen waarbij ook zicht 
op continuïteit hoort, lost de angst voor 
mobiliteit voor een groot deel op. Maar 
blijf ook bouwen aan onderlinge solida-
riteit. Stop met het creëren van tegen-
stellingen tussen generaties.  
 
Dank voor het goede gesprek over toe-
komstige veranderingen die we moedig 
tegemoet moeten treden."
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Haagse sores • Loek Schueler 
 

oordat de temperatuur in Neder-
land de normale zomerse gemid-
delden bereikte, liep de tempera-

tuur in Den Haag de afgelopen maanden 
hoog op.  

Ik heb het dan 
onder meer 
over de dis-
cussie over de 
fraude op de 
huurtoeslag 
door 
Bulgaren. Het 
gevolg was 
een lang en 
verhit debat in 
de Tweede 
Kamer.  

 
Voor, tijdens en na het debat heb ik 
diverse reacties van leden gekregen. Die 
input, de ware anekdotes over jullie 
dagelijkse werk, heb ik als bestuurder 
nodig. Hopelijk willen jullie deze verha-
len de komende tijd ook aandragen ter 
voorbereiding op onze discussie met 
staatssecretaris Weekers. In het debat 
heeft Weekers zelf aangekondigd tijd te 
gaan besteden aan gesprekken met 
medewerkers, via de OR en de vakbon-
den. CNV heeft dit aanbod met beide 
handen aangegrepen om onze leden de 
mogelijkheid te geven de dagelijkse 
praktijk aan hem te schetsen. Politieke 
keuzes worden immers vertaald naar 
jullie dagelijkse werk. Dit loopt niet 
altijd op rolletjes ... 
 
 

Wat mij opvalt is, dat jullie juist bewust 
bij de Belastingdienst zijn gaan werken 
om solidair, integer en volgens afspraak 
geld toe te kennen of in te vorderen. 
Juist jullie zien dagelijks via systemen of 
via de papieren werkelijkheid grote ver-
schillen/problemen. Toch zijn er 
(politieke) keuzes die eisen dat jullie 
hiervoor (gedwongen) de ogen moeten 
sluiten en het verschil/probleem weg 
moeten schuiven. Ik kan niet anders 
concluderen dan dat dit indruist tegen 
jullie opgave en opdracht. Sterker nog, 
het druist in tegen jullie werkethos. Dit 
probleem beperkt 
zich helaas niet 
alleen tot de afdeling 
toeslagen ... 
 
Het CNV wil niet via de Beeldkrant of 
media in gesprek gaan met eigen leden 
en Weekers. We hebben een gesloten 
forum geopend om de discussie te voe-
den voordat we in gesprek gaan met 
Weekers.  
Ik nodig jullie van harte uit om enerzijds 
de dagelijkse voorbeelden van politieke 
opdracht versus uitvoering en voorbeel-
den van wat beter kan/moet en ander-
zijds suggesties te doen om dit te verbe-
teren. Ga naar 
www.mijnvakbond.nl/Discussie-Toeslagen 
en log in met uw gebruikersnaam en 
eigen wachtwoord.  
 
Opmerking eindredactie:  
Als dat niet lukt:  
gebruikersnaam (=relatienummer) 
wachtwoord (=geb. datum: dd-mm-jjjj) 
  

V 

Belastingdienst
Toeslagen
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Een tweede voorbeeld om meer werk te 
maken van onze VAKbond is ontstaan 
tijdens de Themadag ‘Anders’.  
Het gaat over de mogelijke plannen om 
de inning van (kleine) bedragen uit te 
besteden aan commerciële 
incassobureaus. Ook daarbij spelen 
politieke opdrachten een rol op de 
achtergrond.  
Ik wil de kennis en expertise van CNV 
leden veel meer benutten. Dus ook bij 
dit onderwerp starten we binnenkort 
een besloten forum. Op basis van de 
input en discussie hoop ik samen met 
enkele CNV-leden een visiestuk te 
kunnen schrijven om te bespreken met 
de dienstleiding. Meer informatie 
hierover volgt. 
 
De Haagse sores speelt in de dagelijkse 
pers- en andere media een grote rol. 
Voor de bühne zijn deze discussies 

(soms schrijnend) zichtbaar. Ik wil er 
voor zorgen dat jullie dagelijkse vak-
werk meer in het licht komt te staan.  
 
Ik neem jullie vak serieus en wil op 
belangrijke momenten met jullie erva-
ring aan de voor- en achterkant mee-
denken zodat de juiste keuzes gemaakt 
kunnen worden. Het zijn jullie (dage-
lijkse) dilemma's bij de uitvoering en 
onmogelijke (politieke) opdrachten.  
Schouders ophalen of zeuren is niet 
onze stijl.  
 
Ik ga met jullie hulp voor een CNV dat 
reële praktijkverhalen vertelt en 
oplossingen aanreikt waar dat nodig is. 
Zonder jullie heb ik die verhalen niet, 
dus laat je horen, zodat we samen bou-
wen aan werkplezier en goede resulta-
ten voor de dienst waar jullie zo hard 
voor willen werken.

 
 
Algemene Ledenvergadering • Loek Schueler 
 

p 23 april jl. vond in Nijkerk na de 
lunch van de themamorgen 
‘Anders’ de (statutaire) Algemene 
Ledenvergadering plaats.  

 
Ongeveer 60 CNV-leden 

stemden in met het 
jaarverslag en de 
jaarrekening over 2012 en 
konden zich vinden in de 
activiteitenplannen voor 
2013.  
 

Aansluitend werden de 
hoofdlijnen van het Van Werk Naar 
Werkplan voor de Belastingdienst 

gepresenteerd.  
De presentatie, het getekende akkoord 
en een toelichtende brief namens de 
heer Blokpoel staan op de pagina van 
CNV Financiën: 
www.mijnvakbond.nl/financien  
 
De komende periode is er een mogelijk-
heid om een toelichting te krijgen voor 
de regio's of in uw eigen kantoor. Stuur 
dan een mailtje naar: 
l.schueler@cnvpubliekezaak.nl 
 
Via de Regionale Groepen zal de 
behoefte aan zo'n bijeenkomst worden 
gepolst en gepland. 

O 
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Van RPVB naar PUB • Sjoerd Kuipers 
 

 
 

n het Georganiseerd Overleg 
Belastingdienst (GOBD) van 30 
mei jl. is overeenstemming 

bereikt over de ‘Personele Uitvoerings-
bepalingen Belastingdienst’ (PUB). Het 
PUB is het sluitstuk van de Werkgroep 
Herziening RPVB (Reglement Perso-
neelsvoorschriften Belastingdienst). 
Medewerkers van het directoraat-gene-
raal Belastingdienst (DGBel) hebben 
hierin uitstekend werk geleverd in 
samenwerking met vertegenwoordigers 
van het SCO-GOBD2 en ook van de 
Concern Ondernemingsraad Belasting-
dienst(COR).  
Om het PUB zoveel mogelijk een echt 
eigen, specifiek document voor de 
Belastingdienst, te laten zijn is het 
bestaande RPVB zo goed mogelijk 
‘geschoond’ op algemeen geldende 
regelingen. Het is ook geactualiseerd. 
Dat wil zeggen: geschoond op verou-
derde bepalingen of afspraken die niet 
meer gelden of van toepassing zijn en 
bijgewerkt ofwel geldende bepalingen 
en afspraken die nog niet in het RPVB 

                                                           
2 Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel 
in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst, 

verwerkt waren. Daarbij heeft het SCO 
in de GOBD-vergadering een kantteke-
ning geplaatst die te maken heeft met 
de invoering van het Eigen Regie model. 
 
Bij ziekteverzuim werken we volgens 
het Eigen Regie model dat is ingevoerd 
in 2009. Inmiddels is dit geëvalueerd en 
wordt er gemonitord. De aanpassingen 
in beleid en Verzuimprotocol zijn des-
tijds afgestemd in de COR maar niet op 
rechtspositionele aspecten in het GOBD. 
Bovendien heeft de COR inmiddels, in de 
RPVB-werkgroep, gemeld dat zij het 
protocol opnieuw willen aanpassen. En 
het SCO heeft inmiddels, van de afge-
vaardigde in de klankbord/expertgroep 
Eigen Regie, een adviesrapportage met 
verbeterpunten.  
Een en ander zou wat betreft ‘rechten 
en plichten’ bijeen moeten komen in het 
hoofdstuk Arbeidsparticipatie van het 
PUB. Afspraak is om het PUB nu wel 
met dit hoofdstuk te publiceren maar 
met de opmerking dat het herzien 
wordt. Dit wordt op korte termijn opge-
pakt.  
 
Belangrijk verbeterpunt wat het SCO 
betreft, is om de bij wet geregelde “vrije 
toegang” (van medewerkers) “tot de 
bedrijfsarts” beter te borgen. Met het 
Eigen Regie model is de eigen rol van 
manager en medewerker meer naar 
voren gehaald en de rol van de bedrijfs-
arts meer op afstand gezet. Dit geeft 
soms ongewenste situaties (manager 

met andere woorden de vakbonden CNV Publieke 
Zaak, Abvakabo FNV, CMHF en NCF) 
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dreigt ‘op de stoel bedrijfsarts’ te belan-
den bij het accepteren van de ziekmel-
ding of de inzetbaarheid te bepalen. De 
medewerker durft niet te vragen om een 
doorverwijzing naar de bedrijfsarts, en 
er is geen bedrijfsarts in beeld om te 
de-escaleren). 
 
PUB op Rijksportaal 
Het PUB wordt digitaal beschikbaar 
gesteld via het Rijksportaal waar ook de 
algemene personele regelgeving te 
vinden is. De (in GOBD overeen te 
komen) aanpassingen worden per 
kwartaal verzameld in een update. 
De updates worden verwerkt in Rijks-
portaal. Omdat de vakcentrales, 
ondanks oude SOR-toezegging, geen 
toegang hebben tot Rijksportaal 
ontvangen zij de PUB als PDF.  
 
DGBel is inhoudelijk verantwoordelijk 
voor de updates en ook voor het versie-
beheer. DGBel gaat nu aan de slag met 
het goed archiveren van het oude RPVB 
met alle supplementen, de nieuwe ‘nul-
versie’ van het PUB en alle daarna te 
publiceren nieuwe versies. Nu er niet 
meer met supplementen gewerkt wordt, 
zal bij elke nieuwe PUB-editie opgave 
gedaan worden van de aanpassingen.  
 
Het moet, zo stelt ook het SCO, inzichte-
lijk blijven wat op welk moment de gel-
dende regeling, bepaling of afspraak is.  
 
 

PUB-opleiding 
Het directoraat-generaal Belasting-
dienst voorziet, samen met vooral 
Belastingdienst/Centrum voor Kennis en 
Communicatie, in een gedegen opleiding 
voor vooral HR-adviseurs.  
De directeur-generaal heeft toegezegd 
dat elke SCO-centrale één kaderlid mag 
aanmelden voor de opleiding. En verder 
dat het opleidingspakket aan de centra-
les ter beschikking wordt gesteld voor 
eventuele verder interne voorlichtings-
doeleinden. Opleiding en materiaal zijn 
momenteel in uitwerking. Er komen 
twee pilot-rondes waaraan COR-leden 
en HR medewerkers meedoen. 

 
Opmerking eindredactie: 
Op de landelijke beeldkrant Belastingdienst 
van 17 juni 2013 is hierover ook een 
nieuwsbericht verschenen. 
 

  



 

CNV • Groep Financiën 
 Nr. 16 • 21 juni 2013 • blad 7 

 

 
 

Hectische tijden voor de Belastingdienst • Rien Karreman 
 

m deze titel inhoud te geven start 
ik met het benoemen van een 
aantal ontwikkelingen die spelen 

bij onze dienst: 
 De reorganisatie bij belastingen. 
 De taakstellingen spoor 1 en spoor 2 

en de gelukkig achter ons liggende 
boventalligheidsbrieven.  

 De komende sluiting van diverse loca-
ties en de daarbij behorend perikelen.  

 De inspanningen met betrekking tot 
spoor 3 (intensivering toezicht en 
invordering) waarbij we als dienst 
extra geld hebben gekregen met als 
opdracht nog meer geld extra binnen 
te halen.  

 De wervingen in het kader van spoor 3. 
De keuzes welke gemaakt moeten 
worden met betrekking tot de automa-
tisering en de portfolio. 

Daarnaast hebben we nog zaken als de 
invoering van LEAN, Het Nieuwe 
Werken, duurzame inzetbaarheid en 
terugdringing ziekteverzuim. Maar ook 
zaken als het verder implementeren van 
horizontaal toezicht, de nieuwe 
gesprekscyclus, de ontwikkelingen in 
het kader van de Compacte Rijksdienst. 
Al met al toch een hele opsomming en 
dan is alles nog niet genoemd. 
Voldoende om je mee bezig te houden 
zou je zeggen. 
 
Maar nee, daar is opeens de televisie 
met een onderwerp over toeslagen-
fraude door Bulgaren. Hierin werd dui-
delijk hoe gemakkelijk het is om te frau-
deren met toeslagen en de verontwaar-
diging bij het publiek was groot. Daar 

gaat ons belastinggeld, naar het buiten-
land. Ook onze Staatssecretaris was 
onthutst dat dit zomaar kon. 
Politiek, media en maatschappij, ieder-
een dook op het nieuws en de Belasting-
dienst en zijn medewerkers kwamen er 
niet altijd goed vanaf. Ook werd er soms 
niet gehinderd door enige kennis van 
zaken gereageerd.  
Veel vragen vanuit de Kamer en brieven 
ter beantwoording en verantwoording 
hebben uiteindelijk geleid tot het lange 
Kamerdebat over de toeslagenfraude op 
14 mei jl. 

Als betrokken medewerker van onze 
dienst heb ik het debat met meer dan 
gewone belangstelling gevolgd. En ik 
denk dat ik niet enige ben die zich heeft 
afgevraagd of dit wel over de toeslagen-
fraude ging. Was men wel begaan met 
de medewerkers van de Belastingdienst 
en wilde men echt wel verbeteringen 
doorvoeren in de wetgeving. 
Waren het niet de diverse partijen in de 
Kamer die aan de wieg van de huidige 
toeslagenpraktijk hebben gestaan? 
Moest en zou er niet zo snel mogelijk 
uitbetaald worden, ondanks waarschu-
wingen, zeker ook uit de dienst, dat dit 
fraudegevoelig was?  
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Was het niet onder druk van de media 
en de politiek dat een maatregel die de 
fraude bij de kinderopvangtoeslag 
moest terugdringen werd terugge-
draaid? (Betreft de maatregel dat je de 
KOT niet meer met terugwerkende 
kracht over een langere periode kunt 
aanvragen) Is het niet de politiek die 
instemt met een steeds verdere inkrim-
ping van en bezuiniging op de Rijks-
dienst? Als douaneman heb ik de tijd 
van de botersmokkel niet meegemaakt, 
maar ik weet op dit moment de boter 
wel te vinden. 
 
In het debat is ook het vertrouwen die de 
medewerkers van de Belastingdienst in 
de Staatssecretaris hebben besproken. 
In deze discussie is ook de Concern 
Ondernemingsraad (COR) genoemd als 
vertegenwoordiger van de medewer-
kers. De Staatssecretaris 
heeft toegezegd dat hij met 
de COR gaat praten over 
verbeteringen van het 
toeslagensysteem.  
Vervolgens zal hij de 
Kamer informeren. 
Naar aanleiding hiervan 
heeft de directeur-
generaal de COR 
schriftelijk om advies 
gevraagd. De COR wil dit 
advies geven, maar zal 
hiervoor ook eerst input 
vragen aan de overige 

ondernemingsraden. De ondernemings-
raden en de groepsondernemingsraad 
hebben dit informatieverzoek intussen 
van de COR ontvangen. Deze input kan 
en mag zich richten op alle zaken die 
betrekking hebben op het vergroten van 
betrokkenheid, het beter meenemen 
van de medewerkers bij de totstand-
koming van beleid en de het beter uit-
leggen van besluiten. De COR vraagt 
verder ook naar verbeterpunten voor het 
doorgeven van fraudesignalen vanaf de 
werkvloer. Op dit moment is het advies 
van de COR nog niet gereed. De tijd lijkt 
echter wel rijp om op het gebied van de 
wet- en regelgeving vereen-
voudigingsvoorstellen te doen en maat-
regelen voor te stellen met betrekking 
tot de fraudebestendigheid. 
Natuurlijk willen we niet dat de goeden 
onder de kwaden moeten lijden, maar 

soms is dat niet te 
voorkomen. Dat is dan de 
prijs die we helaas met 
elkaar moeten betalen. 
 
Ik kom regelmatig bij mijn 
moeder van 87 jaar. Vaak 
weet ze na 5 minuten, of 
soms nog eerder, niet 
meer wat ze al gevraagd 
en gezegd heeft.  
Ik ga er van uit dat de 
herinneringscapaciteit bij 
de politiek toch iets beter 
is.
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Werken met plezier • Han Bekker 
 

e slogan “werken met plezier” is 
geen onbekende, in tegendeel 
het is een heel belangrijke slo-

gan. Dit weet ook onze vakbond, want 
enkele jaren geleden was dit een van de 
acties. Toen is weleens een film getoond 
van visverkopers in New York die “wer-
ken met plezier” op een heel bijzondere 
wijze lieten zien. 
 
Is “werken met plezier” een arbeids-
voorwaarde, iets waar onze vakbond 
onze belangen moet bewaken, of is het 
iets van ons zelf? Die vraag heeft mij 
aan het denken gezet. Mijn conclusie is 
dat het beiden is. In de verhouding tus-
sen werkgever en werknemer zal de 
werknemer een gevoel van rust, gebor-
genheid en veiligheid moeten hebben 
om te kunnen werken met plezier. Dit 

betekent dat werknemers 
behoefte hebben aan 
een (goede) CAO, een 

(goed) Sociaal Flan-
kerend Beleid en 
vooral een (goed) 
vertrouwen in het 
management. Het 
mag duidelijk zijn 
dat de tussen haken 

geplaatste woorden 
het risico zijn. Wat de 

ene medewerker als 
goed bestempeld, wordt 

door een ander als matig of slecht 
bestempeld. Vertaald naar de Belasting-
dienst stel ik dat, “30.000 ambtenaren 
zeggen “goed” is een utopie”. 
 

Vakbonden, waaronder ook onze vak-
bond, kunnen nooit bereiken dat hun 
leden unaniem de arbeidsvoorwaarde 
“werken met plezier” het resultaat van 
de onderhandelingen zullen onder-
schrijven. Ik hoor de lezers al denken: 
“lekker ondankbaar werk voor vakbon-
den”. Een stelling die ik onderschrijf. De 
critici, waar ik er af en toe ook een van 
ben, staan vaak klaar met al dan niet 
goed bedoelde en opbouwende opmer-
kingen. De bestuurders moeten dan 
altijd weer met veel geduld het hoe en 
waarom uitleggen. Om onze bestuur-
ders in staat te stellen ook met plezier 
te werken heb ik mij voorgenomen 
alleen mijn stem als criticus te laten 
horen als ik met onderbouwde argu-
menten een bijdrage kan leveren aan de 
meningsvorming. 
 
Dat brengt mij wel bij de volgende 
vraag: “als vakbonden niet in staat zijn 
te garanderen dat ik mij herken in de 
arbeidsvoorwaarde “werken met 
plezier” kan ik dat dan zelf?” Hier gaat 
het dan ook om de meer subjectieve 
vraag. Een pasklaar antwoord bestaat 
niet. Sommigen zeggen ja die bobo’s 
hebben het wel in de hand, maar wij 
sloebers niet. Ik neig er toe deze men-
sen te antwoorden dat heb je mis. Neem 
maar aan dat ook een Staatssecretaris, 
onze hoogste baas, zich korte tijd gele-
den niet echt lekker zal hebben gevoeld 
toen hij verantwoording in de Kamer 
moest afleggen. Aannemende dat hij te 
kwalificeren is als een bobo denk ik ook 
bobo’s hebben bobo problemen en 
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momenten dat zij zich afvragen: “werk 
ik wel met plezier?”. 
 
Mijn advies, kijk niet naar anderen, 
maar kijk vooral naar jezelf. Plezier 
begint bij een goede sfeer, ontdek wat 
er gebeurt als je mensen vriendelijk 
groet en of te woord staat. Het met 
elkaar rekening houden als het gaat om 
afspraken over bereikbaarheidsdiensten 
enz., tja en ook ik denk wel eens 
waarom moet ik rekening houden met X 
en wanneer houdt X rekening met mij. 
Dan denk ik maar misschien ben ik zelf 
af en toe X en dan vergeet ik het maar 
weer. 
Onthoudt dat je plezier alleen kunt her-
kennen als je weet wat het is om geen 
plezier te hebben. Dus als alles altijd 
gaat zoals jij wilt en op jouw manier iets 
als plezier ervaart, is er dan nog wel 
sprake van plezier. Nu even terug naar 
de film aan het begin van dit stuk. 
Daarin kon je zien hoe visverkopers met 
hun klanten plezier beleefden door vis-
sen naar elkaar te gooien. Inderdaad 
zag het er leuk en plezierig uit, maar je 
zult maar een tennisarm hebben dan 
vervloek je dit soort plezier, dus het is 
relatief. Werken met plezier ligt naar 
mijn mening in ieders bereik, maar ken 
jezelf, zoek naar het plezier en blijf bij 
jezelf. Alleen dan is plezier in jouw werk 
te vinden. 
 
Terug naar de arbeidsvoorwaarde 
“werken met plezier”. Misschien wel de 
moeilijkste arbeidsvoorwaarde. Daar-
voor is veel nodig, ik kan het niet alle-
maal benoemen, maar enkele voor-
waarden wil ik je niet onthouden. Nood-
zakelijk is solidariteit, wij moeten met 

elkaar samen het doel bereiken. Niet 
alleen door te nemen, maar vooral ook 
door te geven en te delen. Niet alleen 
ongenuanceerd van alles zeggen, maar 
goed nadenken en communiceren met 
elkaar. Breng kennis en vaardigheden 
in, zodat jouw vakbond sterk staat bij de 
noodzakelijke onderhandelingen. Ik 
roep al onze leden op ledenraadplegin-
gen te bezoeken en te reageren op 
stemmingen, want elke stem “voor”, 
“tegen” of “ik weet het niet” telt. Het is 
niet “jouw vakbond”, wij samen zijn “De 
Vakbond”. 
 
Jong, pak de handschoen op en werk 
mee, breng jouw expertise in en wordt 
kaderlid. 
Jong of oud, ken je iemand die geen lid 
is, probeer hem of haar lid te maken. 
Weet je niet hoe, vraag dan hulp aan een 
ander lid. 
Oud, help jonge leden om hun weg te 
vinden als kaderlid, draag je kennis en 
ervaring over en wacht daarmee niet tot 
één week voor je pensioen. 
Allen, weet elkaar te vinden, bel elkaar 
en communiceer met elkaar. Niet alleen 
formeel tijdens vergaderingen, maar 
ook informeel tijdens het werk, in pau-
zes of na het werk onder het genot van 
een lekker glas fris of iets anders. 
 
Waarom?  
Wij alleen kunnen met elkaar vechten 
voor het realiseren van het doel om te 
komen tot arbeidsvoorwaarden die als 
basis dienen voor het werken met ple-
zier. Ik wens jullie allen veel plezier toe 
in het werk.
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Duurzame Inzetbaarheid • W. Olaf Schouten 
 

en paar maanden geleden woonde 
ik een presentatie over Duurzame 
Inzetbaarheid (DI) bij van drs. 

Brenda de Jong3. Onderstaand een 
weergave van hetgeen zij heeft verteld. 
Zij gaf aan dat vanaf de zestiger-, zeven-
tiger- en tachtiger- jaren de DI meer 
aandacht heeft gekregen. Wetten zijn 
aangepast maar ook sociale regelingen. 
Een indrukwekkende en lange lijst van 
aanpassingen. Ook de opvattingen zijn 
steeds veranderd. De veranderingen die 
destijds zijn ingezet en de opvattingen 
over werkende vrouwen zijn van een 
andere orde dan de veranderingen die 
gaan over DI in de samenleving. 
Parallellen tussen toen en nu zijn er 
zeker. Het vergt een andere manier van 
kijken naar de samenleving en naar 
elkaar en daarnaast vraagt het om aan-
passingen in een sociaal economisch 
beleid en de aanpak op bedrijfsniveau.  
 
Over ouderen bestaan nog al wat voor-
oordelen waar we als samenleving vanaf 
moeten en denk dan aan: 
 Dat gedacht wordt dat ouderen minder 

productief zijn dan jongeren. De 
arbeidsproductiviteit 4van jongeren  
(25 - 45 jaar) is � 59.000,- per jaar en 
van ouderen (60 - 65 jaar) is dat  
� 76.000,-; 

 Ouderen worden zo duur gevonden, 
maar als je kijkt naar het brutoloon is de 
arbeidsproductiviteit voldoende om het 
brutoloon te compenseren; 

                                                           
3 Drs. Brenda de Jong. Zij is als adviseur en 
onderzoeker betrokken bij diverse projecten en 
onderzoeken op het terrein van medezeggenschap. 
Daarnaast schrijft zij regelmatig boekjes, brochures en 
artikelen over de medezeggenschap. 

 Gezegd wordt dat ouderen vaker ziek 
zijn en minder vitaal. Wel is waar dat als 
ouderen ziek zijn zij langer ziek zijn 
maar ook minder frequent dan 
jongeren; 

 Gesteld wordt dat ouderen zich minder 
zouden (laten) scholen, maar de eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat ook minder 
scholing wordt aangeboden. Dat minder 
scholing aan ouderen wordt aangeboden 
komt door de gedachte dat investeren in 
scholing bij ouderen minder loont. 
Althans dat denken heel veel werkge-
vers; 

 De mobiliteit zou aanzienlijk minder zijn 
bij ouderen dan bij jongeren. 

 
Misschien is minder scholing en inves-
tering door werkgevers daar ook de 
oorzaak van volgens de spreekster; 
Zo zijn er nog wel meer van dit soort 
dingen te benoemen waar organisaties 
en medezeggenschap (lees OR) meer 
aan de slag moeten de komende jaren. 
 
Destijds ging het dus vooral om het rea-
liseren van een grotere participatie van 

Via de site  http://premium.hrpraktijk.nl/auteurs/drs-
brenda-de-jong.html kunnen personeelsmanagers snel 
en betrouwbare antwoorden krijgen. 
4 Dit is het aantal eenheden product dat per werknemer 
per tijdseenheid wordt gemaakt.  
 

E 



 

CNV • Groep Financiën 
 Nr. 16 • 21 juni 2013 • blad 12 

 

 
 

vrouwen. Bij DI gaat het meer om de 
inzetbaarheid van iedereen. Waarom is 
DI nu zo belangrijk? Even enkele feiten 
op een rij. De samenleving en daardoor 
organisaties hebben te maken met: 
1. Dubbele vergrijzing te weten; een 

oudere beroepsbevolking die bovendien 
nog langer leeft; 

2. Een dubbele ontgroening; een veel klei-
nere groep jonge werknemers die in 
verhouding tot de gehele beroepsbevol-
king nog afneemt ook; 

3. Minder geboorten om de grootte van de 
groep op peil te houden volgens De 
Jong. 

 
Juist daarom moet al het aanwezige 
arbeidspotentieel thans optimaal wor-
den benut. Dat betekent meer ruimte 
bieden om ouderen langer te laten 
doorwerken maar dat is ook de plicht 
om dat te doen. Mensen die nu geen 
volle werkweken maken uitdagen om 
dat wel te doen, althans meer te gaan 
werken. Groepen die nu tussentijds af-
haken om welke redenen dan ook, 
trachten beter te begeleiden en zien 
vast te houden voor de arbeidsparti-
cipatie. Een betere allocatie van mede-
werkers en dat is een lastige klus! 
 
De samenleving en organisaties hebben 
ook te maken met een aantal trends die 
op gespannen voet staan, maar ons voor 
groter uitdagingen stelt. De zorg voor 
ouderen, kinderen en zieken komt meer 
voor eigen rekening en de samenleving 
blijft veranderen. Hoe doe je dat alles? 
Harder werken en ook nog eens meer 

zelf doen? Verschuivingen tussen secto-
ren en de vraag en aanbod die er is blijft 
actueel te weten: hoe voorkom je de mis 
match tussen de vraag van arbeid en de 
arbeidsmarkt? Sommige groepen heb-
ben al een lang arbeidsleven achter de 
rug en worden nu geconfronteerd met 
de gevolgen daarvan (=DI). Hoe ga je 
daar nu mee om? 
 
Sinds 1996 is de participatie van oude-
ren 55+ behoorlijk gestegen. Een aantal 
partijen is heel belangrijk voor DI. Daar 
hoort een beleidsagenda en een aanpak 
bij. De beleidsagenda wordt gevormd 
door de overheid aangevuld met afspra-
ken op CAO- en bedrijfsniveau. 
 
Tot voor kort had de overheid het voor-
uitzicht van vitaliteitbeleid en dat pakket 
bestond uit verschillende regelingen. 
Niemand zal het ontgaan zijn dat die 
vergaand is afgeslankt. Een van de 
argumenten daarvoor is dat het aantal 
oudere werknemers dat doorwerkt tot 
aan de pensiongerechtigde leeftijd ook 
zonder fiscale stimulansen groter blijkt.  
 
Zie de cijfers: de participatie van 55+’ers 
is tussen 1996 en 2009 behoorlijk geste-
gen van 28% naar 48%. De regering wil 
het budget gebruiken voor het bevorde-
ren van arbeidsparticipatie van speci-
fieke groepen en daarover is veel debat. 
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De landelijke Stichting van de Arbeid 
(samenwerking werkgeversorganisaties 
en vakbonden) heeft al in 2011 een 
beleidsagenda vastgesteld en die gaat 
vooral over de aandacht en het verhogen 
van de arbeidsparticipatie van de ouder 
wordende werknemer via stimulerende 
maatregelgen. Maar ze geeft een 
bredere aanzet, concreet wijzen ze op 
de cultuuromslag die nodig is. In elke 
organisatie moet het normaal worden 
dat werkgevers en werknemers samen 
investeren, zodat alle medewerkers 
gezond en gemotiveerd tot hun AOW-
gerechtigde leeftijd kunnen doorwer-
ken. In die beleidsagenda 2020 wordt 
een groot aantal maatregelen vermeld. 

Onderzoek naar scholingsarrangemen-
ten, het in kaart brengen van door-
stroom en loopbaanmogelijkheden, vor-
men van mobiliteit, maar ook het aan-
passen van ‘ontzie’ maatregelen. De af-
gelopen twee jaar zijn behoorlijk wat van 
die ontziemaatregelen aangepast. Een 
voorbeeld is de seniorendagen. Een 
misverstand is dat een hele hoop maat-
regelen niet mogen! Het mag wel, maar 
je moet die goed onderbouwen en vooral 

                                                           
5 De doelstelling van het NEN is het doen opstellen van 
Nederlandse normen en het zorgdragen voor een 

het doel aangeven wat je er mee wilt 
dienen. Zie in dit kader de site van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid; 
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arb
owet--en--regelgeving/rechten-en-
plichten/ouderen.html 
en  
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl 
 
Deze websites geven informatie om te 
zorgen voor gezonde, competente, 
gemotiveerde werknemers zodat mede-
werkers duurzaam inzetbaar zijn. 
 
Duurzame inzetbaarheid kent verschil-
lende definities en je vindt er snel wel 
een twintigtal. Een drietal heb ik nader 
uitgewerkt: 
1. De FNV formuleert dit als volgt: duur-

zame inzetbaarheid gaat om de vraag 
wat de individuele werknemer van de 
werkgever nodig heeft om gezond en 
productief door te kunnen werken, in 
ieder geval tot de pensioengerechtigde 
leeftijd. Je ziet dat hier de mens centraal 
staat en de vraag welke ondersteuning 
deze nodig heeft. 

2. Een heel andere definitie is die van 
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR), een 
onderdeel van het NEN5 instituut en 
heeft een heel ander karakter: duurzame 
inzetbaarheid is het vermogen van de 
medewerker om nu en in de toekomst 
toegevoegde waarde te geven voor een 
organisatie en daarbij ook deze als 
tweede meerwaarde zelf te kunnen erva-
ren. Hier staat de organisatie meer cen-
traal en wat de medewerker daar zelf 
optimaal aan kan bijdragen. 

actieve inbreng bij het tot stand komen van mondiale en 
Europese normen op verschillende terreinen; 
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3. De ZonMw6 met als opdrachtgevers  het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en de Nederlandse Orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). heeft weer een hele andere defi-
nitie: duurzame inzetbaarheid betekent 
dat werknemers in een arbeidsleven 
doorlopend over daadwerkelijke 
realiseerbare mogelijkheden 
alsmede over de voorwaarden 
beschikken om in huidig en 
toekomstig werk - met behoud van 
gezondheid en welzijn - te blijven 
functioneren. Dit impliceert een 
werkcontext en een attitude die een 
werknemer in staat stelt tot een 
motivatie om deze mogelijkheden te 
benutten. Leuke toelichting hierop: 
als iemand de fysieke vaardigheden 
heeft om te fietsen kan die fietsen. 
Als hij/zij geen fiets heeft gaat dat 
niet. Dat kan ook niet als er geen 
begaanbare wegen zijn. Als er 
evenwel een wet is die personen 
verbiedt te fietsen kan het ook niet. 

 
Het mooie van definities is de samen-
hang voor zowel medewerker en organi-
satie.  
 
Kort door de bocht is DI wat wij allen 
willen: lang, gezond en ook gemotiveerd 
aan het werk blijven. Dat is wat zoveel 
mensen zo aanspreekt. Het gaat om zin 
hebben in je werk, gezond blijven, 
plezier hebben en er in groeien. Laat het 
dan ook daarover gaan! 
 
Interessant zijn de vele voorbeelden die 
onder de noemer DI zijn gepresenteerd, 
waarbij je je wel kunt afvragen of dat 
                                                           
6 Organisatie ter verbetering van preventie, zorg en 
gezondheid door het stimuleren en financieren van 
onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 
 

wel een voorbeeld is van DI. Denk hierbij 
aan het simpel en puur afschaffen van 
de seniorendag. Of het invoeren van een 
fietsregeling als zijnde DI. De definities 
DI laten een aanzienlijk breder beeld 
zien. Hoe laat je DI nu een echt 

waardevol begrip worden in de 
organisatie? Medezeggenschap 
moet eerst kijken naar: wat 
verstaat de directie/organisatie 
onder DI? Daarna kijken wat je er 

als OR zelf onder verstaat en van 
vindt als je er iets mee wilt doen.  
 
Handvatten om zelf dingen te 

formuleren en uit te zoeken: kijk 
voor interessante informatie op 

websites waar je medewerkers een 
perspectief kunt geven . Maak je de 
medewerker ook enthousiast? Gaat 

het enkel over harder  werken? Heeft 
de organisatie een visie waar de 

organisatie over vijf jaar wil staan met 
DI? Gaat het om een lange termijnbeeld 
en is er zicht op de huidige 
inzetbaarheid en de eventuele knelpun-
ten die nu bij medewerkers spelen?  
Of wordt daar nu gewoon onder ver-
staan: het sleutelen aan mensen en dus 
harder werken? Of gaat het minstens 
ook om sleutelen aan werk om, in de zin 
van de definitie van ZonMw te blijven, de 
context. 
Een heel relevante vraag is: waarom 
doen we het allemaal en om welke 
groepen gaat het? Welke groepen zijn in 
de organisatie belangrijk als het gaat 
om DI? 
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Zijn er voldoende leidinggevenden met 
voldoende bagage om de medewerkers 
goed te begeleiden/faciliteren in hun rol 
en om de inzetbaarheid van 
medewerkers op peil te houden? 
Worden werkplekken ook echt onder de 
loep genomen waar de inzetbaarheid 
echt een probleem is? Wordt aandacht 
besteed aan het issue “Lol hebben in je 
werk” en dus met andere worden: de 
motivatie van medewerkers? Het gaat 
om bevlogenheid en betrokkenheid van 
medewerkers.  
Is vitaliteit ook meer dan: niet meer 
roken, niet meer drinken, minder eten, 
minder werken of buigt de organisatie 
zich ook over de vraag hoe mensen 
vitaal een belangrijke 
levensfase in kunnen 
gaan? Hoe kan de 
inrichting van 
werktijden en 
flexibele contracten 
daar aan tegemoet 
komen? Aardig is het 
voorbeeld in dat kader 
om hoe je bij nachtarbeid 
door middel van een 
brochure je slaapritme het 
beste op orde kunt krijgen. Het 
grootste probleem was het aanpassen 
van het hele werkrooster. 
 
Cruciale vraag waar het altijd om gaat 
bij “onze” inzetbaarheid is: wordt er dan 

ook werkelijk een dialoog gevormd en 
gecommuniceerd met de mensen?. Of 
gaat het om het invullen van lijstjes, het 
meten van de inzetbaar en het 
terugkrijgen van rapportages waarbij 
vervolgens wordt aangegeven, dat als 
een gesprek wilt hebben met je 
leidinggevende dat dit kan? DI is toch 
echt iets anders als je het goed wilt 
doen!  
 
Een hele waslijst om met DI aan de gang 
te gaan, maar er is wel heel veel aan te 
doen. Tot slot enkele dilemma’s waar de 
samenleving, bedrijven en overheidsor-
ganisaties mee te maken krijgen zijn: 
 
Welke groepen gaan er de komende tijd 
buiten de boot vallen in de samenleving 
en in het werk? Denk aan de vele men-
sen die moe zijn van het werk, moe van 
het leven en hoe ga je daar mee om? 
Hoe ga je met de flexwerkers om? 
 
Tot slot: 
 Heel belangrijk is hoe ver gaat de 

ondersteuning van de organisatie 
om te werken aan de DI en waar 
houdt die op?  

 Is het een taak van de overheid?  
 Wat mag je verwachten? Veel zelf 

doen! Wat is de rol van de Vakbond 
in deze?
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Binnenvaartschippers • Henk Akkerman 

e Volkskrant had onlangs een 
artikel over de economie en met 
name over de binnenvaart. De 

kop van het artikel luidde “Lege 
schepen”. Binnenvaartschippers hebben 
miljoenen aan schulden en geen inko-
men! Hoe kan dat? Gevangen door de 
kop las ik het artikel – en dat is op de 
zaterdag meestal een groot artikel – 
helemaal uit. Ik zal mij hier beperken tot 
de moraal van het schippersverhaal. 

 

Aanvankelijk kon het niet op in de bin-
nenvaart. De banken financierden het 
ene na het andere nieuwe schip voor 
bedragen van vijf tot acht miljoen euro 
per boot. The sky was ook daar (net als 
op de woningmarkt) the limit. Banken 
lieten de spelregels van de strakke 
voorwaarden bij de financiering varen! 
Verladers beleefden toptijden en 
enorme omzetten. En toen kwam ook in 
deze wereld de crisis volledig binnen. 
De prijsdump op de markt was een feit. 
De omzet kelderde met meer dan 50% 
tot een opbrengst van maximaal � 2.200 
per dag. Volstrekt onvoldoende om de 
bank de aflossing en renteverplichting 
te betalen. De verladersorganisaties 
(Dat zijn degenen die de vrachtopdracht 
verkopen aan de schippers) zijn goed 
georganiseerd en maken gebruik van 
hun macht om de prijzen van het ver-
schepen heel laag te houden door de 
schippers tegen elkaar uit te spelen.  

De (jonge) schippers zijn nagenoeg alle-
maal vrije ondernemers die niet aange-
sloten zijn bij een (vak)vereniging. Hun 
vrijheidsideaal weegt zwaarder dan het 
georganiseerd zijn. Inmiddels komt daar 
wel een kentering in. Een ‘ambassa-
deur’ van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu heeft hen geadviseerd 
zich te gaan organiseren. Alleen op deze 
wijze kunnen zij een vuist maken tegen 
het machtsblok van de verladers en de 
prijsdump te lijf gaan en daarmee voor 
hun lijfsbehoud te kiezen en hun vrij-
heidsideaal te beteugelen. 
 
Hoe anders is het in onze ambtelijke 
cultuur. Als wij voor de verladers nu 
eens aan de politiek denken, aan de bin-
nenvaartschippers en aan ons zelf (als 
medewerker bij de overheid). Hoe veel 
verstandiger is het dan niet om te zor-
gen dat ook wij een machtsblok vormen 
zodat wij daadwerkelijk indruk kunnen 
maken bij de politiek (het Kabinet). 
Alleen dan kunnen wij gezamenlijk een 
vuist maken die er toe doet. Het is in de 
(bedrijfs)economie niet anders dan bij 
onze politieke sturing.  
 
Dus ben je nog geen lid van een bond, 
sluit je dan aan bij een bond die bij jou 
past. Ik ben lid van CNV Publieke Zaak 
en met volle overtuiging. Het gaat niet 
alleen om het financiële gewin maar ook 
om de secundaire voorwaarden. Ben je 
nog geen lid en heb je dit artikel bij ‘toe-
val’ onder ogen gekregen, meld je dan 
ook spontaan aan – het liefst van onze 
bond – maar wordt wel lid van een vak-
bond! 

D 
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Rapport OEI • Henk Akkerman 

it rapport ziet er qua benaming 
spannend uit. Is ‘oei’ in dit geval 
uit te leggen als jeminee dat 

scheelde maar een haartje, of is ‘oei’ te 
lezen als goh wat geweldig? Ik weet het 
(nog) niet.  
Ik weet wel dat dit rapport met de no-
dige geheimzinnigheid behandeld wordt 
door de dienstleiding van de belasting-
dienst. Dat is in deze tijd niet echt  
handig.  
Er lekt van alles uit en dit zal dus ook 
wel eerdaags gaan lekken. 
Maar is het niet zorgvuldi-
ger om het rapport 
gewoon te delen 
met alle betrokke-
nen?  
 
Dit rapport gaat im-
mers over de moge-
lijke uitbesteding van 
deurwaarderswerk-
zaamheden en is in 
handen gesteld – en 
met de nodige restricties 
van geheimhouding - van 
één bond waarbinnen de 
categorale deurwaarders-
bond onder valt. Dat is op 
zich al verwonderlijk. Alle vier de vak-
bonden hebben deurwaarders in hun 
geledingen, dat is niet aan één bond 
voorbehouden! Verder is het zo dat als 
het om incassozaken gaat, niet alleen 
het deurwaardersapparaat in beeld is 
maar de hele keten invordering. Dus van 
B-medewerkers tot en met  
I-medewerkers. Zij allen zijn betrokken 
bij het proces Invordering.  

De deurwaarderij voert strikt genomen 
de taken uit van de ontvanger van de 
Belastingdienst (=opdrachtgever).  
 
Als je het vergelijken wilt met een 
gerechtsdeurwaarderspraktijk, dan is 
dat vaak een kantoor met admini-
stratieve medewerkers van laag tot 
hoog geschoold  (dus inclusief de 
mensen die bij de rechter procederen 
mogen) Dit is vaak de gerechtsdeur-
waarder zelf.  

Wij hebben de I-functiona-
rissen invordering in de 
regel als jurist in het 
team. Onze deurwaar-
ders zijn D-functionaris-
sen en doen heel goed 
werk, maar zij niet 
alleen.  
Dus als er wat veran-
deren gaat in deze 
werkstroom, dan 
getuigt het van goed 
werkgeverschap om 
niet alleen een deel 

van de gemeenschap 
in kennis te stellen – en nog 

selectief ook – maar de hele club.  
 
Wellicht dat de werkgever zich na het 
lezen van deze oproep wat opener wil 
opstellen voor het belangrijke werkpro-
ces Invordering!  
 
En ja, ik zit zelf ook in die leefgemeen-
schap en ben er dus extra bij gebaat om 
openheid te verkrijgen. 

D 
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Van Werk Naar Werk! • Ko Os 
 

n 1973 was er beleid binnen de 
Rijksoverheid dat medewerkers na 
40 dienstjaren met pensioen 
mochten. Men had meer dan vol-

doende bijdrage geleverd aan de publieke 
zaak en mocht gaan genieten. Voor mij de 

belangrijkste reden om bij 
de overheid te solliciteren. 
Op 18-jarige leeftijd stond 
mijn doel vast. Namelijk: 
over 40 jaar een wereldreis 
maken. Om dat doel te ver-
wezenlijken, moest ik mijn 
talenten beschikbaar  stel-
len aan de maatschappij. 
 

Het beleid van de overheid is inmiddels 
flink veranderd. De wereldreis komt nu 
pas 10 jaar later. Mijn partner en ik 
hopen daarom dat we vitaal genoeg blij-
ven. Een bedankje voor bewezen dien-
sten na 50 overheidsjaren stellen we 
natuurlijk zeer op prijs. Een platina 
horloge in plaats van een gouden, 
prima. Voor zover we nu kunnen zien, 
geen probleem (Of, tot zover geen pro-
bleem). Onze planning is bijgesteld ten 
gunste van onze 
kinderen. Ook zij heb-
ben recht op een toe-
komst met welvaart.  
De kans dat ik echt op 
reis ga wordt, volgens 
mij, steeds kleiner.  
Ik ga er nu al vanuit 
dat, voordat ik aan 
mijn 50 dienstjaren 
zit, er een nieuw soci-

aal beleid is afgesproken waarin 60 of 
70 dienstjaren de norm is.  
 
Wat mij vooral steekt is de titel van het 
nieuwe “sociaal beleid”:“Van Werk Naar 
Werk”. Hoezo? Waarom niet “Van Werk 
Naar Wereldreis!” Dat past veel beter 
binnen mijn doel en is ook al uitgewerkt 
in mijn persoonlijk beleid.  
 
De definitie van “sociaal” is: “betrekking 
hebben op de maatschappij en op het 
welzijn daarvan”. Over wie zijn welzijn 
het hier gaat is mij niet duidelijk. Wel 
weet ik zeker dat het niet gaat over het 
welzijn van mij en m’n partner!  
Nu we toch de titel onder de loep 
nemen, de definitie van beleid is: “een 
gedragslijn ter verwezenlijking van een 
bepaalde doelstelling”. 
Mijn doelstelling was duidelijk; op reis! 
Mijn gedragslijn was duidelijk; “werken 
voor de publieke zaak!”  
De titel van het sociaal beleid klopt niet, 
of klopt het wel en richt ik mij misschien 
op de verkeerde zaken? Ben ik verplicht 
mijn eigen belang ondergeschikt te 

maken aan de belan-
gen van volgende 
generaties?  
 
Ik weet het niet. Daar 
ga ik rustig over na-
denken tijdens een 
cruise rond de wereld.  
 
Een prettige vakantie! 

 
  

I 



 

CNV • Groep Financiën 
 Nr. 16 • 21 juni 2013 • blad 19 

 

 
 

Ontwikkelingen huisvesting • Cor Meijer 
 

oewel er weinig of niets nieuws 
te melden valt op het gebied 
van de huisvesting bij de Belas-

tingdienst, is het wel interessant weer 
te geven wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de Masterplannen Huis-
vesting Rijksoverheid. 
 
Historie 
Even een korte historische schets. 
In de plannen van de kabinetten Rutte I 
& II is een taakstelling opgenomen over 
het terugbrengen van de kosten van de 
Rijksoverheid, zeg maar bezuinigen. 
Onder het motto liever een bezuiniging 
door middel van minder stenen dan 
minder medewerkers, is gekeken hoe in 
2020 een goedkopere en goede huisves-
ting voor medewerkers in rijksdienst 
gerealiseerd kan worden. Daartoe heb-
ben alle departementen inclusief de bij-
behorende landelijk verspreide diensten 
aangegeven wat hun verwachte huisves-
tingsbehoefte zal zijn in de jaren tot 
2020. Eventuele eigen plannen met 
betrekking tot concentratie etc. konden 
daarin worden meegegeven.  
 
Begin 2012 is men begonnen met het 
schrijven van deze plannen. De opdracht 
daarvoor is gegeven door de directeur- 
generaal Organisatie Bedrijfsvoering 
Rijksdienst (verder DG OBR) namens 
(toen nog) de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen de 
DG OBR is een commissie Promis, een 
samenwerking tussen de Rijksgebou-
wendienst en de vier grote uitvoerende 
diensten van de departementen aan de 
slag gegaan om de Masterplannen op te 

stellen. Eind 2012 zijn de eerste Master-
plannen afgekomen en besproken in 
achtereenvolgens de ICFH (Interdeparte-
mentale Commissie Facilitair en Huisvesting) en 
de ICBR (Interdepartementale Commissie 
Bedrijfsvoering Rijk). Tevens zijn de plan-
nen besproken met leden van het OOR 
(Overlegorgaan Ondernemingsraden Rijk). 
De op- en aanmerkingen van het OOR 
hebben soms tot wijziging van de plan-
nen geleid. Ook is meer toelichting ge-
geven op de inhoudelijke vragen bij de 
plannen. Uitdrukkelijk te vermelden 
hierbij is, dat van echte, gekozen en dus 
gemandateerde medezeggenschap, 
geen sprake is, want die ontbreekt op dit 
niveau.  
 
Stand van zaken nu 
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) 
heeft te kennen gegeven op basis van de 
Masterplannen een 3e en 4e notitie 
rondom Huisvesting aan de Tweede 
Kamer te willen sturen. Dit zal nog voor 
het zomerreces ge-
beuren. Deze nota’s 
bevatten niet de 
Masterplannen, 
maar wel de richting 
die deze aangeven. 
Vervolgens gaat 
deze nota de poli-
tieke arena in, een 
arena waarvan nie-
mand van te voren 
kan zeggen wat de 
uitkomst van be-
sluitvorming zal 
gaan worden. 
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Gevolgen Belastingdienst 
Duidelijk is dat in al de Masterplannen 
de plannen tot concentratie van de 
Algemeen Directeur Belastingen zullen 
worden verwerkt, inclusief de al eerder 
bekendgemaakte sluiting van de zoge-

naamde No 
Regret-panden 

Zaandam, Dordrecht, Gorinchem, 
Terneuzen en Nijmegen. Wanneer deze 
panden precies gaan sluiten is nog niet 
duidelijk.  
 
Een andere onbekendheid is de uit-
komst van de enquête huisvesting zoals 
deze onder de medewerkers van Belas-
tingen is uitgezet, wellicht is dit ook nog 

van invloed op de plannen binnen onze 
eigen dienst. Overigens is het ook 
belangrijk voor de medewerkers die bij 
andere onderdelen van de Belasting-
dienst en in “bedreigde” panden werken 
dat er duidelijkheid komt over hun 
werkplek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
FIOD en B/CFD, maar ook aan Douane.  
 
Wat moeten of kunnen we hier nu aan 
doen als CNV Publieke Zaak? 
In ieder geval moeten we goed op de 
hoogte blijven van de laatste ontwikke-
lingen. Dit lijkt een open deur, maar is 
het niet. Via de kanalen die we bij het 
Georganiseerd Overleg Belastingdienst 
en de Concern Ondernemingsraad heb-
ben worden we geïnformeerd en daar 
waar nodig bezoeken we de “bedreigde” 
panden.  
Zo is bestuurder Loek Schueler eerder 
naar Emmen afgereisd om daar te pra-
ten met medewerkers toen de eerste 
plannen over een mogelijke sluiting van 
het pand daar opkwamen. Je kunt er 
dus van verzekerd zijn dat we daar waar 
nodig als CNV ons zullen inzetten voor 
de medewerkers van de Belasting-
dienst. 
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Vakantietijd in aantocht • Henk Akkerman 

ls dit digitale magazine bij u in de 
hand ligt of op uw scherm ver-
schijnt, breekt de vakantietijd 
weer in volle hevigheid los. De 
vakantie moet ons eigenlijk wel-

verdiende rust brengen zodat wij 
kunnen genieten van de dingen om 

ons heen. Uiteraard gun ik 
iedereen een mooie vakantie-

tijd, mooi weer en vooral ook veel 
(leef)plezier. Velen van ons zullen ook 
daadwerkelijk zo kunnen genieten van 
hun vakantie en het zij ze van harte ge-
gund. Maar er zijn ook onder mijn en uw 
familie, vrienden, collega’s, buren en 
kennissen mensen te vinden die dit 

moment van geluk niet hebben. Zij heb-
ben een dierbare moeten verliezen, zijn 
ernstig ziek, hebben hun baan zien ver-
dwijnen of hebben gewoon te weinig 
financiën beschikbaar om wel op vakan-
tie te gaan en er even lekker tussenuit 
te kunnen gaan. Bij deze mensen wil ik 
een moment stil staan. Hen gun ik van 
harte weer een beter toekomstper-
spectief. Ik hoop dat voor hen 
ook de spreekwoorde-
lijke zon spoedig 
weer gaat  
schijnen. 
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