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Van de voorzitter, Kerst 2010 • Henk Akkerman 
 
Beste collegae CNV-leden, 

 
 

et is al weer zover. De kerstdagen 
or velen van 

t hakt 
en 

 

e je daar mee 
ereen weer 

 leidraad waarin 
oe je met tegenslag verder 

. 

Onze gedachten gaan in deze dagen dan 
ook altijd uit naar hen die met leed zijn 

alweer bijna ac  
u allen vanaf deze plek een warm, 
gezellig en gelukkig 2011 toe te 
wensen mede n
landelijk groep

Financiën. 

H
staan voor de deur en zal vo
ons weer een warm en gezellig gevoel 
meebrengen. Zo hoort het ook eigenlijk 
te zijn. Maar … zoals wij allen weten, is 
dat helaas niet voor iedereen zo. 
Zelf hebben wij onlangs een (jong) 
familielid moeten begraven en da
er altijd in. Je wordt dan weer mete
met de neus op de feiten gedrukt. Wij 
hebben het in ons gezin gelukkig nog 
steeds goed, warm en gezellig. Daar 
hebben we geluk mee. Je kunt er echt
niets aan doen als je plotsklaps met 
kommer en kwel wordt 
geconfronteerd. Ho
omgaat, is voor ied
anders. Er is geen
staat h
door het leven 
moet of mag gaan
 

geconfronteerd. Wij wensen die mensen 
kracht en sterkte om door deze, voor 
velen zo gezellige, dagen goed door te 
komen. Laten wij ook een beetje extra 
aandacht in deze tijd geven aan deze 
medemens(en). En niet onbelangrijk, 
aandacht kost geen geld, maar het kost 
slechts tijd voor persoonlijke interesse 
in de medemens en dat moet toch, 
zeker binnen onze CNV-club, aanwezig 
zijn. 
 

Het jaar 2010 ligt, als u dit artikel op 
uw digitale deurmat krijgt, 

hter ons. Reden om

amens alle 
sbestuursleden van 
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Ontslagen • Henk Akkerman 
 
Op 8 december jl. is weer een 
Georganiseerd Overleg Belasting Dienst 
(GOBD) geweest. Hoewel onze 
Directeur-generaal (Peter Veld) wegens 
ziekte afwezig was, is deze bijeenkomst 
gewoon doorgegaan onder 
voorzitterschap van Hans van der Vlist. 
Er stonden veel onderwerpen op de 
agenda die in dit overleg besproken zijn. 
Het beknopte verslag van deze bijeen-
komst is te lezen via de link: 
htpp://www.mijnvakbond.nl/overheid
 
Eén onderwerp, namelijk de formatie 
2011 en verder, wil ik in dit nummer 
apart belichten. 
 
Het is inmiddels wel heel duidelijk dat 
de politiek de ambitie heeft om het 
aantal medewerkers (FTE’s ) bij de 
totale rijksoverheid (drastisch) terug te 
brengen.  
 
Bij het ministerie van Defensie wordt 
gesproken over 10.000 arbeidsplaatsen 
minder en gedwongen ontslagen 
worden niet uitgesloten. 
 
Ook bij Financiën (inclusief Douane, 
FIOD, Toeslagen, B/CFD, Departement, 
Blauw en overige dienstonderdelen) 
wordt gesproken over een reductie van 
5.000 FTE’s. Dat zijn normaal gesproken 
meer dan 5.000 personen!  
 
Gedwongen ontslagen worden ook hier 
niet uitgesloten is eerder gezegd.  
 
 
 

Maar het uitgangspunt is, dat de hele 
taakstelling binnen fase 2 uitgevoerd zal 
gaan worden, mits, en dat is een 
absolute voorwaarde,  wij allen bereid 
zijn een offer te brengen als dat van ons 
gevraagd wordt.  
 
Dat offer is mobiel willen zijn. Mobiliteit 
betekent in dit geval niet aan een plaats 
of positie gebonden zijn. Als wij met 
elkaar bereid zijn om dit onder ogen te 
zien, dan is er een reële kans dat de 
taakstelling binnen de daartoe gestelde 
tijdslijn (en misschien met een 
beheersbare overschrijding) te 
realiseren is. 
 
Mobiliteit ziet op externe en interne 
bewegingen. De realiteit is dat de 
meesten van ons zich niet direct extern 
zullen oriënteren vanwege allerlei 
afwegingen.  
 
Bij de jongeren is de overheid een 
gewilde werkgever, juist vanwege het 
feit dat deeltijdwerken mogelijk is en 
dat ouderschapsverlof en andere 
(studie)faciliteiten hoog in ons vaandel 
staat. 
 
Voor de oudere werknemers geldt dat zij 
al (heel) veel jaren met plezier bij de 
Belastingdienst hebben gewerkt en zij 
nu op een leeftijd zijn gekomen waarbij 
een overstap naar een andere 
organisatie niet direct voor de hand ligt.  
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medewerkers voor laten instromen. 
 

Als vakb

 
En het is al helemaal niet 
vanzelfsprekend om een overstap te 

ever.  

junct-

re)-

 
 

n daar weer ten dele jongere 

ond vinden wij dat de 
afslanking niet te 

t 
 

de te verwachten 
uitstroom en 

p een 
schatting is gebaseerd van de uittocht.  

Met name vanaf 2014 neemt de 
uitstroom fors toe.  
Als wij er ondertussen in slagen om de 

j 

ate en 

aarvoor in aanmerking 
omen, bereid zijn om te bewegen.  

t 

 als dat 
n met 

d die wellicht fase 3 in 
aat luiden met alle gevolgen van dien. 

eel 
aarschijnlijk 21 of 22 

ecember worden wij (GOBD-leden) dan 
es 

de 

maken naar een andere werkg
In het verleden zijn de meeste van deze 
collegae intern opgeleid van ad
commies tot en met HBO niveau en die 
opleidingen sloten niet één op één aan 
bij het bedrijfsleven.  
 
Verder is het zo dat ook andere (lage
overheden met dezelfde taakstellingen 
te maken hebben als wij en zij dus niet
echt op ons zitten te wachten.
De organisatie wil 5.000 mensen kwijt 
e

voorkomen is, maar da
het tempo waarin

afgeslankt 
gerelateerd is aan 

mobiliteit.  
 

Van werkgeverszijde zijn er 
ramingen gemaakt waaro
in

gaten en bulten te egaliseren, waar wi
desnoods wat duidelijker zelf de hand in 
hebben, dan kunnen wij de zo geh
gevreesde gedwongen ontslagen 
mogelijk voorkomen. Dan moeten wel 
alle mensen die d
k
 
Het kan en mag -gelet op het 
vorenstaande- eigenlijk niet zo zijn da
mensen het vertikken om bijvoorbeeld 
25 kilometer verder op te gaan werken 
binnen onze organisatie en daarmee 
een probleem slechten. Terwijl,
niet gebeurt, wij te maken krijge
boventallighei
g
 
Op 20 december 2010 komt het 
managementteam van de 
Belastingdienst weer bij elkaar en h
kort daarna, w
d
uitgenodigd om de definitieve keuz
van het management te vernemen.  
Daarna kunnen wij onze strategie 
(verder) bepalen. Kortom spannen
tijden voor ons allen.
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Veiligheid • Henk Akkerman
 
Veiligheid is een hot item voor dit 

 

tolereerd en de 
trafmaat zou verdubbeld worden. Het 

fzaken.  

it een 
j 

het CNV aangesloten 
polit
de rechters weliswaar 
de ve t 

horen eisen door het
gaan zij daar niet in mee. Met andere 
woorden tot op heden hebben die mooie 
woorden nog geen ef

werp 
n 

elf nodig ik altijd de collegae die 
en van 

 

n 

it om dit per mail te doen.  

 Richard 
 

en. 

kabinet. Ook het vorige kabinet had 
veiligheid hoog in haar vaandel. 
Bedreigingen tegen ambtenaren, 
zorgverleners en andere hulpverleners 
zouden niet worden ge
s
Openbaar Ministerie (OM) heeft in 
voorkomende gevallen ook 
daadwerkelijk verdubbeling van straf 
gevraagd aan de rechter in stra
 

Maar nu blijkt u
onderzoek van de (bi

ievakbond) ACP dat 

rhoogde strafmaa
 OM, maar zelf 

fect gehad. 

Waarom de rechters nu nog geen 
verdubbeling van de straf hebben  
opgelegd bij bedreiging van een 
ambtenaar in functie is nog onder
van onderzoek, maar zij hebben wel ee
slecht signaal afgegeven. 
 
Z
bedreigd zijn tijdens het uitoef
hun functie uit om aangifte te doen. 
Maar deze tussentijdse waarneming van
de politievakbond doet vermoeden dat 
de rechters er nog niet echt rijp voor 
zijn. Wij blijven deze ontwikkelingen op 
de voet volgen in ons aller belang. 
Als u de behoefte voelt om te reagere
op dit onderwerp, nodig ik u van harte 
u
 
Onze bezoldigd bestuurder
Leloux is het aanspreekpunt per mail en
coördineert de verdere gang van zak
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Een goede…• Koos de Waard 

en goede werkgever… 
zijn 

te 
den. 

 alle 
 

thuis 
nen maken 

elastingdienst? Nu de politiek keiharde 
financiële taakstellingen oplegt. Of het 
kan of niet. ...H
 
Ongeveer zeven
bekend dat, doo
ontwikkelingen

 
T 

keling 
geconfronteerd. Het plan werd opgevat 
om uiteindelijk in 2006 al deze mensen 
van werk naar werk begeleid te hebben. 
Met de medezeggenschap werd al in 
2003 een aantal uitgangspunten en een 

Afdelingen groeien en afdelingen 

oor 
en van 

e en de 
ncties van zijn collega’s nog voldoende 

 

t 

 
Binnen de reorganisatie DV2006 kregen 
alle betrokkenen vooraf een 
werkgarantie. Daarnaast werden de 
medewerkers, die verspreidt over heel 
Nederland woonden en werkten, 
gevraagd om na te denken wat zij graag 
zouden willen in de toekomst.  
Eén optie was daarbij niet mogelijk: het 
werk dat ze op dat moment deden 
uitvoeren op de plek waar zij op dat 
moment zaten. 

 
E
...voelt zich verantwoordelijk voor 
medewerkers. Leuk werk op het juis
niveau met ontwikkelmogelijkhe
Voorbereid zijn op tegenwind. Niet
winst verbrassen, maar investeren in de
mensen en de organisatie. Continuïteit 
in het werk voor de lange termijn waar-
borgen, zodat de werknemers ook 
lange termijn afspraken kun
over bijvoorbeeld hypotheek en 
gezinsplanning. Kan dat nog binnen de 
B

et moet! 

 jaar geleden werd 
r technische 

, het werk van de 
toenmalige lokale beheerders van de
afdeling dienstverlening (DV) binnen IC
zou gaan verdwijnen. Ongeveer duizend 
mensen werden met deze ontwik

krimpen.  
Werk ontstaat en werk verdwijnt. D
het standaardiseren/ centraliser
processen (PSU) en door het 
werkproces te verbeteren (Lean) merkt 
de ambtenaar of zijn functi
fu
body hebben. 
Bij het toenemen van werk ontstaat 
mogelijk te hoge werkdruk en bij het
afnemen ontstaat onzekerheid op de 
werkvloer. Beiden is ongewenst en dien
door de werkgever gefaciliteerd te 
worden. 

resultaatverplichting afgesproken onder 
de naam: DV2006. Voor de buitenwereld 
werd deze reorganisatie bijna geruis-
loos uitgevoerd, terwijl de ICT 
arbeidsmarkt voor deze mensen 
ongunstig was. Hoe stak één en ander in 
elkaar? 
 
Een goede medewerker... 
…is niet blind voor ontwikkelingen.  
De mensen die dicht bij het werk staan 
zien opdrachten toenemen en afnemen. 
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Natuurlijk was dat wel de eerste keuze 

agd werd naar 

 

n (in 

oor de mensen die bereid waren te 
jven 

lfde niveau 

begeleid 
ver in 

werd deze reorganisatie bij een 
genvallende arbeidsmarkt toch een 

er simpele 
: 

e.e.a. netjes af te handelen en open en 
duidelijk te zijn naar de mensen toe. 

eeg 
rkgarantie. 

st  

n ruime periode 

 
an is het probleem, waarvoor 

de dienst wordt gesteld, misschien wel 
op te lossen door het eenvoudig en klein 
te houden.  
Geen grote reorganisatie 
doorvoeren, maar binnen 
de teams met de 
medewerkers praten 
over wat men wil en kan. 
Zodra men dat weet, kan 
gewerkt worden aan 
ontwikkeling, 
omscholing en 

ersoonlijke begeleiding.  

r en een 

g 

van bijna iedereen. Gevra
de tweede keuze. De ‘next best’ 
oplossing, omdat het werk op termijn 
zou verdwijnen was keuze één geen 
echte keuze. 
Een moeilijke vraag die niet zomaar te 
beantwoorden valt. Om tot deze ‘tweede
keuze’ te komen werden met de 
medewerkers een paar vragen 
besproken. 

• Ben je bereid te verhuize
geval met het gezin)? 

• Wil je binnen de Belastingdienst 
blijven werken? 
 

V
verhuizen en bij de dienst wilden bli
werd werk op minimaal hetze
gezocht in Apeldoorn.  
Indien gewenst, werd begeleiding 
aangeboden bij het zoeken naar 
huisvesting. Medewerkers die wilden 
blijven wonen en binnen de dienst 
wilden blijven, kregen omscholing naar 
werk op bereisbare afstand binnen de 
dienst.  
De medewerkers die te kennen gegev
hadden dat ze het werk leuk vonden en 
wel wilden verhuizen werden begeleid 
naar werk buiten de organisatie, ergens 
in Nederland. Collega’s die in dit geval 
niet wilden verhuizen, werden 
en omgeschoold naar een werkge
de buurt. 
Waarom 

en 

te
succes? Dat kwam omdat vi
uitgangspunten afgesproken werden
De dienst nam de verplichting op zich 

1. Iedereen die betrokken was kr
een we

2. Het belang van de medewerkers 
binnen DV werd boven het belang 
van de organisatie geplaat
(Mensen die onmisbaar waren voor de 
organisatie, mochten bij een goede kans 
meteen vertrekken en werden tijdelijk 
vervangen door ingehuurd personeel). 

3. Er werd ee
afgesproken, waarin e.e.a. 
afgehandeld werd. 
 

Plaatsen we de uitwerking van de 
reorganisatie DV2006 op de huidige
situatie, d

p
Het belang van de 
mensen moet voorop 
gezet worden. Maar 
vooral moet voor een dergelijk proces 
de tijd genomen worden. 
 
Kortom: een goede medewerke
goede werkgever… 
...werken samen en houden rekenin
met de belangen van beiden! 



 
 
 
 

 
CNV • Groep Financiën 

Nr.5 • 21 december 2010• blad 7 

 

 
 

 
Eerste indruk van en door de nieuwe be

 
stuurd

Na vijftien jaar CNV Dienstenbond werd 
het voor mij tijd om voor een nieuwe 

 is 

n, een leven 
punt 

k zelf 

ond 

t 
ket is anders en natuurlijk zijn 

 

 
 

varing dat het dat ook waard 

 
 

kan u vertellen dat de vergelijking 
tussen de rijksoverheid en de 
marktsector geen simpele is.  

De verschillen zijn op heel veel fronten 
ik 

wel
door heb. De meeste DGO-overleggen 
en 
twe r 
je s

H t lieke 
Zaa rktsector. 
Dat is prima tiek ook 

kaars 

te van de vele 
hten.  
n. Naast de 

 nog bij zeven 
en over de 
sie. Overal 

s zeker de 
 leden en 

 om alles 
n en de juiste toon aan 

ren, daardoor is 
erstap bijzonder. 

jke uitdagingen 
  

nstaande neemt het 

van de Belastingdienst. Op 21 of 22 
december wordt CNV Publieke Zaak 

er•Richard Leloux 

is. Als mens wordt je rijker door af en 
toe een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
 
En zo startte ik per 1 september in een
nieuw werkpakket, de rijksoverheid. Ik

uitdaging te gaan. Werken bij het CNV
iets bijzonders en dus wilde ik dat 
voortzetten, maar zoals wij vanuit het 
CNV al jaren verkondige
lang leren kun je als mooi uitgangs
verkondigen, maar dat moet je oo
ervaren. 
De overstap naar een andere CNV b
is niet zo heel vanzelfsprekend, het 
werk is anders, de cultuur is anders, he
werkpak
er overeenkomsten, immers 
onderhandelen is in essentie altijd 
hetzelfde. Hoe dan ook, mobiliteit is iets
uitdagends, je moet veel verworven-
heden loslaten en je veel nieuwe dingen
eigen maken, dat kost tijd en energie, de
hersencellen worden gekraakt. Maar ik 
weet uit er

groot. Nu, drie maanden verder, kan 
 stellen dat ik de grote lijnen wel 

GOBD-overleggen zijn inmiddels 
e keer gepasseerd en daardoor lee
nel. 

 
e  gemiddelde lid bij CNV Pub

k is kritischer dan in de ma
, mits de kri

gefundeerd en met respect voor el
positie wordt uitgesproken.  
Het werken voor de Belastingdienst is 
ook weer iets anders dan voor veel 
andere departementen.  
De belastingdienstcollega’s zijn 
uitermate goed op de hoog
afspraken, rechten en plic
Ik begin daar aan te wenne
Belastingdienst kom ik
instanties en departement
vloer, onder andere Defen
speelt van alles. Ik zal du
deskundigheid van de eigen
LGB bestuur nodig hebben
goed bij te houde
te slaan. 
 
Er staat veel te gebeu
het tijdstip van mijn ov
Er staan grote en moeili
voor ons, voor iedereen!

p 20 december aaO
MT een besluit over de toekomst van de 
Belastingdienst, hierbij inspelend op 
taakstellingen, bezuinigingen, 
wetswijzigingen, personele invullingen 
enz.. Noem het maar een masterplan 
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geïnformeerd en zullen wij onze eerste 

Wij zullen alle leden actief betrekken bij 
het vervolg, het gaat immers om u allen. 
Uw belang is ons belang! Goede 
communicatie met de leden is voor ons 
belangrijk en daar zullen we nog een 
schepje bovenop doen, samen met alle 
kaderleden die werkzaam zijn bij de 
Belastingdienst. 
 
CNV Publieke Zaak als organisatie staat 
ook aan de vooravond van een 

reorganisatie. Inspelen op 
 ook voor de vakbond 

een vereiste. Een aantal 

s 
s u 

eling. Het wordt spannend in 
011 en de daaropvolgende jaren. 

 
 

 

ën 

eeft inmiddels zijn witte-

ast 

het 

j in 

u dus Richard.  

 in zijn 
bonds-

er bij de CNV 
gen 

ad hoe 
 

ze 

n beetje onze mores kon 
ertellen, voelde Richard zich bij ons al 

 wij vinden dat 

ouwd en 

 te 

reactie geven. veranderingen is

vakbondskantoren gaat op termijn 
sluiten, maar de service naar de leden 
zal niet veranderen. Leden staan 
centraal en dat blijft zo. Ook voor mij al
nieuwe bezoldigd bestuurder. Ik wen
goede feestdagen en een goede 
jaarwiss
2
 
Laten we die uitdaging samen aangaan.

 
Een eerste indruk•Henk Akkerman 
 
Impressie over Richard Leloux als
bestuurder van CNV-Publieke Zaak 
met, onder andere, de groep Financi
in zijn pakket. 
 
Richard h
broodsweken(start 1 september jl.) 
binnen onze groep er op zitten. Het p
hier wellicht om een korte impressie te 
geven over hoe ik tegen deze 
bestuurderswissel aankijk.  
Na het tijdperk Alfred Lohman was 
afwachten wat voor type Richard zou 
zijn. Per slot van rekening hadden wi
de laatste tien jaar al heel wat mensen 
de revue zien passeren en niet altijd met 
een onverdeeld succes. Alfred was 
Alfred, soms onnavolgbaar, maar 
volledig geaccepteerd als 
vakbondsbestuurder in onze groep. En 
n
De binnenkomst van Richard voelde al 
meteen goed. Hij luisterde, keek eerst 
de kat uit de boom en had al een 
mening. Het speelt en speelde
voordeel mee dat hij al een vak

verleden had als bestuurd
Dienstenbond. Je zou kunnen zeg
dat hij daardoor al gepokt en gemazeld 
was en dat hij daarom snel doorh
de hazen bij ons lopen. Hij moest er wel
even aan wennen -en wie niet- dat de
groep zeer ‘selfsupporting’ is.  
 
Wij doen veel zelf en willen dat ook 
graag zo houden. Nadat Richard en ik in 
het Noord-Hollandse een 
‘verdiepingsgesprek’ hadden gevoerd en 
ik hem ee
v
snel thuis. Het is net als met de 
trainerswissels in de voetbal, als het 
goed gaat doet de nieuwe coach (lees 
Richard) het snel goed. En
het lekker loopt met hem. De kunst zal 
zijn om dit gevoel vast te houden. 
Kortom Richard heeft zijn weg snel 
gevonden, zijn netwerk al opgeb
voelt zich senang in onze groep. Dat 
geeft vertrouwen voor 2011, wetende 
dat ons veel -zo niet- heel veel staat
wachten. 
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Aankondiging • Ellen Rodenstein 
 
Algemene ledenvergadering en Themad
 
Op 29 maart 2011 organiseert CN
ledenvergadering waarna de verdere dag
medezeggenschap bij de Belastingdie
CNV Publieke Zaak organiseert de Them
ophanden zijnde verkiezingen voor On
toekomstige med

 
 

ag me

V Publieke Zaa
 in het

nst zal sta
adag m

dernemin
ezeggenschap bij de Belasting

e werkgroep Medezeggenschap en kaderleden

agoverzicht 
e dag begint met een Algemene ledenvergadering. Het inhoudelijke programma voor 
eze vergadering wordt door het dagelijks bestuur van het LGB-Financiën vastgesteld.  

 thema medezeggenschap wil de werkgroep 
 het woord

Belasti
utraal

de medezeggenschap bij de o
spreker kan vervolgens een t

p voor de die
oed van de id en het 

dezeg enschap kunnen de deelnemers dan 
ogelijk

mst. 

aderlede el 
jgen in  

rmulier
taillee  

egezonden
 
 
 

Verantwoor

dezeggenschap 

k in de ochtend een Algemene 
 teken van toekomstige 
an.  
edezeggenschap in het kader van de 
gsraden bij de Douane en de 
regio’s.  
 van het Landelijk groepsbestuur 

Financiën is de trekker van dit project. 
 

D

D
D
d
 

Voor de invulling van het
twee sprekers aan
één spreker vanuit de 
externe spreker een ne

 laten komen. Eén externe spreker en 
ngdienst. Het is de bedoeling om de 
 beeld van de betekenis en invloed van 
verheid te laten geven. De interne 
oekomstig beeld van de 
nst op termijn schetsen. Met behulp van 

 medezeggenschap bij de overhe
g

medezeggenscha
de betekenis en invl

beeld van de toekomstige me
samen van gedachten wisselen over de m
de Belastingdienst in de toeko
 

e vormen van medezeggenschap voor 

n nodigt de leden van harte uit om de
 het aantal deelnemers zal de werkgroep
 in te sturen.  
rder indeling van deze dag wordt in de
. 

ding 

Aanmelden 
De werkgroep Medezeggenschap en K
te nemen aan deze dag. Om inzicht te kri
de leden vragen een vooraanmeldingsfo
Deze vooraanmelding met een meer gede
maand februari 2011 aan de leden to

Financiën Actueelis een 
Aan deze uitgave werkten

Richa
Reagere

uitgave v
 mee: He s 

rd Leloux •Ellen
n? denh

an het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
nk Akkerman•Han Bekker•Sjoerd Kuiper
 Rodenstein•Koos de Waard 

aag@cnvpubliekezaak.nl 
http://www.mijnvakbond.nl/overheid


