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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Dank u wel! 
 
In de algemene ledenvergadering van 
29 maart jl. heeft u mij weer herkozen 
tot voorzitter van het landelijk 
groepsbestuur financiën waarvoor mijn 
dank. 
Als er geen gekke dingen gebeuren, zult 
u het weer 4 jaar met mij moeten doen. 
In deze periode wil ik mij -en met mij 
ons hele groepsbestuur inclusief onze 
bestuurder- inzetten om te kijken of wij 
binnen onze vakorganisatie ook tot 
bestuurlijke verjonging kunnen komen. 
Hoewel ik wel trots ben op mijn 
herbenoeming, vind ik het ook een teken 
aan de wand dat er geen jonge opvolger 
bleek te zijn. 
Het zal één van onze prioriteiten 
worden.  
 
Een andere prioriteit zal zijn om de 
medezeggenschap zo dicht mogelijk bij 
de medewerker op de werkvloer te 

krijgen. Dit lijkt haaks te staan op de 
plannen van onze directeur-generaal. 
Dus daar zullen wij nog menig robbertje 
over moeten stoeien. Om met de 
woorden van onze eigen DG te praten: 
“wel via de voordeur dat is wel zo 
netjes” en zo is het ook. Zakelijke 
verschillen van inzicht hoeven geen 
enkel probleem te zijn voor een goede 
persoonlijke verstandhouding. Het was 
heel goed dat onze DG op de CNV-
themadag van 29 maart aanwezig was 
om zijn standpunt bij ons helder uiteen 
te zetten. 
 
Als deze uitgave verschijnt, leven wij al 
weer in de maand april en gaan richting 
de Paasdagen. De nodige vrije dagen 
komen dan weer in het zicht en ik hoop 
dat u in de omstandigheid verkeert om 
daar optimaal van te genieten.  
Tot een andere keer. 
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Interessante ‘blauwe’ tijden • Henk Akkerman 
 
De medewerkers bij de ‘blauwe’ dienst 
beleven interessante tijden. De meeste 
bulten zitten in ‘blauw’ en de taakstelling 
liegt er niet om. Dus bewegen is een 
middel om de gaten, die er hier en daar 
nog zijn, te vullen. Maar hoe gaan wij die 
gaten vullen? De dienstleiding zet in op 
de artikelen 57 en 58 van het ARAR om 
de beweging nog meer te (be)vorderen. 
Ik hoop dat wij op gezond verstand van 
alle partijen kunnen rekenen en de 
beweging er ook (uit eigen vrije wil) in 

kunnen houden. Het is in ons aller 
belang om te zorgen dat in ieder geval 
de gaten gevuld worden. Lees verder 
vooral wat de COR (Concern 
Ondernemingsraad) en het GOBD 
(Georganiseerd Overleg Belastingdienst) 
daar zo al over te melden hebben en als 
je suggesties hebt, laat ook dat ons dan 
weten via de geëigende kanalen. Dit 
punt zal nog wel een tijd “hot” zijn dus 
het wordt ongetwijfeld weer vervolgd.

 
 
Sociaal Flankerend beleid 2008-2012  • Jan Rijsdijk 
 

De afgelopen periode is er binnen de 
Belastingdienst heel veel geschreven en 
gesproken over het Sociaal Flankerend 
Beleid (SFB). 

Met name is gesproken over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden die 
het SFB biedt om faciliteiten te 
verlenen. Ook gaan veel discussies over 
mobiliteit naar banen buiten de 
Belastingdienst. 
 
In dit artikel wil ik niet al te gedetail-
leerd ingaan op wat wel en wat niet kan. 
Uiteraard ben ik van mening dat de 
faciliteiten ruim moeten en kunnen 
worden toegepast. Ik wil vooral nog 
eens stilstaan bij de bedoelingen van het 
SFB nu en in de toekomst. 
 
In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 
sector Rijk 2007-2010 zijn afspraken 
gemaakt over een aantal onderwerpen 
die verder uitgewerkt moesten worden. 
Deze items hebben een duidelijke 
samenhang. 
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Het gaat dan om: 
 Ruimte voor ambtenaren bij het 

ontwikkelen van hun loopbaan in 
brede zin; 

 Anders reorganiseren ( fasen!); 
 Opvang van de personele gevolgen 

van de vernieuwing Rijksdienst. 
 
Na maandenlange onderhandelingen is 
uiteindelijk een overeenkomst gesloten 
met de volgende naam: 
“Overeenkomst loopbaanondersteuning, 
arbeidsmarkt, aanpassing BWWW1en 
sociaal flankerend beleid“.  
Deze titel behoeft enige toelichting. 
 
Zoals eerder gezegd, de onderwerpen 
hebben een duidelijke samenhang. 
Helaas zien we dat in de discussies te 
weinig terug. Anders gezegd alle 
aandacht gaat naar de toepassing van 
het SFB, dit is belangrijk maar 
uiteindelijk slechts een onderdeel van 
het pakket. 
 
In de overeenkomst is nadrukkelijk 
aangegeven meer aandacht te besteden 
aan de ondersteuning van 
loopbaanwensen en mogelijkheden van 
de ambtenaren ook in gevallen waarin 

door organisatieontwikkelingen 
mobiliteit gevraagd wordt.  

In dat kader zijn afspraken 
gemaakt over de beschikbaarheid 
van faciliteiten. 

 

                                                           
1 Werkloze rijksambtenaren hebben bij 
werkloosheid recht op een aanvulling op hun 
WW-uitkering. Dit is geregeld in het Besluit 
bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor 
de sector Rijk (BWWW). 

Als aanvulling op de klassieke wijze 
waarop reorganisaties plaatsvonden zijn 
verder afspraken gemaakt over het 
fasegewijs reorganiseren.  
 
Er is een drietal fasen van organisatie-
ontwikkeling beschreven met als doel 
de gevolgen van reorganisaties voor de 
dienstonderdelen en vooral ook de 
ambtenaren zo veel mogelijk te 
beperken. 
Belangrijkste gedachte daarbij is, verder 
vooruit te kijken en te anticiperen op 
toekomstige reorganisaties. 
Hierdoor kunnen de gevolgen beter 
worden overzien en knelpunten 
adequater worden opgelost. 
 
Flexibiliteit bij de werkgever en 
bereidheid mobiel te zijn bij de 
ambtenaar zijn dan van belang. 
Dit betekent dat de kans op 
herplaatsingskandidaten sterk kan 
worden verminderd. 
 
De afspraken die in de overeenkomst 
staan zijn er op gericht om alle 
ambtenaren die in een reorganisatie 
terechtkomen of werken bij een dienst 
die moet worden ingekrompen van werk 
naar werk worden geleid.  
Immers het uiterste moet worden 
gedaan om herplaatsingskandidaten te 
voorkomen (in fase 2). 
Voor de Belastingdienst geldt dat met 
het Georganiseerd Overleg 
Belastingdienst (GOBD) is afgesproken 
dat vooralsnog geen herplaatsings-
status (fase 3) aan de orde is.  
Ik heb gemerkt dat hierover heel veel 
misverstanden bestaan. 
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Als de directeur-generaal 
Belastingdienst van mening is dat fase 3 
aan de orde is, zal hij eerst overleg 
plegen met het GOBD. 
Mocht het zo ver komen dan bieden de 
maatregelen een goed vangnet om 
problemen op te lossen. 
De herplaatsingsperiode is 18 maanden, 
in die tijd wordt minimaal 1 passende 
functie aan de ambtenaar aangeboden. 
Mocht dit niet plaatsvinden dan wordt de 
periode nog met 12 maanden verlengd. 
 
Tenslotte nog even over de situatie dat 
werkloosheid aan de orde zou komen 
(daar gaan we niet van uit!) 

De maximale WW-termijn is afhankelijk 
van diensttijd maximaal 3 jaar en 2 
maanden. Voor de Rijkssector is een 
bovenwettelijke WW afgesproken die 3 
maal zo hoog is! 
Als ontslag al aan de orde zou komen 
dan is dit een uitermate kostbare 
oplossing voor de werkgever. 
 
Als laatste wil ik nog aangeven dat op dit 
moment met de Minister van BZK wordt 
gesproken over verlenging van het SFB 
dat op 1 januari 2012 afloopt. 
 Het is van groot belang dat 
verlenging plaatsvindt.  
Maar daarover in een volgende 
editie meer.

 
 
 
 
 
 
 
Tijd = Geld? 
 
Stel je voor dat je elke dag een toelage van � 86.400 krijgt. Je mag het geld helemaal 
naar eigen inzicht uitgeven, maar wat je niet gebruikt ben je ’s-avonds kwijt.  
Je kunt dus niets op de bank zetten. En het allerspannendste; je toelage kan ineens 
gestopt worden, zonder vooraankondiging.  
Wat zou je doen met zo veel geld?  
Zou het je verlammen, omdat het te veel is?  
Zou je het over de balk smijten, omdat het op moet?  
Of zou je jezelf verwennen en anderen blij maken met cadeautjes? 
 
Het is een mooie metafoor voor de tijd!  
Want elke dag krijg je 86.400 seconden die je naar eigen inzicht mag besteden.  
Je kunt elke seconde maar één keer uitgeven en je leven kan ineens voorbij zijn,  
al je mooie plannen ten spijt. 
Dus…geniet elk moment van de dag, stel niets uit en doe het nu.
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CNV-themadag Medezeggenschap (1) • Olaf Schouten 
 
Naast de Algemene Ledenvergadering 
voor CNV leden van de groep Financiën 
was op dinsdag 29 maart 2011 
aansluitend de themadag 
Medezeggenschap CNV. Door de 
veranderende (be)sturingstructuur 
binnen de belastingdienst dient ook de 
medezeggenschapstructuur te worden 
herzien. De organisatie van de CNV 
themadag kijkt tevreden terug naar een 
grote ledenopkomst. Vanuit het hele 
land zijn meer dan honderd CNV-leden 
gekomen, die iets met het thema 

medezeggenschap 
hebben, afgereisd 
naar Nijkerk.  
 
 

De voorzitter van het Landelijk 
Groepsbestuur Henk Akkerman opende 
de dag en gaf vervolgens het woord aan 
de dagvoorzitter Koos de Waard. Na 
enige inleidende woorden was het 
woord aan Coos Polak, bekend van het 
‘HANDBOEK MEDEZEGGENSCHAP 
ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE 
OVERHEID” dat niet alleen over de 
praktijk in relatie tot de grondrechten 
van de OR handelt, maar dat eveneens 
ruime aandacht geeft aan de vraag hoe 
bestuurders en ondernemingsraden op 
een andere wijze naar medezeggen-
schap zouden kunnen kijken.  
De bestuurder, ondernemingsraad (OR) 
en uiteindelijk de organisatie zijn ermee 
gebaat dat een OR zich ontpopt als een 
effectief en volwassen medezeggen-
schapsorgaan.  
 

Zoals Coos Polak aangaf heb je de Wet 
op de Ondernemingsraden eigenlijk niet 
nodig als je medezeggenschap en 
zeggenschap goed binnen de 
organisatie hebt belegd. Aan de hand 
van een PowerPoint presentatie gaf 
Coos een nadere uitzetting over 
belangrijke aandachtspunten voor zowel 
de OR als de bestuurder.  
 
Aan het eind van zijn betoog 
kwam de nadruk te liggen 
op de speciale taken 
van de OR die soms 
nog wel eens aan de 
aandacht ontsnappen.  
 
Artikel 28 Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) 
beschrijft een reeks taken 
van de ondernemingsraad, 
die als de zogeheten 
‘zorgtaken’ of 
‘stimulerende taken’ 
worden bestempeld.  
Zo is in het eerste lid beschreven dat de 
ondernemingsraad onder meer 
bevordert dat de voor de onderneming 
geldende voorschriften op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden, arbeids-
omstandigheden en arbeids- en 
rusttijden worden nageleefd.  
 
Daarnaast is in het derde lid geregeld 
dat de ondernemingsraad discriminatie 
in de onderneming wordt voorkomen, 
dat mannen en vrouwen gelijk worden 
behandeld en dat bevorderd wordt dat 
gehandicapten en minderheden in het 
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arbeidsproces van de onderneming een 
plaats krijgen. Tenslotte ziet de onder-
nemingsraad er op toe dat de werkgever 
in de omgang met de medewerkers 
zorgvuldigheid betracht. 
 
Vervolgens kwam de directeur-generaal 
Belastingdienst (DG), Peter Veld, aan 
het woord in zijn kwaliteit als 
bestuurder van onze organisatie en 
overlegpartner voor de Concern  
Ondernemingsraad (COR).  
Na een toelichting op de in gang gezette 
verandering ging hij in op de medezeg-
genschap. De DG is geweldig 
geïnteresseerd in de lopende discussie 
over dit onderwerp en dat komt omdat 
hij een bepaald beeld heeft bij de 
medezeggenschap in de organisatie van 
de Belastingdienst, immers de DG wil zo 
min mogelijk overlegstructuren en wil 
een 2-lagen structuur. Peter Veld vindt 
dat de dienst bezig moet zijn met het 
werk en is tegen versnippering van de 
medezeggenschap. Zijn structuur 
bestaat uit zeggenschap over de hele 
organisatie en in de regio 
medezeggenschap. Daarbij gaat hij uit 
van het model medezeggenschap zoals 
dat thans in gebruik is bij de Douane.  
 
In de middag werd in drie groepen 
verder gesproken over de zoektocht 
naar een nieuwe en passende 
medezeggenschapstructuur voor de 
komende jaren binnen de belasting-
dienst.  
 
 
 

Van groot belang omdat volgend jaar de 
OR-verkiezingen zijn en natuurlijk dient 
duidelijk te zijn waarvoor gekozen kan 
worden. De COR heeft aan Schouten & 
Nelissen (een toonaangevend trainings-
bureau voor persoonlijke- en 
organisatieontwikkeling) gesproken over 
die inrichting van de medezeggenschap 
belastingdienst in de toekomst en de 
volgende opdracht verstrekt: 

 Begeleid de COR met het opzetten 
van een “COR Regiegroep inrichting 
medezeggenschap Belastingdienst 
2012 en verder”. 

 Begeleid de “COR Regiegroep 
inrichting medezeggenschap 
Belastingdienst 2012 en verder” De 
regiegroep heeft tot doel om vóór 
oktober 2011 een gedragen, 
effectief en toekomstvast 
medezeggenschapsmodel binnen 
de Belastingdienst te creëren. 

 
Het gaat daarbij in het advies om een zo 
groot mogelijk draagvlak te krijgen door 
vakbonden, medewerkers, 
medezeggenschap en bestuurder te 
interviewen.  
 
De basis moet zijn ‘vertrouwen’! 
Gelet op de korte tijd is het van belang 
om toch de nodige ruimte te nemen 
binnen de medezeggenschap.  
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Een eerdere afspraak was dat de 
Douane eind vorig jaar een evaluatie-
rapport zou leveren dat blijkbaar -nog- 
niet is gelukt. In alle groepen is expliciet 
de wens uitgesproken om in elk geval de 
medezeggenschap zo dicht mogelijk bij 
de medewerker te leggen.  
Dat betekent dat behoefte bestaat aan 
een regionale OR die eenvoudig en 
uniform van opzet is.  
De OR vertegenwoordigt de mede-
werker en daar dient in de ogen van de 
aanwezigen zeker in het belang van het 
werk en de klant (burgers en bedrijven) 

absoluut rekening mee te worden 
gehouden.  
Na de gebruikelijk dankwoorden en in 
het bijzonder aan de werkgroep die deze 
dag heeft georganiseerd ging een ieder 
met een ‘rugzakje’ (gadget) naar huis 
om daar de komende tijd voor de nodige 
vulling te zorgen. Dat betekent tenslotte 
ook om niet alleen in overleg met je 
regionale OR te gaan, maar ook om met 
andere bonden in contact te treden ten 
einde de medezeggenschap voor de 
komende jaar een goede en waardige 
plek te geven. 
 

 

FOTO IMPRESSIE THEMADAG MEDEZEGGENSCHAP • 29 MAART 2011 • FOTO’S ELLEN RODENSTEIN  
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CNV themadag Medezeggenschap (2) • Ellen Rodenstein 
 
Op 29 maart kwamen ongeveer honderd 
medezeggenschappers naar De Schakel 
in Nijkerk. Hieruit blijkt dat de leden van 
CNV Publieke Zaak betrokken zijn bij de 
toekomstige medezeggenschap in een 
snel veranderende Belastingdienst. Peter 
Veld, directeur-generaal Belastingdienst 
(DG) en Coos Polak, zelfstandig adviseur 
onder de naam van adviesbureau Sta 
waren de inleiders op deze dag. Een dag 
waar CNV kaderleden en OR-leden met 
de basisinformatie van de inleiders in de 
namiddag van gedachten wisselden over 
mogelijke vormen van medezeggenschap 
in de Belastingdienst van de toekomst. De 
werkgroep medezeggenschap en 
kaderleden van het Landelijk 
Groepsbestuur Financiën organiseerde 
deze belangrijke eerste stap met het oog 
op de OR-verkiezingen in 2012! 
 
Als de nevel die ochtend optrekt komt een 
stralende zon tevoorschijn, een mooi 
begin van de themadag 
medezeggenschap. De eerste 
deelnemers druppelen binnen, spelden 
hun naambadge op en maken een praatje 
met elkaar onder het genot van een kop 
koffie. Daarbij blijkt dat sommigen door 
de verkeersdrukte wat meer tijd nodig 
hadden De Schakel te bereiken. Zo ook 
Peter Veld. Daarom werd, weliswaar iets 
later dan gepland, onder de bezielende 
leiding van de voorzitter van het LGB, 
Henk Akkerman de themadag geopend 
met een toepasselijk gedicht van Toon 
Hermans, “Harmonie”.  
Zoals een goed medezeggenschaps-
goeroe betaamd ging Coos Polak vlot van 

start en drukte de aanwezigen gelijk op 
het hart dat het heel belangrijk is om voor 
de verkiezingen van 2012 goed na te 
denken over de plaats van de 
medezeggenschap, omdat je anders vier 
jaar ellende tegemoet gaat. Geef de 
medezeggenschap een echte kans en 
zorg dat er bij de afwegingen draagvlak is 
over de voor- en nadelen van de keuzes. 
Vervolgens ging hij onder andere verder 
in op de mogelijkheden die de WOR biedt 
in relatie tot het niveau waar wat wordt 
besproken. Verder onder andere de 
aandachtspunten voor de OR, de 
bestuurder en de gezamenlijke 
aandachtspunten zoals hierna genoemd: 

 opstellen Intentieverklaring; 
 afspraken verankeren in 

overeenkomst; 
 afspraken over bijzondere 

bevoegdheden en grondrechten OR; 
 inbedding van medezeggenschap in 

organisatie; 
 structuur van de medezeggenschap 

geregeld meenemen in het overleg; 
 beleid meer als uitgangspunt van 

overleg; 
 meer evenwicht tussen achterban en 

organisatie. 
 
Communicatie krijgt volgens Coos altijd te 
weinig aandacht. De communicatie tussen 
de overlegorganen onderling en met de 
medewerkers moet een hoge prioriteit 
krijgen.  
Nadat hij zijn wervelende Power-
Pointpresentatie over een aandachtig 
luisterend publiek had uitgestort eindigde 
hij met de zinsnede dat je samen vooral  
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plezier aan medezeggenschap moet 
beleven.  
 
Vervolgens werd Peter Veld door de 
dagvoorzitter Koos de Waard 
geïntroduceerd. Hij beklom het 
spreekgestoelte en begon zijn betoog met 
behulp van eigen notities. Hij bouwde zijn 
verhaal op vanuit de beleidsstukken “Het 
huis op orde”, het Middellangetermijnplan 
en de Taakstelling 2010-2015. Daarin zijn 
twee sporen te onderkennen: 

 benaderen vanuit het werk, beter, 
slimmer, dus niet zomaar mensen 
wegstrepen; 

 eenvoud. Er komt een bijdrage vanuit 
de politiek om het Belastingsysteem 
te herzien. 

De taakstelling 
heeft ook personele 
gevolgen. Hij noemt 
hier de mobiliteit 
voor zowel de lange 
als korte termijn en 
de zorg voor 
verjonging en 
vernieuwing.  
Hij geeft aan dat de 
taakstelling niet 
gaat over het 
verdwijnen van werk 
en mensen maar 
dat bij de uitvoering 
van de opgedragen 
taakstelling het de bedoeling is om 
mensen van werk naar werk te 
begeleiden. 
Vervolgens noemt hij de ontwikkelingen 
die er komen in het kader van de 
compacte Rijksdienst. Meer Rijksbrede 
zeggenschap raakt volgens hem ook de 

medezeggenschap. Verder zullen wij als 
dienst op de langere termijn ook 
beïnvloed worden door Europese regels. 
De betekenis van zeggenschap en 
medezeggenschap zal niet ineens voor de 
30.000 mensen in onze dienst helder zijn 
maar kent volgens Peter een gefaseerde 
aanpak. De Douane was de eerste met de 
aanstelling van een algemeen directeur. 
De ervaringen uit deze aanpak kunnen 
worden meegenomen.  
De tweede was de IV-structuur (landelijke 
Informatie Voorziening)met daarbij één 
bestuurder (CIO, Chief Information Officer) 
Dit jaar is men bezig met de inrichting van 
blauw die eind 2011 gereed zal zijn. Peter 
wil overigens niet alleen stil blijven staan 
bij structuren. Hij voelt zich thuis bij 

participatieve 
medezeggenschap en 
open communicatie. 
Er samen door 
middel van overleg uit 
komen en alleen dan 
wanneer nodig de 
Wet erbij pakken. 
Conclusie van Peter is 
dat er bij een nieuwe 
structuur nieuwe 
medezeggenschap 
hoort.  
De eenduidigheid van 
de sturing moet 
daarom ook in de 

medezeggenschap tot uitdrukking komen. 
Hij is daarbij tegen versnippering van 
zeggenschap en medezeggenschap. 
Omdat wij als organisatie werken in het 
belang van de klant en de medewerker is 
werkbaar, compact en trefzeker opereren 
belangrijk. 
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Na de lunch, waarbij er ook nog 
gelegenheid was om met elkaar te 
netwerken en van het zonnetje te 
genieten verdeelden de aanwezigen zich 
in drie groepen. Naast de input die er voor 
de middag door de inleiders was 
aangereikt waren er ook stellingen 
geformuleerd om ervoor te zorgen dat de 
groepen met elkaar van gedachten 
konden wisselen. En dat ging prima. Het 
was daarom ook geen enkel probleem om 
er naar aanleiding van de terugkoppeling 
één heel belangrijke gezamenlijke 
conclusie uit te trekken. 
 

 
Voor alle groepen was belangrijk dat de 
medezeggenschap dicht bij de mensen 
moet staan en daarom ook direct op de 
werkvloer aanwezig moet zijn 

Conclusies van Coos Polak naar 
aanleiding van de terugkoppeling uit de 
drie sessies: 
 

 Als je wilt borgen dat 
medezeggenschap dicht bij de 
mensen staat en op de werkvloer 
aanwezig is dan is het heel belangrijk 
welke structuur er wordt gekozen; 

 Het belang van de medewerkers moet 
in elke structuur centraal staan; 

 Decentrale medezeggenschap en 
centrale medezeggenschap hebben 
elkaar hard nodig; 

 De decentrale medezeggenschap 
ervaart op dit moment geen prettige 
en open communicatie met de COR. 
Hier moet van twee kanten goed aan 
gewerkt worden; 

 Een tweelaagse structuur geeft niet 
de zekerheid dat de 
medezeggenschap op de werkvloer 
geborgd is; 

 De plannen die zijn afgesproken met 
de Douane worden in de praktijk 
anders opgepakt, uitgevoerd en 
ervaren. Bij evaluatie geeft dit een 
vertekend beeld; 

 Er is veel werk aan de winkel waarbij 
de onderlinge communicatie een 
belangrijk aandachtspunt zou moeten 
worden; 

 De in te stellen regiegroep moet 
wellicht meer tijd krijgen voor het 
onderzoek en de opdracht. 
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CNV themadag Medzeggenschap • vervolg 
 
Een korte samenvattende greep uit de vragen die werden gesteld. 
 
Een duidelijke structuur draagt volgens Peter Veld ook bij aan de 
garantie dat medezeggenschap daar waar nodig geregeld is. 
De achterban moet volgens hem goed vertegenwoordigd worden want het 
is immers een mechanisme om onvrede te kunnen ventileren. Maar de 
wijze waarop je dat kunt doen is divers. Je moet goed met elkaar 
bespreken waar knelpunten en belangen liggen. 
 
Coos Polak voegt daaraan toe dat medezeggenschap op maat kan worden 
toegepast. Zorg echter wel dat bij alles wat je achterwege laat niet tot 
gevolg heeft dat er op de werkvloer geen medezeggenschap is. 
Neem de tijd om de zaken goed met elkaar te bespreken. Als je meer tijd 
nodig hebt dan er beschikbaar is dan kun je dit regelen via de WOR. 
 
In relatie tot de Concern Ondernemingsraad (COR). 
In het overleg met voorzitters en secretarissen van de huidige 
ondernemingsraden is gesproken over de opdracht om de nieuwe 
medezeggenschapsstructuur met de huidige medezeggenschap, 
medewerkers, vakbonden en bestuurders te bespreken. De COR heeft 
een conceptopdracht aan Schouten en Nelissen gegeven met de vraag 
hen te helpen om dit in goede banen te leiden. Naar aanleiding hiervan is 
besloten om een regiegroep in te stellen waarin alle genoemde gremia 
zijn vertegenwoordigd. Uitgangspunt is samen een zo groot mogelijk 
draagvlak te verwerven voor een toekomstige medezeggenschapsvorm. 
 
 

 
Nomineer uw Supercollega • CNV 

 
Het CNV wil dit jaar werknemers positief in 
het zonnetje zetten.  
Is uw collega een Supercollega bij Financiën?  
Is hij/zij bevlogen, leuk of behulpzaam als 
vakgenoot?  
Nomineer uw collega dan via 
http://supercollega.cnv.nl/ als Supercollega. 
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Mobiliteit • Hans Roseboom  
 
Een flink aantal jaren geleden zat ik met 
Henk Akkerman in een regionaal 
bestuur van het CNV (toen nog CFO 
geheten) en onlangs kwam ik hem weer 
tegen. Ik wilde hem, als voorzitter van 
de groep Financiën van CNV Publieke 
Zaak, spreken vanuit mijn huidige 
functie bij B/CKC (adviseur in- en 
externe arbeidsmarkt voor de 
Belastingdienst) en gastdocent bij het 
CNV. Wij hadden een goed gesprek over 
de visie rond mobiliteit, maar Henk zou 
Henk niet zijn als hij ook geen tegen-
prestatie van mij vroeg. En dus heb ik 
hem beloofd dit artikeltje te schrijven. 
 
Op dit moment lijkt het net of het thema 
mobiliteit wordt verheven tot een hype 
binnen de Belastingdienst. Het staat 
hoog op de diverse agenda’s. Naar mijn 
idee is het thema al veel eerder 
geïntroduceerd. Eind jaren negentig is 
aan het thema mobiliteit ook al 
aandacht geschonken. De nota “voorbij 
2000” gaf aan dat voor ambtenaren het 
begrip “life time employment” niet 
zonder meer van toepassing zou blijven. 
Van ambtenaren werd verwacht dat zij 
zich flexibeler zouden opstellen ten 
aanzien van hun loopbaan. Door het heft 
in eigen handen te nemen werd men 
geacht architect te zijn van de eigen 
loopbaan. Een nieuw modewoord deed 
daarmee zijn intrede: Employability. 
Employability werd toen omschreven als 
het vermogen van medewerkers om 
werk te vinden en te houden. Deze 
omschrijving geldt volgens mij nog 
steeds. Wanneer de employability van 

een medewerker hoog is, betekent dit 
dat hij of zij veel kansen heeft op de in- 
en/of externe arbeidsmarkt. Is de 
employability laag, dan is het 
voor die persoon moeilijk om 
(ander) werk te vinden. 
De mate van employability 
wordt niet alleen bepaald 
door de diploma’s die men 
bezit, maar ook door de 
kennis en vaardigheden die 
iemand heeft opgedaan tijdens 
zijn/haar werk. 
Daarnaast speelt daarbij mee de 
bereidheid om te veranderen. Uit 
onderzoek is gebleken dat het niet zo 
goed is voor een loopbaan om jaren op 
dezelfde plek te blijven. Om goed om te 
leren gaan met nieuwe situaties zal met 
regelmatig moeten veranderen van 
functie, takenpakket, of arbeidsomgeving. 
Ook speelt bij het bepalen van de eigen 
mate van employability de kennis die 
men heeft over de in- of externe 
arbeidsmarkt en de mogelijkheden weet 
om de eigen deskundigheid aan te 
bieden.  
Employability is een manier van kijken 
naar de verhouding tussen werk, bedrijf 
en medewerker. Werkgevers hebben 
behoefte aan flexibel personeel omdat 
binnen organisaties constant 
veranderingen worden doorgevoerd.  
Als we nu kijken waar de Belastingdienst 
de komende jaren voor staat, wordt 
opnieuw een appèl gedaan op de mate 
van hoe employabel men is. Aan 
belastingdienstmedewerkers wordt 
gevraagd om zich flexibel op te stellen 
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en zich zowel op de in-of externe 
arbeidsmarkt te blijven oriënteren om te 
zien waar voor hen nog (tijdelijk) werk 
is.  

Dit betekent dat vele 
nu de tijd moeten 
nemen om zich te 
bezinnen op een 
aantal vragen 
rondom werk. 

 
Wat betekent werken voor mij?  
Hoe sta ik in mijn huidige werk?  
Waar ligt mijn drive?  
Is mijn huidige baan een droombaan of 
een dramabaan?  

Wie ben ik (eigenschappen)?  
Wat kan ik (vaardigheden)?  
Wat zou ik (nog) willen?  
Welke (deel)stappen moet ik daarvoor 
nemen?  
 
Op deze vragen kan men antwoord 
krijgen door in gesprek te gaan met 
anderen. Maar ook door themadagen te 
bezoeken en deel te nemen aan 
verschillende workshops. Ook biedt CNV 
vakcentrale op dit gebied een aantal 
(vaardigheden) trainingen aan. Kijk voor 
hun aanbod op 
www.cnv.nl/cursusaanbod. 

 
 
 
Bezuinigingen en onze rechtspositie • Jan Rijsdijk 
 
Zoals iedereen inmiddels bekend zal zijn 
is de overheid en dus ook de 
Belastingdienst aan een meerjarige 
forse bezuinigingsoperatie 
begonnen. 
 
Dit heeft vergaande 
gevolgen voor de 
medewerkers van de 
Belastingdienst. De directeur-generaal 
Belastingdienst (DG) noemt bedragen 
die oplopen tot 400 miljoen wat kan 
betekenen 5000 fulltime 
arbeidsplaatsen.  
De DG heeft aangegeven dat in 
maart/april 2011 een plan van aanpak 
wordt gepresenteerd over de aanpak 
van deze problematiek. Bijna dagelijks 
worden berichten de dienst in gestuurd 

om in dit kader mobiliteitsacties te 
bevorderen en te promoten.  

Bovendien wordt met de politiek 
nagegaan welke wetgeving aangepast 
moet worden om de verlaging van de 
personele bezetting het hoofd te 
bieden. 

Als hierover meer bekend is zullen wij 
hieraan in dit magazine aandacht 
besteden. 
 
Een ander belangrijk element is dat wij 
diverse signalen ontvangen dat de 
dienstleiding - met als argument de 
slechte financiële situatie - de huidige 
rechtspositie van de medewerkers 
aantast of probeert op te rekken. 
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Enkele voorbeelden: 
 Het niet betalen van de 

overwerkvergoeding/toeslag. 
Het ligt voor de hand dat de 
werkgever niet lichtvaardig tot 
overwerken besluit. Als dit wel aan 
de orde is dan zijn hiervoor de 
normale regels van toepassing. 

 Het niet meer of slechts 
gedeeltelijk honoreren van 
gerechtvaardigde IKAP-aanvragen. 

 Het maken van dienstreizen tegen 
een te lage vergoeding of 2e klas in 
plaats van 1e klas. 

 Het maken van een voorbehoud bij 
de aanvraag van de PAS-regeling ( 
met het oog op een nieuwe CAO ). 

 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 
 
Onze rechtspositieregels zijn vastgelegd 
in het ARAR en het RPVB. De daarin 
omschreven rechten en plichten zijn 
onverkort van toepassing totdat deze 
zijn aangepast. 
 
Het is dus niet mogelijk voor de 
dienstleiding deze zelfstandig anders in 
te vullen. Wel kan het zo zijn dat regels 
in het verleden heel soepel werden 
toegepast en nu wat strakker gekeken 
moet worden naar de uitvoering. 

Het is voor de dienstleiding ook niet 
mogelijk afspraken te maken met de 
(lokale) ondernemingsraden om de 
rechtspositie aan te passen. Helaas zijn 
er soms OR’en die toch met de 
bestuurders gaan dealen.  
Deze afspraken hebben naar mijn 
mening geen rechtsgrond. Ik roep 
daarom de OR’en op dergelijke 
afspraken niet (meer) te maken. 
De werkgever zal de “koninklijke weg 
“moeten bewandelen.  
De rechtspositionele afspraken voor de 
Rijkssector worden gemaakt in SOR 
(Sector Overleg Rijk) hier zal de 
werkgever aanpassingen van de 
rechtspositie moeten inbrengen 

 
Als het gaat om specifieke afspraken 
voor de Belastingdienst dan is het GOBD 
(Georganiseerd Overleg Belastingdienst) 
bevoegd.
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Meedenken • Henk Akkerman 
 
Het is nu alweer de 6e editie van 
Financiën Actueel en wij willen graag 
weten wat u als lezer van vindt. Wij 
discussiëren binnen de redactie over de 
lengte van de artikelen, te lang of juist 
niet te lang? Over de onderwerpen die 
er wel of niet in moeten/kunnen enz. 
 
Incidenteel komen er wel reacties op 
een artikel maar die zijn nog niet 
maatgevend te noemen.  
 
Reden voor ons om bij u te peilen wat u 
mist, niet wil of juist wel wil, of ...? 
Kortom wij stellen het buitengewoon op 

prijs als u ons uw mening geeft.  
Uw mening telt en aangezien wij ergens 
anders al hebben geschreven ook te 
willen verjongen, nodigen wij u uit om 
eventuele denkbeelden ook daarover 
aan ons te uiten. 
 
Misschien kunt u een momentje vinden 
om te reageren op dit verzoek. U maakt 
ons en onze medeleden er alleen maar 
blij mee. U kunt mailen naar 
henk.akkerman@gmail.com en in een 
volgende editie geven wij dan de 
reacties weer. Op voorhand dank voor 
de door u genomen moeite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoording 
Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
Aan deze uitgave werkten mee: Henk Akkerman • Han Bekker • Sjoerd Kuipers 
Ellen Rodenstein • Hans Roseboom • Jan Rijsdijk • Jan Spijk • Olaf Schouten 

 
Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 


