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Personele spelregels Investeringsagenda 

Georganiseerd Overleg Belastingdienst • Henk Akkerman & Loek Schueler 

 

In vervolg op onze tweede extra editie van FinanciënActueel over de InvesteringsAgenda & 

Switch volgt hieronder een samenvatting van de ingelaste vergadering van het Landelijk 

Groepsbestuur Financiën van 31 mei jongstleden. 
 

Beste mensen, 

 

Gisteren (dinsdag 31 mei) is het Landelijk 

Groepsbestuur (LGB), aangevuld met een 

aantal kaderleden uit de regio’s, 

bijeengekomen in Nijkerk. Op deze ingelaste 

bijeenkomst stond slechts één punt op de 

agenda en wel de beruchte brief van de DG 

van 23 mei 2016. 

 

Allereerst hebben wij alle reacties die wij 

(Loek en Henk) per mail hebben ontvangen 

gelezen, de Beeldkrant gevolgd en de 

reacties via Connect People gelezen (en 

deels beantwoord). En tijdens de 

vergadering hebben wij de aanwezigen 

namens onze zeven CNV regio’s gehoord 

over hun terugkoppeling aan ons naar 

aanleiding van alle ontstane commotie. Dit 

leidde tot tsunami van informatie. Uiteraard 

niet allemaal nieuw, want veel stond ook al 

in de mails, maar nu met de emotie(s) van 

de spreker(s) erbij! Indrukwekkend en 

vooral ook heel begrijpelijk. 

 

Al die informatie hebben wij gekanaliseerd 

in drie hoofdgroepen te weten: 

1. Hoofdzaken; 

2. Nadere uitleg; 

3. Te volgen strategie. 

 

 

 

 

Hoofdzaken 

 Kritiek op leiding: mismanagement, 

zwalkend beleid en wantrouwen. 

 Situatie op de werkvloer: Onwil, 

frustraties, emotionele spanningen. 

 Behoefte aan zicht op “echte cijfers” en 

onderbouwing van de (eventuele) 

meerkosten door deze regeling. 

 Aandacht voor hen die aan de onderkant 

van de salarislijn zitten en het nu niet 

kunnen permitteren om uit te stappen! 

 Continuïteit van het werkproces en de 

samenhang met Switch. 

 

Nadere uitleg 

 Houd je als CNV lid s.v.p. aan de feiten 

en doe niet mee aan stemmingmakerij.  

 Het ontvangen cadeau met strik en al, is 

vooral vanwege de solidariteit naar de 

andere collegae toe die niet in blauw 

zitten. Denk aan de FIOD (paars) en aan 

de Douane (groen).  

 De communicatie naar de leden toe 

wordt breed gedragen door de 

aanwezigen. Tijdigheid en transparantie 

zijn de sleutelwoorden in deze. Wij (de 

mensen die voor die communicatie 

verantwoordelijk zijn) zeggen toe die 

ingezette lijn vast te willen houden. 
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Strategie 

 De vervolgstappen in het GOBD zijn 

benoemd en besproken. Zoals het bij 

strategie wenselijk is, houden wij ons 

kruit op dit digitale papier droog (waar 

wij jullie begrip voor vragen) en zullen 

deze uitermate gevoelige kwestie op de 

afgesproken wijze aanvliegen bij de 

overlegpartner. 

 

Met de vele reacties van jullie, kunnen wij 

goed toegerust het overleg met de DG 

voeren. Wij danken jullie voor jullie 

(uitgebreide) berichtgeving. Op deze manier 

kunnen we als CNV alle belangen horen, 

wegen en meenemen in deze lastige en 

heikele discussie. De voorbeelden en de 

door jullie aangedragen anekdotes waren 

ook beeldend voor de discussie.  

En helaas weten we nu al dat de discussie 

ook verliezers kent!  

 

Zoals het CNV betaamt, zullen we eerst met 

de collegae vakbonden willen overleggen 

om gezamenlijk sterk te staan en eventueel 

één front te vormen. Daarna zal het CNV 

(met de andere vakorganisaties) op enig 

moment, het gesprek met de DG aangaan. 

 

Op 6 juni 2016 zullen wij allereerst het 

overleg met de drie andere vakbonden (NCF, 

FNV en CMHF) aangaan. De vraag is of de 

vakbonden op 6 juni al klaar zijn voor een 

formeel overleg met de DG.  

Daarna informeren wij jullie zo snel 

mogelijk weer nader. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk Akkerman, voorzitter LGB-Financiën  Loek Schueler, bestuurder CNV Overheid  
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“Nu we er toch zijn” 

De OR/OC verkiezingen starten vandaag (B/CFD) en morgen.  

Iedere medewerker heeft op zijn belastindienst e-mailadres een bericht gehad van  

info@wiekiesjijor.nl met daarin een persoonlijke inlogcode voor het uitbrengen van een stem op 

een OR en/of OC kandidaat. Heb je problemen met stemmen, dan kun je tijdens werkdagen 

tussen 08.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met support@wiekiesjijor.nl of bellen naar  

(050) 76 76 81. Wij wensen alle kandidaten veel succes! 

  

mailto:info@wiekiesjijor.nl
mailto:support@wiekiesjijor.nl
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Verantwoording 

 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

 

Aan deze EXTRA EDITIE werkten mee:  

 

Henk Akkerman • Sjoerd Kuipers • Loek Schueler  

 

 

Reageren?  

mail de voorzitter van de groep Financiën cnv.henk.akkerman@ziggo.nl 

 
https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Overheid 
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