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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Storm of aardbeving? 

 
In oktober werd 

Nederland geteisterd 
door zéér harde wind en 

windstoten die boven de 
130 km per uur 
uitkwamen.  

In december was er weer 
zo’n enorme wind die met 

veel geraas over ons 
land heen vloog! Was 
er dan in november 
niets te melden? 
 

Ja hoor, in november 
teisterde een orkaan (of zo als je wilt 
een beving) ons fiscale land. De 

complete top van het MKB werd 
vervangen. Als je de schaal van Richter 
mag nemen voor een dergelijke beving – 
met een maximum van 10 op die schaal 
– dan lag deze schok toch op 9.8! 
Niet eerder in mijn (lange) ambtelijke 
carrière heb ik een dergelijke ingreep 
meegemaakt en ik loop toch al een paar 
dagen mee.  
 
Net zoals bij een beving zie je niet wat er 
in de aardlaag allemaal op gang ge-
bracht is om tot deze beving te komen. 

In onze blauwe beving zien wij dit ook 
niet. De doelstellingen leken ’redelijk’ 
gehaald voor de buitenwacht. Het alge-
mene beeld was er een van een niet on-
tevreden gevoel.  
 
Zo dacht ik dat ook op de management 
dag in Utrecht te beluisteren, maar 
kennelijk was het stilte voor de storm! 
Voor de betrokkenen – ongeacht hun 
salarisniveau! – is het ongetwijfeld een 
bittere pil om zo het veld te moeten 
ruimen.  
 
Het is gegaan zoals het gegaan is, maar 
als wij nu met Kerst onze gedachten de 
revue laten passeren, wil ik zelf ook 
even stil staan bij dit moment.  
 
Je ziet dat als er in de ‘persoonlijke’ 
levenssfeer wordt ingegrepen, of het nu 
ziek of zeer of andere tegenslag is, dit 
altijd littekens nalaat bij betrokkenen. 
De wonden zullen wel helen, maar de 
littekens blijven.  
 
Ook in ons CNV-bestuur van de groep 
Financiën hebben wij leed moeten 
delen. Een aantal van onze directe mede 
bestuursleden hebben nog al wat voor 
de kiezen gehad en hoe dieper je in onze 
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organisatie komt, hoe meer leed er 
geleden is. Gelukkig zijn er ook tal van 
mooie momenten in ons leven. Deze 
momenten moeten wij koesteren.  
Die geven ons de kracht om tegenslagen 
beter op te vangen, want niemand blijft 
gevrijwaard van tegenslag of pech. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Toon Hermans schreef het zo op: 
 

Pech hebben is het tegenovergestelde van 
geluk hebben. 

Het beroerde van pech hebben is dat je 
nooit van tevoren weet wanneer je het 

krijgt. 
Maar zo is het ook met geluk. 

Dus horen die twee toch bij elkaar. 
 

Ik wens alle vakbondsvrienden, 
collega’s en lezers van dit stuk een 
helende periode toe, mooie Kerstdagen 
en een voorspoedig 2014. 
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Makros Blok • Loek Schueler 
 
De aanstaande Kerstperiode benut ik 
om terug te blikken op het afgelopen 
jaar: wat heb ik gedaan, waar ben ik 
trots op, wat zijn de behaalde resulta-
ten, etc. 
 
Een van mijn overdenkingen, leg ik 

graag vast in deze 
column. Het gaat over 

de minister voor 
Wonen en Rijksdienst, 
Stef Blok. Juist in de 
afgelopen weken, had 
hij zich kunnen neer-
zetten als uw minister 
met een visie en een 
verhaal over uw werk! 
Helaas bleef dat uit, 
vandaar dat ik deze 
column opdraag aan 
de heer 'Makros' Blok. 

 
Enkele weken geleden 

heb ik het Algemeen Overleg bijge-
woond over de Rijksdienst. De aanwe-
zige Kamerleden legde hun nadruk op 
de aanstaande in- en outsourcing van 
lage lonen schalen. Daarbij leidde het 
inbesteden van de schoonmaakdiensten 

tot discussie. Ik was vooral geïnteres-
seerd in de visie van Blok over de kwali-
teit van de rijksdienst. Dat bleef uit. 
Letterlijk verwees minister ‘Makros’ 
Blok naar alle cijfers in de jaarrappor-
tage. En op vragen over de kwaliteit van 
de dienstverlening of prioriteiten van het 
Rijk was het stil. Althans, hij verwees 
kort en krachtig naar de andere minis-
ters en daarna was het stil. 
 
Dus, ’Makros’ Blok kan (kritisch) wor-
den bevraagd over de M² rijkshuis-
vesting, het aantal rijksambtenaren, de 
taakstelling in miljarden en fte of de 
totaal geboekte bezuiniging! Maar 
achter dit verhaal, schuilt de werkelijk-
heid die Blok liever links laat liggen. 
Zorgelijk, juist nu het Rijk zich manifes-
teert als een Rijksdienst...  
Voorbeelden zijn de harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden, de concentratie 
van rijksgebouwen op slechts enkele 
locaties, de zogenaamde 'SGO' pro-
jecten waarbij SG's trekkers zijn van 
enkele Rijksbrede projecten. 
Enkele projecten gaan zeker in 2014 tot 
zichtbare bewegingen leiden. 
Centraal bij al deze opgaven staan kre-
ten als efficiëntie, besparingen, effecti-
viteit en minder ambtenaren. En juist 
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daarom was ik zo nieuwsgierig naar de 
keuzes van Blok die de kwaliteit van de 
publieke dienstverlening zouden moeten 
blijven waarborgen. 
 
Hopelijk leest ’Makros’ 
Blok met de Kerst deze 
FinancienActueel. Mijn 
reflecties over u: In 
2013 was u minister 
met oog voor getallen, 
cijfers en een macro 
benadering. In 2014 
wens ik u meer oog 
voor de medewerkers 
van uw rijksdienst, hun 
verhalen, hun betrok-
kenheid, hun inzet, de 
kwaliteit van hun werk toe. Dat komt het 
vanzelf goed met uw micro benadering 
en goed werkgeverschap! 
 

De kans is echter klein dat minister 
Blok dit leest. Dus richt ik me graag 
direct tot u. In 2014 sta ik als bestuurder 
voor uw klaar. Ik reis graag af naar de 

diverse kantoren in het 
land, beantwoord uw 
vragen en behartig tot 
slot uiteraard uw 
collectieve belangen in 
het GOBD 
(Georganiseerd Overleg 
Belastingdienst). Mijn 
functie als bestuurder 
kan ik alleen maar goed 
uitoefenen als ik oor en 
oog houd voor wat u 
bezighoudt! Graag tot in 
het nieuwe jaar. 

 
Ik wens u fijne Kerstdagen met tijd voor 
bezinning en reflecties.
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Het Nieuw Werken • Koos de Waard 
 
Tot op heden gaat men binnen Het Nieuwe 
Werken uit van drie aspecten (ICT, gebou-
wen en gedrag of virtueel, fysiek en men-
taal. Met dit artikel wordt geprobeerd een 
antwoord op de vraag te geven wat is Het 
Nieuwe Werken nu echt. Naast algemene 
informatie over de kijk op dat werken, 
wordt in dit artikel ingegaan op de vraag 
“hoe de organisatie (vanuit de medewer-
ker gezien) hiermee omgaat” Ook wordt 
aandacht besteed aan de vraag: “wat kan 
ik zelf doen”. Tenslotte wordt een conclu-
sie getrokken over de positie van de drie 
aspecten. 
 
Wat is Het Nieuwe Werken? 
Professor Henk W. Volberda van de 
Erasmus Universiteit heeft het nieuwe 
werken gedefinieerd. Hij ziet het nieuwe 
werken als een sociale innovatie. Een 
sociale innovatie als het samenspel tus-
sen het ontwikkelen van nieuwe mana-
gementvaardigheden (dynamisch mana-
gen), het hanteren van innovatieve orga-
nisatieprincipes (flexibel organiseren), 
en het realiseren van hoogwaardige 
arbeidsvormen (slimmer werken) om 
het concurrentievermogen en de pro-
ductiviteit te verbeteren. 
 

Wetenschappelijke taal, waarin de 
nadruk ligt op: 
1. het anders aansturen van een team,  
2. afwijken van de traditionele manier 

van organiseren en 
3. slimmer werken. 

Deze drie aspecten leiden tot een verbe-
tering van de productiviteit en verstevigd 
de concurrentiepositie (goedkoper 
produceren). 
 
Volgens de professor is de manager aan 
zet. Zij moet dynamisch gaan managen. 
Zij moet het team anders organiseren. 
Zij is de leider. ICT kan hierbij helpen. 
Met name door het inzetten van plaats -, 
tijd – en apparaat onafhankelijke 
computerapparatuur en programma’s, 
waarmee de flexibele organisatie tot 
wasdom kan komen. De huidige kanto-
ren kunnen voor een deel overbodig 
worden. Medewerkers krijgen het 
vertrouwen van hun baas en maken 
afspraken over wat ze wanneer opleve-
ren.  
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Welke stappen zou je kunnen nemen om 
te komen tot Het Nieuwe Werken: 
1. Maak van de managers “leiders” 

(opleiden, omscholen en eventueel 
werven)! 

2. Maak van medewerkers professio-
nals (school medewerkers om tot 
‘professionals’ die vooraf zelf kun-
nen bepalen welk resultaat zij aan 
het team kunnen leveren).  

3. Vervang of verbouw de huidige ICT 
componenten  voor ICT dat flexibel 
werken ondersteunt en leidt de 
medewerkers en managers op in het 
gebruik hiervan. 

4. Kijk bij voldoende functioneren van 
het geheel waar bespaard kan wor-
den (bijvoorbeeld stoot overbodige 
werkruimte af). 

 
Hoe gaat de organisatie met het nieuwe 
werken om? 
Op 25 april 2013 stond op de beeldkrant 
het volgende bericht:  
“Het Nieuwe Werken is gericht op tijd – en 
plaatsonafhankelijk werken. Door snelle 
ontwikkelingen van technologie en de 
(mobiele) werkplek kunnen we (steeds 
vaker) altijd en overal werken.”  
Duidelijk een signaal dat de ICT 
technologie en de ontwikkeling van de 

werkplek ons aanzet tot een moderne 
manier van werken.  
 
Binnen de overheid lijkt het er ook op 
dat de Rijksgebouwenkwestie (minder 
vierkante meters) en de uitlevering van 
iPads de triggers zijn te starten met Het 
Nieuwe Werken. Hier lijkt duidelijk 
sprake van een andere volgorde dan je 
zou willen. Toch is er op de achtergrond 
wel het één en ander gebeurd. Zo star-
ten leiderschapsprogramma’s voor 
managers. Aan het professionaliseren 
van de medewerkers wordt nog weinig 
gedaan. 
 
Vanuit de medewerkers bekeken lijkt het 
dat tot op heden de volgende stappen 
gevolgd zijn: 
1. Start van het programma “HNW” en 

het programma “Leiderschap”  
(1. Maak van managers “leiders”). 

2. iPad’s ingekocht en uitgeleverd aan 
specifieke doelgroepen  
(3. ICT componenten die de flexibele 
organisatie ondersteunen) 

3. Rijksgebouwenkwestie. Minder vier-
kante meters zo ongeveer één 
bureau per twee medewerkers  
(4. Productieverhogen en besparen) 
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In deze reeks missen minimaal twee 
essentiële stappen: 
1a. Plaats ‘echte leiders’ op de teams. 
1b. Professionaliseer de medewerkers. 
 
En vanuit de eerder beschreven weten-
schap kan stap 3 nog helemaal niet als 
stap genomen worden. Waar binnen 
teams wel of niet bespaard kan worden 
blijkt pas na afloop van de juiste stap-
penvolgorde. 
 
Wat kan ik zelf doen? 
Aan stap 1a (maak van managers echte 
leiders) kunnen de medewerkers niet 
zoveel bijdragen.  
Aan de tweede stap (1b maak van de 
medewerkers echte professionals) kan 
jezelf wel bijdragen. Al is 
het jammer dat men 
vanuit de organisatie 
hier weinig aan doet. 
Anders -, beter -, 
professioneler -, nieuw 
werken start bij opleiden 
en gedragsverandering. 
Worden de 
medewerkers wel 
geconfronteerd met 
managers die andere 

eisen stellen. Het professionele gesprek 
over wanneer, welke resultaten er 
moeten komen zal niet makkelijk zijn 
voor ons zelf en onze collega’s.  
Neem het heft in eigen handen! Volg 
trainingen. Bijvoorbeeld van het A+O 
fonds (zie het artikel van Nelleke 
Aantjes elders in dit blad). Wordt asser-
tief en benader “de leider” van jouw 
team als professional. Maak heldere 
realistische afspraken en leg zelf de 
afspraken over het werk vast. 
 
Conclusie 
Wil men op een nieuwe manier gaan 
werken, dan moet eerst aandacht 
besteed worden aan het mentale aspect. 
Goed opleiden van medewerkers en 

managers. Daarna 
samen (medewerkers en 
managers) nadenken 
over hoe slimmer 
gewerkt kan worden. Het 
slimmer werken 
ondersteunen met de 
juiste ICT. Waarna de 
besparingen, als minder 
kantoorruimte, 
gerealiseerd kunnen 
worden. 
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Professionaliseren begint bij jezelf … maar hoe dan? • Nelleke Aantjes 
 
Het Nieuwe Werken is al op veel plek-
ken ingevoerd en uitgerold. Met snelle 
passen willen we snelle resultaten 
bereiken. Door middel van een stoelen-
dans, wordt iedereen min of meer 
‘gedwongen’ om af en toe eens thuis of 
elders te werken.  
 
“Gewoon doen” is een veelgehoord 
credo onder leidinggevenden en HNW-
projectleiders. Maar wat dat betekent, 
weet eigenlijk niemand precies. Hoe doe 
je HNW? En hoe houd je zelf grip op de 
nieuwe manier van werken? En 
belangrijker nog: hoe ga je het gesprek 
aan met je leidinggevende over de 
nieuwe werkafspraken, de nieuwe 
manier van samenwerken, over 
resultaatsturing en de clean-desk-
policy? Iedereen heeft bepaalde wensen 
en behoeften over zijn werk.  
Dat komt voort uit je werkhouding, je 
manier van werken, oftewel je 
werkgedrag. Om het gesprek met je 
leidinggevende goed te kunnen voeren, 
moet je wel van jezelf weten hoe dat 
werkgedrag er dan uitziet.  
Hoe ga je bijvoorbeeld om met stress of 
werkdruk, en zou je kunnen 
functioneren in een kantoortuin? 
 

CNV Publieke Zaak is van mening 
dat meer regie op HNW mogelijk is als 
je meer inzicht krijgt in je eigen werk-
gedrag. Hoe wordt jouw werk beïnvloed 
door jouw karaktereigenschappen?  
 
Als je regie over je werk hebt, levert dit 
je meer werkplezier op. Daarmee heb je 
meteen meer invloed op de kwaliteit van 
je werk.  
 
Met een drietal pilots  vanuit het A+O 
fonds Rijk willen we nagaan of de 
medewerkers die dit inzicht hebben 
gekregen ook daadwerkelijk een goed 
gesprek over de gevolgen van HNW 
kunnen voeren. Kunnen ze meer regie 
over hun werk nemen én zo grip krijgen 
op gedragsaspecten rondom HNW? Zo 
wordt niet alleen gekeken naar de 
mogelijkheden die de organisatie te bie-
den heeft, maar wordt er juist gekeken 
naar de creativiteit en mogelijkheden 
van de medewerker zelf! 
 
In de pilots zijn drie elementen aan 
elkaar verbonden: inzicht in je werkge-
drag, HNW en een goed gesprek met je 
leidinggevende. Medewerkers hebben 
een gedragstoets ingevuld, waarvan de 
uitkomsten besproken zijn met een 
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coach. In dat gesprek is een duidelijke 
link gelegd met HNW, gerelateerd aan 
het eigen werkgedrag. Tot slot gaan de 
medewerkers het gesprek aan met hun 
leidinggevende waarin ze hun werk-
gedrag en de gevolgen van en voor HNW 
bespreekbaar maken. De gedragstoets 
heeft de deelnemers zelfinzicht gegeven 

over hun werkgedrag. Een aspect daar-
van is de manier van samenwerken. 
Samenwerken is een mooie samen-
voeging van twee woorden, samen en 
werken. Werken doe je dus nooit alleen. 
Afgezien van de inhoud, ben je altijd 
afhankelijk van een ander om je werk te 

kunnen doen. Het samen kúnnen wer-
ken is afhankelijk van een aantal dingen. 
Zo zijn karakters bepalend, de 
werkafspraken met collega’s en de 
relatie met je leidinggevende. 
 
In de pilots die nu lopen bij Douane 
Haven Rotterdam, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed en DUO in Groningen, 
is de relatie met leidinggevenden veel 
besproken onderwerp. Voorafgaand aan 
de pilot werd de vraag gesteld of de 
leidinggevende ook een ‘gedragstoets’ 
konden invullen, zodat de leidingge-
vende én de medewerker weten hoe hun 
individuele werkgedrag eruit ziet. Ook 
vanuit de leidinggevenden kwam de 
vraag hoe zij zich konden voorbereiden 
op het gesprek met hun medewerkers 
over de zachte kant van HNW: het werk-
gedrag. Er verandert namelijk veel voor 
medewerkers, maar ook voor leiding-
gevenden. Vooral het middenmanage-
ment krijgt van bovenaf en van onderop 
te maken met veranderde verwach-
tingen, wensen en behoeften. En vaak 
ook tegengestelde geluiden. Van bo-
venaf worden ze gesommeerd om HNW 
op één en dezelfde wijze te implemen-
teren, van onderop krijgen ze de vraag 
van medewerkers om maatwerk in de 
implementatie. Dit kan natuurlijk wrevel 
opleveren, maar hoeft niet.  
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Als de verwachtingen naar elkaar helder 
zijn, als we van elkaar weten welke 
belangen meespelen, kun je je inleven in 
de ander en begrip hebben.  
Werk eerst voor jezelf uit wat je nodig 
hebt en bedenk daarna 
wat de ander nodig 
heeft.  
 
Alleen door je in de 
ander te verdiepen kun 
je samen verder Nieuw 
Werken. 
 

Wil je meer weten? Kijk dan op de 
http://www.mijnvakbond.nl/hnw, 
of stuur je vraag naar mij via 
n.aantjes@cnvpubliekezaak.nl of 
@NellAantjes). 
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Het Nieuwe Werken! Wat is nieuw? • Ko-Os 
 
Heel lang geleden, voor “de Falkland oorlog” 
(voor jongeren: de laatste oorlog tussen 
Europa en Zuid Amerika) werd de elektrische 
boormachine uitgevonden. Mijn grootvader, 
een houtbewerker, had helemaal niets met 
deze uitvinding. Stel je voor dat de stroom uit-
valt, dan komt het werk zeker niet af. De man 

had absoluut geen oor voor voordelen als: 
minder zwaar werk. Innovatie was niet aan 
hem besteed. Eeuwen lang werd het hout 
bewerkt op de manier, zoals hij het uitvoerde: 

met handkracht. Een beproefde methode. Nu 
lachen we er om. Elektrisch gereedschap is 
niet meer weg te denken. Auto’s worden in zijn 
geheel geassembleerd door computer 
gestuurde tools.  
Toch is de reflex van opa, een reactie die je 
nu nog steeds tegenkomt. Kennelijk zijn 
mensen instinctmatig tegen vernieuwing. 
Ons instinct, vooral als het gaat over de ont-
wikkeling van onze instinctmatige reflexen, 
staat al eeuwen stil. Zo maken internet, 
automatisering en telecommunicatie het 
mogelijk op elke plaats, op elk moment met, 
het maakt niet uit, welke computer met wie 
dan ook te communiceren. Wat is onze reac-
tie op deze ontwikkelingen: we blijven 
gewoon folders en brieven per post aan onze 
klanten sturen. Zeker geen e-mails. “Dat is 
niet veilig!” 
Ook het uitblijven van onderlinge afspraken 
over ‘Het Nieuwe Werken’ is zo’n voorbeeld. 
Leidinggevenden krijgen al ‘vlekken in hun 
nek’ bij het idee dat de mensen niet op kan-
toor werken zonder stevige aansturing en 
het alziende oog van de manager. Dat de 
fysieke ruimte, waarin het werk moet 
gebeuren, door allerlei bezuinigingen (Rijks-
gebouwenkwestie) steeds verder gaat afne-
men wordt terzijde geschoven. De norm is: 
plaats zoveel mogelijk mensen in een zo 
klein mogelijk kantoor (gemiddeld één werk-
plek per twee medewerkers).  
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Als ras optimist, ben ik er van overtuigd dat 
hier ‘de wal het schip gaat keren’. De 
instinctmatig ingegeven roep om ruimte en 
vrijheid (in het werk) zal de ‘anti verande-
ringsreflex’ gaan overschreeuwen. De 
medewerkers gaan het zelf wel regelen. We 
zoeken een plek buiten het kantoor (thuis of 
in de openbare ruimte) waar we ontspannen 
een bijdrage aan de teamdoelstellingen 
leveren.  
Omdat ons instinct ons drijft, is het volgens 
mij volslagen zinloos te sturen op verande-
ringen en veranderingsgezindheid. Het 
instinct laat zich niet van buiten af beïnvloe-
den. Onze interne ‘instinct aspecten’ (‘vrij-
heid’ ten opzichte van ‘veranderen’) zoeken 
dat onderling zelf wel uit. 
Conclusie; discussies over (het nut van) 
veranderingen zijn volslagen zinloos. De 

argumenten en de weging daarvan worden 
vooral door ons instinct bepaald. Wees jezelf 
daarvan bewust. Nu en in de toekomst. Wat 
die toekomst betreft. We staan alweer bijna 
aan het begin van een nieuw jaar. Mijn motto 
voor 2014 is: “pak ruimte!”.  Letterlijk en 
figuurlijk. Volg de komende jaren jouw eigen 
instinct en ga zeker niet wachten tot ande-
ren iets voor 
je geregeld 
hebben! 
 
p.s.  
Alle lezers wens 
ik prettige feest-
dagen en een 
gelukkig 2014 toe.
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Flexpool • Jan Fonhof 
 

 

Binnen Belastingen is al geruime tijd 
veel te doen omtrent de Flexpool. 
Niet elke medewerker kan of wil mee 
met werk dat geconcentreerd wordt en 
medewerkers die nu werken op locaties 
die gaan sluiten kunnen in een soortge-
lijke situatie verkeren. 
Gelukkig is er vorig jaar al met de 
medezeggenschap (toen nog de 
Tijdelijke Groeps Ondernemings Raad, 
TGOR) een sociale paragraaf afgespro-
ken. Naderhand is deze personele para-
graaf nog ‘aangescherpt’ met een zoge-
noemd Addendum en nu zijn eindelijk de 
spelregels inzake de Flexpool bekend. 
De personele paragraaf, het addendum 
en de spelregels van de flexpool vormen 
samen één bundel afspraken die er in 
gezamenlijkheid voor moet zorgen om 
de personeelsbewegingen die bij con-
centratiebewegingen en de sluiting van 
gebouwen optreden zoveel mogelijk in 
goede banen te leiden. Het is de bedoe-
ling om er voor te zorgen dat medewer-
kers een maximale vrijheid behouden. 
Natuurlijk zullen zich ook situaties voor-
doen die niet leuk zijn of waarvan doel of 
strekking niet helemaal duidelijk is of 
waarvan wordt betwijfeld of het wel de 
beste oplossing is. Maar dát is een 
besluit dat de dienstleiding neemt of 

heeft genomen. Taak van vakbonden en 
medezeggenschap is om in dit soort 
reorganisaties de personele gevolgen 
zoveel als mogelijk soepel te laten lopen 
en met waarborgen te omgeven. 
Ik realiseer me dat dit niet altijd en op 
alle plaatsen voor de volle 100% zal luk-
ken. Dat is denk ik een utopie. Maar al 
met al denk ik dat het huidige totaalpak-
ket het meest recht doet aan bovenge-
noemde opdracht die de bonden en 
medezeggenschap hebben en we een 
goed verdedigbaar resultaat hebben 
bereikt. Ik lees wel eens iets anders bij 
reorganisaties van andere bedrijven. 
 
De Groepsondernemingsraad heeft de 
Regeling Flexpool en ook de tekst van 
personele paragraaf uit bijlage C van het 
voorgenomen besluit ‘Wijziging 
besturing van de Belastingregio’s’ als-
mede de tekst van het nadien gemaakte 
addendum van 27 februari 2013 gebun-
deld en gepubliceerd. Deze set maakt 
de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt 
in één oogopslag zichtbaar. Deze 
afspraken behoren in samenhang toe-
gepast te worden en vormen daarmee 
de basis en voorwaarden die gehanteerd 
moeten worden. 
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Nader informatie over dit onderwerp is te lezen op de (interne) site van de Groepsonder-
nemingsraad: 
http://intranet.belastingdienst.nl/belastingen-nieuws/2013/12/11/mz-de-elfde-
nieuwsbrief-van-gor-belastingen/ 
(deze link werkt alleen als u verbonden bent met het intranet van de Belastingdienst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijziging Vakbondscontributie in P-Direkt • Sjoerd Kuipers 
 
De vakbondscontributie wordt met 
ingang van 1 januari 2014 verhoogd naar 
� 16.25 per maand. Inmiddels heeft u 
daar een brief over ontvangen van de 
afdeling Bedrijfsvoering van CNV 
Publieke Zaak. De inhouding op het 
salaris moet zelf worden doorgegeven 
via P-Direkt. Als u moeite hebt met het 
vinden van het wijzigingsformulier dan 

kan deze tip 
waarschijnlijk 
van pas 
komen:  
Ga via de 
startpagina van het SAP-portaal naar 
P-Direkt en zoek op het trefwoord 
[inhoudingen en contributies] en het 
wijzigingsformulier komt in beeld. 
Succes! 
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Leuk inspirerend? • Han Bekker 
 
De jaargetijden van een vakbond. 
Vakbonden hebben iets gemeenschap-
pelijk met de tijd. Beiden zijn oneindig 
en van alle tijden. Dit betekent dan ook 
dat ook vakbonden jaargetijden kennen. 
Echter, wij hebben synoniemen voor de 
traditionele jaargetijden en die lopen 
ook niet altijd synchroon met de klas-
sieke jaargetijden. Critici zullen roepen 
wat zeurt die Han Bekker, maar lees 
eerst verder en oordeel dan. 
 
Herfst (vermoeidheid en somberheid) 

Wat betekent 
een vakbond? 
Het is een vraag 
waar ik mij al 
langer mee 
bezig probeer te 
houden, maar 
waar ik niet 
goed uitkom. 
Alle clichés ten 
spijt, maken de 
antwoorden mij 

soms wel erg moe, maar het is een 
schrale troost dat ik ook bij bestuurders 
van onze vakbond zie dat men worstelt 
met deze vraag. Het collectieve belang 
daar gaat het om, roept de een, maar 
niet als het in strijd is met mijn 

individuele belang, roept de ander. Het 
resultaat laat zich voorspellen. Er zijn 
altijd mensen die vinden dat de bond 
niet voor hen doet wat die bond zou 
moeten doen, want “ik betaal er toch 
voor?” Afgelopen week las ik zelfs dat 
iemand zijn lidmaatschap wenst op te 
zeggen, omdat een andere vakbond een 
ziektekostenverzekering kan aanbieden 
tegen een lagere premie. Dit lid ziet de 
vakbond misschien als een consumptief 
product, maar vergeet de diepere bete-
kenis van het bundelen van krachten. Ik 
beschrijf het maar als het vereconomi-
seren van vakbonden. Echter economie 
is iets tijdelijks en dus per definitie iets 
dat niet te vereenzelvigen is met een 
vakbond.  
Bij een vakbond gaat het om behartigen 
van belangen van gelijk gesitueerden en 
gelijkgestemden op basis van een 
solidariteitsgedachte. Wat nu? 
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Winter (rust) 
De winter breekt 
aan en wij moeten 
eerst maar eens 
alle zorgen van ons 
afschudden, als 
sneeuwvlokken die 
aan onze jassen en 
dassen hangen. 
Dan onder het 
genot van een goed 
glas …, een lekker 
hapje en vooral veel 

liefde om ons heen koesteren wij ons en 
komen tot rust. Langzaam komt de 
vraag weer naar boven, “wat nu?” Terug 
naar de basis en waar gaan wij voor 
staan? Kijk en luister niet alleen naar de 
signalen en geluiden die tot ons komen, 
maar concentreer je op de signalen en 
geluiden die wij slechts met moeite 
kunnen zien en horen. Cryptisch? Nee 
hoor, de verblindende signalen en 
oorverdovende geluiden zijn de tekenen 
van hen die zich te kort gedaan voelen, 
bijvoorbeeld omdat het belang van de 
grootst gemeenschappelijke deler, het 
collectief belang, niet helemaal past op 
het plaatje van hun eigen belang, het 
individuele belang. De zwak oplichtende 
signalen en de zeer zachte geluiden, dat 
zijn de geluiden van het merendeel van 
onze leden die wel tevreden zijn. Die 

mensen herkennen zich in de gemaakte 
keuzes voelen zich gesteund door hun 
bond. Tijd om te zaaien. 
 
 
Lente (nieuwe aanwas) 
De energie van 
die zwak 
oplichtende 
signalen en 
zeer zachte 
geluiden is 
broos, maar 
door de 
massaliteit niet 
onbeduidend. 
Die energie 
moeten wij 
gebruiken om verder te gaan met waar 
wij goed in zijn. Wij vertellen gedreven 
en enthousiast aan (nieuwe) collega’s 
waar wij met elkaar voor staan. Dat de 
bond ons helpt weet iedereen, maar wij 
beseffen ook dat wij die bond zelf zijn. 
Dus niet wijzen naar een kantoor in Den 
Haag of Utrecht of een medewerker ver 
weg. Nee met elkaar de handen uit de 
mouwen en elkaar steunen en 
motiveren waar het kan, ieder op zijn 
eigen wijze. Gewoon doen en de tere 
nieuwe plantjes (leden) beschermen 
tegen ongewenste invloeden. Niet door 
de problemen over te nemen, maar door 
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hen weerbaar te maken, ze in staat te 
stellen een eigen mening te vormen en 
er voor uit te komen.  
Werken aan leden die, als zij het ergens 
niet mee eens zijn, dit uiten in leden-
raadplegingen en niet achteraf als het te 
laat is mopperen. Alle energie omzetten 
in positieve energie en kracht. 
 
Zomer (oogsten) 

Dan komt het moment 
dat die nieuwe leden 
klaar zijn. Zij moeten 
ons allen helpen voort 
te zetten en uit te bou-
wen waar wij mee be-
zig wensen te zijn. 
Soms kunnen zij actief 
worden als vakbonds-
consulent, lid van de 
medezeggenschap, 
ledenwerver 

enzovoort. Echter, veel leden die niet op 
deze wijze actief zijn of actief wensen te 
zijn hebben allemaal een verborgen 
kracht, zij zijn namelijk mens. Mensen 
kunnen er zijn voor elkaar, door te 

luisteren naar een collega, of deze te 
steunen. Ik zie oogverblindend veel 
zwakke signalen en hoor oorverdovend 
veel zachte geluiden waaruit ik alleen 
maar kan afleiden dat wij al veel leden 
hebben die er net zo over denken. 
Misschien is dit wel wat ons bindt 
binnen het CNV. 
 
Mocht je twijfelen? Kijk eens kritisch 
naar je eigen doen en laten en zie om je 
heen wat een lach of een vriendelijk 
woord je oplevert. Ik word moe en stel 
vast dat het herfst is en denk “wat nu?”, 
antwoord: “het CNV gaat door!” 
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Niet meer zo blij • Peter Eissing 
 
Wat waren we blij, toen onze werkgever 
voor stenen koos om opgelegde taak-
stellingen te realiseren in plaats van 
mensen. Onze werkgelegenheid is ge-
garandeerd. In ieder geval tot 2016, 
meen ik en voorts heb ik geleerd dat 
niets absoluut is. De gemaakte keuze 
heeft veel gevolgen. Er zullen belasting-
kantoren gesloten worden en we zijn 
druk bezig werkprocessen te concentre-
ren. Dat laatste komt weliswaar niet al-
leen voort uit de huisvestingsproblema-
tiek, maar maakt er wel deel van uit.  
Aanvankelijk bleven we blij. Maar zo 
langzamerhand beginnen we ons wat 
ongemakkelijker te voelen. Om diverse 
redenen, maar ik wil er hier één speci-
aal uitlichten omdat het een pilot-func-
tie toegedicht kreeg. De voormalige 
belastingregio Rivierenland kende drie 
kantoren: Arnhem, Gorinchem en 
Nijmegen. Daarvan gaan er twee dicht. 
Alleen Arnhem blijft over en het plan is 
nu daarin vele honderden medewerkers 
extra in te huizen. Dan praten we niet 
alleen over medewerkers uit de te slui-
ten kantoren, maar ook over Douane, 
FIOD en wie weet wie nog meer. Want 
zeker weten doen we helemaal niets en 
het bericht van vandaag wordt morgen 

weer herroepen. Dat gaat nu al maan-
den zo. Honderden mensen extra. Nu al 
stromen groepen uitzendkrachten bin-
nen en ook de versterking van het ITI-
proces zal voor vele tientallen (of meer) 
nieuwe medewerkers in kantoor 
Arnhem zorgen. Het gebouw is voor de 
verwachte instroom veel te klein en 
daarvoor zullen OGH, AGH en HNW 
helaas geen sluitende oplossing kunnen 
bieden. Daarnaast heeft het gebouw 
enkele merkwaardige eigenschappen. 
Toen het zo’n twaalf jaar geleden ge- of 
eigenlijk herbouwd werd, koos men voor 
state of the art, revolutionaire systemen 
voor klimaatbehandeling en verwar-
ming. Helaas, het heeft nooit deugdelijk 
gewerkt. Aan het ene eind van een etage 
14° C en 26 aan het andere eind, is een 
alledaags Arnhems verschijnsel. In tien 
jaar sleutelen heeft CFD, bijgestaan 
door een waar leger aan adviseurs, in-
genieurs en weet ik wat nog meer, daar-
aan niets vermogen te veranderen. En 
nu moeten er dus ook nog een paar 
honderd mensen bij … 
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De Algemeen Directeur garandeert 
iedereen die instroomt of al 
langer in Arnhem zit, een 
ARBO-conforme werkplek. 
Want thuiswerken is niet 
aan de orde binnen HNW, 
zo luidt het formele 
standpunt. Inmiddels 
zien we in Arnhem dat 
men zeker niet 
ongenegen is de 
normen wat op te 
rekken om de 
doelstelling te 
halen. Zo is 
onlangs al 
gezegd dat 
‘met een 
zesje’ ge-
noegen geno-
men wordt 
waar het om de 
klimaat-
beheersing 

gaat. Heel voorzichtig is het woord “bij-
huren” ook al gevallen. Tja … op locatie 

A een gebouw sluiten om er op locatie 
B een bij te huren …  

beleid dat begrip oogst! We 
zijn alles bij elkaar 

niet meer zo blij in 
Arnhem. Vooral niet 
omdat we een pilot 
geworden zijn. We 
weten immers al-
lemaal wat er 
met pilots ge-
beurt:  
die slagen 
altijd.
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Wijzigingen pensioenregeling 2014 • Jan Rijsdijk 
  
Inleiding 
De afgelopen periode is heel veel 
gesproken over onze pensioenen en de 
leeftijd waarop van deze voorziening 
gebruik gemaakt kan worden. Er komt 
zo veel op ons af dat je moet oppassen 
de draad kwijt te raken. Hierbij in het 
kort een aantal ontwikkelingen op een 
rijtje: 
 
Pensioenpremie 
De overheid neemt vanaf 2014 een aan-
tal maatregelen om het pensioenstelsel 
toekomstbestendig te maken. Een van 
de maatregelen is dat de pensioen-
rekenleeftijd wordt verhoogd van 65 
naar 67. In samenhang daarmee wordt 
het maximale opbouwpercentage 
verlaagd. De bonden hebben in overleg 
met de werkgevers in de pensioen-
kamer afgesproken de pensioenregeling 
aan te passen. De pensioenpremie is 
momenteel 25,4% van het pensioen-
gevend salaris. Vanaf 1 januari 2014 
gaat deze naar 21,6%. Mede dankzij een 
voor de werknemer gunstige verdeel-
sleutel gaat het nettosalaris vanaf 2014 
ruim 2% omhoog. 
 

Opbouw pensioen 
Het ABP verhoogt gelet op de regerings-
maatregelen de pensioenrekenleeftijd 
van 65 naar 67. Het opbouwpercentage 
zakt van 2.05 naar 1.95%. De pensioen-
rekenleeftijd is van belang voor het 
vaststellen van de premie en het bere-
kenen van het pensioen. Overigens 
betekenen de maatregelen vooralsnog 
niet dat u pas op de leeftijd van 67 met 
pensioen kan. Bij het ABP blijft de stan-
daard pensioeningangsleeftijd nog 65 
jaar. U kan zelf bepalen op welk 
moment tussen 60 en 70 het ABP 
keuzepensioen gaat starten. Let er wel 
op dat de hoogte van het pensioen 
afhankelijk is van het tijdstip waarop het 
pensioen ingaat. Anders gezegd langer 
doorwerken levert een aanmerkelijk 
hoger pensioen op. Het verdient aanbe-
veling de pensioenoverzichten van het 
ABP goed te bekijken. Verder kan via de 
site van het ABP (mijn ABP) regelmatig 
nagegaan worden welk pensioen bij de 
diverse pensioendata hoort. 
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Ingang AOW 
Per 1 januari 2014 stijgt de AOW-leeftijd 
naar 65 jaar en 2 maanden. In het 1e 
kwartaal van 2014 behandelt de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel om de AOW 
leeftijd versneld te verhogen naar 67 
jaar in 2021. 
 
Gevolgen voor de gepensioneerden 
Dit jaar zijn de pensioenen met 0,5% 
verlaagd omdat de dekkingsgraad niet 
voldoende was volgens het herstelplan. 
December 2013 wordt bezien of vanaf 
2014 opnieuw verlaging van het ABP 
pensioen gaat plaatsvinden. De dek-
kingsgraad van het ABP moet 104,2% 
zijn. De laatst bekende dekkingsgraad is 
106,2%. Om diverse redenen schommelt 
de dekkingsgraad behoorlijk. Om die 
reden blijft het afwachten of de 
dekkingsgraad eind december 2013 
voldoende is. 
 
 
 
 
 

Hoe nu verder 
Met de maatregelen die in 2014 ingaan 
is er nog geen rust aan het pensioen-
front. Het ABP zal op basis van verdere 
maatregelen van het kabinet over 
pensioenregels en het fiscale kader dat 
daar bij hoort verdere aanpassingen 
gaan doen. Er wordt een nieuw 
pensioencontract/reglement ingevoerd. 
Dit moet er voor zorgen dat een betere 
afstemming plaats gaat vinden met de 
toenemende levensverwachting en 
tevens beter is bestand tegen schokken 
in de financiële markten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt dus zeker vervolgd.

  



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 18 • 20 december 2013 • blad 22 

  

  
 

Pilot Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken • Gerard Kruit 
 
Medio 2013 zijn in opdracht van de 
Staatsecretaris besprekingen gestart 
over een pilot met als doel te onder-
zoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
samenwerking tussen de Belasting-
dienst en Domeinen Roerende Zaken 
(DRZ) op het gebied van verkoop van 
roerende zaken.  
 
De belastingdeurwaarder verkoopt 
executoriaal inbeslaggenomen roerende 
zaken zelf als niet op tijd betaald wordt. 
Dat kan op het adres van belasting-
schuldigen als het inventaris betreft of 
niet afgevoerde 
auto’s. De verkoop 
van afgevoerde auto’s 
is regionaal gecen-
traliseerd.  
De bedoeling van de 
pilot is om te onder-
zoeken wat de effec-
ten zijn als DRZ de 
roerende zaken gaat 
verkopen. Hierbij 
merk ik op dat als in 
deze pilot gesproken 
wordt over roerende 
zaken het alleen 
afgevoerde auto’s 
betreft of auto’s die 

door belastingschuldigen moeten wor-
den aangeboden. Het op diverse locaties 
verkopen van andere roerende zaken 
stuit op de nodige logistieke en organi-
satorische problemen bij DRZ.   
 
Domeinen heeft als core business het 
verkopen van roerende zaken, dus lijkt 
het logisch om alle verkopen uiteindelijk 
onder te brengen bij DRZ. Op de 
beoogde efficiency winst valt het nodige 
af te dingen. Immers voertuigen worden 
eerst via een lokale berger opgehaald 
en gestald, daarna komt de berger waar 

DRZ een contract mee 
heeft de auto’s binnen 
enkele dagen opha-
len. Dit betekent extra 
logistieke planning en 
extra kosten voor be-
lastingschuldigen.  
 
Omdat de fiscale 
processen voor DRZ 
volkomen vreemd zijn 
moet heel veel gere-
geld en gecommuni-
ceerd worden om de 
verkopen correct en 
tijdig te laten verlo-
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pen. Belastingschuldigen worden 
verzocht hun auto’s twee weken voor de 
datum verkoop aan te bieden aan DRZ. 
Dit werkt conform de verwachting niet. 
Daarnaast vereisen Wet- en regelgeving 
bepaalde procedures en omgang met 
belastingschuldigen die knellen bij deze 
samenwerking. 
 
In december komt een eindevaluatie 
waaruit hopelijk zal blijken wat veel 
praktijkmensen steeds beweren: niet 

doen! Voor belastingschuldigen leidt dit 
tot extra kosten en van hen wordt ver-
wacht dat ze naar Soesterberg gaan om 
hun auto te brengen of als ze betalen 
om hun auto daar op te halen … Het 
heeft voorkeur om binnen de Belasting-
dienst een aantal organisatorische aan-
passingen te doen, om daardoor effici-
ënter te gaan werken. Dat is vele malen 
goedkoper, overzichtelijker voor de 
Belastingdienst en een stuk vriendelij-
ker richting belastingschuldigen. 
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De Stem • Olaf Schouten 
 

Tjonge, wat een weer in 
de wereld in de afgelo-
pen maanden. Eerst 
houdt het weer royaal 
huis in de Filippijnen en 
vervolgens op Sardinië. 
Eilanden die worden 
belaagd door ons 
moeder natuur. Als het 
weer een CNV-stem zou 

hebben hoe zou die in vredesnaam dan 
klinken!? En als wij CNV-vakbonds-
mensen een stem in het weer mochten 
hebben, hoe zag de wereld er dan uit? 
Je zal er toch familie, vrienden of 
bekenden hebben in die gebieden.  
 
Mijn dochter Juliette is een maand in 
Nepal geweest als onbezoldigd tand-
arts. Ze was daar als vrijwilligster werk-
zaam in een Dental Camp (zie verder 
www.nohs.nl). Een prachtig aanbod van 
tandheelkundige hulp aan de lokale 
bevolking. Hulp die door de bevolking 
daar bijzonder dankbaar ontvangen is. 
Als ouder ben ik natuurlijk heel trots op 
deze mooie inzet! Schitterend om iets te 
betekenen voor de minder bedeelden in 
onze wereld. Als je de foto’s en filmpjes 
ziet van de plek waar dochterlief is 
geweest en hoe zij daar heeft gewerkt, 

dan ontdek je dat het leven in Nederland 
voorzien is van een ongekende luxe. 
Waar ontbreekt het ons aan hier in ons 
mooi kikkerlandje? Het maatschappelijk 
leven is harder geworden en mensen 
reageren ook feller en het lijkt wel of we 
elkaar anders accepteren en dulden dan 
nodig is. De Politiek heeft het over een 
participatiesamenleving met daarbij ook 
nog eens ‘leven in een Socialbesitas’ 
( niet meer zonder je smart Phone of 
internet kunnen en vooral niet meer 
zonder Facebook, Twitter en WhatsApp). 
Tja, zo leven wij  blijkbaar met en naast 
elkaar of … ?! 
 
En dan het verzet van tientallen vrouwen 
in Saoedi Arabië op 26 oktober 2013 met 
de campagne ‘Woman2drive’. Een 
vreemd protest in onze ogen, maar 
vrouwen mogen daar in principe nu een-
maal niet zelf achter het stuur!  
Zij zitten normaliter op de achterbank in 
de auto van de man met wie zij het leven 
delen, naast mogelijk andere vrouwen. 
En in Kabul (Afghanistan) mogen 
vrouwen in de bagageruimte plaats-
nemen en zelf het kofferdeksel vasthou-
den in het slechtste geval. Tja, kunnen 
wij daar iets van leren? Bestaat er über-
haupt wel een volk op deze aarde in een 
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land waar respect, begrip en waardering 
volledig en optimaal in balans is? 
Arabieren groeien op met zand en wij 
Nederlanders met water. Bij vermen-
ging krijg je toch meer massa denk ik. 
 
Op woensdag 9 oktober 2013 bezocht ik 
een workshop van Arjan Erkel in 
Utrecht. Hij is die antropoloog die in 
augustus 2002 (in het totaal 607 dagen) 
in gijzeling werd genomen door 
Tsjetsjenen. Geweldig is zijn verhaal te 
horen waaruit wederom blijkt dat een 
mens een ongekende veerkracht heeft. 
Ondanks de gijzeling was er toch een 
bepaalde vorm van hospitaliteit en typi-
sche binding met zijn gijzelnemers. 
Twintig maanden opgesloten zitten op 
een paar vierkante meter, waarbij hij 
meerdere malen voor zijn leven vreesde 
en leefde tussen hoop en wanhoop, 
maakt je toch een ander mens. Zijn boek 
is het lezen waard en Arjan is een heel 
boeiende verteller! Al overdenkende 
vraag ik mij dan ook af hoe het binnen  
het CNV is met de hospitaliteit en de 
veerkracht? Immers een grote en sterke 
groep van CNV leden heeft ook een 
flinke stem in het overleg met de werk-
gever (het Rijk in ons geval). Dus 
moeten wij vakbondsleden onze 
omgeving - jong en oud - veel meer en 
nog beter zien te overtuigen van het 

belang van een vakbond en met name 
van onze CNV PZ. Dat zijn wij toch ook 
verplicht aan diegenen die na ons 
komen. Of doen vakbonden het in 
algemeen verkeerd heden ten dage? 
Veel verandert er, maar wat verandert 
er zodanig dat jongeren het belang 
inzien van collectieve belangen-
behartiging naast individuele? Is de 
wereld, en met name Nederland, zoda-
nig geïndividualiseerd dat de Politiek 
drukker is met ‘zwarte Pieten’ en Jihad-
strijders dan met vaders die hun kin-
deren vermoorden omdat ze blijkbaar 
menen op die manier hun eigen proble-
men op te lossen? 
 
Wat kunnen wij leren van andere vol-
ken? In elk geval zijn er duidelijke en 
vele cultuurverschillen in de wereld, in 
eigen land en ook in organisaties. Ik 
vraag mij ook vaker af welke cultuurver-
schillen binnen het CNV (PZ) en andere 
vakbonden aanwezig zijn als ik kijk naar 
(bestuurs)leden zowel oud als nieuw. 
Hoe krijgen we weer een flinke aanwas 
van leden die er toe doet. Hoe krijgen 
we jongeren zo ver dat zij zich inzetten 
voor het belang van hun eigen leven en 
dat van anderen?  
Zijn we van flexplekken, door flexpoolen 
zodanig geflexibiliseerd dat het er niet 
meer toe doet waar je zit en wat je 



 

CNV • Groep Financiën 
Nr. 18 • 20 december 2013 • blad 26 

  

  
 

samen doet? Van al die (re)organisaties 
- en met name de laatste in onze Belas-
tingdienst - bekruipt mij wel eens het 
gevoel dat ik minder collega’s zie en 
meer concurrenten in mijn werk heb. 
Gaan we door het opschalen van alles in 
structuren en organisatie zo langzaam 

ten onder en is de grote vraag: Hoe 
keren jij en ik dat tij? 
Iets om tijdens het Kerstreces over na te 
denken. Tot slot: fijne kerstdagen en 
een spetterend nieuw jaar. 
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Vooraankondiging Themadag 2014 • Sjoerd Kuipers 
 
 

De regionale groep 
Noord organiseert 
op dinsdag 13 mei 
2014 een themadag 
met als rode draad 
het onderwerp: 
Bondgenoten 
Binden. Gekozen is 

voor een (centrale) 
locatie in de kop van 

Overijssel in het oude stadje Vollenhove. 
Gastsprekers zijn communicatieweten-
schapper en theoloog Anne van der 
Meiden en vakbondsbestuurder Arno 

Reijgersberg. De organisatie is volop 
bezig met de verder uitwerking van het 
programma. De uitnodigingen komen 
medio maart naar alle leden van de 
groep Financiën. Deelname wordt ook 
(beperkt) opengesteld voor leden van de 
groep Veiligheid & Justitie, met als 
doelgroep de leden die werkzaam zijn 
bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in 
het Noorden van het land. 
Een voorproefje van Anne van der 
Meiden zien? Kijk maar eens op : 
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringe
n/1359572

 
 
 
 

Verantwoording 
FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 

Aan deze 18e uitgave werkten mee:  
Nelleke Aantjes • Henk Akkerman • Han Bekker • Peter Eissing • Sjoerd Kuipers  

Gerard Kruit • Ellen Rodenstein • Jan Rijsdijk •  Olaf Schouten 
Loek Schueler • Koos de Waard 

foto voorblad: © ItsaJokefotografie.nl 
Reageren? denhaag@cnvpubliekezaak.nl 

http://www.mijnvakbond.nl/overheid 
en/of naar de voorzitter van de groep Financiën: 

he.akkerman@ziggo.nl 
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