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Van de voorzitter • Henk Akkerman  
 
Voorwoord 
Als je dit leest is het bijna 
weer Pasen. Voor veel 
CNV-leden is dat weer een 
(kerkelijke) feestdag en 
een moment van viering. In 
onze multiculturele 
samenleving is “viering” al 
een veel ruimer begrip dan 
pakweg 20 jaar geleden . 
Toen was Goede Vrijdag 
zelfs nog een vrije dag voor 
ambtenaren. Nu zijn wij al 
blij met een moment van 
bezinning als viering.  
En ook dat is weer goed!  
 
20 jaar geleden lijkt niet zo heel ver weg 
maar als je naar de vooruitgang kijkt in 
de technologie is 20 jaar alweer een 
“eeuwigheid”. Laptops waren pas kort op 
de markt, van iPads wisten wij het be-
staan nog niet en e-mailen was nog voor 
weinigen weggelegd. En kijk, 20 jaar la-
ter kunnen wij eigenlijk niet meer zonder 
al deze technieken. 
 
De samenleving verandert gestaag. Zorg 
is niet meer zo vanzelfsprekend als 
voorheen. Pensioenen worden niet meer 
als vanzelfsprekend jaarlijks verhoogd. 
De huizenmarkt is uit de hausse en men-
sen zijn meer individualistischer dan 
ooit. Dat zien wij ook in de vakbond(en) 
terug. Het ledental groeit niet echt meer. 
Het is niet cool om lid te zijn van een 
bond. “We kunnen de dingen zelf wel 
regelen voor onze toekomst”. De saam-
horigheid, of zo je wilt, de solidariteit is 
niet meer wat het was. Vakbonden moe-
ten strijden voor bekendheid en zijn 

soms behoorlijk agressief in 
de ledenwerving of reclame 
voor hun eigen bond. Vaak 
nemen zij het ook niet zo 
nauw met de waarheid, het is 
immers maar reclame!  
 

Onze bond was – en is nog 
steeds – een bond van over-
leg. Schreeuwen voor de 
bühne en het vervolgens dan 
ook niet kunnen waarmaken 
is niet onze stijl. Liever doen 
wij het aan de overlegtafel. 
Dat is voor de buitenwacht 
niet altijd tot de verbeelding 

sprekend helaas, maar wel zo effectief! 
Aan de vergadertafels (formeel en 
informeel) bereik je meer dan wanneer 
de standpunten verhard raken via de 
media! Soms heb je ze overigens 
absoluut nodig en dan vindt onze CNV de 
media ook.  
 
Een heel mooi recent voorbeeld is dat 
een journalist van een landelijk ochtend-
blad ons belde met de vraag of hij even 
met ons aan tafel kon zitten om te kijken 
wat er nu allemaal waar was/is van het 
geluid dat hij van een andere vakbond te 
horen kreeg. Wij werden en worden dus 
als betrouwbare bron gezien en de krant 
wil niet zo maar meer wat kreten van 
een andere club overnemen. Zijn wij dan 
toch op de goede weg? Dan is nu - meer 
dan ooit - de kunst  ook dat vertrouwen 
naar de mensen op straat vertaald te 
zien krijgen, zodat zij zich in weerwil van 
de tijd waarin wij leven, toch willen aan-
sluiten bij een vakorganisatie.  
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Die rol is aan het bestuur toegedicht, 
maar ook aan het kader en ja … ook aan 
jou als lezer. Door te praten en te ver-
tellen hoe je er zelf in zit, straalt dat ook 
op de ander af. Overtuigen door houding 
en gedrag is ook voor de vakbond 
(smensen) een motto!  
 
Misschien iets om daar tijdens de Paas-
dagen toch nog even over na te denken. 
Ik wens je namens het bestuur van de 
groep Financiën goede en vooral ook ge-
zellige Paasdagen toe. 
 
CAO 
Sinds 1 januari 2011 staan wij CAO-
droog. De meest slechte economische 
tijden lijken overigens achter ons te 
liggen gelet op de diverse uitingen in de 
politiek en ook omdat de verdeling van 
de meevallers alweer volop wordt 
besproken. Zoveel miljoenen aan 
wensen vanuit de politiek zien wij langs-
komen, voor de zorg, voor onderwijs, 
voor defensie, voor enz. enz., maar 
nergens heb ik nog iets gelezen over een 
CAO voor (rijks)ambtenaren! Verderop in 
deze uitgave wordt een update gegeven 
door onze 1e CAO onderhandelaar  
Jorick de Bruin. 
 
Oproep aan MBO-4 
collega’s of studerend 
hiervoor. 
Wij hebben berichten 
gekregen van collega’s 
die bezig zijn met hun 
opleiding op MBO-4 
niveau en die nu door de 
aanvullende eisen niet 
meer sollicitatie gerech-
tigd zouden zijn voor een 
E-opleiding. Hierbij 

moet je bijvoorbeeld denken aan de ad-
vertentie waarbij voor een opleiding op 
E-niveau een HBO-2 als voorwaarde 
werd gesteld of een ADAC opleiding. Dit 
staat wat ons betreft haaks op de eerder 
gemaakte afspraken. Mensen die toen 
startten met de MBO-4 opleiding werden 
enthousiast gemaakt met de mededeling 
dat bij het behalen van het diploma zij 
sollicitatiegerechtigd zijn voor een E 
functie. Dat was goed voor de ontwikke-
ling van de medewerker en ook goed 
voor de organisatie zelf die daarmee 
carrièreperspectief kon bieden voor een 
aantal zittende medewerkers. 
Nu lijken de spelregels gaande het spel 
te zijn aangepast en dat kan wat ons 
betreft uiteraard niet. Dit is voor ons de 
reden om die collega’s uit te nodigen 
zich per mail bij ons te melden zodat wij 
voor hun belangen kunnen opkomen. 
Een aantal gevallen zijn ons inmiddels 
bekend, maar wij sluiten niet uit dat er 
meer mensen zijn die dit hebben mee-
gemaakt. Wij willen graag met die men-
sen in contact komen. Meld je bij Loek 
Schueler of ondergetekende en wij 
nemen contact met je op om de verdere 
gang van zaken te bespreken. 
 
Geïnteresseerd? 

Ten minste twee maal per 
jaar vragen wij onze vertegen-
woordigers uit de regio om 
een buddy mee te nemen 
naar het landelijk overleg van 
de groep Financiën (LGB) in 
Nijkerk. Zij kunnen dan zelf 
de sfeer proeven van de 
vergadering, de onderwerpen 
die besproken worden en de 
thema’s die uitgediept 
worden.  
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Sinds kort hebben wij namelijk bij onze 
LGB bijeenkomsten een thema met 
spreker op de agenda staan. De voor-
laatste keer ging het over integriteit met 
als gastsprekers Paul Heijnis (landelijk 
vertrouwenspersoon integriteit) en Hans 
Visser.  
 
Bij het laatste overleg gaf de directeur 
Toeslagen (Gerard Blankestijn) een 
uiteenzetting over het reilen en zeilen 
van zijn onderdeel. Elders beschrijft 
Ellen Rodenstein die bijeenkomst in dit 
magazine en ik zal haar niet het gras 
voor de voeten wegmaaien. 
 
Op 20 juni hebben wij weer een LGB ver-
gadering met een spreker. Wij proberen 
Jan Willem Millenaar (directeur HR-
blauw) te strikken voor die dag en dan 
zal het met name gaan over de flexpool 
en de daarbij te hanteren spelregels.  

Uiteraard kun je dan vragen stellen en in 
discussie gaan over de gang van zaken.  
 
Ben je geïnteresseerd, meld je dan via 
jouw regiovertegenwoordiger aan voor 
die bijeenkomst. Er is maar één spel-
regel voor het aanmelden van toepas-
sing. Wie zich het eerst meldt maakt de 
meeste kans.  
 
Wij hebben per regio twee buddyplaatsen 
beschikbaar, totaal dus 14 mensen.  

 
Graag tot ziens 

op 20 juni. 

 
 
 
 
 
 

 
De termijn voor de inschrijving van de 
themadag van 13 mei 2014 van de 

groep Financiën in Vollenhove liep af op 14 april. 
Het kan zijn dat de eerdere mailing aan je aandacht is ontsnapt of dat 
je vergeten bent je aan te melden. Op dit moment zitten we nog niet 
vol en hebben de inschrijftermijn met een week verlengd. Dus als je 
nog wilt deelnemen, je bent van harte welkom! Je kunt je per mail 

aanmelden bij a.besseling@cnvpubliekezaak.nl 
Nadere informatie is ook verkrijgbaar bij Sjoerd Kuipers, 

vakbondsvrijgestelde. T 06-46 82 70 13 of per mail sf.kuipers@kpnmail.nl 
 
De leden die zich al hebben aangemeld hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  
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Welkom staatssecretaris Wiebes • Loek Schueler1 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
Na uw onverwachte overstap van de 
Amsterdamse gemeentepolitiek naar 
Den Haag, zijn de wittebroodsweken 
inmiddels voorbij. In deze periode heeft u 
zich ongestoord kunnen inwerken en een 
brief opgesteld wat u gaat doen en hoe u 
dit gaat aanpakken. In uw brief aan de 
Tweede Kamer (d.d. 24 maart jl.) schetst 
u op hoofdlijnen uw beleidsvoornemens. 
Bij uw eerste spoor sluit u aan bij de 
adviezen van de commissie Dijkhuizen 
om veel zaken 'te vereenvoudigen' (zoals 
fiscale wetgeving, fiscaal beleid en 
diverse processen). Even los van de 
(waarschijnlijk grootste) opgave om de 
VVD en PvdA visies op één lijn te krijgen, 
ben ik vooral gericht op de medewerkers 
van de Belastingdienst.  

  
Eerder hebben de Concern Onderne-
mingsraad Belastingdienst (COR) en de 
vakbonden al aandacht gevraagd voor de 
uitvoering. Ik ben dan ook zeer verheugd 
te lezen dat u hier gehoor aan geeft. U 

                                                           
1 Loek Schueler is bestuurder Rijksoverheid bij CNV Publieke Zaak 

gaat aandacht besteden aan de samen-
hang tussen de fiscale wetgeving en de 
uitvoering. U zet daarmee de medewer-
kers die dagelijks werken met de poli-
tieke opdrachten en de weerbarstige 
praktijk in hun professionele ruimte. Ik 
ben overtuigd dat u hiermee de goede 
weg inslaat. Uw ambtenaren hebben de 
kwaliteit om u kundig te informeren over 
de uitvoeringsaspecten! Fijn dat u deze 
medewerkers op nummer 1 zet! 
  
In uw brief bouwt u nog een belangrijke 
voorwaarde in bij uw doelstelling van 
'complexiteitsreductie'. U wilt dat aan-
passingen of hervormingen in 'behap-
bare fases' worden ingevoerd. Veel poli-
tieke veranderingen hebben de afgelo-
pen jaren voor de nodige onrust gezorgd. 
Sterker, op dit moment is de Belasting-
dienst in beweging. Dit jaar gaan kanto-
ren sluiten en worden processen gecon-
centreerd bij Belastingen. Een jaar 
waarin de dienst vooral intern ontzettend 
in beweging is. Het werk wordt geleide-
lijk aan verplaatst naar nieuw te concen-
treren plekken of naar lokale flexpools 
gebracht.  
 
U weet, als voormalig strategisch 
consultant, dat de winkel open moet 
blijven tijdens de verbouwing. Helemaal 
deze winkel. Burgers en ondernemers 
mogen niets van interne proces- of 
locatiewijzigingen merken!  
 
Zorg dus voor politieke rust zodat de 
interne organisatie kan landen en ieder-
een simpelweg zijn/haar werk kan doen. 
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Gebruik dit jaar om bevlogen medewer-
kers te spreken en laat hen meedenken 
over eventuele verbeteringen en aanpas-
singen van de Belastingdienst.  
  
Tot slot schets u zeer kort en bondig uw 
beleidssporen 2 en 3. U wilt de werk-
processen robuuster maken en de 
beoogde en geleverde prestaties objecti-
veren. Helaas is dat slechts een aankon-
diging, want ik ben zeer geïnteresseerd 
in de uitwerking! 
  
Kort en goed, lees ik dat u een staats-
secretaris bent met hart voor het perso-
neel en oor en oog heeft voor hun kennis 

en ervaring. De komende periode houd ik 
u graag aan dit accent om uw politieke 
werk te kunnen blijven doen. 
 
Ik wens u veel inspiratie!  

  
 
 
 
 
 
 
Bouwen aan een solide en duurzame vakvereniging! • Eric de Macker2 
 
In de algemene vergadering van juni 
2013 meldde ik u dat wij met het bestuur 
van CNV Onderwijs  een "niet vrijblij-
vende samenwerking" tussen beide 
organisaties zouden onderzoeken. Nu, 
bijna een jaar later is uw vraag naar de 
stand van zaken zeer relevant. In dit 
stukje praat ik u bij. "Vertrouwen komt te 
voet en gaat te paard" luidt een spreek-
woord dat in mijn wereld maar al te vaak 
wordt gebruikt. Zo is het in de beoogde 
samenwerking met CNV Onderwijs ook. 
Vertrouwen moet groeien, tussen 
bestuurders, leden, medewerkers. Een 
samenwerking die mogelijk leidt tot een 
ongedeelde vereniging en één werkorga-
nisatie heeft grote gevolgen. Een stevige 

                                                           
2 Eric de Macker is voorzitter van CNV Publieke Zaak 

nieuwe vakvereniging in het publiek 
maatschappelijk domein, die bestaat uit 
de zeer herkenbare en zelfstandige 
delen CNV Onderwijs, CNV Zorg & 
Welzijn en CNV Overheid en Publieke 
Diensten bouw je zorgvuldig, met eerste-
klas materialen en duurzaam. Het is de 
kunst groot te worden in onze sectoren, 
synergie voordelen te boeken, en tegelijk 
zo dicht mogelijk tegen de leden aan te 
kruipen door de zeggenschap over het 
eigen werk en rechtspositie in de secto-
ren te organiseren. Een nieuwe organi-
satie ook, die mogelijkheden biedt om 
jezelf te ontwikkelen, die bescherming 
biedt tegen willekeur, en die invloedrijke 
en onderscheidende standpunten 
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inneemt in maatschappelijke kwesties 
die ons allemaal aangaan. Een organi-
satie die de spanning tussen inhoud van 
het vak en rechtspositie inzet om klin-
kende resultaten voor haar achterban en 
voor heel werkend Nederland te berei-
ken.  
 
Mooi allemaal, maar waar staan we nu? 
Het tweede half jaar van 2013 hebben de 
besturen gebruikt om de beide organisa-
ties door te lichten en gegevens te verza-
melen op weg naar de eerste piketpaal. 
In december 2013 hebben de Besturen 
deze paal geslagen: besloten is met 
elkaar verder te gaan. In deze eerste 
fase is de richting bepaald, concept mis-
sie, visie en strategie van een nieuwe 
organisatie verkend en de tweede fase 
voorbereid. De tweede fase is daarop 
gestart: nu de richting is bepaald kan de 
nieuwe organisatie worden ingericht. In 
deze fase komen grote kwesties aan de 
orde. Hoe ziet de nieuwe vereniging 
eruit, hoe is de verenigingsdemocratie 

ingericht, hoe ziet een nieuwe werkorga-
nisatie eruit, wat omvat het dienstenpak-
ket, en zo meer. Er worden allerlei groe-
pen ingericht: project-, klankbord-, 
themagroepen. Er zullen werkconferen-
ties voor kaderleden worden gehouden. 
Er zal communicatie over dit onderwerp 
plaatsvinden via alle reguliere kanalen.  
 
Definitieve besluitvorming over de 
samenwerking is aan de algemene ver-
gaderingen van beide organisaties in 
november 2014. In de algemene verga-
deringen van juni 2014 zullen houtskool-
schetsen van een gezamenlijke toekomst 
beschikbaar zijn. De Besturen hebben 
naar elkaar groot vertrouwen uitgespro-
ken dat het voornemen om niet vrijblij-
vend met elkaar samen te werken niet 
bij woorden blijft en wordt omgezet in 
daden. De komende tijd zult u, voorzover 
u niet feitelijk deelneemt aan de 
gesprekken, daarvan getuige zijn.  
Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe orga-
nisatie starten en groeien.  
Ik kan niet wachten! 
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Rechtspositie Ambtenaren • Nelleke Aantjes3 
 
De initiatiefwet Normalisering rechts-
positie van ambtenaren, ingediend door 
Tweede Kamerleden Van Hijum/Van 
Weyenberg (CDA/D66), is door de 
Tweede Kamer goedgekeurd. Het zijn 
vele behandelingen in de Tweede Kamer 
geweest. Begin dit jaar heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 
en nu ligt het ter behandeling in de 
Eerste Kamer. 
 
Hoe zat het ook alweer? 
In 2010 hebben Tweede Kamerleden 
(toen nog Kamerlid voor D66) Koşer Kaya 
en Van Hijum (CDA) een wetsvoorstel 
ingediend waarmee ze de normalisering 
van de ambtelijke rechtspositie verder 
willen 'afronden'. Het werd tijd om de 
bijzondere rechtspositie in z’n geheel 
gelijk te stellen met die van de ‘gewone’ 

werknemer, zoals bijvoorbeeld in de 
marktsector. De bijzondere rechtspositie 
van de ambtenaren zou niet meer van 
deze tijd zijn en het zou zelfs de mobili-
teit van ambtenaren in de weg staan. 
Daarnaast zouden de kosten te hoog en 
de procedures te lang zijn. Een aantal 
groepen van ambtenaren behouden hun 
bijzondere rechtspositie: Hoge Colleges 

                                                           
3 Nelleke Aantjes is beleidsadviseur bij CNV Publieke Zaak 

van Staat, de rechterlijke macht, defen-
siepersoneel en politiepersoneel. De 
redenen hiervoor zijn de geweldmono-
polie en omdat men wil voorkomen dat 
er twee rechtsposities gelden in 1 sector 
(in de praktijk is het moeilijk om een on-
derscheid te maken tussen ondersteu-
nende taken en uitvoerende taken). De 
amendementen die zijn ingediend voor 
BOA's, gevangenispersoneel, de Belas-
tingdienst en griffiers zijn niet aangeno-
men. 
 
Ontslagrecht van de ambtenaren 
Volgens de initiatiefnemers kost het ont-
slagrecht van ambtenaren in de huidige 
vorm te veel geld en duren de procedu-
res te lang, vergeleken met de markt-
sector. Het klopt dat er een onderscheid 
is in procedures in de marktsector en in 
de ambtelijke sector. Zo biedt de markt-
sector een preventieve ontslagtoets aan, 
maar geen beroepsmogelijkheid. In de 
ambtelijke sector is er geen preventieve 
ontslagtoets maar kan de ambtenaar wel 
in beroep gaan tegen zijn ontslag. De 
ambtenaar kan daarmee een onafhanke-
lijk advies krijgen over de rechtvaardig-
heid van zijn ontslag, terwijl hij nog in 
dienst is. De rechtsbescherming van de 
ambtenaar wordt daarmee beter gega-
randeerd dan wanneer er alleen een 
preventieve ontslagtoets is. De beroeps-
mogelijkheid bij de overheid voorkomt 
dat ontslagzaken voor de rechter komen, 
wat meer kosten met zich meebrengt 
dan de huidige beroepsmogelijkheid. Het 
wetsvoorstel suggereert dat de kwaliteit 
van de rechtspositie van ambtenaren 
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verbetert als ook zij onder het arbeids-
recht zullen vallen. CNV Publieke Zaak 
vindt echter dat het wetsvoorstel daar 
helemaal niet bij aan bijdraagt. 
 
Wij zijn nog altijd van mening dat op dit 
onderwerp gekeken moet worden naar 
het beste van de twee werelden; er moet 
zowel een vorm van preventieve ontslag-
toets zijn áls de mogelijkheid om in be-
roep te gaan. We spreken dan ook liever 
over ‘harmonisatie’ en niet over ‘norma-
lisatie’.  
 
Overgang van de rechtspositieregelingen 
naar CAO’s 
Met dit wetsvoorstel komen de rechtspo-
sitieregelingen in de huidige vorm te ver-
vallen. Op aandringen van de CNV 
Publieke Zaak is het oorspronkelijke 
voorstel gewijzigd. De rechtspositierege-
lingen blijven nu bestaan “als ware het 
CAO’s”. Het is nog onduidelijk wat dit 
precies zal betekenen. Waarschijnlijk 
kunnen niet alle rechten worden over-
gezet naar een CAO, of zij kunnen alleen 
na aanpassing worden overgezet. Reden 
temeer om met de bonden overleg te 
voeren.  
 
Wij pleiten er voor dat indien de harmo-
nisatie toch plaatsvindt de rechtspositie-
regelingen zoveel als mogelijk van 
rechtswege CAO’s worden, zodat 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken in 
stand blijven tot er een nieuwe CAO is.  
 
Overleg- en overeenstemmingsvereiste 
In het voorstel wordt door de initiatief-
nemers aangegeven dat het overleg- en 
overeenstemmingsvereiste niet van toe-
passing is. Zij stellen dit vanwege het feit 
dat het een initiatiefwetsvoorstel is dat 

door Kamerleden wordt gedaan en niet 
door het kabinet wordt ingediend. Artikel 
1.1 van de ROP-regeling, waarin het 
overleg tussen de overheidswerkgevers 
en centrales van overheidswerknemers 
is geregeld, stelt dat er een overlegver-
plichting van de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
met de ROP (Raad voor het Overheids-
personeelsbeleid, CNV Publieke Zaak is 
daar onderdeel van) bij het tot stand 
komen van regelingen “die specifiek 
betrekking hebben op overheids- en on-
derwijspersoneel in het algemeen”. In 
het overleg dient overeenstemming te 
worden bereikt als zo’n regeling 
“betrekking heeft op arbeidsvoorwaar-
delijke rechten of verplichtingen van in-
dividuele ambtenaren”.  
 
Wij vinden dit overleg- en overeenstem-
mingsvereiste belangrijk, eens te meer 
nu er nog veel onduidelijkheid zit in het 
wetsvoorstel over de overgang van de 
rechtspositieregelingen. 
 
Wat gaat er nu voor mij veranderen? 
Dat is erg lastig om te zeggen. Zoals 
hierboven al genoemd werd, blijven veel 
zaken nog onbekend. Ook in gesprekken 
met de indieners hebben we geen duide-
lijke antwoorden gekregen. Daarom heb-
ben we een brief aan de Eerste Kamer 
gestuurd waarin we een groot aantal van 
de onduidelijkheden aan bod laten 
komen. De Eerste Kamer heeft op dins-
dag 18 maart alle openstaande vragen 
van de Eerste Kamerleden met betrek-
king tot dit wetsvoorstel verzameld. De 
verzameling vragen wordt naar de ver-
antwoordelijke bewindspersoon ge-
stuurd, waarna Minister Plasterk 4 
weken de tijd krijgt om antwoorden te 
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formuleren. Deze brief staat op de speci-
ale themapagina op onze website 
(http://www.mijnvakbond.nl/ambtelijke-
rechtspositie).  
 
CNV Publieke Zaak vindt dat ambtenaren 
een speciale positie hebben en is 
daarom tegen het wetsvoorstel. Ambte-
naren werken nu eenmaal in een poli-
tieke omgeving. Ambtenaren moeten kri-
tisch kunnen denken en politieke be-
stuurders waar nodig waarschuwen voor 
bepaalde maatregelen. De politiek kan in 
het "algemeen belang" besluiten de vrije 
meningsuiting van ambtenaren te beper-
ken. Ook daarom is de positie van amb-

tenaren niet te vergelijken met een me-
dewerker in een 'gewoon' bedrijf. Een 
bijzondere positie rechtvaardigt dan ook 
een bijzondere rechtsbescherming. 
Waarom dit wijzigen als het goed werkt? 
En is een wetsvoorstel dan wel de beste 
manier?  
 
Dat er anno 2014 modernisering mogelijk 
is in het overlegmodel en in de rechtsposi-
tie realiseren wij ons ook. Wij zijn wel van 
mening dat het ook binnen het huidige 
stelsel kan, daar hoeft geen wetswijziging 
aan te pas te komen. Wat wel nodig is, is 
een goed gesprek. Open en reëel, binnen 
de ROP. 
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 ABP Pensioen, voorwaardelijke rechten • Jorick de Bruin4 
 
Mij is gevraagd om, als onderhandelaar 
namens CNV Publieke Zaak voor de 
ABP-regeling, een kort stukje te schrij-
ven over het fenomeen voorwaardelijk 
pensioen binnen de ABP-regeling en de 
gevolgen van alle veranderingen op pen-
sioengebied voor deze afspraak uit 2005. 
Hieronder kan je kort teruglezen wat de 
afspraak ook alweer inhoudt en vervol-
gens mijn reactie op de vraag hoe toe-
komst-vast deze afspraak is. 
 

Voorwaardelijk pen-
sioen, wat is het ook 
alweer: 
Per 1 januari 2006 is 
de ABP-pensioenre-
geling gewijzigd om 
tegemoet te komen 
aan het politieke be-
sluit om de FPU af te 

schaffen. Voor iedereen geboren 
na 1949 geldt vanaf dan ABP Keuze-
Pensioen. Dit pensioen kent een hogere 
opbouw dan de regeling van voor 2006. 
De FPU is hiermee komen te vervallen. 
Als tegemoetkoming hiervoor kunt u 
recht hebben op een voorwaardelijke 
verhoging van uw ABP KeuzePensioen. 
Voorwaardelijk, omdat u tot 1 januari 
2023 onafgebroken in dienst moet zijn bij 
een werkgever die bij ABP is aangeslo-
ten. De voorwaardelijke rechten die hier-
voor benoemd zijn verschillen per indi-
vidu en zijn hoger naarmate u een ho-
gere leeftijd hebt. Dit omdat u langer ge-
bruik kan maken van de hogere opbouw 
in de nieuwe regeling, als u jonger bent. 
Gaat u na een mogelijk ontslag binnen 18 
maanden weer werken bij een bij ABP 
                                                           
4 Jorick de Bruin is bestuurder Rijksoverheid bij CNV Publieke Zaak 

aangesloten werkgever? Dan herleeft 
het recht op de voorwaardelijke verho-
ging. Bent u na 1 januari 2006 in dienst 
gekomen bij een werkgever die bij ABP 
is aangesloten? Dan hebt u geen recht 
op een voorwaardelijk pensioen. 
 
De toekomst “voorwaardelijke” rechten: 
Hoe voorwaardelijk is het voorwaardelijk 
recht eigenlijk. Zoals u hierboven heeft 
kunnen lezen zit er eigenlijk maar 1 be-
langrijke voorwaarde aan het recht. 
Namelijk dat u in dienst was bij een 
ABP-sector toen het recht ontstond en 
dat u dit gebleven bent tot u met (deel-
tijd-) ABP KeuzePensioen gaat.  
 
De belangrijkste reden dat het recht op 
deze FPU-compensatie voorwaardelijk is 
gemaakt, is dat het niet mogelijk was om 
de kosten van dit recht volledig te beta-
len op het moment dat de afspraak ge-
maakt werd. Hier is een lening bij de 
Staat voor afgesloten die pas op 1 januari 
2023 afloopt. Wij stellen als bonden dan 
ook dat het geen voorwaardelijk recht is, 
maar een recht dat voor iedereen die aan 
de voorwaarden voldoet gegarandeerd 
is, net als het overige pensioen binnen 
de daarvoor geldende regels. Dit laatste 
is van belang voor de toekomst-vastheid 
van deze afspraak. Tot op heden zijn alle 
door de politiek gemaakte wijzigingen en 
voorgestelde wijzigingen binnen het 
Pensioen altijd gericht geweest op toe-
komstige aanspraken. Het is juridisch 
heel lastig om wijzigingen aan te bren-
gen op bestaande rechten. Omdat wij van 
mening zijn dat het “voorwaardelijk” 
pensioen een reeds opgebouwd recht is, 
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is mijn inschatting dat dit recht niet zal 
wijzigen.  
Dit is ook gebleken bij de onderhandelin-
gen over de nieuwe pensioenregeling 
vanaf 1 januari 2014.  

Uiteraard maak ik hierbij wel een kleine 
kanttekening dat op dit moment met 
betrekking tot pensioenen in de politieke 
besluitvorming niets honderd procent 
zeker is. 

 
 
 
 
Mantelzorg • Ada Janssen5  
 
Als bedrijfsmaatschappelijk werker is 
het onderwerp mantelzorg een bekend 
onderwerp. Vanuit de spreekkamer ont-
moet je veel mensen die met een dub-
bele belasting te maken hebben. Werk 
en privéomstandigheden die beiden het 
nodige vragen en waarin de mantel-
zorger telkens balans moet weten te 
houden, zichzelf zeker niet vergetend. 
 
Nu de maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen ertoe leiden dat we de 
samenleving benoemen tot participatie-
samenleving, komt de zorg van de man-
telzorger meer onder de aandacht. Met 
het terugtrekken van de overheid, komt 
er meer op de burger af. Allerlei voorzie-
ningen en zorg worden schaarser. De 
mantelzorger met een betaalde baan zal 
precies deze zorg meenemen naar 
zijn/haar werk. Op deze wijze krijgt ook 
de werkgever in toenemende mate met 
mantelzorg te maken.  
Steeds meer medewerkers, die steeds 
intensiever zorg aan een ander verlenen. 
Dàt heeft invloed op het welbevinden van 
die medewerkers, op de privé-werk-
balans, op de ervaren stress en dàt heeft 
invloed op het functioneren. Het 
functioneren van de ene medewerker 
                                                           
5 Ada Janssen is Bedrijfsmaatschappelijk Werker bij de Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire 
Dienstverlening.  

heeft ook weer invloed op het 
functioneren van de collega. De 
werkgever kan dan ook maar beter goed 
zijn voorbereid. Door mantelzorg als 
onderwerp op de HRM agenda te 
plaatsen. Het thema duurzame inzet-
baarheid is bijvoorbeeld een thema 
waarin mantelzorg goed past. Vanuit be-
langenorganisaties voor mantelzorgers 
wordt aanbevolen om de organisatie 
‘mantelzorgvriendelijk’ te maken. Hier-
voor valt zelfs een waar keurmerk vanuit 
Qidos te behalen.  
Een organisatie hoeft hiervoor niet te 
worden ontmanteld of opnieuw te 
worden opgebouwd.  
 
Centrale kwestie, basaal, is het 
erkennen van de grote inzet die een 
mantelzorger levert op twee fronten. Dat 
wordt door mantelzorgers als cruciaal 
ervaren. Een streven dat voor werkgever 
en werknemer beiden vruchten afwerpt 
is een streven van de werkgever om een 
werknemer in staat te stellen zijn/haar 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen 
om beide taken goed uit te voeren. De 
verantwoordelijkheid voor de dubbele 
taken blijft bij de mantelzorger liggen. 
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Er zijn vaak al bestaande regelingen 
aangaande verlof die zo zijn toe te pas-
sen. Daarnaast is er veel maatwerk te 
leveren, tijd-plaats-onafhankelijk wer-
ken, wisselende tijden, tijdelijk minder 
uren werken en andere, vaak creatieve 
oplossingen. Zoals met zoveel onder-
werpen is vertrouwen in elkaar van be-
lang èn een goede communicatie. 
 
Dit onderwerp vraagt erom om er kennis 
en inzicht in op te doen. Wat betekent het 
om mantelzorger te zijn, een taak die 
geen vastgestelde einddatum heeft, waar 
niemand om vraagt, een taak die de 
mantelzorger op zich neemt zonder veel 
rumoer, zonder veel klagen, zonder het 
gevoel te hebben te kunnen kiezen? Wat 
betekent het om een mantelzorger te 

zijn in een tijd waarin professionele zorg 
aan het krimpen is? Wat betekent het als 
je het idee hebt het op je werk niet meer 
aan te kunnen, je klachten krijgt? Ga zo 
maar door. Het inzicht in dezen, en daar-
mee het handelen, verschilt nogal per 
leidinggevende. Helemaal als een orga-
nisatie als geheel zich niet van een 
(eensluidende) visie op het geheel be-
dient. Daarin schuilt het risico dat mede-
werkers ‘ondergronds’ gaan, geen infor-
matie geven over wat zich afspeelt, om-
dat ze niet onderhevig willen zijn aan de 
al te willekeurige ‘gunningen’. Dat is 
jammer!  
Een mantelzorger kent kwaliteiten als 
doorzettingskracht, volharding, loyaliteit, 
zorgzaamheid. Kwaliteiten om te koeste-
ren. 
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De ’reis’ van Toeslagen • Ellen Rodenstein 
 
De vergadering van het Landelijk Groeps-
bestuur Financiën werd op 21 maart ge-
trakteerd op een voorlichting over 
Toeslagen. Een goede gelegenheid voor 
Gerard Blankestijn om ons als directeur 
van Belastingdienst/Toeslagen mee te 
nemen in het ontstaan, de ontwikkeling en 
de stand van zaken op dit moment. Met 
passie en hart voor het proces vertelt hij 
zijn verhaal. 
 
“Ik vind het fijn om jullie dit verhaal hier 
te vertellen, zodat jullie het verhaal over 
toeslagen ook van een andere kant 
horen dan alleen uit berichtgeving via de 
krant of anderszins.  
Toeslagen lag en ligt tot op heden gevoe-
lig. Als ik kijk naar de start in 2005 toen 
er veel niet goed ging en de situatie nu, 
constateer ik dat we veel geleerd hebben 
en mede daardoor veel vooruitgang heb-
ben geboekt. Dat was ook nodig want de 
toeslag raakt de burger direct en kan 
snel politieke onrust veroorzaken. 
Daarbij is adequate verwerking met be-
hulp van automatisering een voor-
waarde. Dit werd met de komst van een 
nieuw automatiseringssysteem in 2011 
voor het proces Toeslagen gerealiseerd. 
 
Reis door de tijd 
Toeslagen kwam bij Belastingdienst te-
recht omdat wij goed waren in massale 
processen. Ook was er een betaal-en 

postfunctie en een dienstverlenings-
onderdeel in de organisatie.  
De gedachte, dat toeslagenproces een 
omgekeerd VT-proces is bleek de groot-
ste denkfout in het ontwerp bij de eerste 
automatisering van het proces Toesla-
gen.  
En als je kijkt hoeveel mutaties er in het 
leven van een burger zijn dan genereert 
dat heel veel werk. Het onderbrengen 
van Toeslagen bij de Belastingdienst 
vergde mede daardoor extra inzet waar-
door er in eerste instantie veel uitzend-
krachten werden aangenomen.  
Daarnaast gingen we in 2005/2006 op 
aangeven van de politiek uit van de stel-
ling “bij twijfel over de toekenning, ge-
woon betalen”. Daardoor ontstond des-
tijds het beeld dat we ‘zomaar’ uitkeer-
den.  
 
In 2007 valt het besluit dat er een ander 
systeem nodig is. Er volgt daarom in 
2009 een nieuw ontwerp voor een 
Toeslagensysteem. Dit was een van de 
grootste en meest ingewikkelde pro-
jecten van dat moment. De implemen-
tatie van dit systeem vond geruisloos 
plaats in 2011. De functie definitief toe-
kennen werd in 2013 aan het systeem 
toegevoegd. 
Na de komst van dit nieuwe en goede au-
tomatiseringssysteem wordt duidelijk 
hoeveel handmatige werkzaamheden 

Belastingdienst
Toeslagen
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overblijven en welke taken geautomati-
seerd kunnen worden verwerkt. De for-
matie wordt dan op grond van het werk 
nader bepaald. Vanaf eind 2013 zie je een 
afname van het aantal uitzendkrachten 
en een toename van vaste krachten. 
 
Slim systeem 
De architectuur van het systeem is geba-
seerd op gescheiden data en applicaties. 
Aanvragen en mutaties worden integraal 
onderworpen aan uitval- en uitworp-
regels. 
Maar er is een risicoselectieschil over 
alle aanvragen en mutaties voor huur-
toeslag en kinderopvangtoeslag ge-
bouwd. Het systeem is zelf lerend waar-
door we fraudepatronen sneller hopen te 
vinden.  
De toekomst van de risicoselectie is om 
een zogenaamde ‘Green Lane’ in te rich-
ten met als doel burgers die zich aan de 
wet houden zoveel mogelijk met rust te 
laten. 
 
In aansluiting op het nieuwe Toeslagen 
Verstrekkingen Systeem is er vanuit toe-
slagen behoefte aan nieuwe functionali-
teit in de inningssystemen. De functiona-
liteit die toeslagen nodig heeft uit de toe-
komstige inningssystemen zal meegeno-
men moeten worden in een roadmap die 
gemaakt gaat worden.  
 
Aanvragen, toekennen en terugbetalen 
toeslag 
Er zijn verschillende toeslagen, te weten 
zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvang-
toeslag en het kindgebonden budget. 
Jaarlijks zijn er ongeveer 1,1 miljoen 
nieuwe aanvragen en 3 miljoen mutaties. 
Een toeslag wordt per maand uitge-
keerd. De burger doet de aanvraag en 

krijgt een voorschot met jaarrecht ge-
deeld door het aantal resterende maan-
den van het jaar. Na afloop van het jaar 
volgt er een definitieve toekenning. Als 
de aanvrager een te lage schatting van 
zijn inkomen heeft gedaan en daardoor 
recht heeft op een lagere toeslag dan het 
voorschot dat hij heeft gekregen volgt er 
een terugbetalingsverzoek. 
Als mensen moeten terugbetalen wordt 
er ook verrekend. Echter, verrekening 
van rood met blauw is niet mogelijk. Er 
bestaan in de wetgeving en in de proces-
sen verschillen tussen de inning/ 
invordering van belastingen en de 
terugvordering van toeslagen.  
Met het nieuwe systeem vanaf 2012 kan 
er geen kinderopvangtoeslag worden 
uitgekeerd als er geen ouder-kindrelatie 
is. Vóór 2012 kon dit wel op basis van de 
afweging in het voordeel van de 
dienstverlening gaven we een voorschot 
en controleerden we achteraf (bv. 
pleegkinderen )  
 
Handhaving 
De kinderopvang is vergeleken met de 
andere toeslagen arbeidsintensief omdat 
het een bewerkelijk proces is met veel 
toezicht. Het toezicht was eerder aan de 
achterkant en nu meer aan de voorkant.  
 
Verder is de Wet aanpak fraude toesla-
gen en fiscaliteit in werking getreden. Er 
zijn nu twee fraudeteams van twee keer 
25 personen. We werken volgens het 
model handhavingsregie, waarbij we veel 
gebruik hebben gemaakt van de opzet 
van Douane. Er is nu een team handha-
vingsregie waaronder intelligence dat 
samenwerkt met onder meer LTO. Het is 
de bedoeling om naar subjectgericht 
toezicht toe te werken. 
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Ik wil… 
In de portal van Toeslagen via internet 
zie je geen wetgeving. Deze is ingesteld 
op basis van gebeurtenissen. De gebrui-
ker kan eenvoudig zijn/haar keuze ma-
ken door onder andere te kiezen voor ‘Ik 
wil...”. De interface die de burger heeft, 
is bijna hetzelfde als die voor de 
Belastingtelefoon en de balies. We laten 
online aan de burger zien wat we weten 
en dus ook wat we niet weten. 
 
Er werken ook dienstverleners zoals 
Sociaal Raadslieden mee aan het aan-
vragen van toeslagen voor burgers. Deze 
hebben een token om bij een portal in te 
loggen. 
De aanvraag van een toeslag kan binnen 
drie weken rond zijn als alles goed gaat. 
 
Toekomstmuziek 
We kunnen beschikkingen elektronisch 
versturen maar deze hebben nog geen 
formele status, we moeten dus ook nog 
papieren beschikkingen versturen. De 
berichtenboxen zijn reeds geactiveerd. 
Er ligt al wel een wetsontwerp klaar om 
beschikkingen uitsluitend elektronisch 
te mogen versturen maar de wet moet 
nog worden aangenomen. De kracht van 
het wetsontwerp is de vangnetbepaling 
hoe je kunt borgen dat mensen zonder 
internet wel aanvragen kunnen doen en 
hun informatie ontvangen. 
 
Het Nieuwe Werken 
De organisatie is aangepast, we werken 
procesgericht en zijn bezig met continu 
verbeteren. Daarbij maakt de automati-
sering het mogelijk om overal je werk te 
doen. Dat betekent een omslag voor de 
medewerkers want ze zijn gewend om 
volgens een instructie te werken, terwijl 

we nu het werk risicogericht moeten uit-
voeren. Dus gaan we het zo organiseren 
dat mensen plaats en tijdonafhankelijk 
kunnen werken op basis van output-
sturing. Er zijn al experimenten geweest 
en ook de DWB is aan iedereen ver-
strekt. HNW moet je faciliteren door 
goede afspraken met mensen te maken. 
 

De ondernemingsraad wil samen met 
het management kaders voor het nieuwe 
werken opstellen. Een belangrijke taak 
voor HNW is immers weggelegd voor het 
management. Zij moeten een enorme 
slag maken.  
Zij moeten mensen begeleiden, soms 
beschermen maar goed zien waar de 
balans ligt. Medewerkers hebben samen 
met hun leidinggevende de uitdaging om 
samen te werken, soms samen te komen 
en met behulp van een andere kennis-
infrastructuur invulling te geven aan hun 
werk. Maar ook het soort werk bepaalt 
de mate waarin het kan.  
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Soms moet je ook kijken naar het profiel 
wat bij medewerkers past (A+O fonds 
Rijk doet onderzoek hiernaar). Heerlen, 
Den Haag en Utrecht zijn de vestigingen 
die bij dit onderzoek betrokken zijn.  
 
Het Nieuwe Werken heeft als 
uitgangspunt tijd- en plaats 
onafhankelijk werken mogelijk te 
maken, wat zowel voor de medewerkers 
als voor de organisatie voordelen kan 
bieden. 
 
 
 
 

Vertel wat goed gaat! 
Er gaat veel goed. En wat er allemaal 
goed gaat moeten we beter gaan vertel-
len. Dit hebben we het afgelopen jaar 
niet genoeg kunnen doen vanwege de 
politieke perikelen die daarvoor niet de 
ideale omstandigheden boden maar dat 
gaat wel gebeuren.” 
 
Bij dit verhaal hoort de PowerPoint-
presentatie op basis waarvan Gerard zijn 
betoog heeft gehouden. 
 
Met dank aan Gerard Blankestijn, 
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Regelen • Peter Eissing 
 
Een woord dat beladen geraakt is. 
Echter een gewoon, goed Nederlands 
werkwoord en we moeten niet ook nog 
onze taal in opspraak laten brengen door 
aanhangers van twijfelachtige ideeën. 
Het is ook een woord dat ons, ambtena-
ren, lief is. Regelen, regels en regel-
geving. We verdienen ons brood met het 
uitvoeren van regelgeving en zijn ervan 
gaan houden. Het bepaalt ons.  
En het deformeert ons. Zien we ergens 
een probleem, dan passen we daarop 
onze regelgeving toe.  
Is die ontoereikend, dan zijn we meteen 
geneigd de regelgeving aan te passen, 
uit te breiden of te vernieuwen. Onze 
hang naar houvast heeft op die manier 
tot een ongebreideld stelsel aan regels 
geleid.  
 
We behoeden ze, die regels. Verdedigen 
ze met hand en tand … Afwijkingen 
scheppen precedenten en die leiden dan 
weer tot nieuwe regels of aanpassingen. 
Zo gaan we ad infinitum voort. Regels 
die regels regelen. 
De Belastingdienst is in een ongekende 
maalstroom geraakt. Gebouwen sluiten, 
werkprocessen worden sterk geconcen-
treerd en medewerkers moeten hun weg 

vinden in een nieuwe werk-
omgeving. Ze worden be-
stookt met concepten en 
filosofieën. OGH, AGH, Het 
Nieuwe Werken… 
Wat betekent dat nou voor 
mij persoonlijk, denken 
velen die de diepere zin en 
achtergronden van al die 
veranderingen een beetje 
ontgaat. Dat betekent dan 
vaak verkassen naar een 

ander gebouw. Wennen aan nieuwe col-
lega’s. Geen persoonlijke bezittingen 
meer op de werkplek, want die is niet 
meer van jou. Die deel je met al je col-
lega’s. Als een kantoornomade met je 
computer in je koffertje op zoek naar een 
plek om te zitten en te werken. Wat zul-
len we moeten wennen! Zodanig, dat we 
het grote goed, het feit dat we onze 
werkgelegenheid en ons inkomen be-
houden hebben, een beetje uit het oog 
verliezen. Een ander gebouw betekent 
vaak langer reizen en dat vindt iedereen 
heel vervelend. Je kunt natuurlijk probe-
ren daar wat aan te doen door dat reizen 
zo acceptabel mogelijk te maken. Dat wil 
onze werkgever ook graag. Mensen die 
meer aan het werk zijn dan dat ze naar 
dat werk onderweg zijn. Maar dan 
komen de regels! Om mensen zoveel 
mogelijk van dienst te zijn en blij te hou-
den, zou je maatwerkoplossingen moe-
ten zoeken. Maar onze regels verzetten 
zich daartegen. Een klein voorbeeld: je 
woont op pakweg 15 kilometer van je 
werk en je wilt best fietsen. Graag zelfs! 
Althans, ’s zomers, als het weer een 
beetje meedoet. Dan zou je ’s winters, 
donker, regen, sneeuw, harde wind, 
weer liever met de bus of trein komen. 
Of met je auto. Laat dat nou niet lukken! 
Ja, als je zelf voor de kosten opdraait… 
Als je een keuze maakt, zit je daaraan 
vast, zomer of winter, weer of geen 
weer. Afwijken kan volgens de regels 
niet. Dat kan P- Direct of hoe het ook 
heet niet aan. We hebben flexibiliteit 
nodig, maatwerk. Maar we zijn zo gede-
formeerd geraakt dat we niet buiten 
onze regels om kunnen, willen of durven 
gaan.  
We lopen vast in ons eigen systeem.
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Sociale innovatie • Ko-Os 
 
Onlangs las ik een artikel in “de Stentor” 
over “sociale innovatie”. Mijn aandacht 
werd gewekt door deze voor mij sympa-
thiek klinkende term. Het sociale heb ik al 
jaren hoog in het vaandel staan en zaken 
die betrekking hebben op iets nieuws wek-
ken vanzelfsprekend mijn nieuwsgierig-
heid. Gaat het hier om iets moois of is het 
een Trojaans paard dat staat te trappelen 
voor de volgende aanslag op de werkende 
Nederlanders? 
 
Na enig “gegoogle” vind ik op Wikipedia 
een definitie van “sociale innovatie”: “het 
is een vernieuwing van de wijze waarop het 
werk in ondernemingen is georganiseerd, 
en wel op een zodanige wijze dat zowel 
arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de 
arbeid daarmee gebaat zijn”.  
Een “win-win” situatie. De kwaliteit van 
het werk wordt beter en we produceren 
ook nog meer. De medewerker staat 
hierin centraal. Gelukkig het is geen 
Trojaans paard. 
 
Maar waartoe leidt dit? Misschien wordt 
het makkelijker, als ik de term “sociale 
innovatie” letterlijk vertaal: 
“samen werken (of 
samenwerken) aan 
vernieuwing, waarbij we 
rekening houden met 
elkaar”.  
Een normaal mens doet dat 
natuurlijk al jaren! Waarom 
dan “sociale innovatie” ver-
heffen tot een “nieuwe” 
hype? Of is het toch een 
Trojaans paard?  

 
Inmiddels is ook de wetenschap op deze 
term gedoken. Prof.dr. Volberda en 
prof.dr. Van den Bosch (Erasmus Univer-
siteit) hebben zich met het onderwerp 
bezig gehouden. Zij zien “sociale innova-
tie” als: “het samenspel tussen het ont-
wikkelen van nieuwe managementvaardig-
heden (dynamisch managen), het hanteren 
van innovatieve organisatieprincipes (flexi-
bel organiseren), en het realiseren van 
hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer 
werken) om het concurrentievermogen en 
de productiviteit te verbeteren”.  
 
Deze wetenschappelijke definitie zet mij 
meer op het spoor van “Het Nieuwe 
Werken”. Waarbij werk en privé meer en 
meer door elkaar gaan lopen. Dat is vol-
gens mij, per saldo, niet altijd even soci-
aal. 
Hoe meer ik “google”, hoe minder ik 
ervan snap. Een vriendelijk klinkende 
term, waardoor opeens de productie 
hoger wordt? Ik weet het niet! Hoe meer 
ik lees hoe meer ik hunker naar de 
vorige (minder vriendelijk klinkende) 

hype “LEAN” met elke 
dag, tijdens het eerste 
kopje koffie, het sociale 
“ochtend gebed”: “de 
dagstart”. En aan het 
eind van de werkweek: 
“de keek op de week”.  
 
Samen over het werk 
praten om dat te verbe-
teren. Dat noem ik nog 
eens “sociale innovatie”. 
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Verantwoording 
 

FinanciënActueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. 
 

Aan deze 19e uitgave werkten mee:  
 

Nelleke Aantjes • Henk Akkerman • Han Bekker • Jorick de Bruin • Peter Eissing  
Ada Janssen • Sjoerd Kuipers • Eric de Macker • Ellen Rodenstein  

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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