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Van de voorzitter “ Henk Akkerman 

 

Zekerheid?   

 

Is er nog zekerheid in het leven? 

 

Dat lijkt wel een vraag van een ongelo-

vige binnen ons christelijk bolwerk CNV. 

Maar ja als je professoren, zoals de 

hooggeleerde heer Stapel, al niet meer 

kunt vertrouwen? Of wat te denken van 

het feit dat een land mogelijk financieel 

omvalt zoals Griekenland.  De vraag of 

de euro nog stand houdt.  En kijk naar 

de toename van het aantal faillissemen-

ten en schuldsaneringen en de daarmee 

samenhangende gedwongen ontslagen 

in het 

bedrijfsleven. In 

mijn regio levert 

Corus (voorheen 

de Hoogovens 

en een heel 

grote 

werkgever) ook 

weer een flink 

aantal 

arbeidsplaatsen 

in. En we weten ook 

dat gedwongen 

ontslagen bij het ministerie van 

Defensie niet meer worden uitgesloten. 

Neem de reorganisatie van de BV 

Nederland met het voorstel van minister 

Donner dat zich richt op krimp van de 

provincies en het daarbij behorende 

verlies van arbeidsplaatsen. Lees ook 

het kabinetsbesluit waarin staat dat het 

aantal rijkskantoren wordt 

teruggebracht naar zo’n dertien 

rijkskantoren en de daarmee gepaard 

gaande sanering. En niet in de laatste 

plaats de krimpende formatie bij de 

Belastingdienst. Zo kan ik helaas nog 

wel een tijdje doorgaan. 

Het wordt herfst en de blaadjes vallen al 

weer van de bomen. Niet alleen 

vanwege het jaargetijde, maar vanwege 

de toenemende berichten over onzeker-

heid wordt een aantal mensen  steeds 

somberder tot zelfs depressief aan toe! 

Als één ding in de loop der tijd duidelijk 

is geworden dan is het wel dat wat voor-

heen niet voor mogelijk werd gehouden 

niet meer onmogelijk is. In die zin is 

er dus geen zekerheid meer. 

 

Is het dan alleen maar kommer 

en kwel? Ik hoop van niet. Sluit je 

ogen niet voor alle zorgen en 

ellende, maar soms zijn wij bijna 

vergeten om te genieten van de 

mogelijkheden die zich wel aan-

dienen. Immers, een goede relatie 

of een harmonieus gezin, geeft 

energie. Leuke vrienden en/of 

vriendinnen zijn waardevol. Een goede 

gezondheid is goud waard. Kijken naar 

hen die het beter hebben, is vaak niet zo 

handig. Kijken naar de honger, armoede 

en geweld verderop in de wereld en 

onze eigen zegeningen tellen, kan niet 

anders dan tot de uitkomst leiden dat 

wij het nog helemaal niet zo slecht 

hebben. Het is een bekend gezegde: 

‚Tel je zegeningen!‛  

Het is een positieve benadering van hoe 

je ook in het leven kunt staan en daar-

mee maak je het voor jezelf en je omge-

ving een stuk prettiger.
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Goed nieuws 

Na het vertrek van Richard Leloux als 

bezoldigd bestuurder van de CNV-

Publieke Zaak Rijkssector kwamen wij 

in een ‘stadhouderloos tijdperk’ terecht. 

De procedure om te voorzien in de ont-

stane vacature werd snel en adequaat 

opgestart. Intern bleek er geen kandi-

daat beschikbaar te zijn en werd er  

 

extern gezocht. Inmiddels kunnen wij 

melden dat per 1 december aanstaande 

mevrouw Loek Schueler is benoemd. 

Verderop in deze uitgave stelt zij zich 

even kort voor. Vanaf deze plaats wen-

sen wij haar veel succes met de start bij 

onze vereniging en uiteraard in het bij-

zonder bij onze groep Financiën. 

 
 

Voor u gelezen “ Ellen Rodenstein 

Bron: 

 

10 september 2011 
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Stand van zaken Sociaal Flankerend Beleid •Jan Rijsdijk 

 

In het overleg met de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties (BZK) is de afgelopen tijd langdu-

rig gesproken over de verlenging van de 

termijn waarop het Besluit Sociaal 

Flankerend Beleid (SFB) van toepassing 

is. Het besluit loopt af op 31 december 

2011. 

 

Gelet op de stand van zaken in de 

onderhandelingen is er op dit moment 

(nog) geen zicht op termijnverlenging. 

Een belangrijke belemmering hierbij is 

dat de Minister alleen een nieuw 

akkoord wil sluiten als daar een aantal 

aanpassingen van de rechtspositie 

tegenover staan. Het gaat daarbij om 

aanpassingen in het kader van flexibili-

sering van de rechtspositie volgens de 

Minister. Wij zien hierin echter duide-

lijke verslechteringen van de rechtspo-

sitie. 

Uiteraard wordt er de komende tijd 

verder over verlenging van de termijn 

voor toepassing van het SFB gesproken 

in het kader van de CAO besprekingen. 

 

BZK en de bonden hebben destijds  

Sociaal Flankerend afgesproken met als 

belangrijkste reden het soepeler laten 

verlopen van reorganisaties.  

Heel belangrijk voor werkgever en 

werknemer. Immers, door fasegewijs te 

reorganiseren wordt de problematiek 

voor zowel de organisatie als het perso-

neel sterk gereduceerd. 

 

Als het besluit SFB niet wordt verlengd 

is formeel geen sprake van fasegewijs 

reorganiseren (fase 1, 2 en 3). Dit bete-

kent niet dat de organisatie vooruitlo-

pend op een klassieke reorganisatie 

geen maatregelen kan nemen om ver-

wachte overtolligheid van personeel te 

voorkomen. Het is alleen wel moeilijker 

af te dwingen door belanghebbenden 

vanuit de organisatie.  

 

Voor de faciliteiten moeten we dan 

terugvallen op normale rechtspositie-

regels (bijvoorbeeld het ARAR). 

Deze reguliere voorzieningen lopen voor 

een aanzienlijk deel parallel met de 

afspraken uit het SFB maar wijken op 

enkele cruciale punten ook duidelijk af, 

zoals: 

 de herplaatsingsperiode is maxi-

maal 12 maanden; 

 de proportionele diensttijdgratifica-

tie wordt sterk beperkt (alleen bij 

reorganisatieontslag); 
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 de stimuleringspremie is aanmerke-

lijk lager en de mogelijkheden zijn 

beperkter; 

 compensatie van reistijd is korter; 

 extra tegemoetkoming van reiskos-

ten is vier in plaats van vijf jaar; 

 diverse voorzieningen die nu een 

recht zijn worden zogenaamde ‘kan-

bepalingen’. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

Ik hoop dat het gezonde verstand bij de 

werkgever gaat zegevieren zodat we  

alsnog tot verlenging van het SFB kun-

nen komen. Mocht het SFB toch 

vervallen dan zullen wij onze leden 

uiteraard voorzien van uitgebreide 

voorlichting over de consequenties 

hiervan.  

Dus…wordt vervolgd. 

 

 

CAO-overleg 

Helaas zit er geen schot in het CAO-

overleg voor de sector Rijk.  

Via de volgende link kunt u de laatste 

informatie nog eens nalezen. 
http://www.mijnvakbond.nl/Geen-zicht-op-CAO-

akkoord-Rijk?referrer=671 

 

Betaaldata salarissen Rijksoverheid in 2012 

 24 januari 

 24 februari  

 23 maart 

 24 april 

 24 mei (incl. vakantie-uitkering) 

 22 juni 

 24 juli 

 24 augustus 

 24 september 

 24 oktober 

 23 november (incl. eindejaarsuitkering) 

 21 december 

 

 

 

 

http://www.mijnvakbond.nl/Geen-zicht-op-CAO-akkoord-Rijk?referrer=671
http://www.mijnvakbond.nl/Geen-zicht-op-CAO-akkoord-Rijk?referrer=671
http://www.mijnvakbond.nl/Geen-zicht-op-CAO-akkoord-Rijk?referrer=671
http://www.mijnvakbond.nl/Geen-zicht-op-CAO-akkoord-Rijk?referrer=671
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Facilitair“ Cor Meijer  

 

In de vorige editie van Financiën Actueel 

ben ik uitgebreid ingegaan op de reor-

ganisatie bij B/CFD. Ik heb toen ook iets 

geschreven over de interdepartemen-

tale samenwerking als gevolg van de 

plannen voor Compacte Rijksdienst 

(verder CRD). Tijdens de vakantieperi-

ode zijn daar enkele ontwikkelingen 

geweest die ik hierna, summier, zal 

schetsen. 

 

Een onderdeel van CRD is de samen-

werking tussen de facilitaire bedrijven 

van Veiligheid en Justitie, Rijkswater-

staat, FM Haaglanden (verder FMH) en 

de Belastingdienst (B/CFD). Deze 

samenwerking gaat vooral over het faci-

literen van Rijksgebouwen in het land. 

FM Haaglanden doet dit voor 

alle Haagse gebouwen. Alle 

niet-Haagse Rijksgebouwen 

worden voor de facilitaire 

dienstverlening verdeeld over 

de overige drie grote 

diensten. In dit kader is 

tijdens de vakantie gesproken 

over de uitruil van 

Beatrixpark, nu geserviced 

door B/CFD, met het gebouw 

van DocDirekt in Winschoten, P-Direkt 

in Zwolle en dat van I&M in Hoofddorp, 

Deze drie gebouwen worden geserviced 

door FMH. Vanaf 1 januari 2012 neemt 

B/CFD de laatste drie gebouwen in 

service, Beatrixpark wordt met ingang 

van die datum geserviced door FMH. 

Met de medewerkers zijn gesprekken 

gevoerd over de overgang naar de 

andere dienst. De arbeidsvoorwaarden 

van beide diensten zijn gelijk, slechts 

enkele specifieke zaken vergden indivi-

dueel maatwerk en zijn naar tevreden-

heid geregeld.  

 

Verder zal de afdeling Inkoop van 

B/CFD, overigens ook de inkoper voor 

het Ministerie van Financiën, worden 

gekandideerd als een van de mogelijke 

inkoopuitvoeringscentra binnen de 

Rijksoverheid. Voor de Belastingdienst 

betekent dat in de praktijk niets, maar 

als Unit Inkoop van B/CFD betekent dit 

dat de opgebouwde expertise mogelijk 

breder kan worden ingezet. 

 

Tenslotte is als gevolg van de vorming 

van P-Direkt ook besloten dat de 

Centrale Personeelsadministratie 

(verder CPA) van B/CFD 

landelijk zal gaan werken. Dit 

betekent dat de (dunne) 

personeelswerkstromen die 

na de vorming van P-Direkt 

nog overblijven op de 

kantoren, voortaan centraal 

bij CPA worden uitgevoerd. De 

medezeggenschap spreekt 

daarbij de zorg uit over de 

kwaliteit van de 

dienstverlening door CPA op basis van 

ervaringen uit het verleden, De leiding 

van B/CFD heeft aangegeven dat de 

kwaliteit gewaarborgd is. Voor de 

uitbreiding van de CPA-taken zal een 

projectleider worden aangesteld die de 

kwaliteit zal waarborgen. Om de 

gewenste kwaliteit te kunnen leveren 

wordt wel van de kantoren verwacht dat 

de te verwerken gegevens juist zijn. 
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Column “Ko Os 

 

Flippo’s, kent u ze nog? 
Een paar jaar geleden was het in de mode 

om flippo’s te sparen. Sommige mensen 

hebben nog steeds last van overgewicht, 

omdat ze veel zakken chips moesten eten 

ter completering van de verzameling 

flippo’s. De ronde schijfjes kwamen in 

allerlei thema’s voor. Nu heb ik bedacht om 

beleidsflippo’s te maken. Dat wordt zeker 

een hype onder het management en 

misschien ook wel de medewerkers. De 

verspreiding van de flippo’s kan 

via Belastingwerk en de 

ruilhandel doen we via 

sociale media Pleio. Het 

plein van de overheid. 

Ik heb al een aantal 

de flippo’s ontwik-

keld: mobiliteit, 

concentratie, 

efficiëntie, 

goedkoper, 

dienstverlening, 

actualiteit, 

compliantie en flexibel. 

Vooral de laatste flippo 

(flexibel) intrigeert me. 

 

 

Huidige situatie 

De wet heeft een star en gestructureerd 

kader met weinig ruimte voor flexibili-

teit. Ook het handhaven van die wet is 

geregeld in strikte structuren en proce-

dures. De mensen in onze organisatie 

zijn geselecteerd op bepaalde kwalitei-

ten. Hun kracht is standvastig en duide-

lijk zijn. Zij moeten de wet handhaven 

zonder willekeur. Mensen in het noor-

den, zuiden, westen en oosten van het 

land hebben recht op dezelfde behande-

ling. Het zogenaamde gelijkheidsbegin-

sel! Allemaal niets mis mee.  

De wet en de mensen in onze dienst 

passen bij elkaar. 

 

Bezuinigingen 

Maar nu komen de rekenmeesters. 

Budgetten komen onder druk. Het kan 

volgens de flippo’s ‘efficiënter’ en 

‘goedkoper’ allemaal anders. Iedereen 

eerlijk en gelijk behandelen is kostbaar. 

We moeten met z’n allen de flippo 

‘dienstverlening’ volgen. De medewer-

kers moeten van alle markten thuis 

zijn. Er moet gewerkt worden in 

de actualiteit. Handhaven 

wordt ondergeschikt aan 

helpen. De flippo 

‘gezond wantrouwen’ 

is uit. De flippo 

‘vertrouwen’ is in. 

 

 

Wenselijke situatie 

Plooibare, 

meegaande 

medewerkers passen 

zich gemakkelijk aan. 

Maar dat is juist het minst 

ontwikkelde talent. Wat nu? De 

flippo ‘mobiliteit’ geeft de oplossing. 

De mensen moeten maar vertrekken. 

Jeugdige, zogenaamd mondige en 

kneedbare jongeren gaan de plaats 

innemen van de zittende garde. Echter, 

een en ander valt niet te rijmen met de 

flippo’s: ’ontwikkeling’, ‘klant-

gerichtheid’ en ‘medezeggenschap’. 

 

Van buiten naar binnen 

De klanten hebben recht op gelijke en 

heldere behandeling. Zij zullen zich 

gaan roeren, als zij erachter komen dat 

er verschillende uitkomsten zijn.  
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Zij doen een beroep op de flippo 

duidelijkheid. De mensen met de flippo 

medezeggenschap doen alles om de 

flippo ontwikkeling te koppelen aan de 

oplossing van het probleem. De reken-

meesters komen vervolgens met de 

flippo budget.  

 

Conclusie 

Uitgaande van het gelijk op al die 

flippo’s krijg ik meer en meer de 

gedachte dat het niet goed is voor alle 

betrokkenen (zie de flippo stakeholders) 

om achter het gedachtegoed van één 

flippo aan te hollen. Toch is op deze 

regel natuurlijk een uitzondering en dat 

is balans. Evenwicht tussen de ver-

schillende ideeën op de flippo’s is van 

groot belang. Blijf in de handhaving 

strikt. Vragen mensen om hulp wees 

behulpzaam en laat mensen werken 

met hun talenten. 

Maar helaas de flippo’s ‘talent’, ‘plezier 

op het werk’ en ‘evenwicht’ zijn schaars.  

 

Ik heb nog een flippo ‘hypes’ wie wil 

hem met mij ruilen voor de flippo 

‘plezier op het werk’ en ‘balans’ ! 

 
In Van Dale’s woordenboek staat achter 

flexibel: meegaand, plooibaar (bij personen). 
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CNV Senioren “Theo Schelbergen 

 

Ik ga met (vroeg)pensioen en wil ook lid blijven van CNV Publieke Zaak 

 

Binnen CNV Publieke Zaak bestaat een 

landelijke groep Senioren met regionale 

afdelingen, die werkt aan de bevorde-

ring van de materiële en immateriële 

belangen van de senioren. 

Verder communiceren de landelijke 

groep Senioren met de CAO-onderhan-

delaars over afspraken die senioren 

treffen. De commissie Senior Proof is 

hierbij nauw betrokken. Deze commis-

sie bekijkt of bij CAO-onderhandelingen 

voldoende rekening wordt gehouden 

met de belangen van senioren. 

 

De groep Senioren heeft de zogenaamde 

beleidskaders vastgesteld. Deze vormen 

een startpunt voor verdere discussie en 

besluitvorming over de positie en rol van 

senioren in onze bond. Het uitgangspunt 

daarbij is dat senioren de bond iets heb-

ben te zeggen en van de bond iets heb-

ben te verwachten. Belangenbehartiging 

houdt niet op bij pensionering, en daar-

voor is onder meer een goed functione-

rende seniorengroep van belang. In dit 

en het komende jaar gaan de senioren 

verdere invulling geven aan de volgende 

thema's: 

 Communicatie; 

 Organisatie en ledenzorg; 

 Solidariteit; 

 Samenwerken en 

dwarsverbanden; 

 Belangen en 

belangenbehartiging; 

 Algemene ledenvergadering. 

Zie ook: http://www.mijnvakbond.nl/senioren 

 

 

Senioren, vervroegd uitgetredenen en 

gepensioneerden zijn ook bij CNV 

Publieke Zaak aan het juiste adres. Het 

garanderen van een goed inkomen voor 

gepensioneerden is een belangrijke 

taak. Ook voor het opkomen van uw 

recht kunt u op één van de drie vestigin-

gen van CNV Publieke Zaak terecht.  

 

Cursussen 

Het CNV geeft naast dit alles ook cur-

sussen, waardoor oudere werknemers 

zich beter kunnen voorbereiden op een 

leven na het werk. CNV Publieke Zaak 

werkt vanuit een christelijk sociale 

traditie. Daarbij hoort het opkomen voor 

jong en oud, sterk en zwak. U kunt de 

stem van de senioren nog meer kracht 

bij zetten door lid te blijven. 

 

Bestuur 

De samenstelling van het landelijk 

groepsbestuur en alle commissies is 

terug te vinden via deze link 
http://www.mijnvakbond.nl/Samenstelling-LGB-

Senioren 

http://www.mijnvakbond.nl/senioren
http://www.mijnvakbond.nl/Samenstelling-LGB-Senioren
http://www.mijnvakbond.nl/Samenstelling-LGB-Senioren
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Consumentenrecht 

Nog een goede reden om lid te blijven 

van CNV Publieke Zaak. Als lid van CNV 

Publieke Zaak kunt u gebruik maken 

van advies en hulp op momenten dat u 

als consument een conflict of discussie 

heeft. 

U verwacht het misschien niet direct van 

een vakbond, maar CNV Publieke Zaak 

geeft ook hulp en advies in de volgende 

situaties. En daarvoor betaalt u niets 

extra's. Ook uw niet-werkende gezins-

leden kunnen hiervan profiteren: 

- Consumentenaankoop; 

- Productaansprakelijkheid; 

- Onenigheid over algemene voorwaar-

den; 

- Reisproblemen; 

- Internetaankoop; 

- Verzekeringsrecht; 

- Reparaties van producten; 

- Overheidskwesties over vergunningen 

of bestemmingsplannen. 

Zie ook: 
http://www.mijnvakbond.nl/Consumentenrecht 

 

Hoe regel ik het dat ik lid blijf van CNV 

Publieke Zaak? 

Wijzigingen van o.a. einde dienstbetrek-

king i.v.m. (vervroegd)pensioen geef je 

door middels een wijzigingsformulier 

wat te vinden is via de link 
http://www.mijnvakbond.nl/Ledenadministratie. 

 

Wellicht is het handig voor de leden-

administratie dat dit zeker 2 á 3 maan-

den van tevoren gebeurd. De meeste 

van onze leden laten namelijk het lid-

maatschapsgeld afhouden van hun 

salaris.  

Wist u dat vanaf uw (vervroegd)pensioen 

de contributie maar € 8,30 bedraagt 

i.p.v. € 15.50? 

 

CNV-brochure Rondom Overlijden 

Verder wil ik elke lezer van deze 

nieuwsbrief wijzen op de door de CNV 

uitgegeven brochure Rondom Overlij-

den. Hierin kunt u lezen wat er allemaal 

bij komt kijken en wat moet er allemaal 

geregeld worden. Deze CNV-brochure 

geeft veel antwoorden op deze vragen. 

Zie ook:  
http://www.mijnvakbond.nl/Overlijden#null 

 

 

http://www.mijnvakbond.nl/Consumentenrecht
http://www.mijnvakbond.nl/Ledenadministratie
http://www.mijnvakbond.nl/Overlijden#null
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Een paarse krokodil bij de Belastingdienst • Richard Leloux  

 

Vakantie! 

Ik was vrij langdurig (wat is lang, in mijn 

geval zes weken) op vakantie door 

Europa deze zomer. Noem het maar een 

soort sabbatical na 16,5 jaar bestuurder 

CNV te zijn geweest met een gemid-

delde werkweek van 50 tot 60 uur. Het 

hoofd moest leeg, en dat is gelukt! 

 

Auto-bus? 

Vlak voor mijn euro tour slaagde ik er in 

om een leuke, betaalbare VW bus met 

originele Westfalia camper inbouw aan 

te schaffen. Het was een behoorlijke 

zoektocht omdat dat soort compacte 

bussen erg populair zijn, mede vanwege 

de lage MRB (motorrijtuigenbelasting) 

op jaarbasis. Per kwartaal zou ik meer 

kwijt zijn geweest.  

Deze bus was door een handelaar geïm-

porteerd uit Duitsland en mede daar-

door betaalbaar. Hij was dus gekeurd 

door de RDW (Rijksdienst voor het weg-

verkeer) en men had vastgesteld dat de 

bus een kampeerauto was die voldeed 

aan de richtlijnen zoals die in Nederland 

gelden. Die gegevens speelt het RDW 

dan door naar Apeldoorn, het walhalla 

waar alle MRB binnenkomt. 

 

Op pad 

Er van uitgaande dat alles in orde was, 

verzekering, ANWB geregeld, toog ik op 

pad. Na een week of drie controleerde ik 

mijn rekeningen via internet (erg handig) 

en viel pardoes van mijn stoel.  

De collega’s in Apeldoorn waren wat 

inhalig geweest en hadden €182,- geïnd 

voor de eerste maand van het kwartaal.  

Dat is iets anders dan de ruim €45,- per 

maand. 

 

Via internet kon ik vervolgens bij de 

RDW de vraag stellen of zij de VW bus 

wel geregistreerd stond als camper. 

Twee dagen later kreeg ik antwoord en 

ja, de bus stond te boek als camper en 

ik moest mij maar melden bij de Belas-

tingdienst. Zo gezegd, zo gedaan. Mailen 

kon niet, bellen wel. 

 

Ik kreeg een alleraardigste dame aan de 

lijn die mij na wat vragen kon bevestigen 

dat de bus inderdaad te boek stond als 

camper…  

Ik werd even stil en vroeg haar daarna 

waarom er dan geïnd werd volgens het 

tarief van een personenauto. 

De vriendelijke dame antwoordde dat ik 

dan eerst nog een verklaring moest 

aanvragen. Snapt u het nog? Ik niet!  

De RDW keurt, stelt vast en geeft het 

door aan de Belastingdienst, als 

consument onderga je het maar. 

Ik vertelde de dame dat ik lekker op 

vakantie was en vroeg haar hoe ik vanuit 

mijn vakantiebestemming zo’n verkla-

ring kon aanvragen en invullen. Ik had 

immers geen zin in sponsoring van de 

Belastingdienst. Toen vertelde zij dat ik 

dat ‘bij deze’ had gedaan. Zij zou 

vervolgens ook de inning blokkeren. 

Helemaal top! 
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Hoe paars? 

De bureaucratie bleef volledig in stand 

maar werd door de vriendelijke me-

dewerkster simpel doorbroken. Heel 

klantvriendelijk. Het ging om een totaal 

overbodige verklaring, maar de 

oplossing werd gelijk geboden! 

Toen ik eenmaal thuis kwam lagen er 

echter wel vier blauwe enveloppen met 

allerlei bevestigingen over verkla-

ringen, wel en niet inhouden 

en een correctie met 

een bevestiging. 

Ook totaal overbodig 

lijkt mij. 

 

Wel leuker maar niet goedkoper 

Kortom, de Belastingdienst maakt het 

wel makkelijker, misschien leuker zelfs, 

maar voorlopig nog lang niet efficiënter 

en goedkoper. 

Die informatie had best gemaild kunnen 

worden in plaats van het versturen van 

brieven. Het ging immers nergens over. 

 

Er is nog veel te besparen maar ik 

weet ook dat de medewerkers 

van de Belastingdienst heel 

erg hun best doen.
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Waarom ambtenaren ook meer salaris willen • Pieter Oudenaarden 

  

Over de stevig risicomijdende maar 

loyale professional. 

 

 
 

Als vakbondsbestuurder kom ik wel 

eens in zaaltjes met meestal wat oudere 

kaderleden. Mannen vooral. Maar het 

fenomeen dat ik wil toelichten kan ook 

betrekking hebben op jonge dames met 

ouders van allochtone afkomst. De sfeer 

in die zaaltjes kan soms wat zuur zijn. In 

het begin had ik daar als jonge vak-

bondsbestuurder veel moeite mee. 

Waarom zo moeilijk doen over een 

kwart procent te weinig loonsverhoging? 

Hoeveel pakken suiker kun je daar nu 

nog van kopen? Het belangrijkste is toch 

dat je met plezier naar je werk gaat? En 

daar zit hem nu precies de kneep. Ik 

ontdekte dat de sfeer in een zuur zaaltje 

ineens kan omslaan als je met leden 

begint te praten over de inhoud van hun 

werk. Dat maakt zelfs de tongen van 

zwijgers los en laat de ogen twinkelen. 

Je voelt energie in de zaal opkomen en 

het bruist van de ideeën. Blijkbaar is het 

‘moeilijk doen’ over die kwart procent 

een symptoom voor wat anders: frus-

tratie, teleurstelling en cynisme over de 

manier waarop het werk nu is georgani-

seerd en de manier waarop die veran-

dering tot stand is gekomen. 

 

Recent werd ik erop gewezen dat dit 

fenomeen ook wetenschappelijk is on-

derzocht (Buurman, 2011). Een paar 

duizend private en publieke professio-

nals zijn bij dit onderzoek over hun 

werkattitude ondervraagd. Zo was er 

een vraag of ze als beloning voor een 

VVV bon dan wel een Staatslot zouden 

kiezen. En wat blijkt? De private profes-

sional ontwikkelt zich van risicozoekend 

(staatslot) en egoïstisch (ik wil veel geld 

verdienen) naar minder risicozoekend 

en altruïstisch.  

De publieke professional, de ambtenaar, 

maakt een tegenovergestelde beweging: 

ze beginnen enthousiast (hoge public-

service motivation heet dat in slecht 

Nederlands) en een klein beetje risico-

mijdend en eindigen als duidelijk egoïs-

tisch en stevig risicomijdend (doe mij 

maar de zekerheid van een VVV bon). 

 

De leden die ik in de zaaltjes tegenkom 

hebben dit proces veelal doorgemaakt. 

Ze zijn immers al langere tijd in dienst 

van de overheid. Het is daarom heel bij-

zonder dat deze ambtenaren/leden nog 

zo bevlogen over hun werk kunnen ver-

tellen. Gelukkig beschikken wij als CNV 

Publieke Zaak over leden die vanuit hun 

professie zeer gemotiveerd zijn om de 

overheid goed te laten werken. In een 

gesprek dat ik pas had met ons Lande-

lijk Groepsbestuur Financiën (waarin 

niet alleen wat oudere en wijze, ervaren 

mannen zitten maar ook jongere vrou-

wen!) was ik onder de indruk van de 

grote betrokkenheid bij de Belasting-

dienst. Bij deze medewerkers van de 

Belastingdienst zit enorm veel ervaring 

met betrekking tot alle processen bin-

nen de Belastingdienst. Maar ik deelde 

ook de frustratie over politieke priori-
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teiten die ertoe leiden dat er belasting-

geld niet wordt opgehaald. Ik weet zeker 

dat we na een dagje vergaderen een 

hele rij efficiencymaatregelen hadden 

kunnen treffen, zonder deze ten koste 

van de werkgelegenheid te laten gaan. 

‘Slimmer werken’ heet dat. Een me-

thode die CNV Publieke Zaak al eerder 

bij projecten in de zorgsector heeft toe-

gepast. 

 

Daarom mijn oproep aan de overheid als 

werkgever: koester de ambtenaren die 

ondanks alle organisatorische ellende 

die ze over zich uitgestort hebben 

gekregen en ondanks alle negatieve 

feedback van gefrustreerde burgers 

over weer verdergaande regelgeving op 

verzoek van de politiek, trouw, loyaal en 

deskundig hun werk zijn blijven doen. 

 

Koester ze door de professionele auto-

nomie te behouden, door de eigen 

interne bureaucratie te beperken, door 

mee te bouwen aan een cultuur van 

vertrouwen (dat scheelt ook heel veel 

controle) en door ze fair te belonen. 

Want als het gat met de private markt te 

groot wordt, zal de overheid als werkge-

ver steeds meer moeite hebben om 

deskundige, goede ambtenaren aan te 

stellen met onwenselijke gevolgen voor 

de organisatie en de mensen die daar 

werken. Het rapport ‘De Grote Uittocht’ 

heeft aangetoond dat de arbeidsmarkt 

binnen niet al te lange tijd grote tekor-

ten zal vertonen. We zullen de goed 

opgeleide dames met ouders van 

allochtone herkomst hard nodig hebben 

om de overheidsorganisatie ‘bij de tijd’ 

en ‘werkend’ te houden.

 
 

Op de valreep • Loek Schueler 

 

Nieuwe bestuurder CNV Publieke Zaak 

Ik maak graag van de gelegenheid 

gebruik om mezelf kort te introduceren. 

Ik ben Loek Schueler en afgestudeerd 

als lerares aardrijkskunde en sociaal 

geografe. Na mijn studie heb ik 12 jaar 

werkervaring opgedaan op het gebied 

van onderwijs, arbeidsmarkt en de 

onderlinge samenwerking. Daarnaast 

ben ik al 15 jaar politiek actief onder 

meer als bestuursvoorzitter van het 

CDJA en CDA Utrecht. 

Ik ben gemotiveerd om de overstap te 

maken naar het CNV, om enerzijds in 

gesprek te gaan met leden en niet-

leden en anderzijds hun belangen aan 

de onderhandelingstafel helder en dui-

delijk naar voren te brengen.  

Vanaf donderdag 1 december aan-

staande ga ik hiermee aan de slag.  

 

Ik zie uit naar onze samenwerking! 

 
 

Verantwoording 
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