Magazine voor de leden van de NCF

Uitgave 12 - Februari 2013
PAG 14

Cargo-HARC-team Schiphol
INTERVIEW

PAG 16

Ado Avdic, Belastingdienst/
Informatiemanagement
OOK NCF

Het Nieuwe Werken
De hype voorbij
Uitgave 12 - februari 2013

PAG 23

Noortje Boelens,
Belastingdienst Noord

Pagina 12

1

Inhoudsopgave

In deze Bondig
Douanehond in opleiding

6

Voordat de honden echter met hun speurwerk
kunnen beginnen worden zij, samen met hun
geleider, intensief getraind. Als hond en baas
slagen voor het examen, dan vormen ze
jarenlang een onafscheidelijk duo.
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Het Nieuwe Werken, de hype voorbij
Leuk of niet, inmiddels is wel duidelijk
dat Het Nieuwe Werken meer is dan een
hype. De NCF zet in dit artikel de voor- en
nadelen, feiten en wetenswaardigheden
op een rij.
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De bond is onafhankelijk, zonder
binding met een bepaalde geestelijke
stroming of politieke partij, onder
volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of
politieke overtuiging van zijn leden.
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‘Politie!, Politie!’ klinkt het van buiten.
Dan het krakende geluid van de voordeur die
het begeeft, zware voetstappen die de trap
opdenderen. In paniek overweeg je jouw
opties. Ga je vechten of zal je gaan vluchten?

Interview met Ado Avdic

Nederlandse Categoriale
vakvereniging Financiën
Oorspronkelijk opgericht op
24 november 1889 en aangesloten
bij Ambtenarencentrum en CESI.
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In welke hedendaagse organisatie komt het
nog voor dat twee ogenschijnlijke tegenpolen
zonder mopperen gebroederlijk met elkaar
optrekken? En als één van de elementen
ontbreekt, dan loopt het zaakje in de soep.
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Van de voorzitter

Twee gezichten
Stef Blok, onze minister voor Wonen en Rijksdienst, ziet het als zijn belangrijkste taak om
de woningmarkt weer vlot te trekken. Op de ofﬁciële site van de Rijksoverheid geeft hij
aan, dat hij in de huidige kabinetsperiode alles in het werk zal stellen om het vertrouwen
van de burgerij in deze conjunctuurgevoelige sector te herstellen. Zo belooft hij een
blijvende zekerheid te bieden over een lagere overdrachtsbelasting en over de
hypotheekrenteaftrek. Heel sociaal en begripvol allemaal.
Maar Stef Blok spant zich als minister voor de Rijksdienst
ook in, om de overheid kleiner en efficiënter te maken.
Hierin is Stef minder sociaal en begripvol. Als werknemer
van die overheid, hoef je dan ook niet bij hem aan te
kloppen. Stef voelt zich namelijk helemaal niet
verantwoordelijk voor ‘zijn’ mensen. Stef zegt gewoon
dat hij ‘van de politiek‘ is en niet ‘van zijn werknemers’.
In dat geval kijkt Stef gewoon knalhard de andere kant
op. Stef heeft dus twee gezichten.

Mijn NCF
De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan jullie
persoonlijke domein; we noemen het ‘Mijn NCF’. Dit
houdt onder meer in, dat ieder lid vanaf maart 2013 zelf
zijn of haar eigen gegevens kan beheren. Uiteraard blijft
het mogelijk om zaken die gewijzigd moeten worden
door te geven aan onze ledenadministrateur Rinus
Oudeman. Wij hebben wel voor jullie alvast een aantal
keuzes gemaakt. Ben je jonger dan 65 jaar, dan krijg je
Bondig voortaan digitaal. Ben je ouder dan 65 jaar, dan
blijf je ons magazine op papier ontvangen. Wil je dit
wijzigen, dan kun je dit zelf veranderen in Mijn NCF.
Je moet dan inloggen om dit aan te passen. Hoe dit in
zijn werk gaat, is onlangs via een mailing uitgelegd.
Vragen kun je ook stellen via info@ncfned.nl of
telefonisch met ons kantoor in Rotterdam.

Algemene vergadering en themamiddag
Op 23 april 2013 is het weer tijd voor onze algemene
vergadering. In deze Bondig kun je hier meer over lezen.
In de week van 25 tot en met 29 maart 2013 houden
wij ledenraadplegingen in het hele land. Zie ik jou dan
ook? Hier kun je al jouw vragen stellen, ook over de
AV-stukken die behandeld gaan worden. Zo houden we
de officiële AV beperkt in tijd en kunnen we de
aansluitende themamiddag volop benutten om mee
te praten over het thema Integriteit. Ik vraag af of
Stef Blok ook zijn gezicht(en) komt laten zien in
Breukelen.

Antwoord Peter Veld
Onlangs heb ik onze DG, Peter Veld een aantal
prangende vragen gesteld. Zijn antwoorden hebben jullie
digitaal via een Binding op de werkplek kunnen lezen.

r,
Een warme groet van jullie voorzitte
Albert van der Smissen
Albert van
der Smissen

Second opinion bij geschil of er wel/niet sprake is van ziekte
Als jij en je leidinggevende van mening verschillen
over de vraag of je ziek bent of niet, dan kunnen jullie
aan het UWV een deskundigenoordeel (second
opinion) vragen. Dat geldt ook bij discussie over de
vraag of bepaalde arbeid passend is en of door de
werkgever voldoende reïntegratie-inspanningen
worden verricht. Het deskundigenoordeel kan zowel
door jouw leidinggevende als door jezelf bij het
UWV worden aangevraagd. Het aanvragen van een
deskundigenoordeel is bijvoorbeeld verstandig in een
situatie waarbij het reïntegratieproces dreigt vast te
lopen vanwege een verschil van inzicht tussen jou en
je leidinggevende. Zo voorkom je verdere escalatie.
Laat je bijstaan
Overigens, schakel in dit soort gevallen altijd één
van onze individuele belangenbehartigers in.
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Ze helpen je bij algemene vragen, maar geven je
ook persoonlijk advies of ondersteuning bij een
conflict. Voor telefoonnummers van onze IB-ers zie
de website www.ncf.nl. Klik in de menubalk op
‘Over NCF’ en vervolgens in de linkerkolom op
‘Individuele Belangenbehartigers’.
Wat zijn de kosten van zo’n second opinion?
Het tarief voor een deskundigenoordeel is per
1 januari 2013 omhoog gegaan. In 2012 betaalden
zowel jij als de werkgever ieder € 50,- voor een
oordeel. Jij als werknemer betaalt nu € 100,- voor
het oordeel (voor de werkgever is dit tarief
verhoogd naar € 400,-). Aanvankelijk wilde de
overheid de bijdrage voor de werknemer
verhogen naar € 175,-.
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Bonden stappen naar arbitragecommissie

Al anderhalf jaar overhoop
Bonden en werkgever BZK liggen al zeker anderhalf jaar met elkaar overhoop over het
zogenoemde Sociaal Flankerend Beleid. Een concept sociaal plan dat de vakbonden met de
ambtelijke top uitonderhandelden, werd in december deﬁnitief door de ministerraad
weggestemd. De NCF en de andere bonden stappen nu gezamenlijk naar de Advies- en
Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC).

Wat is de AAC?
De AAC adviseert of doet een bindende uitspraak
(arbitrage) als de werkgever en de bonden niet tot
overeenstemming komen. In de AAC zitten vijf
leden (en vijf plaatsvervangende leden). Bij velen is
de commissie nog bekend als de commissie Albeda,
naar de eerste voorzitter van de AAC. De huidige
voorzitter is Loe Sprengers, bekend arbeidsrechtadvocaat. Daarnaast hebben o.a. Johan Remkes,
oud-minister van BZK, en Alex Geert Castermans,
oud-voorzitter van de Commissie Gelijke
Behandeling, zitting in de commissie. De voorzitter
wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van
de minister van BZK en de bonden. Van de overige
vier leden zijn er twee benoemd op voordracht van
de bonden en twee op voordracht van de minister
van BZK.

Wat doet de AAC?
Werkgever moet zich niet opstellen als wetgever
Een belangrijk reden waarom de NCF samen met de
collega-bonden naar de Commissie stapt, ligt in de
taakopvatting van de AAC. De Commissie heeft vanaf het
begin duidelijk gemaakt dat zij meer wil dan alleen
concrete adviezen geven. Zij heeft in eerdere uitspraken
laten zien, dat zij ook een oordeel heeft over de wijze hoe
het overleg is gevoerd. Het gaan dan vooral om de vraag
of het overleg open en reëel is geweest. Ook de vraag of
de werkgever zich als werkgever opstelt, in plaats van als
wetgever, komt in de advisering van de Commissie vaker
aan de orde. En dat zijn nu precies de punten die wij BZK
en minister Blok verwijten. Als werkgever moet de
overheid niet haar oren laten hangen naar het politieke
oordeel van de ministerraad.

Oordeel arbitragecommissie
Op 25 januari vindt de hoorzitting plaats. Het is goed
mogelijk dat op het moment dat je deze Bondig leest,
de arbitragecommissie haar advies uitspreekt. Wat we in
ieder geval zeker weten is, dat we het overleg uiterlijk
twee weken na het advies moeten hervatten - naar wij
hopen met stevige steun van een goed AAC-advies. Let
dus op aanvullende info op onze website.

Je kunt de AAC vragen om bemiddeling. Dat heeft
gezien de opstelling van Blok geen enkele zin.
Ook kun je de AAC vragen om een bindende
uitspraak, maar dat kan alleen als bonden en BZK
het hierover eens zijn. Dat is nu niet het geval.
Beide partijen kunnen tenslotte de AAC
gezamenlijk of afzonderlijk om advies vragen.
Omdat we het niet eens zijn over een gezamenlijke
adviesaanvraag hebben wij zelf een adviesaanvraag
ingediend. BZK heeft dat ook gedaan.

Wat hebben we aan een advies?
Een advies is niet bindend, met andere woorden,
bonden en BZK hoeven zich niet aan het advies te
houden. Maar een advies van de AAC is wel van
groot gewicht en kan niet zomaar worden
genegeerd. Bovendien gaat onze adviesvraag over
twee pijlers van het arbeidsvoorwaardenoverleg
tussen de bonden en de minister: open en reëel
overleg en scheiding wetgevers- en werkgeversrol.
Een uitspraak van de AAC kan dus een grote
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het overleg
en heeft in dat geval een groter bereik dan het
huidige geschil.

Ook naar de arbitragecommissie voor cao?
We sluiten als gezamenlijke bonden niet uit, dat we
ook voor de instandhouding van de nullijn naar de
geschillencommissie stappen. Het kabinet Rutte 2 wil
4

namelijk de bevriezing van de ambtenarensalarissen voor
2011 en 2012 met nog eens twee jaar verlengen. Ook hier
is geen enkele sprake van reëel en open overleg.

Toezegging van jouw baas?

Vertrouw erop!
Marco gaat elke dag met tevredenheid aan de slag als bewaarder bij de gevangenis van
Middelburg. Hij is een oude rot in het vak. Natuurlijk zijn er wel zaken die beter kunnen,
zoals zijn loon, maar ach…hij heeft geen klachten. Dat wordt echter anders, wanneer de
dienstleiding in Den Haag een richtlijn uitbrengt over de inschaling van nieuw aan te
nemen personeel. Uit deze richtlijn blijkt, dat de nieuwe collega’s van Marco veel sneller
het maximum van hun salarisschaal zullen bereiken dan hijzelf. Dit komt omdat die nieuwe
collega’s al vanaf het begin van hun dienstverband, hoger worden ingeschaald.

Ondernemingsraad
De dienstleiding in Den Haag onderkent de ongelijkheid
en schrijft een overgangsregeling voor het zittend
personeel, dat feitelijk lager is ingeschaald dan de nieuwe
aanwas. Alleen voor de zittende oude rotten, zoals Marco,
geldt deze regeling niet. Hun bezoldiging blijft gewoon
ongewijzigd. Marco en zijn collega’s voelen zich in de
steek gelaten door hun dienstleiding. Na een strijdbaar
overleg bij het koffieautomaat, besluiten zij om
gezamenlijk hun grieven in te brengen bij de lokale
ondernemingsraad. Die brengt vervolgens het onderwerp
ter sprake tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.
Wanneer de locatiedirecteur van de gevangenis in
Middelburg de onvrede en de teleurstelling bij een deel
van zijn personeel verneemt, vertelt hij in de
overlegvergadering dat het verschil in bezoldiging
gerepareerd zou moeten worden. Hij belooft om er
persoonlijk werk van te gaan maken.

Belofte nakomen
Marco leest later de notulen van de overlegvergadering
en die stellen hem gerust. Als ‘Den Haag’ het niet regelt,
dan kan hij gerust vertrouwen op de toezeggingen van
zijn eigen baas. Die komt namelijk voor hem op, door zelf
te beloven om actie te ondernemen tegen de ongelijkheid
die in de richtlijn besloten ligt. Maar die geruststelling
blijkt echter van korte duur te zijn. De locatiedirecteur wil
zijn toezegging niet meer nakomen. Naar aanleiding van
nadere vragen van de ondernemingsraad, zo stelt hij,
heeft hij zijn visie bijgesteld. Daar moeten Marco en zijn
collega’s het maar mee doen. Marco is zwaar teleurgesteld
in zijn baas en na een overleg met zijn collega’s, besluit hij
om samen met zijn collega’s - met het adagium een man
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een man, een woord een woord - naar de rechter te
stappen. Die wijst hun claim voor gelijke behandeling af.
Voor hen is een reis naar Utrecht noodzakelijk, voordat zij
uiteindelijk in het gelijk worden gesteld. Als zij hun
verhaal vertellen bij de hoogste ambtenarenrechter, stelt
deze hen glansrijk in het gelijk. De dienstleiding moet zijn
gedane belofte nakomen.

Onvoorwaardelijk
De hoogste ambtenarenrechter volgde de notulen van de
overlegvergadering tussen de ondernemingsraad en de
locatiedirecteur. In die notulen was duidelijk vermeld, dat
de directeur van mening was dat het verschil in
bezoldiging moest worden gerepareerd. De rechter
baseerde zich daarbij ook op verklaringen van diverse
getuigen, waaruit eenzelfde beeld bleek. De locatiedirecteur had namelijk de onvrede die op de werkvloer
was ontstaan met het personeel besproken. Tijdens die
gesprekken had de locatiedirecteur verteld dat de
gevolgen van de richtlijn voor het zittend personeel
gecompenseerd moesten worden in de vorm van extra
bezoldiging. Aan de hand van al die bewijsstukken
concludeerde de Raad dat aan de zware vereisten voor
een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen was voldaan.
Er was namelijk sprake van een ‘door een bevoegd gezag,
uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijke
gedane toezegging, die bij de betrokkene gerechtvaardigde terechte verwachtingen zou hebben gewekt‘.
Marco en zijn collega’s keerden tevreden terug uit Utrecht.
Zij waren in het gelijk gesteld en het verschil in salariëring
tussen nieuwe collega’s en een deel van het zittend
personeel, werd naar tevredenheid gecompenseerd.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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Benno

Douanehond in opleiding
De Nederlandse Douane maakt voor het uitvoeren van zijn taken gebruik van verschillende
hulpmiddelen. Zo worden er bijvoorbeeld honden ingezet voor het opsporen van drugs,
sigaretten en geld. Voordat de honden echter met hun speurwerk kunnen beginnen
worden zij, samen met hun geleider, intensief getraind. Als hond en baas slagen voor
het examen, dan vormen ze jarenlang een onafscheidelijk duo en worden ze ingezet in
soms hachelijke situaties. De opleiding van de hond en van de hondengeleider, vindt plaats
in trainingscentrum ‘de Horst’ , een mooie locatie gelegen in de bossen tussen Nunspeet
en Ermelo. Op uitnodiging van Alexis van Eijk, ga ik vandaag eens kijken hoe zo’n
trainingsdag verloopt.

Rustig
Het is nog vroeg in de morgen als Alexis mij op luchthaven
Schiphol in een grote Douane-bus staat op te wachten.
Vlak voordat we vertrekken hoor ik het geblaf van Benno,
een Mechelse herder die wordt opgeleid tot tabakshond.
Hij zit achterin de bus in zijn hondenkooi. Terwijl Alexis
het ochtendverkeer op de snelweg in de gaten houdt,
vertelt hij mij dat hij twee keer per week deze rit van
175 kilometer naar het trainingscentrum maakt. Hij is nu
ruim een maand bezig met de opleiding tot hondengeleider en sinds november 2012 heeft hij Benno in huis
genomen. ‘Ik heb speciaal voor hem nog een hok in de
tuin moeten maken’, vertelt hij glimlachend. Alexis houdt
duidelijk rekening met zijn viervoetige passagier. Hij rijdt
rustig en probeert hard remmen en fel optrekken zo veel
mogelijk te vermijden. Hij is het rijden met dieren wel
gewend, want in zijn vrije tijd fokt hij samen met zijn
vrouw New Forest pony’s. Met hen trekt hij regelmatig het
land door om wedstrijden en keuringen te bezoeken.

“

Trainers praten over
hun honden alsof ze over
hun eigen kinderen praten;
heel zorgzaam.

“

Terwijl we door het vlakke groene Nederlandse landschap
rijden, af en toe onderbroken door wat kleine dorpjes en
zorgvuldig aangelegde bossen, vertelt Alexis mij dat de
opleiding hondengeleider zo’n vier tot zes maanden
duurt. Aan het einde van de opleiding moet de geleider
samen met de hond een examen afleggen. Pas als ze dat
hebben gehaald kunnen ze actief worden ingezet voor
het Douanewerk.

Onrustig
Na ruim een uur rijden, naderen we de bossen van Nunspeet
en Elspeet. Benno begint achter in de bus een beetje
onrustig te blaffen, alsof hij de uitdaging van de omgeving
al voor zich ziet. Ook Alexis en ik worden een beetje onrustig
in deze bosrijke omgeving; het roept gezamenlijke
herinneringen bij ons op. Zeven jaar geleden begonnen wij
hier samen, in opleidingscentrum Mennorode, onze
6

opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Waar is
de tijd gebleven? Nadat we zijn aangekomen in het
lommerrijke opleidingscentrum, laten we eerst Benno even
de vermoeiende reis van zich afschudden in een nabij
gelegen weiland. Voor mij een mooie gelegenheid om de
typische lucht van het platteland weer eens in te ademen.
Het opleidingscentrum is eigendom van het Korps Landelijke
Politiediensten/ Dienst Levende Have, maar wordt speciaal
voor de opleiding tot hondengeleider opengesteld voor de
Douane. In de kantine ontmoeten we de trainers Harry de
Jong, Ake Baptist, Ytze Kamstra en Edwin van der Velden. Ze
zijn in een serieus gesprek verwikkeld. Ytze vertelt dat hij bij
een noodlottig ongeluk tijdens de jaarwisseling, één van zijn
honden is kwijtgeraakt. Hij is door dit voorval nog duidelijk
van streek. Na de opbeurende woorden van zijn collega’s,
beginnen we met het ochtendoverleg. Harry legt mij uit hoe

de hondengeleiding bij de Douane is georganiseerd. ‘Er zijn
twee regio’s: Amsterdam en Rotterdam. Het werkterrein van
de regio Amsterdam, is beperkt tot de omgeving van de stad
Amsterdam en de luchthaven Schiphol. De regio Rotterdam
bedient de rest van Nederland. De Douane werkt tegenwoordig met zestig hondengeleiders en zeventig honden.
De rassen waar wij mee werken zijn voornamelijk
Nederlandse, Mechelse en Duitse herders. Deze honden zijn
het makkelijkst op te leiden. Sinds kort is er in de
Rotterdamse havens een pilot opgestart met Jack Russels.
Vanwege hun kleine formaat zijn zij handig om ingezet te
worden aan boord van schepen.’
Alexis krijgt tijdens het ochtendoverleg een terugkoppeling van de afgelopen trainingen. Ook wordt hem
verteld wat hij en Benno die dag zullen gaan doen. Al snel
bemerk ik, dat de trainers gepassioneerde mensen zijn.
Als ze over honden praten, dan lijkt het wel alsof ze over
hun eigen kinderen praten; heel zorgzaam.

Op het grasveld
Na het ochtendoverleg gaan we naar buiten. Naast het
trainingscentrum ligt een grasveldje ter grootte van een
half voetbalveld. Ik zie een dranghek, een grote kuil, een
hoge trap en in de hoek van het veld een grote en
ingewikkelde installatie met tunnels in een berg zand, waar
de honden doorheen kunnen kruipen. Alexis begint met
zijn loopoefeningen op het grasveldje. Benno loopt vlak
naast hem, losjes aangelijnd. ‘Benno! Volg!’, roept Alexis
met luide stem. De hond volgt keurig en kijkt voortdurend
omhoog naar zijn baasje. ‘Benno! Zit!’, commandeert Alexis
als ze aan het einde van het grasveldje zijn. ‘Benno! Om!’,
roept Alexis en de hond draait zich volgzaam om en volgt
zijn baasje nogmaals over het veldje. Als Alexis even met
zijn hond bij mij komt staan, zie ik dat Benno overduidelijk
veel plezier heeft in de trainingen. Druk kwispelend draait
hij om ons heen. Alexis: ‘Er zijn twee commando’s waar de
hond op reageert. Het eerste is het appèlcommando:
Benno! Daarmee trek je de aandacht van de hond. Het
tweede commando is het uitvoeringscommando zoals: zit,
blijf, volg, af, om of halt. De uitvoeringscommando’s
moeten consequent en duidelijk zijn, anders raakt de hond
alleen maar in de war.’ Als ze klaar zijn met de looptraining
Uitgave 12 - februari 2013

Peter
van Diepen
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verbeteren. In een andere loods staan honderden oude
archiefkasten zorgvuldig in rechte lijnen naast elkaar
opgesteld. Het lijken net straatjes als je er doorheen loopt.
Ook hier heeft Ake weer een onbekend aantal pakjes
sigaretten en shag verstopt. Het wordt duidelijk dat de lange
dag zijn tol aan het eisen is voor Benno. Af en toe staat hij te
hijgen en maakt hij aanstalten om op de grond te gaan
liggen. Het duurt een tijdje voordat hij weer een pakje
sigaretten heeft gevonden. Maar als hij zijn beloning
ontvangt in de vorm van het ijzeren staafje, kwispelt hij weer
net zo enthousiast als tevoor.

Beestachtig
gaan Alexis en Benno oefenen op het nemen van
hindernissen. Alexis houdt Benno kort bij zich aan de lijn.
De eerste hindernis, het dranghek, wordt makkelijk
genomen en ook de tweede hindernis, de grote kuil, vormt
voor Benno geen probleem. Op de hoge trap heeft hij meer
problemen met de commando’s. Hij komt iedere keer te
vroeg naar beneden. Gelukkig heeft hij nog een aantal
maanden om ook dit goed onder de knie te krijgen.

Staafje
Nadat de examenopdrachten zijn geoefend, rijden we
naar de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. De sfeer op
het terrein van de kazerne oogt echt ‘jaren zeventig’.
Als ik de rode kruizen zie op de groen gecamoufleerde
leger-voertuigen, schiet mij spontaan de begintune van de
televisieserie ‘M.A.S.H.’ te binnen: Through early morning
fog I see, visions of the things to be, the pains that are
withheld for me, I realize and I can see... that suicide is
painless. In één van de legerloodsen van de kazerne wordt
de training hervat. Ake legt Alexis uit dat hij een
onbekend aantal sigarettenpakjes en shag heeft verstopt
tussen de spullen die zich in de loods bevinden.

De commando’s zijn
consequent en duidelijk.

“

“

Aan Alexis en Benno de opdracht om deze terug te vinden.
In de loods staan grote oude archiefkasten, voorraadkasten,
tafels, stoelen en legerspullen onder grote groene
afdekzeilen. ‘Benno! Zoek!’, commandeert Alexis en wijst
naar de archiefkasten. De hond begint gelijk aan alle spullen
te snuffelen. Alexis houdt de bewegingen van zijn hond
goed in de gaten. Hij let vooral op de lichaamstaal van de
hond en in welke spullen de hond geïnteresseerd is. Alexis
leidt Benno door de hele loods. Zelfs tot op de tafels. Plots
begint Benno enthousiast te krabben aan de onderkant van
een kast. Hij probeert de deur open te krijgen. Alexis kijkt
naar Ake om hem woordloos te vragen of dit de juiste plek is
waar het pakje sigaretten is verstopt. Pas als Ake
instemmend knikt zegt Alexis ‘Braaf!’ tegen Benno. Hij geeft
de hond een klein ijzeren staafje met een specifieke geur,
waar de hond dol op is. Hij begint er gelijk uitbundig mee te
spelen. Alexis krijgt een terugkoppeling van Ake. Hij vertelt
hem dat als Alexis zijn hond meer sturing geeft bij het
zoekwerk, dit de effectiviteit van Benno aanmerkelijk zal
8

Tegen het einde van de middag nemen de trainers nog
even de dag door met Alexis. Er worden nieuwe afspraken
met hem gemaakt en de trainers leggen Alexis uit waar hij
de volgende keer op moet letten. Nog één keer laten we
Benno uit in de Ermelose bossen. Nu hoeft hij niet te
zoeken naar sigaretten, maar kan hij achter vogels
aanrennen en snuffelen aan geurige paddenstoelen.
Tevreden en voldaan, springt Benno weer achter in de bus
en rijden we met ons drieën terug naar Schiphol.
Onderweg vertelt Alexis mij, dat het nog altijd zijn droom
is om in Friesland te gaan wonen. Zijn vrouw heeft er haar
roots liggen en in Friesland hebben ze veel meer
mogelijkheden om hun gezamenlijk hobby uit te voeren.
‘Als we in Friesland wonen, dan kunnen we de pony’s
naast ons huis hebben. Nu moeten we eerst een heel eind
rijden voordat we bij ze zijn’, vertelt Alexis terwijl hij de
TomTom in de gaten houdt. Op Schiphol neem ik afscheid
van Alexis en zijn hond. Alexis geeft mij een hand en
Benno loopt enthousiast om me heen. Ik hoor hem
denken: misschien heeft hij nog wel een leuk spelletje
voor mij in petto? Na deze lange dag, rest mij nog één
conclusie: Benno heeft een beestachtig leuke baan!
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Vrijdag 21 december 2012 was een indrukwekkende dag.
Het was de dag waarop was voorspeld dat de wereld
zou vergaan. De Maya’s, in mijn optiek toch een
intelligent volkje, hadden dat scenario al zo’n
vijfduizend jaar geleden bedacht. Een aantal planeten
zou op één lijn komen te staan ten opzichte van de
aarde, waardoor onze planeet zou verworden tot een
kermisattractie waarin wij als bewoners zouden worden
rondgeslingerd.
Mij leek dat een unieke ervaring die ik niet wilde missen
en ik vroeg mij af waar ik een kaartje kon kopen, zodat ik
dat alles van dichtbij kon meemaken. Dat bleek niet
nodig. Het was gratis. Op de dag des oordeels had ik mij
daarom achter de eethoektafel gesitueerd, voorzien van
hapjes en een aantal flessen wijn. De televisie stond
afgestemd op een actuele nieuwszender, zodat niets mij
kon ontgaan. Persoonlijk dacht ik dat niet de hele wereld
zou vergaan. Ik had wel eens een film gezien waarin een
meteoriet door de dampkring denderde en hoewel dat
spectaculair was, verging de wereld nooit helemaal.
Natuurlijk gingen er een paar mensen dood, maar er
werden er altijd ook veel gered. Irritant was dat er altijd
een Amerikaan de held was in die films. Welnu, ik de
Nederlander, zou daar verandering in aanbrengen.
Zodra de ramp zich aankondigde zou ik in mijn snelle
motorboot stappen om mensen te gaan redden.
Vandaar mijn voorbereidingen. Vooralsnog gebeurde er
weinig dus ik nam alvast een paar slokken wijn.

Heldendaad
Halverwege de dag - en ik nog steeds ongeduldig
wachtend op de dingen die gingen komen - sjokte een
man onze straat in. Hij werd vergezeld door een bolderkar
met daarin prachtige brochures in cellofaan verpakt;
toe-zeggingen gedaan door de plaatselijke middenstand.
De man had de uitbundige uitstraling van iemand die
geen wetenschap had van het naderende onheil.
Hij had de bijzondere taak om alle aanbiedingen
openbaar te maken. Als het water hem zou overvallen,
dan zou hij in zijn bolderkar stappen en zich laten leiden
door de stroming, zo bedacht ik. Maar ik zou hem redden,
want in een nieuwe vergane wereld moeten toch ook
weer folders worden rondgebracht. Mijn geduld werd
danig op de proef gesteld. Onwetend sjokte de man
langzaam mijn straat uit. Teleurgesteld nam ik nog maar
een paar slokken wijn.

Dierenvriend
Ik zou ook paarden, koeien, varkens en kippen redden.
Voor het biologisch evenwicht. Ook honden en katten.
Hoewel... ik heb slechte ervaringen met herdershonden
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en zwerfkatten. Die maar niet dan. Maar stel, zo mijmerde
ik verder, dat ik iemand uit het water zou moeten vissen
die mij in het verleden een kunstje had geflikt. Iemand
bijvoorbeeld die mij duizend euro belastingvoordeel had
beloofd? Iemand die mij had beloofd, dat de
hypotheekrente-aftrek in takt zou blijven en die allemaal
politieke beloftes had gedaan die niet werden
nagekomen. Ook in de vergane wereld zou ik graag oud
willen worden. Wie zou er dan voor mij zorgen? Van de
huidige politiek moest ik het dan niet hebben; een
dilemma! Ik nam nog maar een paar slokjes. Overigens
zou de accijns ook worden verhoogd. Aandachtspuntje
voor het geval dat...

Draaimolen
De dag is voorbij en er is niets gebeurd. Ik maak mij op om
naar bed te gaan. Mijn vrouw slaapt al. Vijf flessen wijn
zijn leeg en ook de hapjes heb ik mij eigen gemaakt.
De wereld is niet vergaan, de aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand zijn nog steeds geldig en ook
de crisis is nog onverminderd aanwezig. De toezeggingen
van de politiek heb ik, gelijktijdig met mijn verwachtingspatroon maar in de prullenmand gegooid. Laat de
Amerikanen maar de helden blijven. Wat de Maya’s
betreft? Hun kalender eindigde. Dat hadden ze
me wel eerder mogen laten weten. Wat uiteindelijk
overbleef was de kermisattractie. Daarin werd ik
rondgeslingerd totdat ik misselijk werd. Maar dat kwam
door de wijn.

Peertje
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Algemene vergadering 2013

Uitnodiging 16e Algemene vergadering

Agenda Algemene vergadering 2013

Dinsdag 23 april 2013 - Hotel Breukelen
(van der Valk), Stationsweg 91, Breukelen.

1. Opening
2. a. Mededelingen
b. Vaststelling agenda
3. Jaarrede en mogelijkheid hierop te reageren
4. Verslag Algemene Vergadering 19 april 2012
5. Jaarverslag 2012
6. Financieel jaarverslag en rekening en
verantwoording 2012
7. Verslag kascontrolecommissie 2012
8. Gewijzigde begroting 2013
9. Begroting 2014
10. Benoeming kascontrolecommissie 2013
11. (Statutaire) voorstellen uit ledenraden
12. Verantwoording bestuursbeleid 2012
13. Jaarplan 2013
14. Bestuursverkiezing
15. Rondvraag
16. Sluiting

Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang vergadering om
10.00 uur.
Kom met het openbaar vervoer! Hotel Breukelen is
recht tegenover het NS-station. Valt de keuze toch
op de auto, dan graag carpoolen. Het hotel is direct
langs de snelweg A2 (tussen Utrecht en Amsterdam).

Middagdeel: thema “integriteitbeleid van de
ministeries van I&M en Financiën”.

Bestuursverkiezing
In de Algemene Vergadering van 23 april 2013
zijn, conform het door het bestuur vastgestelde
rooster van aftreden, per 24 april 2013 aftredend:
Albert van der Smissen (voorzitter), Piet van
Sintmaartensdijk en Eelke Renkema (beiden
algemeen bestuurslid).
Meer info over

Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur doet hierop
unaniem de voordracht aan de AV om hen alle
drie te herbenoemen.

het AV-middagdeel kun je
vinden op
www.ncf.nl
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Toelichting op ledenraden
Ledenraad & Algemene Vergadering (AV)

Heb ik stemrecht?

Van 25 t/m 29 maart 2013 organiseert de NCF weer diverse
Ledenraden, verspreid over het hele land. Deze zijn
bedoeld ter voorbereiding op de AV van 23 april 2013.
Ter voorbereiding op het bezoeken van zo’n Ledenraad,
kan je de vergaderset voor de AV opvragen via
secretariaat@ncfned.nl. De financiële jaarstukken en
begrotingen liggen voor iedereen ter inzage in de
Ledenraad. Kaderleden hoeven niet te reageren.
Zij krijgen de AV-vergaderset digitaal aangereikt.
Ereleden krijgen deze per post op hun huisadres.

Ja, dat heb je! Iedere Ledenraad behandelt de hele
agenda van de AV, waarbij alle in de Ledenraad
aanwezige leden over bepaalde agendapunten kunnen of
moeten stemmen. Hier kan je dus je invloed uitoefenen,
voorstellen indienen en je stem uitbrengen. Vervolgens
kiest de Ledenraad uit haar midden vijf afgevaardigden
per regio voor de AV die, in geval van stemming in die
AV, je stem en regio vertegenwoordigen en dan
aangeven of jouw regio bijvoorbeeld voor of tegen was.
De stemverhouding in de AV is overigens gebaseerd op
het aantal leden per NCF-regio. De regiocoördinator
heeft hiervan een actueel overzicht.

Ieder lid is natuurlijk van harte welkom in de Ledenraad
om zich te laten informeren over tal van onderwerpen,
maar ook om zijn of haar zegje te doen over het gevoerde
beleid in 2012 en over het beleid van 2013 en verder.
De Ledenraden worden voorgezeten door de regiocoördinator in je NCF-regio, waarbij ook het bestuur
aanwezig is.

Welke Ledenraad kan ik als lid bezoeken?
Omdat de verdeling van leden volledig is afgestemd op
een combinatie van (Belastingdienst)regio’s, is het
mogelijk dat je niet precies weet welke Ledenraad je moet
of mag bezoeken. Uiteraard ben je welkom in je eigen
regio. Mocht deze bijeenkomst te ver uit de buurt liggen
van je woon- of standplaats, dan kan je ook kiezen om
naar een andere regio te gaan die dichter bij je in de
buurt wordt gehouden. Als je niet je eigen Ledenraad
bezoekt, geef dit dan duidelijk aan op de ter plaatse
aanwezige presentielijst.

Agenda Lederaden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Verslag Ledenraadvergadering 2012
Beleidsvoorstellen
Statutaire voorstellen
Agenda Algemene Vergadering 2013
Bestuursverkiezing
Afvaardiging naar AV
Mandatering voor afvaardiging naar AV
Financiële stukken
Stand van zaken Sociaal Beleid / CAO
Rondvraag
Sluiting

Hopelijk dus tot ziens in een Ledenraad,
Bestuur NCF

Moet ik me aanmelden voor een Ledenraad?
Aangezien sommige ledenraden worden georganiseerd in
gebouwen van de Belastingdienst, kan het zijn dat dit een
ander gebouw is dan waar je normaliter werkzaam bent.
Om iedereen te kunnen registreren, is het de bedoeling dat
je je vooraf aanmeldt via bij genoemde regiocoördinator.

Vergaderschema ledenraden 2013
Datum

Regio

Regio/eenheid

Regioconsulent

Tijdstip

Locatie

25 maart

1+6

B/Oost, B/Randmeren,
B/Rivierenland
+ B/Douane Noord

1. Henk Meulman + ennie
Verschoor / 6. Cor van
Wijmeren

10.30 - 12.30

Spier
A28 van der Valk
hotel Spier-Dwingelo
Oude Postweg 8

26 maart

2+5+7

B/Holland Noord,
B/Amsterdam, B/Utrecht Gooi
+ Landelijke Diensten
+ B/Douane West

2. Henk Gelens / 5. Daphne
Duif + Martie Crombach /
7. Hans van der Zwet
Slotenmaker

10.30 - 12.30

Apeldoorn
Stationsplein 50
Zaal D.108

27 maart

3+8

B/Holland-Midden,
B/Haaglanden, B/Rijnmond
+ B/Douane Rotterdam

3. John Halverhout /
8. Frans Koppenhagen +
Paul van Kouteren

10.30 - 12.30

Rotterdam
Strevelsweg 700/305
Grote zaal Bondskantoor NCF

28 maart

4+9

B/Zuidwest, B/Oost Brabant,
+ B/Douane Zuid

4. Arthur van Irsen + Wim
de Graaf / 9. Frans Dirkx

13.30 - 15.30

Roosendaal
Mill Hillplein 1
Zaal 2.24

29 maart

4+9+5

B/Oost Brabant, B/Limburg
+ B/Douane Zuid
+ Landelijke Diensten

4. Arthur van Irsen + Wim
de Graaf / 9. Frans Dirkx /
5. Daphne Duif + Martie
Crombach

10.30 – 12.30

Heerlen
Kloosterweg 1a
Vergaderruimte
De Koempel
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Het Nieuwe Werken

De hype voorbij
De Rijksoverheid is al weer enkele jaren bezig met Het Nieuwe Werken. Leuk of niet,
inmiddels is wel duidelijk dat Het Nieuwe Werken meer is dan een hype. De NCF zet in dit
artikel de voor- en nadelen, feiten en wetenswaardigheden op een rij. Bij Het Nieuwe
Werken staat de medewerker centraal. De medewerker heeft - binnen bepaalde grenzen de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt,
waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

Flexibele werkplek en werktijden
Om dat mogelijk te maken zijn er veranderingen in de
manier van werken nodig, ondersteund door de
kantooromgeving en digitale faciliteiten. Vaak wordt bij
Het Nieuwe Werken gedacht aan een flexibele werkplek en
flexibele werktijden. Dit zijn ook veelvoorkomende
ingrediënten. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers over
het algemeen positiever zijn over flexibele werktijden dan
over een flexibele werkplek. Medewerkers die thuiswerken
of op afstand werken doen dit vooral om ongestoord te
kunnen werken. De structuur die een vaste werkplek en
vaste werktijden met zich meebrengt valt weg bij flexibele
werktijden en werkplek. Uit onderzoek blijkt ook, dat dit
niet past bij iedere medewerker. Er zijn mensen die het
beste werken in een negen-tot-vijf-ritme op het kantoor.
Dat dit ook kan binnen Het Nieuwe Werken wordt vaak
niet onderkend. Maar als de medewerker bewust kiest voor
op kantoor werken, omdat dat voor hem het beste werkt,
dan betekent dat net zo goed dat de medewerker zelf
bepaalt hoe, waar en wanneer hij werkt. Bij Het Nieuwe
Werken vervaagt de scheiding tussen werk en privé, zeker
als steeds meer mensen het gezamenlijke arbeidsritme
loslaten. We blijven steeds langer bereikbaar voor ons
werk, wat kan leiden tot het nieuwe stressen. Andere,
digitale manieren van samenwerken en communiceren
worden belangrijker, maar dat is geen vervanging voor
persoonlijk contact. Het kantoor wordt dus een
belangrijke(re) ontmoetingsplek. Voor 63% van de
werknemers is het missen van de collega’s een reden om
niet thuis te werken, blijkt uit onderzoek. Ook het zelf niet
‘zichtbaar’ zijn voor collega’s wordt door velen als een
gemis ervaren.

Het Nieuwe Werken is anders werken
Je werk meer op digitale wijze gaan doen - bijvoorbeeld
een e-mail in plaats van een brief versturen - is een normale
ontwikkeling in je werk. Het Nieuwe Werken daarentegen
is anders werken en organiseren. Het Nieuwe Werken gaat
over Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoordelijkheid en
Verbondenheid (de 4 V’s). De leidinggevende moet erop
vertrouwen dat medewerkers hun werk doen, ook al ziet
hij het niet. Dat betekent sturen op resultaat en niet meer
op aanwezigheid. De medewerkers hebben de vrijheid om
hun eigen werk en tijd in te delen. De medewerkers krijgen
meer verantwoordelijkheid zodat zij zelfstandig hun werk
kunnen verrichten. Tegelijkertijd moeten zij zich nog wel
verbonden weten met de organisatie waarvoor zij werken.
Het Nieuwe Werken loopt meestal vast in het oude denken.
Uit onderzoek lijkt de afwijzende houding van
leidinggevenden een belangrijk knelpunt te zijn bij

Margreet
Mook
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doorvoering van Het Nieuwe Werken. Leidinggevenden
hebben moeite met het verlies van controle en grip op hun
medewerkers. Tijdens het symposium van de
Rijksvakbonden in april 2012 bleek dat ongeveer de helft
van de aanwezige leden geen cultuur van vertrouwen op
het werk ervaart. In een dergelijke context moet er nog
heel wat werk verzet worden om te komen tot werkelijk
anders werken gebaseerd op vertrouwen.

Het Nieuwe Werken: goed geregeld?
Het Nieuwe Werken vereist ook (nieuwe) regelgeving.
Binnen het Rijk is op dit moment hooguit regelgeving
voorhanden voor thuis- of telewerken. Tot nog toe gebeurt
Het Nieuwe Werken op vrijwillige basis. Dat maakt het des
te belangrijker, dat werkgever en werknemer met elkaar
vooraf goede afspraken maken over waar, wanneer en hoe
er gewerkt wordt. Daarbij moet er ook gekeken worden
naar de arbeidsomstandigheden. Regelgeving over veilige

Ervaringen van Rijksambtenaren
In 4 filmpjes laten medewerkers van de
Belastingdienst/ Douane, DUO, Rijkswaterstaat
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zien
hoe zij Het Nieuwe Werken invullen. Ook is er
een filmpje met de visie van verschillende
topambtenaren. Je kunt de filmpjes zien op
www.youtube.com/user/hnwrijk.

en gezonde arbeid staat in het Burgerlijk Wetboek (BW), de
Arbeidstijdenwet (ATW), de Arbowet en het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Voor Het Nieuwe Werken zijn de volgende punten vooral
belangrijk:
• De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en
gezonde werkplek voor de werknemer;
• De werkgever is verantwoordelijk voor de inrichting van
de thuiswerkplek volgens ergonomische principes, tenzij
dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden
verwacht (het is bijvoorbeeld economisch
onverantwoord). Denk bijvoorbeeld aan de werkgever die
voorziet in een los toetsenbord en muis bij de laptop om
te voorkomen, dat medewerkers te lang of op verkeerde
wijze werken;
• Het wordt sterk aangeraden om een manier te
ontwikkelen om de risico’s van een flexibele werkplek in
te schatten. Op basis daarvan kan zo al dan niet besloten
worden om iemand thuis te laten werken;
• Er moeten afspraken gemaakt worden over werktijden,
over de dagen waarop er wordt gewerkt, wanneer en hoe
een medewerker bereikbaar is en wat de maximale
arbeidstijden zijn. Vanzelfsprekend zijn de kaders van de
Arbeidstijdenwet en het ARAR leidend. Dit is van belang
omdat veel medewerkers anders juist te lang met hun
werk bezig blijven met alle risico’s van overbelasting op
de langere termijn;
• De werkgever kan niet volstaan met het eenmalig
vastleggen van deze afspraken. Vanuit zijn zorgplicht is
de werkgever verplicht om regelmatig na te gaan of de
werknemer zich aan de gemaakte afspraken houdt.

iedere medewerker een plek in de veranderende
e
organisatie blijft vinden. Ook van de leidinggevende
ende 2.0
wordt veel verwacht, wat hij niet altijd had voorzien
zien toen
hij of zij een leiderschapsrol aannam.
Bekend is dat tachtig procent van de reorganisaties
ties
mislukken. Ook Het Nieuwe Werken is een fundamentele
amentele
organisatiewijziging, waarbij de kans op mislukking
king
aanwezig is. Het Nieuwe Werken is nu vooral nog
g flexibel
werken, maar anders werken vraagt veel meer. In
n die zin
rheid - nog
staat Het Nieuwe Werken - zeker bij de Rijksoverheid
in de kinderschoenen. Maatwerk in arbeidsverhoudingen
oudingen is
steeds belangrijker en daarmee is Het Nieuwe Werken niet
meer weg te denken. De hype voorbij betekent ook dat we
kritisch kunnen kijken naar wat ons het beste past!
st!

Als vakbond onderzoeken we ook welke regelgeving van
belang is, zodat Het Nieuwe Werken op een goede manier
gefaciliteerd wordt.

Kortom...
Het Nieuwe Werken is in feite eigentijds werken. Flexibel,
in te vullen naar eigen wensen, waarbij de kaders zijn
vastgesteld door de organisatie. Het geeft ogenschijnlijk
veel vrijheid, maar kan ook leiden tot een situatie waar het
werk altijd aanwezig is. De medewerker staat centraal
betekent ook: de medewerker moet het zelf doen. Het
vertrouwen dat in je gesteld wordt gaat samen met
verantwoordelijkheid waar je ook op wordt aangesproken.
Dit is natuurlijk een algemene maatschappelijke tendens.
Meer eigen vrijheid betekent ook meer zelf doen. Niet
iedere medewerker zal daar even gemakkelijk mee
omgaan. Cruciaal is natuurlijk hoe we ervoor zorgen dat
Uitgave 12 - februari 2013

Wil je meedenken over wat Het Nieuwe Werken
ons al dan niet brengt en wat als vakbond
kritische punten zijn om op te letten? We gaan
hier in april mee aan de slag. Je kunt je alvast
aanmelden bij margreetmook@ncfned.nl.
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Cargo-HARC-team Schiphol

Harde werkelijkheid
Midden in de nacht schrik je wakker van een harde knal. Je veert op uit bed, spitst je oren
en kijkt versuft in het rond. Het is nog donker en je vraagt je af of het geluid geen
verbeelding was. Een tweede knal doet alle twijfel subiet verdwijnen. ‘Politie!, Politie!’
klinkt het van buiten. Dan het krakende geluid van de voordeur die het begeeft onder de
beuken van de deurram, zware voetstappen die de trap opdenderen. In paniek overweeg
je jouw opties. Ga je vechten of zal je gaan vluchten? Helaas, voordat je die keuze hebt
gemaakt, zit jouw tijd er al op. De mannen en vrouwen van het Cargo-HARC-team stormen
jouw slaapkamer binnen, werken je tegen de grond en slaan je in de boeien. Jouw
criminele carrière zit erop.

Gek
‘De meeste mensen hebben twintig
tot dertig seconden nodig om vanuit
een diepe slaap wakker te worden en
overwogen beslissingen te kunnen
nemen. Wij proberen binnen die tijd
al in de slaapkamer van de verdachte
te zijn’, vertelt Willem de Vrij mij.
Willem is één van de twee teamleiders van het Cargo-HARC-team op
Schiphol (Hit And Run Container).
Al na enkele minuten in gesprek met
hem, wordt het mij duidelijk dat dit
team een goed geoliede machine is.
Met de verhalen die hij mij over zijn
werk vertelt, schetst hij een helder
beeld van zichzelf en van zijn
collega’s. Ze zijn gedreven, fanatiek
en weten precies wat ze moeten
doen. Soms werken ze wel tachtig
uur in de week. ‘Maar gelukkig niet
elke week,’ vult Willem snel aan.
‘Zulke weken komen wel eens voor,

Peter
Barendse
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als er snel actie moet worden ondernomen.’ Een dergelijke gedrevenheid
in het werk, vergt uiteraard een
zekere mate van verbondenheid.
Willem verzekert mij dat hij en zijn
collega’s stuk voor stuk hart voor de
zaak hebben, maar dat heeft ook een
keerzijde: het drukt een flinke
stempel op hun privélevens. ‘Je moet
al gek zijn om op Schiphol te willen
werken, maar al helemaal als je bij
ons werkt,’ grijnst hij.

Grote jongens
Wat doen deze mensen die zich
moedwillig in het onbekende storten
en zulke persoonlijke offers brengen?
‘Het Cargo-HARC-team is een
specialistisch samenwerkingsverband
van de Douane en de Koninklijke
Marechaussee. Twee overheidsinstanties die harde drugscriminaliteit
aanpakken. Wij richten ons niet op

de kleine spelers in een criminele
organisatie, maar op de grote
jongens. Al zijn de kleine spelers, de
dealers, de gebruikers en de
doorsluizers, wel vaak van belang
voor het onderzoek.’ Wanneer vanuit
de Douane of KMar een drugsvangst
wordt aangeleverd, dan start het
Cargo-HARC-team zijn onderzoek.
Vragen die daarbij beantwoord
moeten worden: Waar komt de drugs
vandaan? Wie vervoerde het? Wie
moest het ophalen? Kan het
transport aan een bestaande
criminele organisatie worden
gekoppeld? Het papierwerk dat bij
een dergelijk onderzoek om de hoek
komt kijken, neemt al snel negentig
procent van hun werktijd in beslag.
Soms duurt het maanden voordat er
interessante verdachten in beeld
komen. Daarna wordt het werk een
stuk spannender. Er worden

telefoongesprekken getapt, mensen
worden geschaduwd en drugstransporten worden tegengehouden.
Uiteindelijk eindigt het onderzoek in
één of meerdere aanhoudingen.
De straffen die de criminelen krijgen
opgelegd, zijn niet gering.
Regelmatig verdwijnen ze voor
meerdere jaren achter de tralies.

Geheim
Vaak eindigen de onderzoeken
succesvol, maar Willem vertelt mij
ook dat crimefighters altijd een stap
achterlopen op de criminele
organisaties. Zo maken criminelen
constant misbruik van de nieuwste
digitale mogelijkheden. Je kunt
hierbij denken aan versleutelde
text-messaging, Skype-contacten,
contactlegging via beveiligde
chatprogramma’s, Facebook, LinkedIn
en andere vormen van social media.
Gelukkig is er een speciaal IT-team
om deze ontwikkelingen te
achterhalen en te kraken. Alles wat
het Cargo-HARC-team doet, gebeurt
in het diepste geheim.
Op inhoudelijke vragen van mijn
kant kan gaat Willem niet in.
‘Dat heeft te maken met de privacy
van de veroordeelden.’ Ook
gevoelige informatie over lopende
onderzoeken mag niet zomaar
bekend worden gemaakt. Dat laatste
in het bijzonder, kan een goede
afloop dwars zitten. Zelfs het
thuisfront van de Cargo-HARCmedewerkers krijgt niets te horen
van wat er speelt. Ondanks de strikte
geheimhouding, beseffen de ervaren
drugscriminelen toch vaak, dat ze in
de gaten worden gehouden. Het
verbaast Willem (en mij) dan ook, dat
deze lui dan toch gewoon gebruik
blijven maken van hun mobieltjes om
louche zaakjes te regelen. Ze weten
gewoon dat ze afgeluisterd worden.
Willem: ‘Dat maakt het voor ons wel
een stuk eenvoudiger.’

Ontstaan
Het Cargo-HARC-team Schiphol is
ontstaan vanuit de wens van de FIOD
(Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) om dichter bij Schiphol te
gaan werken. De fraudezaken die
van Schiphol kwamen, werden
vroeger altijd afgehandeld door de
FIOD-vestiging in Amsterdam.
De fysieke en relatieve afstand bleek
op een gegeven moment te groot te
Uitgave 12 - februari 2013

zijn geworden. De feeling met de
luchthaven was hierdoor op losse
schroeven komen te staan. In 1996
werd dan ook door hogerhand
besloten, dat er op Schiphol een
korte lijn moest worden
geïnstalleerd. Dit om de aldaar
geconstateerde fraudezaken snel,
adequaat en professioneel af te
kunnen handelen. Deze gedachte
sprak Willem aan en samen met een
aantal andere collega’s verlegde hij
zijn werkterrein naar Schiphol. Ook
vond het toenmalige bevoegd gezag
het belangrijk dat er meer aandacht
aan de invoer van verdovende
middelen werd geschonken. FIOD,
Douane en Kmar zijn destijds met
elkaar in zee gegaan en hebben
gezamenlijk het Cargo-team en het
HARC-team opgericht. Het Cargo-

Schipholpas

team was er allereerst voor de
zogenaamde ‘drie dagen zaken’;
kleine zaken, zoals anonieme
luchtpostzendingen, waar vaak geen
verdachten aan konden worden
gekoppeld of weinig onderzoek op
kon worden verricht - zaken die
meestal binnen drie dagen konden
worden afgerond. Het HARC-team is
ontstaan vanuit de havens waar
drugs werden onderschept in
zeecontainers. Het oorspronkelijke
HARC-team op Schiphol richtte
zich op de vliegtuigcontainers die,
via de nationale luchthaven,
Nederland binnen werden
gebracht. Tegenwoordig zijn deze
twee teams op Schiphol structureel
samengegaan.

vruchten af. In 2012 zijn er vijf zaken
afgerond, terwijl bijna de hele
capaciteit van het team is opgegaan
aan één groot projectmatig onderzoek. Het team bewijst dan ook
ruimschoots zijn nut.’ Willem vreest
daarom ook niet het voortbestaan van
zijn afdeling. Daarnaast zorgt de
economische crisis voor een vermeerderde aanwas van hopeloze zielen die
toch niets te verliezen hebben. Gezien
de veelzijdigheid en de vluchtige
doorstroom van nieuw personeel op
de luchthaven, is er altijd wel weer
iemand die zich laat verleiden tot de
wereld van de drugs en het grote geld
dat daarmee verdiend kan worden.
Totdat je midden in de nacht een
harde knal hoort!

Willem: ‘De huidige doelstelling
elling van
dit gecombineerde team is het
handhaven van de integriteit
eit van de
luchthaven en het doen van
n
onderzoek naar de in-, uit- en
doorvoer van verdovende middelen.
De belangrijkste verdachten
n zijn bijna
altijd medewerkers van onze
ze
luchthaven. Dat zijn dus de mensen
met een Schipholpas, mensen
sen met
vergaande bevoegdheden. Met hun
Schipholpas, hebben deze mensen
overal op het luchthaventerrein
rrein
toegang. Dit stelt hen in staat
aat om
gemakkelijk drugs te kunnen
en
smokkelen. Het kunnen bagagegageafhandelaren zijn, maar ook
k de
mensen van de catering of zelfs onze
ingen van
eigen collega`s. De inspanningen
het Cargo-HARC-team werpen
pen hun
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Interview met Ado Avdic

Spoorstaven, dwarsliggers
en bovenleidingen
Nagenoeg alle in Nederland liggende spoorstaven komen tezamen in Utrecht. Dat geldt
mutatis mutandis ook voor de dwarsliggers. In welke hedendaagse organisatie komt het
nog voor dat twee ogenschijnlijke tegenpolen zonder mopperen gebroederlijk met elkaar
optrekken? Het verhaal wordt nog sterker. Ook de (boven)leiding loopt in de juiste maat
mee in het gareel. Totaal geen afwijkend gedrag te bekennen! Hoe kan het bestaan, dat
spoorstaven, bielzen en bovenleiding zo goed met elkaar samenwerken? De reden hiervan
lijkt mij logisch; ze hebben elkaar namelijk nodig. Als één van de elementen ontbreekt, dan
loopt het zaakje in de soep. Zo simpel is dat.
Het blijkt dat in Utrecht niet enkel spoorstaven, bielzen en
bovenleidingen geografisch bij elkaar komen, maar tevens
een groot aantal dienstonderdelen van de Belastingdienst.
Zo is de Herman Gorterstraat in de loop der jaren
geëvalueerd tot een soort Belastingdienstenclave.
Welke dienstonderdelen hebben zich daar dan gevestigd?
Wel, dat zijn er een heleboel. De afkortingen vliegen je om
de oren: CFD, IMB, IMDV, LTO, ISC, CKC en BelTel. Het kan
niet op. En ze hebben elkaar nodig!

10. Zijn huidige functie is procesontwerper. Ado: ‘Ik wil
graag eerst even duidelijk maken hoe Dienstverlening
organisatorisch in elkaar steekt. Dienstverlening bestaat
namelijk uit vier onderdelen: Telefonie, Internet, Balies en
Post en valt onder de Belastingtelefoon (BelTel). Een beetje
ingewikkeld is het wel, maar we werken nu eenmaal in een
complexe organisatie. Zo heeft Dienstverlening ook een
eigen afdeling Informatie Management (IMDV). Die
afdeling vormt mijn thuisbasis en daarover wil ik graag
meer vertellen.’

Procesontwerper Ado Avdic
Bij Belastingdienst/ Informatiemanagement/ Dienstverlening/
Team Architectuur en Ontwerp werkt Ado (Adnan) Avdic.
Hij is 36 jaar oud en woont in Gorinchem, een sfeervolle
monumentale vestingstad gelegen aan de twee rivieren
Merwede en Linge. Ado werkt reeds zestien jaar bij de
Belastingdienst. Ooit is hij onder aan de ladder begonnen
(administratief medewerker functiegroep B) om vervolgens
succesvol op te klimmen tot individueel medewerker schaal

Frank
Verweij
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Tolk tussen werkvloer en Apeldoorn
‘Onze klant (de werkvloer) streeft permanent naar
verbetering van de werkprocessen. Dikwijls heeft een
verbeteringsvoorstel betrekking op aanpassing of
vernieuwing van hard- en/of software. Dan komen wij in
beeld, want wij vormen als het ware de tolk tussen de klant
en Apeldoorn (B/CIE en B/CAO). Wij hebben de kennis en
expertise in huis om de wens van de klant te vertalen

richting onze automatiseerders B/CAO (software) en B/CICT
(hardware). De vertaling geschiedt op projectmatige basis
middels een specifiek draaiboek, dat we per proces hebben
geschreven. Deze manier van werken is niet alleen
professioneel, maar daarnaast ook heel belangrijk om een
doorgaans ingewikkeld project voor nagenoeg honderd
procent te kunnen laten slagen. Twijfel je aan het nut van
een draaiboek? Wel, er zijn heel veel processen aan elkaar
gerelateerd. Soms kun je het zelf niet bedenken of
beredeneren. Als ik je vertel wat voor een mega-impact
bijvoorbeeld een ogenschijnlijk simpele wetswijziging heeft
op diverse processen binnen de Belastingdienst, dan zal het
je voor je ogen gaan duizelen. Ik overdrijf nu niet!’

Samenwerking met Apeldoorn
Exploitatiespecialist Bram Blaas (B/CICT) vertelde mij eind
2012, dat automatisering ooit de parel was van de
overheidsdiensten en dat mensen die in Apeldoorn werkten
daar zichtbaar trots op waren. Maar, tegenwoordig is dat
volgens hem anders, omdat B/CICT kwalitatief behoorlijk ver
is afgegleden. De meeste grote projecten verlopen uiterst
moeizaam en in het recente verleden zijn een aantal echt
grote projecten opgegeven. Bram adviseerde zijn
management daarom om te proberen het vertrouwen van
de klanten terug te winnen door meer te focussen op
dienstverlening. Organisatie- en adviesbureau McKinsey
meldde dit vier jaar geleden ook al. Het management is er al
dus reeds een hele tijd van op de hoogte, dat er werk aan de
winkel is. Ik ben benieuwd of de B/CICT-klant, in dit geval de
medewerker van IMDV voornoemde kritiek onderkent.

Goed, in mijn ogen,
is goed genoeg.

“

“

Ziet Ado op dit moment dat relevante zaken verbeterd
zijn? ‘Veel dingen zijn bij ons reeds bijzonder goed
geregeld, maar de hierboven genoemde kritiek is in mijn
ogen zeer herkenbaar. Als je mij vraagt wat voor
verbetering vatbaar is bij IMDV, dan zou ik antwoorden
onze samenwerking met Apeldoorn (B/CIE en B/CAO) en de
evaluatie van projecten. Ik wil hier nog wel aan toevoegen,
dat we al grote stappen met én richting Apeldoorn
gemaakt hebben op samenwerkingsgebied, maar dat we
nog niet bij het einddoel zijn aanbeland. Overigens,
perfectie bestaat in de regel niet. Goed, in mijn ogen, is
goed genoeg.’

Systems. Op dit moment maak ik echter even een pas op de
plaats, want de combinatie gezin, werken en studeren is
best zwaar, heb ik gemerkt. Ik ga nu eerst even een paar
maanden extra quality time besteden aan mijn gezinsleven.
Je leven dient in balans te zijn. Dat is erg belangrijk.’

Leeftijdsopbouw
‘De leeftijdsopbouw in mijn team (24 personen, waarvan
18 intern en 6 extern) laat gelukkig enig evenwicht zien.
Ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo rond de 40 jaar ligt.
Dat is naar mijn mening niet slecht, want ik weet dat de
Belastingdienst met een vergrijzingsprobleem kampt en dat
daardoor de gemiddelde leeftijd thans op ongeveer 50 jaar
ligt. Problemen met kennisoverdracht hebben wij niet.
In ons team werken wij altijd samen. Hierdoor wordt de
kennis met elkaar gedeeld. Bij gebrek aan bepaalde kennis,
bijvoorbeeld op het gebied van Projectmanagement of
Service Oriented Architecture (SOA), worden wij hiervoor
extern opgeleid. In deze context wil ik, wellicht ten
overvloede, graag opmerken dat een goede teamleider
voor de warme onderlinge samenwerking onmisbaar is.
Gelukkig heb ik in Utrecht, voor wat dat betreft, in de roos
geschoten. Mijn teamleidster staat open voor wederzijdse
kritiek, stimuleert groepsdynamiek en vindt
personeelsontwikkeling heel belangrijk. Daarnaast is zij
empathisch ingesteld. Dat voelt goed, kan ik je zeggen.’

De nullijn
‘Dat er nog steeds geen cao voor ons kan worden
afgesloten, vind ik erg jammer. Onze doorgaans hele goede
werkgever laat zich helaas niet van zijn beste kant zien.
Het voelt alsof we niet serieus genomen worden. Naar mijn
mening zou het van een goede samenwerking én van
respect getuigen, als met het oog op de naaste toekomst
nu reeds bepaalde afspraken gemaakt kunnen worden.
Ik kan, gezien de slechte economische situatie best wel
leven met een tijdelijke nullijn. Maar, het zou mogelijk
moeten zijn om bijvoorbeeld nu al vast te leggen, dat we
vanaf 2014 in aanmerking komen voor gedeeltelijke
inflatiecorrectie. Wellicht is tevens op creatieve wijze iets te
verzinnen op het gebied van onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Verlening van extra studiefaciliteiten met
ingang van 2015 bijvoorbeeld. Als werkgever laat je op zo’n
manier zien dat je ‘meedenkt’ en dat je de intentie hebt om
de goede kant op te gaan. Ik zeg altijd maar zo: we zullen
er nooit zijn, maar we doen in ieder geval ons best om er in
de buurt te komen.’

Ambitie
‘Ik heb de 4 jaar durende HBO-opleiding Bedrijfskundige
Informatica gevolgd en ben in december 2012
afgestudeerd. Ik heb het cijfer 8 gescoord voor mijn
afstudeeropdracht en je mag gerust weten, dat ik daar erg
blij mee ben. Deze studie was qua ureninzet echt pittig,
maar mijn adagium is: als je ergens aan begint, dan ga je
het ook afmaken. Zo steek ik nou eenmaal in elkaar. Omdat
ik mijn werk erg uitdagend en leuk vind, en daarnaast ook
erg ambitieus ben, zou ik graag zo snel mogelijk willen
beginnen aan de universitaire studie Business Information
Uitgave 12 - februari 2013
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IJsvrij in de lente
We dalen de Hondsbossche Zeewering af en ik luister een gesprek af. Kees hoort het niet, hij
is al bijna beneden. Maar ja, hij is pas 54 en ik ben al weer een paar jaar met pensioen zodat
ik het recht heb om het rustig aan te doen. Sterker nog, dat wordt nu van mij verwacht!
Vanmorgen, toen bij de start van de ﬁetstocht enkele andere ex-collega's mij verrast
begroetten, kon Kees het immers niet nalaten op te merken dat hij mij vandaag voor een
dagje achter de geraniums had weggehaald. Ik mocht met hem mee naar de sportdag.

We moesten fietsen, want aan
kogelstoten doet niemand meer.
Geen medaillestrijd meer, het gaat
alleen nog maar om de fun. Het
comité van de sportdag had de
zeedijk tussen Kamperduin en Petten
in de fietsroute opgenomen. Niet dat
we er op mochten fietsen, het was
bedoeld als een attractie. Om de dijk
te bereiken zigzagden we langdurig
door winderige polders. Ooit had je
hier een bos, zegt Wikipedia, ter
grootte van een hond, een hondsbosje dus. Met de zuidwestenwind nu
pal tegen koersten we tenslotte
haaks aan op de vijf kilometer lange
duinvervanging. Van verre zagen we
al dat op een smal stuk van de
strakke streep het een drukte van
belang was. Talloze mieren kropen
omhoog, stonden boven een tel stil
om even later weer omlaag te gaan.
Dichterbij bleken mensen mieren en
eenmaal aan de voet bleken mensen
belastingambtenaren. Van het
uitzicht herinner ik me vooral het
strand, het was geasfalteerd.

Jacques
van Kesteren
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Belachelijk
Op de trappen daalt een meisje ook
al sneller dan ik. Ze praat tegen een
iets oudere, mannelijke collega.
’Ik vind het wel stom, hoor’, zegt ze
met haar ogen naar beneden gericht
om geen tree te missen. Omdat ze
daarna zwijgt vraagt haar fietsgenoot wat ze dan wel zo stom vindt.
‘Nou, weet je’, en ze aarzelt een
beetje, ‘dat die sportdag in de tijd

van de baas is.’ Zo, het hoge woord is
eruit. Snel voegt ze er aan toe: ‘En
dan hebben we over een paar weken
het teamuitje en volgende maand
ook nog eens de eenheidsdag. In het
weekend had ik het er nog met mijn
vriendinnen over. Ik kan ze dit écht
niet uitleggen’. Ze klinkt bijna
wanhopig. Haar fietstochtgenoot
snapt er ook niets van. Maar dan van
de noodzaak om zoiets te moeten

uitleggen. ‘Bedenk wel dat de
vakbonden hier hard voor gevochten
hebben, hoor,’ zei hij. ‘Wees blij dat
we tenminste dát nog hebben. Ze
hebben al genoeg van ons afgepakt,
zogenaamd omdat ze dat in het
bedrijfsleven ook niet zouden hebben.’
Goed zo jongen, dacht ik. Of het
waar is wat hij zei weet ik niet en of
de bonden hier inderdaad een
belangrijke rol hebben gespeeld is
mij ook niet bekend, dat zouden we
op moeten zoeken. Maar de
jongeman had natuurlijk groot
gelijk. Het is belachelijk om te
denken dat je tekst en uitleg moet
geven over je secundaire arbeidsvoorwaarden. In het bedrijfsleven
ontplooien ze ook vast activiteiten
die het bevorderen van de saamhorigheid tot doel hebben. Nou,
dan. Bovendien is meedoen aan de
sportdag niet verplicht zodat de
dame in kwestie ook had kunnen
besluiten om gewoon naar haar
werk te gaan.
De twee jongedames op de sportdag
van 1984 hadden dat ook beter
kunnen doen. Zij stapten op hun
hakjes de kogelstootring in, lieten
driemaal de kogel in het gravel
vallen waarmee hun deelname aan
de sportdag er al om half tien
opzat. Haastig vertrokken zij naar
de naburige stad om te winkelen.

Vroeger
Vroeger - en nu heb ik het over de
jaren zeventig van de vorige eeuw had de baas de bevoegdheid om
buitengewoon verlof van korte duur
te verlenen indien hij oordeelde dat
daartoe aanleiding bestond. Bij
strenge vorst kreeg het personeel, op
grond van deze bepaling, wel eens
een halve dag vrij om te schaatsen.
Deze geste werd zeer op prijs gesteld,
want in die tijd was het aantal dagen
waarop het in Nederland vroor
talrijk, maar het aantal verlofdagen
schaars. Met het groeien van de
ijsvloer steeg bij het personeel ook de
schaatskoorts. Immers, met schaatsen
op natuurijs kan je niet te lang
wachten, je moet het ijzer smeden als
het heet is, nietwaar. Meestal wisten
de medewerkers dan ook snel de
chefs te bewegen, mede namens hen,
de hoogste baas aan zijn bevoegdheid te herinneren. Altijd, dat moet
gezegd, streek hij met zijn hand over
zijn hart. Hij verwachtte echter wel
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dat er ook echt geschaatst werd.
Een enkele keer prikkelde hij zijn
onderdanen en verlangde van hen
een bewijsstuk, bijvoorbeeld de
medaille van een molentocht of
het entreewijs van de ijsbaan.
Achterdochtig? Misschien herinnerde
hij zich die onnozele collega die op
zijn ijsvrije middag naar de film ging.
Onder de ogen van de chef de
bureau, die toevallig even naar
buiten keek - ja die pech heb je dan
ook weer, zal je altijd zien - kocht hij

diensttijd toe, maar niet met zijn
allen tegelijk. Daar had hij goede
redenen voor want er moesten ook
nog renseignementen opgeborgen
worden, loonbelastingkaarten geteld
en elementennota’s ingevuld.
Dus stelden de chefs een rooster
samen dat door de onvoorspelbare
natuur een onvoorziene uitwerking
had. De eersten hadden geluk en
troffen nog ijs op de vaarten en de
plassen. De laatsten hadden pech
want op de dag dat zij aan de beurt

een kaartje aan het loket van de
bioscoop aan de overkant van het
kantoor.

waren speelden de eenden al vrolijk
duikelaartje en huppelden de
lammetjes uitbundig in de wei.
Toch mochten zij de vrije middag opnemen, beloofd is beloofd. En pech?
Ach, een fietstochtje door de polder,
in de tijd van de baas, is natuurlijk
ook niet verkeerd. Maar of dat de
belastingbetaler uit te leggen is?

Pech
Aan de ijspret onder diensttijd kwam
een eind. De tijd brak aan dat het
aantal verlofdagen talrijk werd en
het aantal dagen waarop het streng
vroor, schaars. Een nieuwe baas, toch
bezig de boel eens schoon te vegen,
vond dat het gedoe met dat ijsvrij
maar eens afgelopen moest zijn.
Hij kon dat 'zijn vrinden' niet
uitleggen, zei hij. Wij vonden het niet
zo erg dat hem dat niet lukte, maar
daar had hij geen boodschap aan.
Nee, deze baas veegde schoon met
een staalborstel en dat doet wel eens
zeer. Eerlijkheidshalve moet ik er wel
bij vertellen dat zijn voorganger het
hem wel gemakkelijk had gemaakt.
Die stond weliswaar schaatsen in

Kees heeft onze racekarretjes
teruggevonden en de zijne al vast
van het slot ontdaan. Hij moppert
omdat het flink harder is gaan
waaien en dat we die de hele weg
tegen zullen hebben. Ja, het is nog
een heel eind. Ik besluit Kees een
beetje te helpen. Ik neem de kop en
houd hem zodoende uit de wind.
Voor wat hoort wat. Straks brengt
hij mij immers weer, met fiets en al,
naar de geraniums. In zijn luxe auto,
heerlijk.
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Identiteitsfraude

Geef niet zomaar een kopie
van je identiteitsbewijs af
Je kent het wel, je wilt een auto huren of een telefoonabonnement afsluiten en er wordt
aan je gevraagd om je paspoort of een kopie daarvan af te geven. Steeds meer
organisaties vragen om een kopie van je paspoort of rijbewijs. Maar let op: er zijn mensen
die misbruik maken van deze kopieën. Je kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?

Hoe voorkom je fraude met een kopie?

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan jijzelf
gebruik maakt van jouw identiteitsgegevens. Dit gebeurt
vaak met een kopie van je identiteitsbewijs. Hiermee
kan iemand op jouw naam bijvoorbeeld een lening
aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.
Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die
je niet hebt aangeschaft. Als je die rekeningen niet
betaalt, dan krijg jíj (en niet de fraudeur) te maken met
de deurwaarder.

Allereerst, geef nooit zomaar jouw identiteitsbewijs af. Als
iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit
nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het
documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld:
‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geef je wel een kopie af, schrijf
dan op de kopie:
• dat het een kopie is;
• voor wie of welk product de kopie bedoeld is;
• de datum waarop je de kopie afgeeft.
Op deze manier verklein je de kans dat je te maken krijgt
met identiteitsfraude en de vervelende gevolgen daarvan.

Identiteitsfraude komt vaak voor - vaker dan je wellicht
denkt. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het
slachtoffer van identiteitsfraude. Dat zijn dus
honderdduizenden mensen.

Welke instanties mogen een kopie van je
identiteitsbewijs maken?
Een klein aantal instanties mogen een kopie van jouw
identiteitsbewijs maken, zoals bijvoorbeeld jouw
werkgever en de bank waar jij een rekening opent.
In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om
een kopie. Je bent echter niet wettelijk verplicht om die
aan hen te geven. Als je lid wordt van een sportschool
of je sluit een telefoonabonnement af, dan hoef je
bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website
van het College Bescherming Persoonsgegevens vind je
meer informatie over wie een kopie van jouw identiteitsbewijs mag maken.
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Op www.overheid.nl/identiteitsfraude kun je
informatie vinden over het Centraal Meld- en
informatiepunt Identiteitsfraude (CMI), een
initiatief van de Nederlandse overheid. Het CMI
begeleidt je als jouw identiteit is misbruikt of als
jouw persoonsgegevens bij de overheid niet
kloppen. Als je een melding doet bij het CMI, dan
krijg je een analyse van jouw situatie en van de
gevolgen van de fraude. Je krijgt advies over welke
stappen jij het beste kunt ondernemen. Uiteraard
geeft het CMI ook advies ter voorkoming van
identiteitsfraude.

Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1:
‘In Belastingwerk nummer 6 las ik een
artikel over pensioen. Daaruit
begreep ik dat de regering in al haar
wijsheid besloten heeft dat iedereen
langer moet doorwerken. Maar hoe
kan dit nu? Ik heb al jaren betaald
voor mijn pensioen. Wat gebeurt er
dan met mijn inleg voor mijn
pensioen? Waar blijft dit? Deze gaat
zeker naar Griekenland!’
‘Het artikel haalt inderdaad de
verlaagde opbouw en de AOW-leeftijd door elkaar. Het is belangrijk om
onderscheid te maken tussen de
AOW en het pensioen. De AOW is
een volksverzekering op basis van
omslagfinanciering. Iedereen die
werkt, betaalt mee aan de AOW.
Door de vergrijzing zijn er meer
mensen die AOW ontvangen dan
mensen die meebetalen aan de AOW.
Daardoor wordt de AOW te duur en
kiest het kabinet nu voor een
stapsgewijze verhoging van de
AOW-leeftijd naar 67 jaar. Dus de
premie die jij hebt betaald voor de
AOW gaat naar de mensen die AOW
ontvangen (je spaart dit dus niet voor
jezelf). Voor het pensioen heb je wel
zelf gespaard. De premies die jij en
jouw werkgever hebben betaald voor
jouw pensioen vormen, samen met
de opbrengsten uit rendement, jouw
pensioenuitkering. De aanspraken
hierop gaan niet verloren. De inhoud
van de regeling wordt bepaald door
de sociale partners, evenals het
moment dat je met pensioen kan
gaan. Nu is het kabinet van plan om
vanaf 2015 het opbouwpercentage
te beperken tot 1,75% per jaar.
Nu bouw je bij het ABP een opbouwpercentage op van 2,05%. Na 40
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dienstjaren heb je dus 82% van het
gemiddelde inkomen opgebouwd.
Iemand die vanaf 2015 pensioen gaat
opbouwen krijgt na 40 dienstjaren
(x 1,75%) slechts 70% van het
gemiddelde inkomen. Het klopt dat
er niet getoornd kan worden aan
opgebouwde rechten. Dit betekent in
jouw geval dat het pensioen dat je
tot 2015 heb opgebouwd hoger is
dan het pensioen dat je vanaf 2015
opbouwt. De beperkte opbouw gaat
dus pas in vanaf 2015 en tot die tijd
blijft de hogere opbouw bestaan.
In de praktijk is dit vooral nadelig
voor de jongeren. Zij betalen namelijk
dezelfde premie, maar bouwen
uiteindelijk 12% minder pensioen op.
Dit gaat ongetwijfeld problemen
opleveren voor het draagvlak van de
pensioenregeling onder jongeren.’

Vraag 2:
‘De vergoeding voor reiskosten is niet
aangepast (verhoogd) per 1 oktober
2012. Wel is per die datum de btw
verhoogd met 2 procent. Naar mijn
mening moet dit direct aanleiding
zijn om de bedragen van de dienstreisvergoedingen dienovereenkomstig aan te passen. Het mag
toch niet zo zijn dat de medewerker

bij dienstreizen voor de verhoging van
de btw op moet draaien?‘

Marianne kun je
dagelijks volgen

'Het klopt dat de vergoeding van de
dienstreizen niet automatisch jaarlijks
worden aangepast. Dit is namelijk
een vast bedrag van € 0,37 per km,
indien de werkgever de medewerker
vraagt om de eigen auto te gebruiken
voor een dienstreis. Dit is een onvoorwaardelijk bedrag ongeacht of de
relevante omstandigheden in kosten
of fiscaliteit veranderen. Het bedrag
is alleen te veranderen in cao-onderhandelingen en zoals je weet zijn de
cao-onderhandelingen vastgelopen.

op Twitter

Overigens kan de werkgever jou niet
verplichten om de eigen auto in te
zetten voor een dienstreis. Het is
volkomen legitiem indien je dit, om
welke reden dan ook, niet wenst te
doen. Om jou toch in staat te stellen
om een dienstreis te kunnen maken,
moet de werkgever voor ander
vervoer zorgen. Dit kan zijn:
openbaar vervoer, taxi, fiets of een
‘mobility mix’. Het gevolg zal zijn
dat de daadwerkelijk gemaakte
kosten worden vergoed, in plaats
van een kostenvergoeding per
kilometer.’

Marianne Wendt onderhandelt namens de leden van de NCF met de DG
van de Belastingdienst en met het ministerie van BZK (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties) over de arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers van de Belastingdienst. Naast het afspreken van goede
arbeidsvoorwaarden probeert zij het werk binnen de Belastingdienst
leuker en zinvoller te maken door samen te werken met de
medezeggenschap. Via Twitter kun je haar dagelijkse werkzaamheden
volgen: @mariannewendt.

Marianne
Wendt
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A+O fonds Rijk

Scholingssubsidie of (gratis)
loopbaanadvies nodig?
Het A+O fonds Rijk heeft de regeling ‘Blik vooruit‘ met 1 jaar verlengd. Dus werk je 3 jaar of
langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en vind je het tijd om iets nieuws te
leren? Maak dan nu nog gebruik van deze scholingsregeling, waarbij je met een subsidie van
maximaal 3 1.000,- zelf een cursus of opleiding kiest. Ruim 1.100 rijksmedewerkers hebben
inmiddels gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. De cursus of opleiding bepaal jezelf als
hij maar is gericht op het ontwikkelen van je loopbaan en als hij maar niet noodzakelijk is voor
je huidige werk. Meer info vind je op de NCF-website (onder ‘thema’s - nieuwsbrieven’). Heb je
vragen, dan kun je bellen naar de Blik vooruit-lijn van het A+O fonds Rijk: (070) 376 58 13.
Let op: het verzoek kun je tot en met 31 december 2013
indienen, maar de sluitingsdatum wordt vervroegd
wanneer het beschikbare budget is uitgeput.

Wat is het A+O fonds Rijk?
Dit is het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de
Rijksoverheid. De vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV
Publieke Zaak, CMHF en Ambtenarencentrum (hieronder
valt de NCF) en de werkgever Rijk werken samen in het
A+O fonds Rijk. Door vernieuwende activiteiten te
stimuleren draagt het A+O fonds Rijk bij aan het
verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Gratis (anoniem) loopbaanadvies via het A+O fonds Rijk
Ben je de afgelopen 3 jaar onafgebroken in dienst van het
Rijk geweest? En wil je aan de slag met je loopbaan
binnen of buiten de Rijksoverheid? Dan kan je nog tot en
met 31 december 2013 via het A+O fonds Rijk een gratis
loopbaanadvies (tot € 1.500,-) aanvragen. Voor het
aanvragen van een vertrouwelijk en professioneel
loopbaanadvies kun je op je werk terecht bij je
leidinggevende of directie P&O. Maar het kan ook
buiten de werksituatie om, door tussenkomst van A+O
fonds Rijk. Hierdoor is anonimiteit verzekerd. Je bepaalt
zelf of je het loopbaanadvies voor jezelf houdt of dat je
het aankaart bij jouw jaarlijkse loopbaangesprek.

Wat doet het A+O fonds Rijk en voor wie?
Het A+O fonds Rijk voert zelf projecten uit en verleent
subsidies waarmee je projecten kunt uitvoeren. Kennis en
expertise die zo wordt opgedaan, stelt het fonds
beschikbaar voor de rijkssector. Heb je een idee voor een
arbeidsmarktproject dan kan je een beroep doen op het
A+O fonds Rijk. Zie ook www.aofondsrijk.nl.

Kijk voor meer
informatie op
ncf.nl of
aofondsrijk.nl
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Let op: je kan nog tot en met 31 december 2013 het gratis
loopbaanadvies via het A+O fonds Rijk aanvragen. In
totaal is maximaal € 500.000,- beschikbaar, maar: op is op.
Meer info: ga naar www.ncf.nl onder ‘thema - nieuwsbrieven’ of naar www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl.

Colofon

Ook NCF

Hoofdredactie

Noortje Boelens

Hans Stoutjesdijk
en Piet van
Sintmaartensdijk
Redactie

Paspoort

Jacques van
Kesteren,

Opleiding: Communicatie- en
Informatiewetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Joop Hupkes,
Gerard Pereboom,
Arjan van der
Stelt, Frank

Loopbaan: In 2005 ben ik nadat ik
mijn studie had afgerond bij de
BelastingTelefoon gaan werken.
In die tijd werd Toeslagen net
opgericht dus het was een hectische
tijd, waarvan ik veel heb geleerd.
In 2007 kwam ik in vaste dienst bij
de Belastingdienst. Sinds maart
2009 werk ik met veel plezier bij
Belastingdienst/Noord op de afdeling
Externe- en Interne Communicatie.

Verweij, Peter
van Diepen en
Peter Barendse
Eindredactie
Hans
Stoutjesdijk
Fotografie
Dick Klok,
Glenn Hofman,
Ado Avdic en

Privé: Ik woon in de stad Groningen,
waar ik in mijn vrije tijd graag leuke
dingen doe met mijn vriend of met
vriendinnen. Favoriet zijn uit eten
gaan, naar de bioscoop of borrelen in
een van de leuke (eet)cafeetjes die
Groningen te bieden heeft.

Bart Effting
Vormgeving en
opmaak
Digidee
Ontwerpstudio,
Enschede
Druk
DeltaHage,

Een inbreker haalt je huis leeg.
Welk persoonlijk voorwerp hoop je
dat er achterblijft en waarom?
Ik hoop dat mijn laptop blijft staan,
omdat ik verslaafd ben aan series
zoals Dexter, Sex and the City en
True Blood, die ik allemaal op mijn
laptop kijk. Ook zou ik erg
teleurgesteld zijn als mijn kledingkast er niet meer zou staan.
Met wie zou je een dagje op stap
willen?
Met mijn moeder. Door omstandigheden is het momenteel niet
mogelijk maar ik kijk er erg naar uit
dat we samen een heerlijk dagje
kunnen shoppen in een leuke stad.
Wat is je grootste dagelijkse ergernis?
Mijn dag begint erg slecht als ik op
de fiets stap om naar het werk te
gaan en het regent pijpenstelen.

Wie moet er levenslang krijgen?
Mensen die kinderen misbruiken.

Welke krant lees je graag?
Ik blijf graag op de hoogte via nu.nl.

Den Haag
E-mail redactie

Wat zou je in je leven over willen
doen?
In mijn studietijd heb ik mijn
prioriteiten niet altijd goed gekozen.
Wat is je levensmotto?
Laat iedereen in zijn waarde en heb
niet altijd gelijk je oordeel klaar over
een ander.

Waar of waaraan wil je (al je) geld
uitgeven?
Ik geef mijn geld graag uit aan
gezelligheid. Dus een gezellig dagje
weg of een leuke avond met lekker
eten en wijn.

Heb je vragen

Welke normen en waarden zijn voor
jou belangrijk?
Respect, oprechtheid en vriendelijkheid.

Verschijnt

Wat wil je bereiken en waar zie je
jezelf staan over vijf jaar?
Ik hoop dat ik gezond en gelukkig
ben en nog steeds een leuke baan
heb waarin ik me kan blijven
ontwikkelen.

Wat zou je iemand uit het buitenland
laten zien van Nederland?
Ik zou hem of haar de prachtige
bossen en onze Waddeneilanden
laten zien.

Wat was je grootste blunder?
Pfff... geen idee. Gelukkig kan ik me
geen grote blunder herinneren.

Wat houdt je bezig?
Ik kan slecht tegen onrecht, dus dat
kan me erg bezighouden.

of opmerkingen
over Bondig?
Mail dan naar
redactie@
ncfned.nl
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De warmte van
de grootste bond.

Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen?
Kijk dan op www.ncf.nl
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