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Storing
De NCF heeft er alweer verschillende 

bijeenkomsten opzitten over één en hetzelfde 

onderwerp: de reorganisatie bij de Belasting-

dienst waarbij werkstromen verschuiven en 

verdwijnen en waarbij kantoren sluiten.

Het Eigen Regiemodel bij ziekte
Als je langdurig of regelmatig ziek bent, 

merk je dat je in een kwetsbare positie zit. 

Op welke manier er dan vanuit je werk wordt 

gereageerd, is van groot belang. In de 

praktijk gaat dat niet altijd goed.

125 jaar NCF
In 2014 zijn we samen 125 jaar verbonden 

in de NCF. Jouw steun was daarbij heel 

belangrijk. We waren er niet alleen voor 

jou. Jij was er ook voor ons. Zo werkt dat 

wanneer je met elkaar verbonden bent.
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Ergocoaching
Voor veel mensen geldt dat zij dagelijks 

zittend werk verrichten. De niet-alledaagse 

bewegingen kunnen ervoor zorgen dat 

lichaamsdelen verkeerd worden belast. Zo erg 

zelfs, dat er blessures kunnen ontstaan.
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politieke overtuiging van zijn leden.
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Van de voorzitter

Vrienden

In de politiek heb je geen vrienden en het begrip 

loyaliteit wordt hier vooral ingezet als smeermiddel om 

beslissingen door te kunnen drukken. Vaak gaat dit 

samen met een hoge mate van onderschatting van de 

complexiteit van de opdracht. Dat is de afgelopen 

periode maar weer eens pijnlijk gebleken rondom de 

uitvoering van het fraudegevoelige toeslagensysteem. 

En ja, dan zijn ineens alle ‘vrienden’ vertrokken en voel 

je je als staatssecretaris onvoldoende gesteund om door 

te kunnen gaan. 

De problemen bij de Belastingdienst zijn met het 

opstappen van staatssecretaris Frans Weekers niet 

opgelost. De werkdruk blijft hoog, de beloning blijft 

bevroren en er zijn te weinig medewerkers om 

belastingplichtigen te kunnen helpen. Zonder enig 

besef dat de belastinginkomsten in een neerwaartse 

spiraal terecht zijn gekomen, blijft de politiek het 

volhouden om te bezuinigen op onze Belastingdienst. 

De ‘vouten’ die de Belastingdienst maakt, worden 

vervolgens weer breed uitgemeten in de media. Dat de 

bron van deze ‘vouten’ terug te voeren valt op politiek 

zwakke beslissingen, daar hoor je niemand over.

Wie zou nu niet dit bedrijf van ons willen hebben? 

Met 1,5 miljard aan operationele kosten, ieder jaar 

ergens tussen de 250 en 275 miljard binnen halen? 

Maar goed, bijna dagelijks kunnen we in de krant 

lezen dat grote bedrijven nu eenmaal snijden in 

hun personeelsbestand en arbeidsvoorwaarden. 

Dat schijnt nodig te zijn om nog meer winst voor de 

aandeelhouders te kunnen maken. Maar wacht eens 

even. Onze belastingopbrengsten lopen terug of is 

dat nu juist de bedoeling? Hoe zit dat met onze 

aandeelhouders, als de politiek straks van ons eist 

om met nog minder mensen ons werk te gaan doen? 

Wat gaat dat betekenen voor Nederland?  

Beste Eric Wiebes,

Binnenkort moet jij beslissen of jij de plannen van 

Weekers gaat doorzetten om de zorgtoeslag, het 

kindgebonden budget, de huurtoeslag en de 

ouderenkortingen per 1 januari 2015 te integreren 

tot één huishoudentoeslag. De vraag is echter of de 

Belastingdienst, met alle problemen die er nu al zijn, 

op zo’n termijn opnieuw een grootschalig project 

aan kan. Op dit moment reorganiseren we ons ‘kapot’ 

om te kunnen voldoen aan de door de politiek 

opgelegde bezuinigingen. Dat gaat ten koste van 

onze inzet in het primaire proces, namelijk belasting-

heffi ng, -inning en -controle. Heb je interesse in 

onze dienst? Kom praten, vóórdat je ons opzadelt 

met nog meer problemen. 

Wat is een Ledenraad?

Op 17 april organiseert de NCF weer de jaarlijkse 

Algemene Vergadering (AV). Dit kan gezien worden 

als een inhoudelijke afsluiting van de vijf Ledenraden 

van 10 tot 14 maart in Spier, Goes, Rotterdam, 

Apeldoorn of Venlo. Ter voorbereiding op je 

eventuele bezoek aan de AV, kun je straks de 

vergaderset downloaden via www.ncf.nl. De 

fi nanciële jaarstukken en begrotingen worden 

digitaal in de Ledenraden en de AV gepresenteerd, 

met daarbij natuurlijk volop de gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Ieder lid is in eerste instantie 

natuurlijk van harte welkom in de Ledenraad om zich 

uitgebreid te laten informeren over tal van 

onderwerpen, maar ook om een zegje te doen over 

het gevoerde beleid in 2013 en over het 

vakbondsbeleid van 2014 en verder. De ledenraden 

worden voorgezeten door de regiocoördinator in je 

NCF-regio, waarbij ook bestuursleden aanwezig zijn.

 

Heb ik stemrecht?

Ja! Iedere Ledenraad behandelt de hele agenda van 

de AV, waarbij alle in de Ledenraad aanwezige leden 

over bepaalde agendapunten kunnen stemmen. Hier 

kun je dus je directe invloed uitoefenen, voorstellen 

indienen en je stem uitbrengen. Vervolgens kiest de 

Ledenraad uit haar midden vijf afgevaardigden voor 

de AV die je stem en regio vertegenwoordigen en 

aangeven. De stemverhouding in de AV is overigens 

gebaseerd op het aantal leden per NCF-regio.

 

Hopelijk tot in een Ledenraad,

Bestuur NCF

‘Als je wint, heb je vrienden. Rijen dik, echte vrienden.’ Dat moet Frans Weekers als muziek 
in de oren hebben geklonken, toen hij in 2010 aantrad als staatssecretaris van Financiën. 
De waarheid bleek hard.

Albert van 

der Smissen

Een warme groet van jullie voorzitter,
  Albert van der Smissen
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Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

Vrijheid van meningsuiting 
onder vuur

Toen haar leidinggevende niets met haar verhaal deed 

zocht Karin het dan ook hogerop en benaderde ze de 

vertrouwenspersoon. Die reageerde naar het oordeel van 

Karin ook niet adequaat genoeg. Er zat dus niets anders 

op dan de allerhoogste baas aan te schrijven. Toen die na 

een paar maanden afwijzend reageerde, zag Karin nog 

maar één manier om de wantoestanden aan de kaak te 

stellen. Ze schreef een externe blog waarin ze haarfi jn alle 

door haar geconstateerde misstanden uit de doeken deed. 

In niet mis te verstane bewoordingen blogde ze dat haar 

afdeling een ‘incompetente boevenbende’ was en dat 

haar bazen ‘maffi amaatjes’ waren.

Beperkt
Haar blog was binnen afzienbare tijd bekend bij niet 

alleen haar leidinggevenden en directe collega’s, maar 

ook de interne en externe klanten waren al snel op de 

hoogte van Karin’s visie op werk, collega’s en werkgever. 

Al snel werd ze op het matje geroepen en dreigde er 

ontslag. Karin beriep zich op haar recht op vrijheid van 

meningsuiting. Het was toch een boevenbende? Waarom 

mocht ze daar dan geen mening over geven? Het recht 

op vrijheid van meningsuiting is verankerd in de Grondwet 

en dat mag niet zomaar worden beperkt, zo stelde Karin. 

Dat zij met haar bazen van mening verschilt, hoefde toch 

niet te leiden tot ontslag? De zienswijze van Karin was 

echter te ongenuanceerd. Het recht op vrijheid van 

meningsuiting is een belangrijk recht, maar het is geen 

onbeperkt recht. Voor ambtenaren is dat geregeld in 

artikel 125a van de Ambtenarenwet. Daarin staat dat de 

ambtenaar geen uitlatingen mag doen waardoor de 

goede vervulling van zijn functie in gevaar komt, of die 

kunnen leiden tot een verstoring bij het dienstonderdeel 

waar de ambtenaar vanwege zijn functie bij is betrokken.

Commotie
Karin werd door haar werkgever ontslagen, maar legde 

zich daar niet bij neer. Zij stapte naar de rechter. 

Die oordeelde dat een werkgever haar recht op vrijheid 

van meningsuiting niet zomaar mag inperken. Ook de 

openbare dienst moet in een democratische samenleving 

zekere spanningen en complicaties die het gevolg zijn van 

de uitoefening van grondrechten door ambtenaren 

kunnen verdragen. Vervolgens ging de rechter na in 

hoeverre de door de Karin gedane uitingen een goede 

functionering van de openbare dienst of een goede 

functievervulling in gevaar hadden gebracht. De rechter 

oordeelde dat daar in het geval Karin sprake van was nu 

haar blog tot zoveel commotie had geleid, dat haar 

afdeling zelfs mogelijk moest worden opgeheven. 

Diverse collega’s wilden niet meer met haar werken en 

klanten wilden niets meer met dit dienstonderdeel te 

maken hebben. Karin had haar eigen functioneren 

geschaad en de dienst onnodig in diskrediet gebracht. 

Het beroep van Karin op vrijheid van meningsuiting 

strandde en haar ontslag werd bevestigd.

Kortom, het komt erop neer dat je alles mag zeggen, 

mits jij en de dienst gewoon kunnen blijven functioneren. 

Twijfel je over de wijze waarop jij je ongenoegen over iets 

moet uiten? Neem dan contact op met de juristen van de 

NCF. Zij helpen je graag bij het maken van een zorgvuldige 

afweging en het zoeken van de juiste weg.

Karin was woest. Haar leidinggevende wilde haar niet geloven toen ze vertelde dat ze, 
ondanks vele bemiddelingspogingen, door ruzies op de werkvloer haar werkzaamheden 
niet meer goed kon uitvoeren. Dit was al jaren gaande en ze wilde hier iets mee doen. 
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Storing

De vakbond is erbij om hun belangen 

te behartigen en te bewaken. 

Medewerkers kunnen zich hierin dus 

gesteund voelen. Maar waar kunnen 

ze terecht met hun angst, hun 

boosheid en hun onzekerheid? Het is 

namelijk nogal wat als je je werk of je 

standplaats verliest. Dat roept heftige 

emoties op waar medewerkers erg 

mee in hun maag kunnen komen te 

zitten, soms letterlijk. Wat doet zoiets 

met mensen en wat betekent dat nou 

voor de organisatie? De vakbond is er 

voor de medewerker, maar wie is er 

eigenlijk voor de innerlijke mens? 

De printer
Stel je een gewone doordeweekse dag 

voor ergens bij de Belastingdienst, 

waar dan ook in den lande. Je loopt 

naar de printer... en het is weer zover: 

Storing, chips, balen! Waarover? 

Over de verstoring van het proces! 

Over het moeten wachten! Over 

eventuele nalatigheid van de dienst 

om die dingen eens fatsoenlijk te 

onderhouden of anders eens een keer 

goedwerkende apparaten aan te 

schaffen! Ergernis alom dus. Het gaat 

hier om een productiemiddel dat een 

dienst levert, namelijk de omzetting 

van digitale tekst in een fysiek 

document. Dit productiemiddel heeft 

regulier onderhoud nodig, omdat 

anders de inkt opgaat, de wieltjes niet 

meer rollen, de sortering niet meer 

werkt en het apparaat dus geen 

toegevoegde waarde meer heeft. 

Het gaat dus om een technisch 

probleem, een uithoudingskwestie. 

Een kwestie van wat olie, 

aanschroeven en afstellen. 

Het ‘apparaat mens’.
Mensen in organisaties (ons zoge-

naamd menselijk kapitaal) leveren 

ook nuttige producten en diensten. 

Ze houden toezicht, ze heffen en 

innen, ze leveren rapporten op, ze 

sturen groepen medewerkers aan en 

ga zo maar door. Maar ook mensen 

hebben een motor en ook die zit van 

binnen. Het verschil met een 

apparaat is dat je de versleten motor 

niet fysiek kunt repareren, maar dat 

aan innerlijke moertjes en bouten 

gedraaid dient te worden die 

Met het verloop van de eerste maand van het jaar, is de kop eraf. De NCF heeft er inmiddels 
alweer een paar belangrijke bijeenkomsten opzitten. Denk aan de kantinebijeenkomst van 
15 januari in Nijmegen en de kantorenvergaderingen in Almelo, Doetinchem en Enschede. 
Verschillende bijeenkomsten over één en hetzelfde onderwerp: de reorganisatie bij de 
Belastingdienst waarbij werkstromen verschuiven en verdwijnen en waarbij kantoren 
sluiten. In een verslag op onze website kunnen we lezen dat de vakbond begaan is met 
deze mensen. 

Aurora

Guds
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arbeidsmotivatie, kracht, zelf-

vertrouwen en eigen verant-

woordelijkheid heten. Het ‘apparaat 

mens’ heeft in ieder geval ook af en 

toe onderhoud nodig om optimaal te 

kunnen blijven functioneren.  Zou het 

dan niet handig zijn om voor deze 

‘apparaten’ ook een onderhoudsclub 

paraat te hebben, zoals we ook een 

onderhoudsclub hebben voor onze 

printers en koffi eautomaten? 

Impact
Op diezelfde gewone doordeweekse 

dag bij de Belastingdienst, vlak naast 

die stagnerende printer, komt een 

collega aanlopen die er belabberd 

uitziet. Hij maakt er ook geen geheim 

van ‘dattie er ff doorheen zit’. Hij 

slaakt een diepe zucht en je bevestigt 

de situatie door er een opmerking 

over te maken: ‘Ja Jan, het valt soms 

allemaal niet mee.’ ‘Nee, zeg dat wel’, 

zegt Jan. Je kent Jan al jaren en dus 

informeer je of er iets in het 

bijzonder aan de hand is, of dat Jan 

gewoon een baaldag heeft. Het blijkt 

dat de overplaatsing naar een ander 

team erg veel impact op hem heeft. 

Met name met de nieuwe teamleider 

heeft hij grote moeite. Jan is een 

volwassen man en zou hiermee om 

moeten kunnen gaan, maar zijn 

stoere houding houdt iedereen voor 

de gek. Sinds de overplaatsing heeft 

hij last van spanning in zijn nek, 

slaapt hij slecht en vindt hij het 

absoluut niet meer leuk op het werk. 

Door de nieuwe teamleider is alles 

veranderd. Eerst kon Jan altijd zelf 

zijn werktijden bepalen en zelf zijn 

eigen prioriteiten stellen in het werk. 

Nu eist zijn nieuwe teamleider 

verantwoording over alles wat hij 

doet. Zijn initiatieven en ideeën 

werden altijd gewaardeerd, maar nu 

moet hij ieder idee eerst afstemmen 

met zijn teamleider voordat hij het 

überhaupt in het werkoverleg mag 

inbrengen. Jan voelt zich behandeld 

als een kleine jongen, teruggezet in 

de schoolbanken. Hij probeert zich er 

overheen te zetten, maar de nieuwe 

werksfeer die is ontstaan, verstikt 

hem gewoon. Hij kan zich niet goed 

meer concentreren en merkt dat hij 

voor het eerst sinds tijden behoefte 

heeft om na te denken over wat het 

werken bij deze baas voor hem 

betekent.

Tools
Wat is er met Jan aan de hand? 

Het lijkt erop dat Jan het even niet 

Impuls levert een bijdrage aan de realisatie van de kerndoelen van 

de Belastingdienst door de mens achter de medewerker in zijn kracht 

te zetten. Impuls creëert een gemeenschap van mensen waarin zij 

zichzelf kunnen zijn in hun werk. Impuls streeft ernaar onbenut 

menselijk vermogen in actie te brengen, want Impuls gelooft: 

‘waar de mens tot bloei komt, komt ook de organisatie tot bloei’. 

De site van Impuls: belastingnet.belastingdienst.nl/personeel/impuls/

index.htm. Site Impuls in Pleio: pleio.nl/pg/groups/65442/impuls

meer doet, net als die printer. 

Hij loopt vast omdat het niet goed 

zit met de olie van de machine: 

zijn arbeidsmotivatie. De verandering 

in de werkcultuur heeft zijn arbeids-

motivatie aangetast en het is zaak 

dat hij wordt 'gesmeerd'. De mens 

achter de medewerker heeft aan-

dacht nodig. Ook in deze situatie zal 

de ‘storing’ zijn sporen nalaten en 

ergernis tot effect hebben vanwege 

mogelijke vertraging en onder-

breking van het proces. 

Kortom, door organisatie-

veranderingen die gevoelens van 

angst, boosheid, en onzekerheid 

oproepen, kunnen mensen stagneren 

oftewel het geestelijk welzijn van de 

mensen kan worden aangetast. 

Als dat gebeurt, kan dat weer leiden 

tot afname van productiviteit en/of 

verzuim. Omdat organisaties belang 

hebben bij geestelijk vitale mensen 

die lekker in hun vel zitten, is het 

belangrijk om te weten wat zij te 

bieden hebben. Bij de Belastingdienst 

kunnen medewerkers in ieder geval 

terecht bij het Bedrijfsmaatschappelijk 

werk en bij de coachpool. Op deze 

faciliteiten wordt vaak een beroep 

gedaan bij signalen van stagnatie. 

Beide faciliteiten vergen echter wel 

een fl inke tijdsinvestering. Daarnaast 

kunnen medewerkers ook terecht bij 

Impuls. Impuls onderhoudt het 

‘apparaat mens' via een doorlopend 

aanbod van trainingen. Trainingen 

met een tijdsinvestering van een dag, 

hooguit twee dagen, die het doel 

hebben om mensen in de eigen 

kracht te zetten en hen te onder-

steunen in het nemen van hun eigen 

verantwoordelijkheid. Met een 

vakbond voor de procedures en een 

storingsdienst voor de mens, lijken er 

voldoende tools voorhanden te zijn 

om de motor draaiende te houden.
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Volgens de Arbowet moeten werknemers veilig en gezond 

kunnen werken. Daarom heeft de Douane ondermeer een 

aantal preventiemedewerkers in dienst. Deze adviseren de 

dienstleiding over het Arbobeleid. Op het douanekantoor 

Schiphol Cargo werkt Hans van der Zwet Slotenmaker. 

Hij ondersteunt zo’n preventiemedewerker en is daarnaast 

ergonomisch adviseur. Hans houdt zich vooral bezig met 

de relatie ‘mens en kantoorwerkomgeving’. Ik ontmoet 

hem in het nieuwste kantoor van de Douane Nederland, 

gehuisvest in het kantoorgebouw ‘The Outlook’ op 

Schiphol.

The Outlook
Het kantoorgebouw aan de Evert van de Beekstraat, waar 

hoofdhuurder Microsoft de meeste vierkante meters 

huurt, oogt hypermodern. Het gebouw bestaat uit veel 

glas, wat zorgt voor een grootschalige lichtinval. Onlangs 

is het douanekantoor geopend door algemeen directeur 

Douane, Aly van Berckel. Het interieur lijkt op een 

moderne huiskamer. Ik zie kleine, geheel glazen kamers 

waar medewerkers geconcentreerd achter hun computer 

zitten te werken. Even verderop vergaderen mensen op 

grote gekleurde sofa’s en in een hoek staan blauwe 

zitbanken waaraan gewerkt kan worden. Het interieur 

zorgt voor een open en informele sfeer waarin niemand 

een vaste werkplek heeft en waar je zomaar, bij de 

koffi ecorner, in gesprek kan komen met de directeur. 

Welkom bij Het Nieuwe Werken.

Stilteruimte
Ik ontmoet Hans van der Zwet Slotenmaker in het 

stiltegebied van het kantoor. Hij heeft wat dadels op zijn 

bureau liggen en eet snel nog even zijn ontbijt; 

geitenyoghurt met muesli. Hans vertelt dat hij tot 2006 lid 

was van de ondernemingsraad Douane/ West. Hij was 

secretaris en hij hield zich ook toen al bezig met arbo-

technische zaken in de VGWM-commissie (veiligheid, 

gezondheid, welzijn en milieu). Na deze periode werd 

Hans assistent van preventiemedewerker Wil Goverde. 

Een logische stap. Hans is nu eenmaal geïnteresseerd in de 

gezondheid en het welzijn van zijn collega’s. Om zich te 

bekwamen volgde hij twee opleidingen ergonomie en liep 

hij twee jaar met een ergonomisch adviseur mee alvorens 

hijzelf aan de slag ging. 

Talent
Ergonomen hebben zo ieder hun eigen specialisme. 

Sommigen zijn gespecialiseerd in licht of geluid. Anderen 

richten zich meer op de kantoorinrichting. Eén ding 

hebben ze met elkaar gemeen: hun werkzaamheden zijn 

allemaal gerelateerd aan de mens in relatie tot de 

werkomgeving. Hans is gespecialiseerd in lichamelijke 

klachten. Dit kunnen werkgerelateerde klachten zijn, maar 

ook klachten die ontstaan zijn vanuit de privésituatie en 

hun uitwerking hebben op de werksituatie. Hans heeft 

het talent om snel te kunnen zien of aan te voelen, wat de 

oorzaak van de klacht kan zijn. ‘Eerst kijk ik hoe iemand 

Voor veel mensen bij de Belastingdienst en de Douane geldt dat zij dagelijks zittend werk 
verrichten achter hun computer. De niet-alledaagse bewegingen die ze daarbij maken, met 
bijvoorbeeld een muis, kunnen ervoor zorgen dat lichaamsdelen verkeerd worden belast. 
Zo erg zelfs, dat er werkgerelateerde klachten of blessures kunnen ontstaan.

Ergocoaching

Bewustwording is de eerste 
stap naar verandering

Peter van 

Diepen
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werkt, ik bestudeer hem of haar.’ Ter illustratie laat hij een 

foto zien van een medewerker die achter zijn bureau zit. 

Hij vertelt dat er van alles mis is. Zo is de zithouding 

verkeerd, staat het scherm niet op de juiste hoogte, wordt 

de muis niet op de juiste manier gebruikt en liggen er 

overal spullen op het bureau. Volgens Hans kan een 

verkeerde werkhouding tot lichamelijke klachten leiden. 

Niet iedereen op de werkvloer is zich daarvan bewust. 

Nadat Hans heeft gezien dat een medewerker niet goed 

zit of dat zijn scherm verkeerd staat gaat hij verder met 

zijn werk. Hij maakt contact met de persoon en begint een 

gesprek. ‘Zo’n werkplekonderzoek kan wel één tot 

anderhalf uur duren’, legt Hans uit. Ik weet dat uit eigen 

ervaring, want ik heb onlangs zelf een lang gesprek met 

hem mogen voeren over de instelling van mijn stoel, 

bureaublad en beeldscherm. Meteen voel ik dat de 

rugleuning van mijn stoel niet recht staat en met behulp 

van de instelhandels aan de zijkant, zet ik snel de 

rugleuning weer in de juiste stand. Hans lacht genoeglijk 

als hij ziet dat zijn inspanningen niet voor niets zijn 

geweest. Tijdens het werkplekonderzoek met de 

medewerker komt Hans erachter wat de oorzaak is van de 

klacht. Hij besluit dan om een instructie te geven die de 

werkhouding moet veranderen of hij bestelt een 

hulpmiddel die de klacht moet oplossen. In het laatste 

geval kan dit bijvoorbeeld een aangepaste stoel zijn, een 

krukje om je been op te leggen of een aangepaste muis.

Klacht 
Regelmatig wordt Hans benaderd door teamleiders of 

andere collega’s die bezorgd zijn over de gezondheids-

klachten van een directe collega. Ze willen dan graag dat 

deze met Hans in contact komt. Voor een gesprek met 

Hans is geen verwijzing van de huisarts nodig. ‘Belangrijk 

is dat ik pas in actie kom als er klachten zijn’, legt Hans uit. 

‘Een klacht kent drie fases. De eerste fase is dat de klacht 

op het werk aanwezig is, maar ’s avonds thuis verdwijnt. 

De klacht is dan duidelijk werkgerelateerd. De tweede 

fase is dat de klachten ’s avonds blijven en pas verdwijnen 

in het weekend. De derde fase, de meest urgente, is dat 

de klachten helemaal niet meer verdwijnen. Het is erg 

belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun klachten, 

er niet mee blijven lopen en voortijdig contact opnemen 

met hun teamleider’. Het bewust maken van medewerkers 

en hen helpen met klachten is Hans zijn prioriteit. ‘Bewust-

wording is de eerste stap naar verandering’, zegt hij stellig. 

Arbowet
De wetgeving over arbeidsomstandigheden is ingedeeld 

in drie niveaus; de Arbowet, het Arbobesluit en de 

Arboregeling. Volgens artikel 3 van de Arbowet moet de 

werkgever zorgen voor de veiligheid en gezondheid van 

de werknemers inzake alle met arbeid verbonden 

aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo 

goed mogelijke arbeidsomstandigheden. In dezelfde wet 

staat, dat een werknemer met een structurele functionele 

beperking recht heeft op een aangepaste werkplaats. 

In dat geval komt Hans in beeld. Inmiddels heeft hij al een 

heel aantal mensen geholpen met bijvoorbeeld een 

zogenaamde ‘duo-back’-stoel. De stoel heeft een in 

tweeën gedeelde rugleuning en is volgens specialisten in 

arbo en ergonomie een ideale zitoplossing. Er zijn veel 

mensen met rugklachten of andere klachten die baat 

hebben bij zo’n stoel. Eén van die mensen is Eva Lallema.

Winst
Eva heeft een versleten rug. Inmiddels heeft ze al een 

Mensendiecktherapie (een paramedische behandel-

methode) gevolgd en is ze door Hans behandeld. Hij heeft 

ervoor gezorgd dat zij een ‘duo-back’-stoel heeft gekregen 

en heeft met haar regelmatig geoefend op een ‘fl ex-chair’; 

een actieve stoel bestaande uit een voet, een tussenstuk 

en een zitting, zonder rugleuning en zonder armsteunen. 

Twee kogelgewrichten laten bewegingen toe in alle 

richtingen. De rug krijgt hierdoor zijn vrijheid van bewegen 

terug. Door plaats te nemen op deze stoel worden mensen 

zich bewust van hun zithouding en de fouten die ze bij het 

innemen van hun zithouding veelal maken. De gesprekken 

met Hans, de oefeningen op de oefenstoel en de nieuwe 

stoel hebben ervoor gezorgd dat Eva minder last heeft van 

haar klachten en zich comfortabeler voelt op het werk. 

Winst voor Eva en ook winst voor de werkgever.

‘Bewust worden van je werkomgeving kan 

klachten voorkomen.’

Tijdens het werkplekonderzoek met de mede-

werker komt Hans erachter wat de oorzaak is van 

de klacht.
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In Bondig van juni 2011 werd een 

oproep aan leden gedaan om mee te 

werken aan een evaluatie rondom 

het ziekteverzuimbeleid. Het vergt 

een lange adem, maar we kunnen je 

nu positieve resultaten melden. In dit 

artikel zetten we op een rijtje wat er 

aan de hand is en wat we daaraan 

gedaan hebben.

Aanleiding voor de NCF-evaluatie
Sinds 1 januari 2010 werkt de 

Belastingdienst samen met een 

andere Arbodienst. Tegelijkertijd 

voerde de Belastingdienst een nieuw 

beleid rond ziekte en arbeidsonge-

schiktheid in: het ‘Eigen Regiemodel’. 

Sindsdien zijn de incidenten en 

problemen rond ziekmelding en 

reïntegratie sterk toegenomen. 

Voor de NCF was dit de reden om 

leden op te roepen mee te werken 

aan de evaluatie. Ongeveer twintig 

leden hebben hun ervaringen gedeeld 

met de NCF voor de evaluatie. 

Resultaten van de NCF-evaluatie
De ervaringen van leden geven 

vooral aan dat de toegenomen rol 

van de leidinggevende in het Eigen 

Regie-model tot problemen leidt. 

De leidinggevende gaat daar dan te 

ver in. De leidinggevende accepteert 

bijvoorbeeld niet dat je je ziek meldt 

of de leidinggevende wil weten wat 

je hebt en wil zelfs inzicht in de 

medische behandeling. Kortom, de 

leidinggevende gaat op de stoel van 

de (bedrijfs)arts zitten. De mede-

werker ervaart ook vaak een drempel 

om de leidinggevende te vragen 

hem/haar door te sturen naar de 

bedrijfsarts voor onafhankelijk 

advies. Maar het omgekeerde 

gebeurt ook: de leidinggevende 

neemt geen regie en delegeert dit 

aan een andere medewerker. 

Daarnaast wordt er soms ook een 

gebrek aan regie ervaren omdat er 

geen goede samenwerking is tussen 

de verschillende mensen in het team 

Arbeid en Gezondheid, de leiding-

gevende en de bedrijfsarts. 

Vervolgstappen
De Belastingdienst heeft in 2011-2012 

ook zelf het Eigen Regiemodel 

geëvalueerd. De bonden hebben 

toen een plek aan tafel bedongen en 

de NCF heeft ervoor gezorgd dat de 

resultaten van hun evaluatie werden 

opgenomen in de evaluatie van de 

Belastingdienst. De NCF-evaluatie is 

de enige manier geweest waarop 

medewerkers direct zijn gehoord 

over hun ervaringen. Uit de evaluatie 

zijn veel inzichten naar voren 

gekomen, waarvan we alleen enkele 

opvallende noemen. Op de vraag of 

Eigen Regie medewerkers heeft 

geholpen om inzetbaar te blijven, 

antwoorden veruit de meest 

medewerkers en leidinggevenden dat 

de invoering van Eigen Regie geen 

verschil heeft gemaakt. Ook op de 

vraag of Eigen Regie bij ziekmelding 

Als je ziek wordt, ziet je wereld er ineens anders uit. En zeker als je langdurig of regelmatig 
ziek bent, merk je dat je in een kwetsbare positie zit. Op welke manier er dan vanuit je 
werk wordt gereageerd, is van groot belang. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Al in 
2011 werd dit gesignaleerd door de NCF.

Resultaten van de NCF-evaluatie

Het Eigen Regiemodel bij ziekte

Margreet

Mook
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heeft geleid tot een betere verzuim-

begeleiding geven veel medewerkers 

en leidinggevenden aan dat het geen 

verschil heeft gemaakt. Het succes 

van Eigen Regie is volgens mede-

werkers en management het meest 

afhankelijk van de eigen opstelling 

en de opstelling en (gespreks)

vaardigheden van de leidinggevende. 

Oftewel, in het Eigen Regiemodel 

wordt het gesprek tussen mede-

werker en leidinggevende belangrijker, 

terwijl we weten dat het juist 

daaraan in de praktijk nogal eens 

schort. De Belastingdienst-evaluatie 

heeft geleid tot verschillende acties. 

Zo zijn leidinggevenden getraind in 

gespreksvaardigheden en werd er 

meer informatie aan medewerkers 

gegeven over het Eigen Regiemodel. 

Voor de vakbonden was het van 

belang dat er onafhankelijke toegang 

tot de bedrijfsarts zou zijn. Volgens 

de Belastingdienst kon dit al, door via 

het team Arbeid en Gezondheid een 

afspraak te maken met de bedrijfs-

arts. Deze regeling was echter niet 

erg bekend. Ook dit werd opge-

nomen in de communicatie.

Wat is er nu geregeld?
Goede communicatie is natuurlijk erg 

belangrijk, maar als vakbond willen 

we ook dat rechten en plichten goed 

geregeld zijn. Daarom hebben we 

onze punten ingebracht in de 

Personele Uitvoeringsbepalingen 

Belastingdienst (PUB – het voor-

malige RPVB). Daarin gaat het 

hoofdstuk ‘arbeidsparticipatie’ over 

rechten en plichten rondom ziekte-

verzuim. In dit hoofdstuk staat nu, bij 

de paragraaf over het arbeidsom-

standighedenspreekuur, dat dit 

spreekuur toegankelijk is zonder 

tussenkomst van de leidinggevende. 

De medewerker bepaalt zelf met wie 

hij wil spreken en kan hiervoor een 

afspraak laten maken met bijvoor-

beeld de bedrijfsarts. Expliciet is 

gesteld dat de medewerker onaf-

hankelijke toegang heeft tot de be-

drijfsarts. In hetzelfde hoofdstuk is ook 

opgenomen dat de leidinggevende 

de casemanager is (en daarmee dus 

regie neemt), tenzij er gegronde 

redenen zijn waarom de leiding-

gevende dit niet kan doen. In dat 

geval wordt in samenspraak met de 

medewerker vastgesteld welke mede-

werker de rol van casemanager vervult. 

Tot slot wordt het ziekteverzuim-

protocol, waarin alle stappen rondom 

ziekteverzuim staan beschreven, in 

afstemming met de centrale onder-

nemingsraad en de vakbonden her-

zien naar aanleiding van de her-

ziening van dit hoofdstuk in de PUB.

Succes
Het heeft veel tijd en moeite gekost, 

maar als NCF hebben we, doordat 

jullie je ervaringen hebben gedeeld, 

wél de regels kunnen verbeteren! 

Dit is de basis van wat we nu geregeld 

hebben. Precieze regels vind je in het 

hoofdstuk Arbeidsparticipatie van het 

PUB. Betere en heldere regels helpen 

om problemen te voorkomen. 

Maar natuurlijk zullen er zich ook nu 

problemen kunnen blijven voordoen. 

Dan kun je ook op de NCF rekenen. 

In dat geval kun je contact opnemen 

met ons via mijnncf@ncf.nl of met 

onze individuele belangenbehartigers.

Wat is Eigen Regie?
Het ‘Eigen Regiemodel’ houdt in dat niet de ziekte van de medewerker 

centraal staat, maar dat van belang is wat een medewerker nog wel kan 

doen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een controlemedewerker 

die een been heeft gebroken. Hij of zij kan dus geen controles meer ter 

plekke uitvoeren, maar kan nog wel vanuit kantoor administratieve 

controles uitvoeren. Het is dan ook de bedoeling dat de medewerker en 

de leidinggevende kijken wat een medewerker tijdens zijn of haar 

ziekte nog kan doen. Binnen het Eigen Regiemodel wordt de regie 

gelegd bij de medewerker en de leidinggevende. De rol van de 

arbodienst en de bedrijfsarts is meer naar de achtergrond gedrongen.

Wat betekent dit als je nu ziek wordt?
Als je ziek wordt, meld je je natuurlijk ziek. Je bent niet verplicht aan 

je leidinggevende te melden wat je hebt. Als de leidinggevende 

denkt dat je ziekmelding niet terecht is, kan hij of zij advies aan de 

bedrijfsarts vragen.

De bedrijfsarts bespreekt je medische situatie vertrouwelijk met jou 

en beoordeelt wat je al dan niet kunt. De bedrijfsarts geeft advies 

over de mate van arbeids(on)geschiktheid. Op basis van dat advies 

kunnen jij en je leidinggevende bepalen wat nog wel kan. Dit kan 

heel positief uitwerken, bijvoorbeeld als een medewerker wel 

tijdelijk van huis uit op een aangepaste werkplek kan werken.

Als je zelf een gesprek met de bedrijfsarts wilt, bijvoorbeeld voor 

onafhankelijk advies, dan kun je dit via het team Arbeid en Gezond-

heid regelen. Ook dan hoef je niet te melden waar het over gaat. 

In principe is je leidinggevende degene die samen met jou de 

stappen uitzet. Als dit niet werkt, bijvoorbeeld door verstoorde 

verhoudingen, wordt in samenspraak met jou bepaald wie dan wel 

de casemanager wordt. 
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Nummers in een rij
De opkomst van de vakbonden heeft alles te maken met 

de aanvang van de industrialisatie zo’n tweehonderd jaar 

geleden. Door allerlei uitvindingen kwamen er in de 

laatste twee eeuwen energiebronnen bij als gas, olie, 

elektriciteit en atoomenergie. Vanaf de 18e eeuw groeide 

de bevolking sneller dan daarvoor en waren er door veel 

uitvindingen steeds minder arbeidskrachten nodig in de 

landbouw. Steeds meer werk werd met machines gedaan. 

Door de Industriële Revolutie ontstond er een industriële 

samenleving. De meeste goederen werden in fabrieken 

gemaakt en de meeste mensen woonden in steden. 

De industrialisatie is wel eens vergeleken met het sprookje 

van Aladin en de wonderlamp. Als Aladin over de lamp 

wreef, werd iedere wens vervuld. De mensen moesten 

weliswaar iets meer doen dan over een lamp wrijven, 

maar de mogelijkheden die de industrialisatie bood, 

werden ongekend groot. De groei van de fabrieken werd 

ook mogelijk door massaproductie waarbij gebruikt werd 

gemaakt van arbeidsverdeling en lopende banden. 

Er kwam langzamerhand een einde aan het werk van 

vakbekwame handelslieden. Het werk werd voor de 

arbeiders veel eentoniger. Er kwamen meer spanningen, 

want iedereen moest aan een bepaald tempo voldoen. 

En er kwam veel minder aandacht voor de arbeider als 

mens. Arbeiders werden nummers in een rij.

Productie belangrijker dan de mens
Door de massaproductie veranderde er veel voor de 

arbeider. De arbeider moest een machine bedienen. 

Hij maakte maar een klein onderdeel uit van het product 

en had bijna geen gereedschappen meer in zijn handen. 

De machines bepaalde ook het tempo van het werk. 

Door dit alles verloor de arbeider voor een groot deel het 

plezier in het werk. Voor het eenvoudige werk in de 

fabrieken was maar weinig vakbekwaamheid nodig. 

De vraag naar ongeschoolde arbeiders nam hierdoor 

enorm toe. Voor de fabrikant was dit zeer gunstig, want 

ongeschoolde arbeiders hoefde hij minder te betalen. 

Het werk was ook ongezond en onplezierig. Voor de 

In 2014 zijn we samen 125 jaar verbonden in de NCF. Een bijzondere tijd waarin we hebben 
gewerkt aan een betere vakbond. Jouw steun was daarbij heel belangrijk. We waren er 
niet alleen voor jou. Jij was er ook voor ons. Zo werkt dat wanneer je met elkaar 
verbonden bent. Familiair, vriendschappelijk en professioneel. Je doet het samen. 
Ook in deze tijd. Lees maar mee. 

125 Jaar NCF

Open, eerlijk en interactief 
communiceren

Angelique

Kansouh
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fabrikant was het doorgaan van de productie belangrijker 

dan de gezondheid van de arbeiders. Door het ongezonde 

werk braken er snel ziektes uit onder de arbeiders en er 

gebeurden veel ongelukken in de bedrijven. Een ander 

probleem was het risico om werkloos te worden. Als de 

verkopen van de producten minder werden, dan werd de 

productie verminderd. De arbeiders kregen dan minder 

loon of werden ontslagen.

Verzet vakbonden en komst sociale wetten
In de steden nam ook het personeel in de zogenaamde 

dienstensector toe, zoals ambtenaren. Deze groep van de 

middelste laag van de bevolking begon zich sterk uit te 

breiden. Zij verdienden meer dan de arbeiders, maar 

minder dan de rijke bovenlaag. De welvaart van de 

bovenlaag en de middenlaag van de bevolking nam toe. 

De lonen van de arbeiders gingen wel iets omhoog, maar 

bleven laag. Daardoor werd de kloof tussen de beneden-

laag en de rest van de bevolking steeds groter. Er kwam 

van verschillende kanten verzet tegen de nadelige kanten 

van de industrialisatie, onder meer door de vak-

verenigingen. In de meeste West-Europese landen werd 

pas vanaf 1900 een begin gemaakt met de invoering van 

sociale wetten. Eerst werden wetten aangenomen die 

kinderarbeid en werktijden beperkten. Pas vanaf 1900 

kwamen maatregelen voor verbetering van de gezond-

heidszorg, onderwijs voor de jeugd, ziektegeld, betaalde 

vakantie en uitkeringen in geval van werkloosheid. 

Deze sociale wetgeving werd in de loop van de 20e eeuw 

nog sterk verbeterd.

Vakbonden en werkgevers onderhandelen 
over lonen
De eerste sociale wetten losten lang niet alle problemen 

op. Sommige arbeiders en anderen besloten daarom zelf 

voor de belangen van de arbeiders op te komen. 

Zij richtten vakverenigingen op om het lot van de 

arbeiders te verbeteren. De regeringen verboden deze 

vakverenigingen eerst. Overtreders van deze wetten 

kwamen in de gevangenis terecht. Ondanks deze wetten 

Free riders
Het profi teren zonder (betalend) lid te zijn van 

een vakbond wordt wel aangeduid als free 

rider-gedrag. Dit hoeft geen bewuste afweging 

te zijn het kan ook worden veroorzaakt door 

onwetendheid of ongeïnteresseerdheid. Je 

profi teert wel van de cao maar je bent geen lid 

van een vakbond die over de cao onderhandelt 

en deze afsluit. Uit onderzoek blijkt dat 

werknemers het belangrijk vinden dat er 

vakbonden en cao’s zijn en dat zij die cao’s ook 

positief waarderen, maar desalniettemin maar 

voor een beperkt deel lid zijn van een 

vakvereniging.
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bleven de vakverenigingen actief. Aan het eind van de 

19e eeuw werden de wetten tegen de vakverenigingen in 

enige West-Europese staten ingetrokken. Daar mochten 

de arbeiders zich weer organiseren en staken. Voordat het 

echter zover was waren er nog veel spanningen tussen de 

werkgevers en arbeiders. In het begin weigerden de 

werkgevers met de vakverenigingen te onderhandelen. 

Dit veroorzaakte confl icten. Maar tenslotte zagen ook de 

werkgevers in dat ze niet langer om de vakverenigingen 

heen konden. Stakingen konden voor bedrijven heel 

gevaarlijk zijn. Zo werd het op den duur normaal dat 

vakverenigingen en werkgevers met elkaar onderhandelden 

over lonen, werktijden en werkomstandigheden. 

Tegenwoordig onderhandelen we nog steeds met elkaar. 

De vakbond anno 2014
Collectieve afspraken zorgen nog steeds voor evenwichtige 

arbeidsverhoudingen. Uit een rapport van de SER (Sociaal 

Economische Raad) blijkt dat het algemene beeld is dat 

werknemers (zowel leden als niet-leden van vakbonden) 

tevreden zijn over de cao die op hen van toepassing is. 

Het valt daarbij op dat de waardering door jongeren 

hoger is dan die door de middengroep en de ouderen, 

terwijl jongeren aanmerkelijk minder vaak lid zijn van een 

vakbond. Door de individualisering is de traditionele 

binding van werknemers aan de vakbeweging verminderd. 

Het is minder gebruikelijk om lid van een vakbond te 

worden. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden 

die wordt genoemd om geen lid van een bond te zijn is: 

‘nooit serieus over nagedacht’ (44%). Dit duidt erop dat de 

cao als vanzelfsprekend wordt ervaren en het 

lidmaatschap niet.

Nadenken over morgen
Als vakbond moeten we voortdurend nadenken over 

morgen, uitgaande van de ontwikkelingen die aan de 

gang zijn waarvan we weten dat ze zullen doorzetten. 

Net zoals jij als medewerker moet nadenken over morgen. 

Tempo en intensiteit van veranderingen neemt toe. 

De intensiteit van arbeid is enorm vergroot, bijvoorbeeld 

door de opkomst van IT. Werkuitval door stress komt 

steeds vaker voor. Wie een baan heeft, is niet klaar. Hoe 

goed aan het werk te kunnen blijven, is straks de 

uitdaging. Daarbij ben je zelf verantwoordelijk voor de 

keuzes die je maakt. Wij, jouw vakbond, kunnen je partner 

zijn bij het investeren (samen met je werkgever) in jouw 

duurzame inzetbaarheid. Daarbij zoeken we jou als 

werknemer steeds meer op, zoals bijvoorbeeld tijdens de 

‘event driven bijeenkomsten’ rond de eventuele sluiting 

van jouw kantoor. We komen op de werkvloer bij je langs 

om zoveel mogelijk van jullie, onze leden, te weten te 

komen. Open, eerlijk en interactief communiceren heet 

dat, zodat er minder ruimte is voor geruchten en angsten. 

Daar hoort soms ook een ‘ik weet het nog niet’ bij. 

Dat wordt veelal meer door jullie gewaardeerd dan 

brallerige of stoere taal om zaken te verbloemen. 

Bronnen: SER advies 2013 draagvlak cao-afspraken, Geschiedenis 

Industrialisatie Boonstra/Van Manen.

Wortels NCF
De wortels van de NCF vinden hun oorsprong in 

het verleden. Anno 24 november 1889 werd de 

‘Bond van Klerken bij rijksbelastingen in 

Nederland’ opgericht. Deze ging later over in de 

BPF (De Bond van Personeel ressorterende onder 

het Ministerie van Financiën). Op 1 januari 1997 

vond een fusie plaats met de VCAC (Vi Coactus 

Ad Corpus), waarna op 1 juli 1997 de NCF werd 

opgericht. De Nederlandse Categoriale 

vakvereniging Financiën, nadat een fusie met de 

NDB (De Nederlandse Douane Bond) had 

plaatsgevonden. Een bond dus met oude wortels.

De NCF is met ongeveer 5.700 leden de grootste 

vakorganisatie binnen Financiën. Het NCF-

hoofdbestuur bestaat uit werknemers uit alle 

geledingen van de Belastingdienst en de Douane. 

Door de structuur staat de NCF dicht bij de 

werkvloer en is er sprake van direct contact met 

jou als lid. Daardoor zijn de lijnen kort en is de 

betrokkenheid groot. Kortom: warm en dichtbij.

De stroom van informatie die onze bestuurders 

bereikt via korte lijnen resulteert in een 

adequate aanpak van problemen en is 

kenmerkend voor de besluitvorming van de NCF. 

We leveren maatwerk. De werkvloer bij de 

Douane ziet er nu eenmaal anders uit dan de 

werkvloer op het beleidsdepartement van het 

Ministerie van Financiën. Dat betekent dat zoveel 

als mogelijk rekening wordt gehouden met 

cultuurverschillen zoals die tussen de NCF-leden 

kunnen bestaan. De NCF is geen dominante 

tegenbeweging maar een meedenkende partner. 

We zijn eerlijk over de dilemma’s. We streven 

naar structurele, harmonische contacten met 

OR-en en andere vakbonden. Het harmonie-

model staat voorop, maar het voeren van acties 

wordt niet geschuwd. Constructief overleg en 

een win-win-opstelling zijn het uitgangspunt.
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Wist je dat ...
NCF

Wil je meer 

informatie? 

Mail dan naar 

info@ncf.nl

•  de compensatieregeling inkomensverlies 

arbeidsongeschiktheid tot 35% wederom met 1 jaar is 

verlengd tot 1 januari 2015?

•  De NCF wenst dit graag als een structurele regeling. In 

2006 is tussen de werkgever en vakbonden afgesproken 

dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is 

moeten doen om medewerkers met een arbeids-

ongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst 

te houden dan wel elders te herplaatsen. Ook zijn er toen 

afspraken gemaakt over een tijdelijke compensatie van 

inkomensverlies voor deze groep. Dit omdat deze 

medewerkers niet in aanmerking komen voor een 

WGA-uitkering. WGA staat voor de Regeling werkher-

vatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is een 

onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeids-

vermogen (WIA). Deze wet geldt voor werknemers die na 

2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. 

Compensatie geldt voor maximaal 5 jaar en bedraagt 

70% van het inkomensverlies. Deze regeling gold in 

principe slechts tot 2011. Na een evaluatie van de 

regeling in 2011/2012 was ook de werkgever van mening 

dat de regeling in een behoefte voorziet. De NCF vindt 

dat de regeling moet worden gecontinueerd. De situatie 

van de medewerker waarbij geen sprake is geweest van 

nalatigheid, moet ook na het verstrijken van de periode 

van 5 jaar er niet slechter op worden dan die van een 

collega met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 

meer dan 35%. Echter, de werkgever wil een eventuele 

structurele inkomenscompensatie betrekken bij de 

cao-onderhandelingen en die onderhandelingen liggen 

thans stil omdat de werkgever geen enkele loons-

verhoging wil overeenkomen. De regeling wordt daarom 

voor de vierde keer op een rij verlengd en wel tot 

1 januari 2015. Dus: voor medewerkers die vóór 

1 januari 2015 in de regeling instromen, geldt de 

volledige 5 jaar compensatieperiode nog.

•  een foute invulling bij IKAP niet direct via P-Direkt te 

herstellen is?

•  Stel dat je per ongeluk uren hebt gekocht in IKAP terwijl 

je eigenlijk uren wilde verkopen, dan kan je dat niet 

direct herstellen. Je moet dan bij de P-Direkt servicedesk 

een incidentmelding doorgeven. Je ontvangt vervolgens 

een digitaal formulier dat je moet invullen en door je 

teamleider moet laten goedkeuren. Uiteindelijk volgt er 

een defi nitieve beslissing.

•  je pensioenpremie-afdracht van januari 2014 aanzienlijk 

lager is dan in 2013?

•  Dit heeft dus een positief effect heeft op je loonstrookje.

•  je bij het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd 

niet meer automatisch ontslagen wordt? Je kunt 

gewoon blijven doorwerken, ook na je vijfenzestigste. 

Voorheen was je verplicht de dienst te verlaten als je de 

pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Dit is nu 

verleden tijd. Je kunt nu zelf de keuze maken om wel of 

niet langer door te werken.

•  als je zo gemotiveerd bent dat je ook na je 70e wilt 

doorwerken dit ook mogelijk is? Hiervoor geldt wel dat 

je jaarlijks wordt gekeurd om vast te kunnen stellen of 

je lichamelijk en geestelijk nog wel in staat bent om je 

functie te kunnen blijven vervullen.

•  info over doorwerken na je 65e en de mogelijkheid van 

een combi met deeltijdpensioen te vinden is de 

Nieuwsbrief Pensioen? Heb jij je hiervoor opgegeven in 

MijnNCF, dan ontvang je deze nieuwsbrief in je digitale 

brievenbus. Zoniet? Registreer dat dan in MijnNCF 

(www.mijnncf.nl). Ook op onze website kun je steeds de 

meest recente Nieuwsbrief Pensioen vinden onder het 

thema ‘pensioen’. 
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Voor- en tegenstanders
Voorstanders van het afschaffen of 

versoepelen van de 55+ regeling 

richten hun pijlen veelal op een 

fl exibele inzet van de wat oudere 

collega’s in het fysiek toezicht, vooral 

wanneer er sprake is van een krappe 

bezetting. Zo kunnen problemen in 

de planning worden opgelost. 

Daarnaast zorgt de 55+ regeling soms 

voor scheve ogen. Tegenstanders 

kaarten aan dat het nu eenmaal een 

feit is dat niet alle mensen gelijk zijn. 

Vergrijzend personeel verschilt van 

jong personeel. Een lichaam van 

iemand die tegen de pensioen-

gerechtigde leeftijd aanschurkt, is 

niet hetzelfde als een lichaam van 

een twintiger. Het fysieke gestel heeft 

over het algemeen meer beperkingen. 

De 55+ regeling is er met een reden. 

Het is wetenschappelijk onderbouwd 

dat ouderen langzamer in een 

nachtritme komen en minder snel 

herstellen van hun nachtdiensten, 

alhoewel dit van persoon tot persoon 

erg kan verschillen. Daar moet je dus 

niet eeuwig over discussiëren maar, 

volgens de tegenstanders, gewoon 

van afblijven. 

Zorgen
Eelke werkt bij Douane Noord als 

wapendrager aan de buitengrens. 

Hij zit in de 55+ regeling en moet elk 

jaar opnieuw worden gekeurd om 

wapendrager te kunnen blijven. 

Hij heeft er bewust voor gekozen om 

onregelmatige diensten te blijven 

draaien. Dit omdat hij zijn huidige 

werkpakket leuk en afwisselend vindt 

en dit werk met plezier doet, 

hetgeen gemotiveerd werken ten 

goede komt. ‘Ik zie en hoor om mij 

heen, vooral bij de verplichte 

schiet- en sportbeurten, dat oudere 

In het kantoorgebouw ‘The Outlook’ op Schiphol, heb ik een afspraak met Eelke Renkema, 
portefeuillehouder Individuele Belangenbehartiging en portefeuillehouder van de Groene 
Kolom binnen de NCF. Wij spreken elkaar over de toekomst van de 55+ regeling; iets waar 
iedereen wel iets over heeft te zeggen en waar de meningen nogal over verschillen. 

Toekomst 55+ regeling

Wat gaat de dienst met de 
oudere medewerker doen

Peter

Barendse
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medewerkers het zwaar hebben. 

Vroeger was het heel gebruikelijk dat 

men op zestigjarige leeftijd met 

pensioen ging en nu verwacht men 

dat je tot je zevenenzestigste door 

blijft werken. De vraag is of men dat 

wel gaat volhouden. Ik maak mij daar 

best zorgen om.’

Problematiek
De vaste toelage voor onregelmatige 

dienst wordt vastgesteld op je 

vijfenvijftigste. Vroeger werd dit 

vastgesteld op basis van je laatste 

inkomen. Tegenwoordig kennen wij 

het middelloon-pensioen, gebaseerd 

op onregelmatige diensten uit het 

verleden. Maar ook de vaste toelage 

onregelmatige dienst (TOD) wordt 

verwerkt in de opbouw van het 

pensioen. De 55+ regeling heeft dus 

naast invloed op duurzame inzet-

baarheid, ook invloed op het pensioen 

van een douanemedewerker. 

‘Mensen denken vaak dat de 55+ 

regeling inhoudt, dat je gewoon je 

vaste toelage TOD ontvangt en 

vervolgens van alle andere onregel-

matige diensten verschoten bent. 

Dat is dus niet zo. 

Je bent alleen 
vrijgesteld van 
nachtdiensten

Je bent alleen vrijgesteld van 

nachtdiensten. Het probleem is 

echter dat er door de vergrijzing een 

tekort is ontstaan aan medewerkers 

die nachtdiensten willen en mogen 

draaien. Die problematiek heeft de 

dienstleiding jarenlang voor zich 

uitgeschoven, met als gevolg dat 

tegen-woordig de dienstplanners in 

het land hun planning niet meer rond 

krijgen. Dat is dus een direct gevolg 

van het personeelsbeleid dat men 

heeft gevoerd. De jongere mensen 

worden daardoor onevenredig veel 

belast met nachtdiensten. Ik heb 

onlangs samen met onze voorzitter 

Albert van der Smissen, een goed 

gesprek mogen voeren met Aly van 

Berckel, Algemeen Directeur Douane. 

Zij is het met ons eens, dat als mensen 

het werk niet kunnen volhouden, 

daar maatwerk voor moet worden 

geleverd. Er is namelijk genoeg 

werkaanbod in andere stromen 

binnen de Douane. Dat stelt mij wel 

gerust. Er zal echter wel nieuwe 

instroom van jonge medewerkers 

moeten komen.’ 

Vreemd
Eelke en ik praten verder over de 

uitdagingen voor onze oudere 

collega’s. De 55+ regeling vervult 

namelijk geen rol als het gaat om het 

soort werk dat nog van deze 

medewerkers verwacht kan worden. 

Het valt voor Eelke niet te rijmen dat 

oudere medewerkers nog door 

scheepsruimten of in containers 

moeten kruipen, terwijl er zoveel 

jongeren werkloos thuis zitten. 

‘Bij de Marechaussee wordt net als bij 

de Douane verwacht dat men tot aan 

het pensioen alle werkzaamheden 

blijft verrichten, maar zij stoppen wel 

op hun zestigste! Intussen zie ik onze 

dienst nog geen enkele beweging 

maken om onze oudere medewerkers 

op te vangen. Het is toch vreemd dat 

wij als bewapende douaniers diensten 

doen met andere handhaving-

partners die wel eerder met pensioen 

kunnen gaan. Waar zit nou het grote 

verschil? Het is toch allemaal fysiek en 

geestelijk zwaar werk?’ Eelke heeft zo 

het vermoeden dat de 55+ regeling 

wel eens bij de volgende Cao-onder-

handelingen op tafel kan komen te 

liggen. Het is natuurlijk de vraag of 

dat reëel is, want er zijn per slot van 

rekening vele studies die het nut van 

dit soort regels onderschrijven. 

Het verhogen 
van de pensioen-

gerechtigde 
leeftijd zal 

daar niets aan 
veranderen

Het verhogen van de pensioen-

gerechtigde leeftijd zal daar niets 

aan veranderen. Toch vermoedt 

Eelke dat er zal worden geprobeerd 

om de regeling naar 58+ op te 

schroeven. Uiteraard is de NCF om 

bekende redenen hier een fel 

tegenstander van. 

Knagende vraag
Vast staat dat het niet meevalt om 

fysiek werk te blijven doen tot je 

zevenenzestigste. Ongeacht de 55+ 

regeling. Daarom speelt de bedrijfs-

arts tegenwoordig in toenemende 

mate een belangrijke rol in de 

duurzame inzetbaarheid van mede-

werkers. In individuele gevallen kan 

de bedrijfsarts namelijk een oplossing 

bieden voor oudere douanemede-

werkers. Wanneer is vastgesteld dat 

zij fysiek niet meer in staat zijn om 

hun werk uit te voeren, zal er op zijn 

of haar advies maatwerk moeten 

worden geleverd of gezocht moeten 

worden naar een andere werkplek. 

Toch is dit niet de ideale gang van 

zaken. De gang naar de bedrijfsarts 

maakt men namelijk in het algemeen 

pas als het al mis is. Beter zou zijn om 

Douane- of Belastingdienst breed 

beleid te maken, zodat men al aan de 

voorkant kan worden opgevangen. 

De grote knagende vraag blijft dus: 

wat gaat de dienst met die oudere 

medewerker doen?

“

“

“

“
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Vraag 1
‘Tijdens een bezwaarprocedure tegen 

een beoordeling en een procedure 

functieweging, moest ik twee keer 

verschijnen voor een adviescommissie 

van de Belastingdienst. Beide keren 

werd negatief beslist op mijn 

bezwaar. Vervolgens kwam de zaak 

voor de bestuursrechter. Tot mijn 

grote verbazing constateerde ik dat 

de advocate van de verweerder 

destijds ook zitting had in de 

adviescommissie ‘Beoordeling’. 

En haar kamergenote en plaats-

vervangster herkende ik als voorzitter 

van de adviescommissie ‘Functie-

weging’. Ik kreeg echt het idee dat 

hier sprake was van ‘de slager die zijn 

eigen vlees keurt’. Is deze gang van 

zaken de bedoeling of behoeft de 

huidige procedure een grondige 

aanpassing?’

‘De bonden zijn erg ongelukkig met 

de keuze van de Belastingdienst om 

bij een beslissing op bezwaar zich te 

laten adviseren door een advies-

commissie die bestaat uit mede-

werkers van de Belastingdienst zelf. 

Bij alle andere departementen is 

gekozen voor een commissie die 

bestaat uit een vertegenwoordiging 

van vakbondszijde, van werkgevers-

zijde en een onafhankelijke voor-

zitter (dus niet in dienst van de 

werkgever en niet in dienst van de 

vakbonden). Zodoende krijg je een 

afgewogen advies met oog voor 

ieders belangen. De bonden hebben 

in het GOBd al herhaaldelijk gepleit 

dat ook de Belastingdienst voor een 

dergelijke adviescommissie zou 

moeten kiezen. Onze dienstleiding 

houdt echter vast aan het in eigen 

hand houden en het door haar eigen 

mensen laten uitvoeren van de 

gehele advies- en bezwaarprocedure. 

Zodoende krijg je dus inderdaad de 

situatie dat het management de 

besluiten beoordeelt van het eigen 

management. Helaas is dit volgens de 

‘Algemene Wet Bestuursrecht’ 

toegestaan. Zeer frustrerend, maar 

we kunnen hier niets tegen doen.’

Vraag 2
‘Ik ben E-medewerker bij de Belasting

Telefoon en na een sollicitatie ben ik 

aangenomen als ITI-medewerker bij 

blauw. Nu word ik verplicht om de 

ADAC-opleiding te volgen. Bij het 

afbreken van deze opleiding of als ik 

deze opleiding niet haal, moet ik weer 

terug naar mijn oude functie bij de 

BelastingTelefoon. Ik heb echter al 

een basis- en verdiepingsmodule 

gevolgd voor mijn huidige functie bij 

de BelastingTelefoon. Klopt het dat bij 

een overstap binnen dezelfde 

groepsfunctie aanvullende eisen 

gesteld kunnen worden? ’

‘Ik kan niet beoordelen of het terecht 

is dat E-medewerkers van de 

BelastingTelefoon verplicht zijn om 

een ADAC-opleiding te volgen. 

Op het eerste gezicht lijkt het mij 

vreemd dat medewerkers die al 

functioneren binnen groepsfunctie 

E een startopleiding moeten volgen 

als zij solliciteren binnen hun eigen 

groepsfunctie. Maar wellicht 

verschillen de functies inhoudelijk 

zoveel van elkaar, dat een complete 

nieuwe opleiding gerechtvaardigd is. 

Het lijkt mij een casus voor de 

medezeggenschap om dit te toetsen. 

Als zij vinden dat het terecht is dat de 

startopleiding moet worden gevolgd, 

dan zijn de reguliere regels van 

toepassing. Dit betekent dat 

inschaling en benoeming plaatsvindt 

in groepsfunctie E op de eerste dag 

van de maand volgende op de 

maand waarin de ADAC-opleiding 

met succes is afgerond. Mocht de 

medezeggenschap het niet terecht 

vinden, dan volgt direct benoeming 

en inschaling in groepsfunctie E. 

Overigens behoudt de interne 

kandidaat die een startopleiding 

moet volgen gedurende het 

opleidingstraject zijn rechtspositie, 

waaronder de huidige functie-

benaming en salariëring. Dit houdt 

in dat als de interne kandidaat de 

startopleiding niet haalt, hij of zij 

wordt teruggeplaatst in de oude 

functie.’

Vraag het Marianne Wendt

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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Je bent jong en je wilt wat. 

Al vrienden kwijtgeraakt omdat je 

bij de Belastingdienst bent gaan 

werken?

Nog geen vrienden kwijtgeraakt, 

echter wel een aantal keren bij een 

borrel meegemaakt dat het gesprek 

verandert qua sfeer als ik antwoord 

op de vraag: ‘En wat doe jij in het 

dagelijks leven?’ 

Verliefd, verloofd of getrouwd?

Verliefd sinds augustus 2008.

Huisje boompje beestje. Hoe zie jij 

dat voor je over een jaar of tien?

In 2013 hebben mijn vriendin en ik 

een huis gekocht. Tien jaar vanaf nu 

ben ik met haar getrouwd, is er een 

kleine of twee en wellicht een andere 

woning. Een vrijstaande woning 

omringd met bomen en struiken.

Je moet kiezen. Een avondje stappen 

met Paris Hilton of met Lieke van 

Lexmond. Wie is de gelukkige?

Lieke van Lexmond. Beeldschone 

verschijning met inhoud.

Aan het eind van de avond vraagt ze 

of je nog even binnenkomt voor een 

afzakkertje. Wie zal er boos worden 

en waarom?

Als het enkel een afzakkertje is, zal 

er niemand boos worden. Hooguit 

worden de oren van mijn hoofd 

gevraagd.

Hoe laat moet je eigenlijk thuis zijn, 

of mag je de hele nacht wegblijven?

Als ik het van tevoren even laat 

weten, maakt het niet uit.

Oei, er is een artikel verschenen in 

een roddelblad. Je bent een bekende 

Nederlander geworden. Ga je naast 

je schoenen lopen?

Ik zou niet weten waarom. Ook be-

kende Nederlanders moeten poepen.

‘Leuker kunnen we het niet maken’, 

zo luidt de slogan van de Belasting-

dienst. Geldt dat ook voor je 

privéleven?

Vaak probeer ik het zo leuk mogelijk 

te maken, maar op den duur moet je 

ergens genoegen mee nemen.

Dan de Belastingdienst. De leeftijds-

opbouw is dramatisch. Merk je daar 

wat van in je werkomgeving?

Ik merk wel dat het merendeel ouder 

is dan 40 jaar. Niet dat dit nu 

vervelend is, want dit betekent dat er 

veel ervaring aanwezig is waar je veel 

van kunt leren. Op korte termijn is 

het wel vervelend als deze ervaring 

de organisatie verlaat. Dit zal grote 

gevolgen hebben voor de over-

blijvende generatie ‘jonge’ collega’s.

Maar jij bent jong en je wilt wat. 

Nog wensen voor deze rubriek? 

Je mag het nu nog zeggen.

Voor deze rubriek niet. Wel wil ik 

degene die dit leest het beste wensen 

voor 2014. Dat het beste van 2013 

het slechtste van 2014 mag worden!

Ook NCF

Tobias Geelhoed

Paspoort

Leeftijd: 23 jaar.

Huidige baas: B/CKC te Utrecht.

Opleiding: Havo Economie & 

Maatschappij aan het Goese 

Lyceum te Goes, Hbo Accountancy 

aan Avans te Breda, Post Hbo 

Accountancy aan AvansPlus te 

Breda. Nu volg ik een duaal traject 

Fiscaal Accountant (intern) & 

Controle-opleiding aan Nyenrode 

Business University (extern).

Loopbaan: 2,5 jaar bij Deloitte 

Accountants te Breda en 1 jaar bij 

Hermans & Partners B.V., 

accountants en adviseurs. 

Hobby’s en interesses: poker, 

technologie, ICT, fi lms, series & 

televisie, economie.
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van 
de grootste bond.


