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Van de voorzitter

NCF 125 jaar
Dit jaar bestaat de NCF 125 jaar en dat wordt gevierd met een Open Dag in Rotterdam. Ons
kantoor is open voor belangstellenden om een gesprekje te voeren of om gewoon eens even
rond te worden geleid. We doen dat op woensdag 4 juni. Nader bericht volgt nog.

Ledenwerfactie
In het kader van ons 125 jarig bestaan, voeren we dit
jaar een ledenwerfactie. Kern is dat er een premie
beschikbaar is voor degene die een nieuw lid werft.
Deze premie kun je zelf claimen, schenken aan een goed
doel of aan het nieuwe lid. Zo kan het nieuwe lid (bijna)
gratis lid zijn tot en met 31 december 2014. Wees er snel
bij want iedere maand die voorbij is, is er één minder.
Ga dus snel naar http://www.ncf.nl/word-ook-lid en
meldt jouw nieuwe lid aan.

Event Driven
De NCF probeert om zo dicht mogelijk bij jullie te staan
en daarmee de verbinding te onderhouden met jullie
werkzaamheden. We zijn immers, net als jullie,
betrokken collega’s die het werk en de kwaliteit
daarvan hoog in het vaandel hebben staan. Om nog
beter te weten wat jullie raakt en bezig houdt, zijn wij
dit jaar dan ook begonnen met ‘Event Drivenbijeenkomsten’. Wij bezoeken dan die kantoren waar
daadwerkelijk iets aan de hand is, zoals een kantoor dat
gaat sluiten of werk wat ergens drastisch gaat
veranderen. We komen dan niet om ruzie te maken met
de leiding, maar om te weten te komen wat onze leden
en de andere collega’s bezig houdt en wat hun zorgen
zijn. Vervolgens proberen we via de kanalen die wij
daarvoor hebben, jullie zo goed als mogelijk te helpen.

angs en
Komen we ook bij jou in de buurt? Kom dan langs
laat je stem horen, als wij niet weten wat jullie
e willen of
voelen kunnen we ook niet helpen.

Nachtdiensten Douane
Bij de Douane is het steeds vaker een terugkerend
rend
probleem om alle nachtdiensten gevuld te krijgen.
jgen.
Onze personeelsvoorschriften stellen namelijk,
k, dat
medewerkers vanaf 55 jaar niet meer verplichtt kunnen
worden om nachtdiensten te draaien. Veel oudere
dere
douanecollega’s doen dit echter toch en wel op
vrijwillige basis. Collegialiteit ten top. De keerzijde
rzijde is
echter dat dit in sommige gevallen leidt tot ongewenste
ngewenste
sociale druk op de groep 55-plus. Steeds vakerr zie je dat
leidinggevenden niet het gesprek aangaan met
et de rest
van de (jongere) collega’s in dat team en zo de
e druk om
toch nachtdienst te draaien neerlegt bij de oudere
udere
medewerker. Een zeer ongewenste zaak lijkt mij. Het
probleem van het niet op tijd werven van jongere
gere
collega’s en de valkuil die de politiek heeft geschapen,
eschapen,
komt zo terecht op de schouders van het individu.
vidu. Zo zie
je maar weer; een goede werkgever zou goud waard zijn.

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

Albert
Alb
bert
e van
der Smissen

Even voorstellen
Mijn naam is Rosanna Hubregtsen, roepnaam Roos en 22 jaren jong.
Sinds 17 maart 2014 werk ik voor de NCF. In juni 2013 heb ik mijn diploma
administratief medewerkster niveau 2 behaald. Tijdens deze opleiding
heb ik ondermeer geleerd om met Word, Excel en PowerPoint om te
gaan. Ook de behandeling van inkomende en uitgaande post was een
onderdeel van mijn opleiding. Verder heb ik geleerd om gegevens in een
automatiseringsomgeving in te voeren en te beheren. Tja, computers en
allerlei aanverwante systemen en applicaties zijn vandaag de dag niet
meer weg te denken. Ik denk dat mijn vooropleiding wel aansluit bij de
vaardigheden die de NCF van mij verwacht.
Om de NCF als organisatie te doorgronden zal ik eerst wel wat tijd nodig
hebben. In de komende maanden zal ik daarom nog wel eens terug
moeten vallen op de kennis van Sabrina en/of Angelique. Ik beloof je dat
als ik jouw (telefonische) vraag niet direct kan beantwoorden, ik er alles
aan zal doen om je in contact te brengen met degene die je vraag wél
kan beantwoorden. Dit alles onder het motto ‘onmogelijkheden worden
direct opgelost, wonderen duren iets langer’. Tenslotte, ik werk op
maandag, donderdag en vrijdag.
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Werkende ouder heeft meer
mogelijkheden dan gedacht
Uit ervaring weet ik dat het leven van een werkende ouder soms best pittig kan zijn.
De combinatie van zorg en werken kan veel hoofdbrekens opleveren. De overheid heeft
geprobeerd werkende ouders hierin tegemoet te komen door een regeling als
ouderschapsverlof in het leven te roepen. Van deze regeling wordt vaak gebruik gemaakt.
Dit laat zien dat er grote behoefte bestaat bij jonge ouders om zorg en werk goed te
kunnen combineren.

Ouderschapsverlof biedt echter maar
voor een beperkte periode of een
langere periode in beperkte omvang,
mogelijkheden om zorgen en werk
beter te combineren.
Is het ouderschapsverlof eenmaal op
dan is minder werken alleen nog
mogelijk door je aanstelling te
verminderen met een aantal uren. Je
hebt dan echter geen garantie dat je
aanstelling weer kan worden
uitgebreid als je weer de gelegenheid
hebt om meer uren te werken. Uit
angst om in de toekomst het aantal
uren niet meer te kunnen uitbreiden,
zien veel mensen dan ook maar af
van een vermindering van hun aantal
uren.

EU-richtlijn
Onlangs bleek echter dat je als
werkende ouder vooraf-gaand aan
het aflopen van je ouderschapsverlof
een verzoek bij je werkgever kunt
indienen om voor een bepaalde
periode je arbeidsduur of je
arbeidspatroon aan te passen. De
werkgever moet dit verzoek
beoordelen, daarbij rekening
houdend met zijn eigen behoeften
en die van de werknemers. Deze
mogelijkheid vloeit rechtstreeks
voort uit een EU-richtlijn uit 2010
(Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van
8 maart 2010 tot uitvoering van de
door BUSINESSEUROP,UEAPME, het
CEEP en het EVV gesloten herziene
raamovereenkomst en tot intrekking
van Richtlijn 93/34/EG).
Deze richtlijn had uiterlijk op 8 maart
2012 geïmplementeerd moeten
worden in de Nederlandse wet. De
Nederlandse wetgever heeft dat naar
mijn mening echter maar ten dele
gedaan. In de toelichting zegt de
wetgever dat de mogelijkheid om de
arbeidsduur (het aantal uren per

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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week) aan te passen al was geregeld
in de Wet aanpassing arbeidsduur.
Het recht om te vragen om het
arbeidspatroon (de verdeling van de
uren over de week) te wijzigen moest
wel worden geregeld, hetgeen ook is
gebeurd in de Arbeidstijdenwet.
Echter de Wet aanpassing arbeidsduur biedt niet de mogelijkheid om
een verzoek te doen voor een
tijdelijke aanpassing zónder dat jouw
aanstelling wordt aangepast, terwijl
dat nu juist een belangrijk doel van
de richtlijn was.

Oplossing
Gelukkig bestaat hiervoor een
oplossing. In het geval de
Nederlandse wetgever een richtlijn
niet of onjuist implementeert, kan er
in sommige gevallen een rechtstreeks
beroep op worden gedaan. Dat is het
geval als de richtlijn voldoende
duidelijk en nauwkeurig is en de
richtlijn rechten toebedeeld aan
particulieren. Aan deze eisen is
voldaan. Dat heeft tot gevolg dat een
werkende ouder voorafgaand aan
het aflopen van het ouderschapsverlof, een verzoek bij de werkgever
kan doen om de arbeidsduur of het
arbeidspatroon tijdelijk aan te
passen. De werkgever moet daarbij

wel een deugdelijke belangenafweging maken waarbij niet alleen
de belangen van de werkgever, maar
ook die van de werknemer moeten
worden afgewogen. De werkgever is
dus niet verplicht om de aanvraag
goed te keuren. Een afwijzing moet
echter wel goed gemotiveerd zijn en
de gemaakte afweging moet goed
zijn terug te lezen. De richtlijn zelf
geeft geen duidelijke termijn aan
waarvoor het verzoek kan worden
gedaan. Een ruime termijn van
minimaal drie maanden voorafgaand
aan het aflopen van het
ouderschapsverlof kan worden
afgeleid uit de regelgeving en is dan
ook een goed uitgangspunt. Op die
manier hebben alle betrokken
partijen gelegenheid om alle
belangen in kaart brengen en tot een
weloverwogen besluit komen. Als je
het niet eens bent met het besluit op
het verzoek dan kun je hiertegen
binnen zes weken na dagtekening
van dat besluit bezwaar maken.

Heb je nog vragen of heb je hulp
nodig? Schroom dan niet en neem
contact op met de juristen van de
NCF. Zij helpen je graag.

Gebruik je gezond verstand

Wat doe jij in je vrije tijd?
Lid zijn van een omstreden motorclub of hardcore supporter van een voetbalclub?
Wat zijn nu gewenste en ongewenste privécontacten die je als ambtenaar wel/niet mag
aangaan? Zoals altijd: gebruik je gezond verstand. Denk niet te lichtzinnig over privéactiviteiten, maar denk goed na of die je werkgever kunnen schaden. Zo waren vorig jaar
verschillende motorclubs veelvuldig negatief in de publiciteit. Leden werden in verband
gebracht met strafbare feiten. De politie en het Openbaar Ministerie zaten er bovenop.
Kun je als ambtenaar lid zijn van zo’n motorclub?

Hoe denkt de werkgever erover?
Nog niet zo lang geleden heeft onze werkgever via een
circulaire duidelijk gemaakt hoe hij er over denkt. Het
lidmaatschap van een vermeende criminele motorclub is
‘onwenselijk’ voor iemand die in overheidsdienst werkt, in
welke functie dan ook. Het vertrouwen in de overheid
wordt daarmee geschaad. Doe je dit toch, dan kan ontslag
als uiterste maatregel volgen.

‘Het kabinet acht het ongewenst dat ambtenaren
ook in privésituaties, willens en wetens in omgevingen
met personen verkeren die min of meer structureel
normen en wetten overtreden. Het lidmaatschap van
een vereniging waarvan de individuele leden
crimineel gedrag vertonen, is in elk geval als een
dergelijke situatie te beschouwen.’

Het integriteitsbeleid bij de overheid is gekoppeld aan
goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap. Goed
ambtenaarschap houdt onder meer in dat de ambtenaar
zorgvuldig en zich van zijn verantwoordelijkheid bewust,
omgaat met bevoegdheden, middelen en informatie. Je
laat het algemeen belang leidend zijn. Je bent in staat
verleidingen te weerstaan en beter nog, je voorkomt dat
je in risicovolle situaties terecht komt. Ook onderdeel van
Uitgave 19 - april 2014

het goed ambtenaarschap is dat je de regels interpreteert
erpreteert
naar de letter en de geest, dat je een zorgvuldige
afweging maakt van de legitieme rechten, belangen en
verwachtingen. Oók in situaties waarbij het niet
(onmiddellijk) duidelijk is wat de juiste keuze is. Daarnaast
dien je bereid te zijn om je overwegingen (vooraf dan wel
achteraf) te laten toetsen en daarover verantwoording af
te leggen. Houd je je hier niet aan, dan kunnen
(disciplinaire) maatregelen worden genomen.

Waar moet jij als medewerker op letten?
Uit het oogpunt van goed ambtenaarschap zal niet snel
geconcludeerd kunnen worden dat jij je moet onthouden
van bijvoorbeeld het als supporter bijwonen van een
voetbalwedstrijd. Het resultaat van de belangenafweging
zal waarschijnlijk anders uitpakken als je deel uitmaakt
van, of nauwe contacten onderhoudt met, de harde kern
van een groep hooligans die min of meer structureel
normen en wetten overtreedt. Hierbij gaat het er niet om
dat jij zelf strafbare gedragingen pleegt. Het gaat er om
dat je weet dat je optrekt met een groep die strafbare
gedragingen pleegt en jij herkenbaar deel uitmaakt van
die groep. Er zal in dat geval geconcludeerd kunnen
worden dat jij je hiervan dient te onthouden, omdat
daardoor de goede functievervulling en/of het
vertrouwen in het ambt en aanzien van de overheid kan
worden geschaad.

Angelique
Kansouh
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Douaneworkshop in Ethiopië

Een bijzonder avontuur
In oktober 2013 kreeg collega Fred Zuidam van Douane/Regio Amsterdam, een telefoontje
met de vraag of hij een bijdrage wilde leveren aan een douanemissie naar Ethiopië. De missie
werd georganiseerd in het kader van een driejarige overeenkomst tussen de Nederlandse en
de Ethiopische Douane, waarin is afgesproken dat de Nederlandse Douane de modernisering
van de Douane in Ethiopië ondersteunt. De bijdrage van Fred aan deze missie bestond uit het
geven van een 7-daagse workshop over de ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) en hoe
deze certiﬁcering kan worden toegepast in Ethiopië. In een interview voor ‘Bondig’ vertelt
Fred over deze bijzondere ervaring.

De lente begint onmiskenbaar door
te breken als ik naar het kantoor loop
waar ik met Fred Zuidam heb
afgesproken. Mijn wandeling vanaf
station Amsterdam Sloterdijk naar
het Belastinggebouw de ‘Knip’ leg ik
af in een blakende zon. De
temperatuur is ondanks het vroege
jaargetijde, al zeer aangenaam en in
het veldje waar ik langs loop, zie ik
de eerste narcissen en krokusjes
staan. Er is in het gebied rond
Sloterdijk de afgelopen tien jaar veel
veranderd. Er zijn veel grote moderne
strakke kantoorgebouwen bijgebouwd, maar ik zie dat de KPN het
tegenwoordig moet doen met een
veel kleiner onderkomen dan een
aantal jaren geleden. Ook aan hen is
de crisis niet voorbij gegaan.
Het gebouw de ‘Knip’ dankt zijn
bijnaam aan de twee kantoren
waaruit het gebouw bestaat. Die
staan schuin tegen elkaar gebouwd,
als twee messen van een schaar die
open staan. Fred haalt mij op in de
aankomsthal en brengt mij naar zijn
kantoor op de derde etage. Al gauw
begint hij spontaan en enthousiast

Peter van
Diepen
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over zijn carrière te vertellen. Fred
werkt al 38 jaar voor de
Belastingdienst, waarvan de laatste
tien jaar bij de Douane als M2-er.
Voordat hij bij de Douane terechtkwam werkte hij bij de FIOD,
Belastingdienst/ kantoor Den Haag,
B/CKC, en B/CPP. Fred heeft een
IT-achtergrond als strategisch
informatieplanner en heeft begin
jaren tachtig de F-opleiding binnen
de Belastingdienst gevolgd. Inmiddels
heeft hij meer dan 25 jaar leidinggevende ervaring. Die ervaring en
zijn kennis over de AEO-certificering
was precies wat Marcel Meijer,
coördinator van de samenwerking
tussen Nederland en Ethiopië, zocht
toen hij Fred in oktober benaderde.

Krappe planning
Fred had al een aantal jaren geleden
aangegeven dat hij graag een keer
met een missie naar het buitenland
wilde. Hij aarzelde dan ook geen
moment toen hij werd gevraagd om
naar Ethiopië te gaan. Veel tijd om
zich op dit Afrikaanse avontuur voor
te bereiden werd hem niet gegeven.
Eind oktober werd hij bijgepraat en

in vier weken moest hij zijn reis
plannen en een programma maken
voor een workshop van 14 dagdelen
met als werktitel ‘AEO and stakeholder engagement’. Het zou de
tweede workshop worden in dat jaar.
De eerste workshop werd in februari
georganiseerd en ging vooral over de
technische aspecten van AEO en
risicomanagement. ‘De Ethiopische
Douane geeft zelf aan waaraan zij
behoefte heeft’, vertelt Fred. ‘De
Nederlandse Douane stemt daar het
programma van hun missies op af.
Het is een zeer zorgvuldig traject
waarin ook de Wereld Douane
Organisatie (WDO) een rol speelt.’

“

De Ethiopische
Douane geeft zelf
aan waaraan zij
behoefte heeft.

“

De Knip

Na een maand van intensieve
voorbereiding en lange dagen, lukte
het hem om het hele programma van
de workshop samen te stellen. Hij laat
zijn inspanningen aan mij zien in de
vorm van een grote rode map waarin
al het materiaal zit. Tot in detail heeft
hij alles voorbereid. ‘In Afrika weet je
nooit wat je te wachten staat’, vertelt
hij met een glimlach op zijn gezicht.
‘De stroom in het trainingscentrum
kan zomaar uitvallen en dan heb je
aan een PowerPointpresentatie niets.
In zo’n geval is het maar beter dat je
een back-up op papier hebt’.

Naar Ethiopië

“

In Afrika weet je
nooit wat je te
wachten staat.

“

De workshop
Op de eerste dag van de workshop
werd kennis gemaakt met de deelnemers. Opvallend was dat er redelijk
Uitgave 19 - april 2014

weinig leidinggevenden deelnamen.
Zo’n vijf á zes van de vijfentwintig.
Fred: ‘Meer dan de helft van de
deelnemers wist niets van AEO, dus
het programma moest al direct
worden aangepast. Het zijn
ontzettend aardige mensen. In het
begin waren ze nog erg terughoudend,
maar na een paar praktische
opdrachten en discussies in
subgroepen werd de sfeer losser.
Tijdens de workshop werd er veel
kennis overgedragen en ervaring
gedeeld. In Nederland zijn er zo’n
1.300 bedrijven met een AEOcertificaat. In Ethiopië zijn dat er
maar veertien. Door het geven van
deze workshop hopen wij dat de
Ethiopian Revenues and Customs
Authority (ERCA) meer bedrijven gaat
certificeren als onderdeel van hun
moderniseringsprogramma. De
Douane in Ethiopië kan bovendien
nog een flink stuk verder
gemoderniseerd worden. Zo is een
grenspost van de Douane daar nog
gewoon een slagboom die door
streng kijkende douaniers wordt
bediend. Omdat alles nog op papier
wordt afgehandeld verloopt het
douaneproces traag. Het gevolg is
dat er lange rijen vrachtwagens voor
de grenspost staan te wachten en dat
de nabijgelegen parkeerplaatsen vol
staan met vrachtwagens. De
bedrijven met een AEO-certificaat
genieten nauwelijks enig voordeel
omdat veel grensposten niet eens
weten wat dit certificaat inhoudt.
Het is al een hele stap in de goede
richting als de Ethiopische Douane
meer kennis krijgt van AEO en wat dit
betekent voor het douanetoezicht.
Soms zijn adviezen heel eenvoudig.
Als alle grensposten een lijst van de

veertien AEO-gecertificeerde
rde
bedrijven ophangen met de
e
voordelen die zij genieten, dan
kunnen die bedrijven al sneller
eller
geholpen worden bij de grens.’
rens.’

“

Ethiopië is een
d met
prachtig land
ariatie
een grote variatie
ur
aan natuur

“

‘En dan vlieg je op 30 november naar
Ethiopië’, vervolgt Fred zijn verhaal.
Afgesproken was dat hij tijdens de
tussenstop in Turkije, zijn Engelse
collega Jane Sewell zou ontmoeten.
Jane werkt voor de Engelse Douane
en is als AEO-expert aan de missie
toegevoegd om Fred te assisteren.
‘Ethiopië is een enorm land’, vertelt
Fred verder. Bijna twee keer zo groot
als Frankrijk en er wonen zo’n 90
miljoen mensen. De workshop vond
plaats in Addis Abeba, de hoofdstad
met zo’n 3 miljoen inwoners. Fred laat
me wat foto’s zien. Addis Abeba is een
stad van grote tegenstrijdigheden. De
huisjes zijn er klein en bouwvallig, er
staan oude versleten auto’s langs de
stoep en de mensen die er lopen zijn
armoedig gekleed. Een heel contrast
met de enorme en moderne
gebouwen die hij op de volgende
foto’s laat zien. ‘Veel van deze
gebouwen zijn door de Chinezen
gefinancierd’ vertelt Fred. ‘De
economie van Ethiopië groeit hard
want het land is rijk aan grondstoffen
en mineralen, dat trekt Chinese
investeerders aan’.

Prachtig land
Tijdens zijn verblijf in Addis Abeba,
kreeg Fred een aantal keren de
gelegenheid om de stad en de
omgeving te verkennen. Voordat hij er
naartoe ging had hij een beeld van
een dor, droog en stoffig land, bekend
om zijn hardlopers. Na zijn reis heeft
hij die beelden moeten bijstellen.
‘Ethiopië is een prachtig land met een
grote variatie aan natuur’, vervolgt hij.
Hij laat me wat foto’s van de heuvels
rond Addis Abeba zien, die begroeid
zijn met groene bomen. De workshop
werd afgesloten met een strategisch
seminar met het hogere management
van de ERCA, de WDO, vertegenwoordigers van het Nederlandse
bedrijfsleven en de Nederlandse
Ambassade. ‘Het was een fantastische
tijd in Afrika’, besluit Fred. ‘Ik zou zo
weer meegaan als me dat werd
gevraagd’. Nog even bekijken we zijn
foto’s en in zijn ogen zie ik dat hij een
bijzonder avontuur heeft
meegemaakt.
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Nieuws uit het Georganiseerd
Overleg Belastingdienst (GOBD)
De snel dichterbij komende sluiting van diverse belastingkantoren en herbelegging van
werkprocessen roept bij veel collega’s vragen en emoties op. Waar mag of moet ik naar
toe? Kan ik gedwongen verplaatst worden? Is er nog wel werk voor mij dat ik leuk vind?
Hoe behoud ik mijn motivatie? Moet ik extra reistijd en -kosten gaan maken? Wie vergoedt
dat? Moet ik omgeschoold worden? Heb ik een werkgarantie?

In het memo Afspraken Flexpool van 3 februari 2014 heeft
Directeur Human Resource Belastingen (HR) Jan Willem
Millenaar de afspraken die zijn gemaakt tijdens het
overleg met de GOR Belastingen (22-1-2014) en het GOBD
(30-1-2014) formeel bekrachtigd.
Enkele in het oog springende afspraken zijn:
• In de Flexpool worden de medewerkers begeleid naar
structureel werk. Alle afwegingen die tot een match
tussen een medewerker en structureel werk kunnen
leiden, worden uitsluitend binnen de Flexpool gemaakt.
• Er worden geen klikgesprekken gevoerd met de nieuwe
leidinggevende.
• In afwachting van de definitieve plaatsing in een
segment krijgen medewerkers in de Flexpool tijdelijk
werk binnen de bandbreedte van hun (groeps)functie.
Eventueel ook bij andere dienstonderdelen. Het
tijdelijke werk vindt plaats op de gekozen locatie: dit is
de plaats waar het kantoor waarvoor gekozen is, is
gevestigd. De functionele aansturing vindt plaats door
een teamleider van het segment met het tijdelijke
werkaanbod en de hiërarchische aansturing door de
teamleider Flexpool.
• Medewerkers worden direct na het maken van hun
keuze in een Flexpool geplaatst, als ze er in de ‘gesloten’
belangstellingsregistratie niet voor hebben gekozen om
met het werk mee te gaan. Plaatsing geldt tevens als

Frank
Verweij
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duidelijk is dat er geen directe match met structureel
werk mogelijk is. Ook wordt tot plaatsing overgegaan
als de medewerker niet heeft gekozen voor een ander
te concentreren proces, indien die keuze wél tot de
mogelijkheden behoorde.
• Als medewerkers niet met het werk meegaan, kan de
continuïteit eisen dat zij dat werk wel tijdelijk blijven
doen. In de Flexpool worden zij dan voor een
afgesproken periode ingezet op dat werk. Deze
medewerkers behouden gedurende die periode wél de
mogelijkheid om via een match op structureel werk in
een segment te worden geplaatst.
• Medewerkers worden vanuit de Flexpool zo snel
mogelijk op structureel werk in een segment geplaatst.
Indien er meer medewerkers in aanmerking komen voor
plaatsing op die structurele werkzaamheden dan dat er
op dat moment beschikbare plaatsen zijn, dan kan het
Managementteam Belastingen besluiten om tóch alle
medewerkers te plaatsen. Dit dient wél verantwoord te
geschieden, want in voorkomende gevallen waarin dat
niet kan, zal een plaatsingsvolgorde worden
gehanteerd op basis van het begrip ‘directe
inzetbaarheid’. Daarbij spelen de criteria ‘genoten
opleiding dan wel duur van de te volgen opleiding’ én
‘kennis van en de ervaring met het desbetreffende
werk’ een rol. Tenslotte kan - in het geval meerdere
kandidaten voor het werk in aanmerking komen -

•
•

•
•

worden beslist dat ‘anciënniteit’ (lees: het aantal
dienstjaren) de doorslag geeft.
De Directeur Flexpool neemt het besluit over de
definitieve plaatsing van de medewerkers.
De Flexpool is een tijdelijke voorziening die uiterlijk een
half jaar na de transitieperiode door de Algemeen
directeur Belastingen en de medezeggenschap
geëvalueerd zal worden.
Een Toetsingscommissie zal de procedureafspraken in
voorkomende gevallen toetsen.
De commissie, bestaande uit een afgevaardigde van de
DGBel en de medezeggenschap (lees: GOR én GOBD),
rapporteert periodiek aan de directeur HR.

Digitaal formulier
Han Vonk neemt namens de NCF deel aan de GOBDvergaderingen. Hij vertelt dat Hans Blokpoel onlangs aan
iedere teamleider het informatiepakket ‘Belastingbrede
Belangstellingsregistratie’ beschikbaar heeft gesteld. Het
is de uitdrukkelijke bedoeling dat de teamleider zo
spoedig mogelijk een open gesprek gaat voeren met ieder
teamlid, zodat de antwoorden op de in de eerste alinea
genoemde vragen helder worden. De teammedewerker
wordt, zonder enige dwang, in de gelegenheid gesteld
om zijn wensen kenbaar te maken. Medewerkers die er
voor kiezen om met het werk mee te gaan, óf om naar een
andere locatie te gaan, kunnen mogelijk aanspraak maken
op een aantal faciliteiten (o.a. opleiding, omscholing,
bijscholing en vergoeding van reistijd en -kosten). Deze
faciliteiten kunnen - in samenspraak met de medewerker
- door de teamleider worden vastgelegd in de digitale tool
‘Digitaal formulier’. In deze tool is zelfs een ANDrouteplanner ingebouwd. Om tot een uniforme
toepassing van de regelgeving te kunnen komen,
beoordelen de HR-adviseurs vervolgens gezamenlijk de

Uitgave 19 - april 2014

formulieren. Na het bindende advies van het zogenaamde
HR-supportteam keurt de nieuwe teamleider de
faciliteiten daarna goed.
Met betrekking tot de faciliteiten opleiding, omscholing,
bijscholing en vergoeding van reistijd en -kosten, kan nog
worden opgemerkt dat sprake kan zijn van ‘het hebben
van geen recht op enige aanspraak’. Dit is specifiek het
geval, als je al werkzaam bent op de locatie waar jouw
werkproces wordt geconcentreerd. Je hebt dan namelijk
geen locatiekeuze en je blijft verplicht in dat proces
werkzaam. Op grond daarvan kom je niet in aanmerking
voor extra faciliteiten. In alle andere gevallen kan je wél
aanspraak maken op de hierboven genoemde faciliteiten.
Jouw teamleider kan je vertellen op welke faciliteiten je
recht hebt en deze vervolgens, in overleg met jou,
vastleggen in het ‘Digitaal formulier’.

Tot slot
In de eerste alinea van dit artikel is de vraag opgenomen:
Hoe behoud ik mijn motivatie? Wel, qua rechtspositie is
alles nagenoeg 100% dichtgetimmerd door het memo
Afspraken Flexpool. De medezeggenschap en (de
ambtenaren van) Jan Willem Millenaar hebben dit memo
vol overgave, mede in jouw belang, in elkaar gesmeed. De
uitdaging is nu aan jou om de motivatiehamer uit jouw
eigen ‘gereedschapskist’ te halen
en voortvarend aan de slag te
gaan met het opbouwen van de
‘nieuwe’ organisatie. Wellicht
kan je het op die manier écht
leuker en gemakkelijker maken
op jouw werk. Dit is van belang
voor zowel jezelf, je collega’s en
je werkgever, de Belastingdienst.
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Doen wat werkt
Het is lente en zoals het deze tijd van het jaar betaamt, kijken we met een roze bril, of dan
toch op zijn minst met een frisse blik de wereld in. Wat ons daarbij gaat helpen is een berg
positiviteit. We hebben bij de Belastingdienst Lean, Het Nieuwe Werken, Activiteitgericht
Huisvesten, Projectmatig Werken, Programma Leiderschap, maar geen van deze modellen
benaderen het ‘roze bril’ kijken zoals Appreciative Inquiry.

Positief benaderen
Appreciative Inquiry (AI), oftewel
‘Waarderend Onderzoeken’, wordt
binnen de dienst opgepakt om onze
gesprekscycli te ondersteunen. Je
kunt hierbij denken aan beoordelingstrainingen die worden gegeven door
de Academie, maar ook het
Employability Center van de
Belastingdienst gebruikt het ter
ondersteuning van haar selectiemethode. De selecteurs die de
afgelopen maanden vele kandidaten
hebben geworven voor ITI
(Intensivering Invordering en
Toezicht), werden dankzij AI getraind
om kandidaten bij selectiegesprekken
positief waarderend te benaderen. In
plaats van te benoemen van wat niet
goed gaat (minimaliseren), streeft
deze methode naar het benoemen
van wat wel goed gaat
(maximaliseren). De focus is daarbij
vooral gericht op waar de kracht zit
in de mens en op ‘doen wat werkt’.
De achterliggende gedachte is dat in
het positieve veel constructieve,

Aurora
Guds
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activerende kracht verborgen ligt. Dit
in tegenstelling tot het negatieve dat
eerder een destructieve en
verlammende werking heeft.
Belangrijk gegeven is dat waarderend
onderzoeken uitgaat van echte
praktijkervaringen en niet werkt met
mooie ideeën en dromen alleen. Zo
passen selecteurs dit principe toe bij
selectiegesprekken, door de
kandidaten te vragen naar hun
succesverhalen om via deze weg door
te kunnen vragen op hun
competenties.

Roze bril
Ik besluit de grondbeginselen van
‘Waarderend Onderzoeken’ eens uit
te testen om te kijken wat het
oplevert. Daarom zet ik mijn collega’s
de roze bril maar eens op. Ik ga dus
het lef hebben om drie collega’s te
vragen naar hun positieve kijk op hun
werk. Theo Poulussen, werkt als
klantmanager bij de Douane
Amsterdam en is verantwoordelijk
voor een pakket individuele

accijnsklanten. Ik leg hem uit dat ik
niet wil weten wat er allemaal niet
goed gaat bij hem op de afdeling,
maar dat ik wil weten wat er nu juist
wél goed gaat. Het gesprek begint
wat zoekend, maar uiteindelijk komt
de positieve energie los. Theo vertelt
dat er sinds de reorganisatie van de
Douane in 2010 flink wat
veranderingen zijn geweest binnen
het klantmanagement. Door de
nieuwe landelijke klantweging,
waarbij klanten opnieuw zijn
gerubriceerd, zijn er nieuwe
klantpakketten ontstaan. Als gevolg
daarvan is er een nieuw bedrijvencontactpunt ingericht en werd de
inrichting van het klantmanagement
opnieuw bezien. Theo vervolgt zijn
verhaal en vertelt dat tien jaar
geleden, bij de inrichting van Douane
West, al door de klantmanagers en
medewerkers van de administratieve
controle, de wens werd uitgesproken
om branchegericht en met
taakspecialistische clusters te gaan
werken. Dus, niet alle klanten op een

hoop gooien, maar per thema de
klanten indelen en behandelen. Het
toenmalige management zag daar
geen brood in. Nu is er wél gekozen
voor die branche-gerichte werkwijze
en het werkt naar ieders tevredenheid.
Theo is nu met een collega
verantwoordelijk voor de individuele
accijnsklanten en zo zijn er meer
specialisaties. Er is nu meer kennis
aanwezig van specifieke regelgeving
en de klant is centraal komen te
staan. Als ik vraag hoe het komt dat
het project en de herinrichting zo
geslaagd zijn, antwoord hij dat dit
komt doordat de projectgroep heeft
geluisterd naar de ideeën van
medewerkers. De projectgroep werd
niet geleid door een teamleider, maar
bestond uit de medewerkers van de
afdelingen zelf. Natuurlijk had het
management wel een rol. Een hele
belangrijke zelfs: het management
bepaalde de kaders, de kwaliteitscriteria en de juridische kaders.
Oplossingen en ideeën werden echter
aangedragen door de medewerkers.
verandering van onderop dus. Theo
zegt helemaal achter de volgende
formule te staan: Effect=Kwaliteit x
Acceptatie. ‘Die formule toont aan
dat je als management wel allemaal
top-ideeën kunt hebben, maar als het
niet geaccepteerd wordt door
medewerkers, gaat het nooit werken.’
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Samenwerking
Theo is op dreef en komt met een
tweede voorbeeld. Klantmanagers
zijn professionals die zelfstandig
werken aan hun eigen klantenpakket.
Het gevaar bestaat dat ze daardoor
niet meer van hun 'eilandje’ komen
en allemaal op hun eigen manier met
hun klanten omgaan. Omdat Theo dit
‘verkokerd werken’ niet efficiënt
vindt, is hij begonnen om een
intensieve samenwerking te zoeken
met een andere klantmanager met
hetzelfde pakket. In die samenwerking hebben hij en zijn collega
gewoon de verantwoordelijkheid
over een eigen klantenpakket, maar
behandelen zij de klanten zo goed als
samen. Het voordeel is dat beiden
klantmanagers nu een sparringpartner hebben. Allebei kunnen zij zo
hun ideeën voorleggen en kan er
kennis getoetst worden; samen weet
je meer. Daarnaast is de klant er ook
mee geholpen omdat er zo een
natuurlijke achtervang is ontstaan. Zo
is iedereen blij en is er een win-winsituatie gecreëerd.

Afstemming
Ik voel ook Tanja Vons aan de tand.
Zij is regiovakgroepcoördinator
invordering van de voormalige regio
Holland-Midden (Haarlem, Hoofddorp
en Leiden). Haar standplaats is
Hoofddorp. Ze houdt zich voornamelijk

bezig met het op peil houden van de
invorderingskennis van collega's en
geeft (gevraagd en ongevraagd)
invorderingsadvies aan collega's en
management. Tanja hoeft niet lang
na te denken als ik haar vraag waar
zij blij van wordt in haar dagelijkse
werkomgeving. Tanja wordt blij van
de afstemming en de samenwerking
tussen het invorderingsproces en de
controle-afdeling. In de praktijk
maakt ze vaak mee dat medewerkers
van verschillende aaneensluitende
processen weinig afstemming met
elkaar zoeken. ‘Sommige collega's
hebben nog steeds een houding van:
“Dit is mijn middel en daar ben ik
verantwoordelijk voor.” Met zo’n
houding loopt het niet’. Tanja laat
weten afspraken te maken met
controlemedewerkers om dit anders
te doen. Voordat een controlemedewerker het rapport kant-enklaar op haar bureau ploft, loopt die
eerst even langs om het concept met
haar af te stemmen. ‘Het gaat erom
om afstemming te zoeken over zaken
die anders later in het proces
problemen kunnen opleveren. Zijn er
verhaalsmogelijkheden, is de klant
wel vindbaar of welke formele
aspecten moeten we nu al regelen
zodat we straks het geld kunnen
binnen halen? Invorderaars en
controlemedewerkers, de ketenpartners, zijn eigenlijk ook klant van
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Ketenpartners

“

Het werkt goed om de taken
te verdelen en met elkaar te
sparren. De onderlinge dynamiek
houdt je scherp omdat je elkaars
klankbord bent en elkaar aanvult

“

elkaar. Daarom is het belangrijk om
even af te stemmen wat je van elkaar
nodig hebt. Helemaal mooi is als
voorafgaand aan een controle of als
een controle net is aangevangen deze
afstemming al plaatsvindt. Als dat
vloeiend en goed gaat, verhoogt dat
de kwaliteit van de controle en het
rapport en zal het uiteindelijke
resultaat eerder worden behaald’.

Tenslotte informeer ik bij Ben Valstar
naar zijn positieve werkervaringen.
Hij is accountmanager en werkzaam
bij Belastingdienst/Toeslagen. We
spreken een paar gebeurtenissen
door en hij wordt merkbaar
enthousiast als we het hebben over
een project dat hij heeft gedraaid,
samen met een ander collega. Het
gaat daarbij om een project bij
IM-Dienstverlening (de uitrol van een
nieuw systeem op alle belastingkantoren) waarvoor hij de
implementatie voor zijn rekening
nam. Ben werd gevraagd om het
implementatietraject te trekken, en
kreeg de ruimte om het op zijn eigen
manier tot een goed einde te
brengen. Hij nam het besluit om er
een collega bij te halen met wie hij al
veel had samengewerkt en op wie hij
al redelijk was afgestemd. Het was
duidelijk dat voor hem het resultaat
telde en dat persoonlijk succes niet
eens in zijn hoofd opkwam. ‘Het
werkt goed om de taken te verdelen
en met elkaar te sparren. De
onderlinge dynamiek houdt je scherp
omdat je elkaars klankbord bent en
elkaar aanvult’. Uiteindelijk heeft
Ben, in samenwerking met zijn
collega, er voor gezorgd dat het
systeem op alle kantoren succesvol
werd uitgerold.

Kassa
Wat heeft deze positieve blik nou
eigenlijk opgeleverd?
Om te beginnen leverden deze
gesprekken voelbaar een hoop
positieve energie op omdat we het
alleen maar hadden over dingen die
goed gingen. We praatten met elkaar
over de stip op de horizon. Daarnaast
zijn we wijzer geworden over wat
volgens de werkvloer werkt.
Kijken met een positieve blik levert
dus wat op, maar er is meer. Als je
naar deze ervaringen kijkt, dan valt
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het eigen initiatief van de
medewerkers op. Hun initiatief om
samen te werken, om af te stemmen,
om gewoonweg te doen wat werkt.
Deze medewerkers hebben zonder
het zelf te benoemen als een
succesfactor, actief bijgedragen aan
de positieve ervaring: eigen initiatief
loont! Behalve bovengenoemde
succesfactoren is het dus belangrijk
dat je als medewerker ziet wat er
beter kan en daar ook naar handelt.
Dus niet met de pakken neer gaan
zitten maar doen wat werkt, want
daarmee maak je het verschil!

De stip aan de horizon van de
werkvloer:
• Verandering ingegeven van
onderop.
• Branchegerichte en taakspecialistische samenwerking.
• Afstemming en samenwerking
in de keten; ketenpartners zijn
elkaars klanten.
• Onderlinge samenwerking,
collegiale toetsing.
• Professionele ruimte voor
eigen invulling van het werk.

Waarom hebben we nog steeds
geen cao?
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Het jaar 2014 dreigt voor
rijksambtenaren het vierde jaar op rij te worden zonder cao. Een tijdperk dat we uiteraard
nooit hebben gewild. Dat het toch zover heeft kunnen komen, heeft te maken met een
kabinet dat jarenlang een harde nullijn afkondigde, maar ook met een bewuste keuze van
de vakbonden om in te zetten op een goed sociaal beleid.

Nullijn blokkade voor cao
De vorige cao liep af op 1 januari 2011. Eind 2010 zijn de
vakbonden de onderhandelingen gestart over een nieuwe
cao. Wij hadden daarbij twee belangrijke eisen: koopkrachtverbetering en werkzekerheid. De economische
crisis leidde er al in 2010 toe dat het kabinet de nullijn
afkondigde. Overheidswerkgevers mochten aan geen
enkele cao-tafel een loonsverhoging afspreken. Als
braafste jongetje van de klas hield BZK zich daar keurig
aan. Ook de jaren erna hield het kabinet en dus ook BZK
vast aan een harde nullijn. We hebben tot het voorjaar
2012 geprobeerd een goede cao af te sluiten, maar kregen
dat (net als de bonden in andere overheidssectoren) niet
voor elkaar.

Onderhandelingen over sociaal beleid
Onze andere eis, werkzekerheid, werd intussen steeds
belangrijker. De rijkstaakstellingsplannen vlogen ons om
de oren. Het Sociaal Flankerend Beleid (SFB) liep af op 1
januari 2012. Het werd dus steeds belangrijker om tijdig
een nieuw sociaal beleid af te spreken. Omdat de
cao-onderhandelingen vastliepen op onze looneis, kwam
ook het overleg over een nieuw sociaal beleid in het
gedrang. In de lente van 2012 hebben we daarom besloten
om ons volledig te richten op werkzekerheid en dus op
een nieuw sociaal beleid. Een jaar later lukte het ons om
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(na veel verwikkelingen) het Van-Werk-Naar-Werk-beleid
(VWNW-beleid) af te spreken. Met dit VWNW-beleid
hebben we een goed pakket aan voorzieningen
afgesproken. Maar nog belangrijker: met het VWNWbeleid hebben we één van onze cao-eisen, werkzekerheid,
binnengehaald. Iedereen die overtollig wordt vóór 1
januari 2016 heeft de garantie dat hij van werk naar werk
wordt begeleid.

Het wordt tijd voor een goede cao
Rijksambtenaren hebben sinds 2010 geen loonsverhoging
meer gehad. Waar daar aan het begin van de economische
crisis nog begrip voor was, is dat begrip zo langzamerhand
verdwenen. Jarenlang geen loonsverhoging in een tijd dat
de kosten stijgen, leidt tot een enorme achteruitgang in
koopkracht. Waar in de markt al weer enkele jaren
loonsverhogingen worden afgesproken, houdt het
kabinet ook in 2014 nog vast aan de nullijn. Pas in 2015 is
het kabinet bereid om loonruimte te bieden. De NCF vindt
dat het tijd wordt om een cao af te spreken. Niet alleen is
een loonsverhoging hard nodig, maar er zijn nog vele
onderwerpen die in een cao geregeld moeten worden en
die nu al jaren blijven liggen. Onze cao-onderhandelaars
hebben vorig jaar een goed VWNW-beleid afgesproken.
Het is nu tijd dat ze een goede cao kunnen afspreken.
Daar hebben de rijksambtenaren recht op.
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De hel van de BelTel
Na de ontdekking van grootschalige toeslagfraude door Oost-Europeanen, heeft de
toenmalige staatssecretaris Frans Weekers actie ondernomen. Vanaf 1 december 2013
geldt, om fraude beter te kunnen bestrijden, nieuwe regelgeving voor het aanvragen en
het uitbetalen van toeslagen. Deze nieuwe regels hebben tot grote problemen bij de
BelastingTelefoon geleid. Wekenlang was het bijna onmogelijk om de BelastingTelefoon
telefonisch te bereiken. De telefoonlijnen bleven bezet of medewerkers konden geen
afdoende oplossing bieden bij ingewikkelde vraagstukken. Frustratie en boze reacties
vanuit de burgerij alom. Begrijpelijk in veel gevallen, maar hoe zag het er eigenlijk uit aan
de andere kant van de telefoon? Hoe verging het de telefonisten/ informanten van de
BelastingTelefoon?

Het nieuwe werkpakket, het invoeren
van het International Bank Account
Number (IBAN) en de aangepaste
regelgeving, voorzien of niet, leidde
tot een gigantische verhoging van de
werkdruk bij de medewerkers. Tel
daar de centralisatie van
mankrachten en het sluiten van
kantoren bij op en je hebt een ramp
in de maak. Niet alleen een ramp
voor de mensen van de werkvloer,
maar ook voor de leidinggevenden,
die de verantwoordelijkheid hadden
om aan de eisen van Den Haag te
voldoen.
Een stortvloed aan werk dwong het
management om impopulaire
maatregelen te treffen op de
werkvloer. Méér werk moest plots
door minder mensen gedaan worden.
Daar kwam het gewoon op neer,
maar ook telde mee dat de
medewerkers met een relatief
onbekend werkterrein werden
geconfronteerd. Hard werken in een
onzekere situatie dus. Hoe haal je nu
in zo`n situatie het uiterste uit je
medewerkers? Gewoon, door alles

Peter
Barendse
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dat de productie in de weg staat uit
te bannen. Onderzoeken werden
verricht, LEAN-trajecten werden
aangezwengeld en er werd een
aangescherpt huisreglement
opgemaakt én geïmplementeerd.
Mobiele telefoons moesten uit,
gebruik van vrij internet werd
verboden, ten hoogste drie minuten
plaspauze per uur en korte broeken
moesten voldoen aan een bepaalde
minimale lengte. Tja, het zal z’n nut
hebben, maar wij zijn toch allemaal
volwassen mensen? Naar mijn idee
begon de Beltel steeds meer trekken
te vertonen van een vooroorlogs
regime en steeds minder te lijken op
een moderne werkgever anno 2014.

Management
De waarheid van het management is
van een heel ander kaliber. Hun
targets worden opgelegd door Den
Haag. Maar in veel gevallen staat al
vanaf het begin vast dat deze niet
haalbaar zijn, hoe hard je jouw
mensen ook laat werken. Hoe
motiveer je dan jouw mensen om te
presteren, terwijl er geen einde in

“

De waarheid van
het management
is van een heel
ander kaliber. Hun
targets worden
opgelegd door
Den Haag.

“

Problemen

zicht is en er ook nog eens een
centralisatie van werkprocessen als
een zwaard van Damocles boven het
kantoor hangt? Wanneer houden
mensen nog van jou en wanneer ben
jij een beul? Lastige vraagstukken die
in sommige gevallen tot verwrongen
oplossingen hebben geleid, waarbij
de scheidslijn tussen nut en noodzaak
sterk vervaagde. Zoals bijvoorbeeld
het beoordelingssysteem op ‘goede

Overhead
Bij de BelTel werd alles uit de kast
getrokken om de verhoogde
werkdruk aan te kunnen pakken.
Nou ja, bijna alles. Een oplossing die
naar mijn mening niet (voldoende)
werd aangegrepen, was om te
bezuinigen op de overhead. Een
voorbeeld. In bedrijven waar vijf
lagen overhead niet ongewoon is,
wordt in tijden van nood als eerste
gesneden in de onderste lagen van
het bedrijf. Het gewone werkvolk is
immers makkelijk te vervangen. Het
vergt weinig tijd en investeringen om
nieuwelingen op hetzelfde niveau te
brengen. Pas als de situatie echt
onhoudbaar dreigt te worden, komen
de managers in beeld. Maar feitelijk
is het bedrijf tegen die tijd allang
moreel failliet, want het kan niet
langer het product leveren wat van
haar wordt verwacht. Niet omdat ze
dat niet wil, maar simpelweg omdat
ze dat niet meer kan. De werkvloer,
die het daadwerkelijke werk moet
verrichten en waaraan het bedrijf zijn
bestaansrecht ontleent, wordt
uitgedund en de managementlagen,
al dan niet verschoven naar
gelijkgeschaalde functies, blijven in
stand. Dit verschijnsel speelt volgens
mij ook bij de BelastingTelefoon. De
gewone medewerker betaalt
hiervoor de prijs door zich het vuur
uit de sloffen te lopen. Steeds méér
en méér en méér.

“

Kop dicht en
doorwerken

“

of foute’ telefoongesprekken met
belastingplichtigen. Bij medewerkers
werd bij een vijftal gesprekken
meegeluisterd. Vervolgens bepaalde
men of het gesprek ‘goed of fout’
was verlopen en deze uitkomst werd
weer meegenomen in de beoordeling
van de betreffende medewerker. Een
zéér stressvolle exercitie die meer
weg had van een examen dan van
een hulpmiddel. Een verbeteringstool voor de één, bleek zo een
machtsmiddel voor de ander te
worden.

gewoon zoals de Telegraaf kopte:
‘Kop dicht en doorwerken’. Die boog
kan echter niet lang gespannen
blijven. Wanneer dit principe de
regel wordt, dan gaat dat ten koste
van de inzetbaarheid en de
gesteldheid van de medewerkers.
Dat gebeurde dus ook bij de
BelastingTelefoon.
De oplossing lijkt mij eenvoudig;
stimuleer de uitstroom van managers
naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven,
zodat er geld beschikbaar komt voor
meer handen aan de telefoon. Het
takenpakket van de direct leidinggevende zou daarnaast meer richting
‘meewerkend voorman’ moeten
verschuiven. Zo leer je jouw
medewerkers per slot van rekening
het beste kennen en kun je hen het
beste ondersteunen.

Ziekteverzuim
Toen mij deze situatie bij de
Belastingtelefoon ter ore kwam, heb
ik contact gezocht met Bart Effting.
Bart is OR-lid bij de BelastingTelefoon
en behandelfunctionaris C. Hij heeft
de problemen zelf van dichtbij
meegemaakt en heeft samen met de
bestuurder naar oplossingen gezocht.
‘Sinds zeven maanden ervaren wij bij
de BelastingTelefoon een enorm
hoge werkdruk. Het probleem ligt
niet direct bij het harde werken. Dat

hoeft niet erg te zijn, maar het voelt
alsof het nooit ophoudt. Deze
uitzichtloze situatie is wat de
medewerkers opbreekt. Dat uit zich
in een verhoogd ziekteverzuimpercentage. Vroeger hadden wij
slechts 3 procent ziekteverzuim, maar
dat steeg snel naar 7 procent. Dat is
een flinke stijging en komt gewoon
doordat onze mensen het niet meer
aankunnen. Ze raken overwerkt en
ongelukkig.
Bij de BelastingTelefoon zijn wij
echter altijd al een hechte club
geweest en is de sfeer onderling
goed. Dat heeft ons voor veel meer
ellende behoed. Wij zetten altijd
onze schouders eronder, maar soms
wordt het gewoon te veel.’

Leuke dingen
Bart legt uit dat het tegenwoordig
beter gaat. ‘Het ziekteverzuim is
inmiddels weer iets gedaald, naar 6
procent en de OR heeft een aantal
successen binnengesleept. Zo is de
beoordeling aan de hand van die vijf
telefoongesprekken tegenwoordig
een kwaliteitsmeting geworden. Je
wordt er dus niet meer op
afgerekend, maar je ontvangt tips en
ondersteuning ter verbetering. Ook
de huisregels zijn aangepast. Bart
moet een beetje meewarig grinniken
als hij over dit onderwerp vertelt. ‘De
interpretatie, uitvoering en het
nutsbesef van deze regels verschilden
nogal per leidinggevende. Sommigen
waren erg strikt. Gelukkig zijn de
huisregels nu een stuk vrijer. Er zitten
nog een paar leuke dingen voor de
Belastingtelefoon in het verschiet,
maar daar mag ik niets over zeggen!’

Signalen en oplossing
Een teken dat een dergelijk proces in
gang wordt gezet, is het ‘all hands on
deck- principe’, waarbij alles aan de
kant wordt geschoven ten faveure
van de productie. Geen tijd voor
opleidingen, bijscholingen en alle
andere ‘verspillingen’ die vooruit
kunnen worden geschoven, maar
Uitgave 19 - april 2014
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Wat betekent dit voor ons?

Versobering van
de pensioenopbouw
‘Dekkingsgraadtekorten, noodgrepen, kortingen, gaten tussen pensioenverwachtingen en
pensioenuitkomsten en geschaad vertrouwen’. Zomaar wat termen die de afgelopen tijd
de revue passeerden. In 2014 gaan we in met iets meer nettoloon, omdat we jaarlijks iets
minder pensioen opbouwen en de pensioenkorting van 2013 door het ABP werd
teruggedraaid.

Klein stapje vooruit
Zo werden we vorig jaar allemaal (gepensioneerden en
actieven) nog onaangenaam getroffen door de
allerlaatste noodgreep die het ABP moest doen om de
financiële gezondheid te herstellen; een korting van de
pensioenopbouw of het pensioen met 0,5%. Nu vijf jaar
na de financiële crisis is de dekkingsgraad voor het ABP
weer voldoende hersteld. De noodgreep van vorig jaar,
het korten, werd ongedaan gemaakt. Niet met
terugwerkende kracht, maar in april 2014 wordt de 0,5%
weer aan jouw opgebouwde pensioen toegevoegd. Een
klein stapje vooruit dus.

Versobering van de pensioenopbouw
De pensioenpremie bedroeg in 2013, 25,4% van het
pensioengevend salaris. Vanaf 1-1-2014 daalt de premie
naar 21,6%. Ongeveer twee derde van deze premie
betaalt de werkgever, ongeveer een derde betaal jij. Door
de daling ontvang je in 2014 iets meer nettoloon.
Daartegenover staat wel de versoberde opbouw die het
kabinet heeft opgelegd. Hierdoor zul je langer moeten
doorwerken om hetzelfde pensioenresultaat te krijgen.
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Versobering van je pensioenopbouw per jaar van
2,05% (franchise* €10.950) naar 1,95% (franchise*
€11.150). Dit geldt alleen voor je pensioen dat je vanaf
1-1-2014 opbouwt. Er verandert niets aan het
pensioen dat je al hebt opgebouwd vóór 1-1-2014.
Voor gepensioneerden geldt deze versobering dus niet.
*Franchise = dat deel van je salaris waarover geen
pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van
je loon afgetrokken voordat de pensioenpremie
berekend wordt. Er wordt alleen pensioenpremie
betaald en pensioen opgebouwd over het deel van
het salaris dat boven de franchise ligt.

Premieverlaging en indexatie
Gepensioneerden kunnen nogal eens verbaasd reageren.
Waarom hoeven werknemers minder premie te betalen
terwijl de pensioenen voor gepensioneerden niet kunnen
worden geïndexeerd? Dit staat echter los van elkaar. Het
besluit om de pensioenpremie te verlagen volgt uit de

versobering van de pensioenopbouw. Een werknemer
bouwt dus vanaf 1 januari dit jaar minder pensioen op en
betaalt daarvoor (in de vorm van pensioenpremie) een
lagere ´prijs´. Het indexatiebesluit daarentegen hangt af
van de financiële positie van het ABP (de dekkingsgraad).
Aangezien het herstel nog broos is, is door het ABP
besloten om niet te indexeren. Om dezelfde reden is ook
besloten dat werknemers en werkgevers nog wel steeds
blijven betalen aan de 3% extra herstelopslagpremie. Ook
dit is nog niet opgeheven.

Wat is indexatie?
Verhoging van je pensioen met de gemiddelde
stijging van de lonen in de sectoren overheid en
onderwijs. Indexatie is alleen verantwoord als het
ABP-bestuur vindt dat de financiële positie van het
fonds dit toelaat. De gemiste indexatie over 2008 t/m
2013 bedraagt inmiddels 9%.
De laatste indexatie was in 2009 namelijk 0,28%
(prijzen ging met 1,2% omhoog)
Over 2010 0% (prijzen gingen met 1,3% omhoog)
Over 2011 0% (prijzen gingen met 2,3% omhoog)
Over 2012 0% (prijzen gingen met 2,5% omhoog)
Over 2013: korten van het pensioen met 0,5%
(prijzen gingen met 2,5% omhoog

Jongeren dupe van verdere versobering
pensioenopbouw 2015

zo beoogt het kabinet. Lukt dat niet, dan is dat vooral
nadelig voor de jongere generatie maar ook zullen de
geraamde extra belastingopbrengsten en de door het
kabinet beoogde stimulans voor de economie in gevaar
komen. De Tweede Kamer is hiermee inmiddels akkoord
gegaan.

Wat betekent een lagere opbouw?
Vooral jongeren lopen het risico om onvoldoende
pensioen op te kunnen bouwen. De regering gaat er
bijvoorbeeld onvoldoende vanuit dat je werkloos kunt
worden. Daarnaast gaat de regering er ten onrechte van
uit dat je pensioen jaarlijks geïndexeerd wordt. De
afgelopen jaren is dat bijvoorbeeld niet gebeurd. Verder is
ook niet gegarandeerd dat je lagere opbouw automatisch
leidt tot een lagere betaling van de pensioenpremie. Maar
ook als die wel omlaag gaat, is er een risico want pensioen
regelen is net zoiets als op dieet gaan: dat komt morgen
wel. Maar na morgen is er weer een morgen. We zijn er
niet zo goed in om beslissingen te nemen voor de lange
termijn. Dus wat doen de meeste medewerkers als ze
maandelijks automatisch minder sparen voor hun
pensioen, maar wel een lagere pensioenpremie gaan
betalen? Dan geven ze het extra geld dat ze netto
overhouden, gewoon uit. Dát doel van de kabinetsplannen, zal dan ook wel worden gehaald: de economie
zal ervan profiteren als de pensioenpremies omlaag gaan.
Maar je koopt ook problemen voor de toekomst als de
jongeren van nu straks een grote groep ouderen gaan
worden die onder de armoedegrens terecht komen.

Het kabinet wil een verdere versobering van de
pensioenopbouw vanaf 2015. De Tweede Kamer is
hiermee inmiddels akkoord gegaan. Dit moet dan wel
gepaard gaan met een verlaging van de pensioenpremies,
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10 tips

Hoe blijf je de baas
over je leesstapel
Wat doe je met documenten of
vakbladen die je moet of wilt
lezen? De Beeldkrant? Blogs?
E-mails? Verslagen en onderzoeksresultaten? Kranten, columns,
tijdschriften, handleidingen?
Kortom: hoe hou ik mijn ‘dagelijkse
leeswerk’ bij?
Tien tips:
1. De kracht zit in de beperking.
Wees selectief en lees niet alles
wat los en vast zit. Draai de rollen
om: ga op zoek naar onderwerpen
die jou interesseren in plaats van
alles te lezen dat op je afkomt.
2. Wat lees je allemaal? Maak een
overzicht van alle uitgaven (print
en digitaal) waarop je een
abonnement hebt. Zeg
abonnementen op die je niet
waardeert.
3. Maak een (digitale) leesmap voor
interessante artikelen. Zitten de
door jouw geselecteerde artikelen
er na vier weken nog in? Gooi ze
dan weg. Blijkbaar zijn ze toch niet
interessant genoeg.
4. Wees realistisch. Wanneer je
leesstapel te groot wordt, is het
niet waarschijnlijk meer dat je alles
18

zult gaan lezen. Hoog tijd om te
schiften.
5. Veel mensen zeggen niet prettig
op een beeldscherm te kunnen
lezen. Ze printen liever. Hoewel
het soms inderdaad fijner is om
van een papieren document te
lezen, is het soms ook een kwestie
van wennen en gewoonweg doen.
6. Reserveer tijd om te lezen,
bijvoorbeeld 15 minuten per dag.
Je zou dit na de lunch kunnen
doen om even te ontspannen.
7. Lees niet alleen sneller, maar
bovenal slimmer. Als je van een
artikel de koppen en de eerste
regel van elke alinea leest, weet je
al heel behoorlijk waarover het
gaat. Is het interessant genoeg,
dan kun je dieper de tekst in
lezen. Op http://effectivitijd.nl/
leestest.php test je makkelijk hoe
snel je leest.
8. Durf te beslissen: of je leest het
(en wel nú) óf je gooit het weg (en
wel nú).
9. Houd de stapel actueel. Aangezien
kranten het actuele nieuws
brengen, zijn ze na één of twee
dagen verouderd. Gooi ze daarom
dezelfde week weg. Tijdschriften

en vakbladen behouden hun
actualiteit meestal een maand of
twee. Club- en (vak)
verenigingsblaadjes kun je
weggooien als het nieuwe
exemplaar binnenkomt.
10. Archiveer artikelen die je nog niet
hebt gelezen. Als er een nieuw
project zit aan te komen en je stuit
op een artikel over dat
onderwerp, dan is het zinvol om
dit alvast in de juiste (digitale)
archiefmap te doen. Als het
project van start gaat, kun je het
makkelijk weer tevoorschijn halen.

Ook NCF

Colofon

Ria van Ooijen - Visser

Hoofdredactie
Hans Stoutjesdijk
en Piet van
Sintmaartensdijk
Redactie

Paspoort

Gerard Pereboom,

Huidige werkgever: B/CKC te Utrecht.

Frank Verweij,
Peter van

Opleiding: MBO4 /personeel en arbeid.

Diepen,
Peter Barendse

Loopbaan: Ik ben als secretaresse werkzaam geweest
bij een advocatenkantoor (een afwisselende job) maar
heb ook gewerkt in de thuiszorg en in de avonduren
zelfs als schoonmaakster. Sinds 2005 in dienst bij de
Belastingdienst. Mijn huidige functie bij B/CKC is
coördinator P&O.

en Aurora Guds
Eindredactie
Hans
Stoutjesdijk
Fotografie

Hobby’s en interesses: Ik ben gek op de auto- en
motorsport en ik bezoek dan ook regelmatig met mijn
man het circuit in Zandvoort. Ook vind ik het leuk om,
als een kennis een nieuwe auto heeft aangeschaft,
even een proefritje te maken. De auto- en motorsport
voert weliswaar de boventoon, maar andere sporten
hebben ook mijn belangstelling. Het is al even geleden,
maar ik heb nog gespeeld in het eerste dameselftal van
Elinkwijk. Met mijn vier kleinkinderen naar de
dierentuin is ook altijd een feest.

Dick Klok en
Rob van Polanen
Vormgeving en
opmaak
Digidee CCE,
Enschede
Druk
Quantes
Grafimedia,
Rijswijk

Al vrienden kwijtgeraakt omdat je bij
de Belastingdienst bent gaan werken?
Ik ben daardoor geen vrienden
kwijtgeraakt. Wat ik overigens wel
leuk vind, is dat er mensen zijn die mij
dan met enige ongerustheid vragen
of ik ook alles van hen weet.
Verliefd, verloofd of getrouwd?
Inmiddels ben ik 36 jaar getrouwd.
We hebben twee zonen en een
dochter en ook die zijn
geïnteresseerd in de auto- en
motorsport. Ze mogen ook graag
sleutelen aan motoren.
Huisje boompje beestje. Hoe zie jij
dat voor je over een jaar of tien?
Ik hoop over een jaar of tien mijn
werk nog met hetzelfde plezier te
kunnen doen.
Vorige maand waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ben jij wezen
stemmen?
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Uiteraard. Ik ga altijd stemmen. Het is
de enige manier om invloed uit te
oefenen op het beleid. Bovendien de
gemeente is een belangrijk bestuursorgaan.
‘Leuker kunnen we het niet
maken’, zo luidt de slogan van de
Belastingdienst. Geldt dat ook voor
je privéleven?
Ik heb het prima naar mijn zin. Een
lieve man en we hebben schatten van
kinderen en kleinkinderen. Wat wil je
nog meer.
Nederland heeft goed gescoord bij
de Olympische winterspelen in Sotsji.
Hoe heb jij de Spelen ervaren?
Ik hou van sport, dus dat was
genieten. Dit resultaat was echt
uitzonderlijk, dat zal niet zo gauw
weer gebeuren. Jammer dat we wat
minder te zien kregen van de
Paralympische Winterspelen

Dan de Belastingdienst. De
e leeftijdsopbouw is dramatisch. Merk je daar
wat van in je werkomgeving?
Bij ons komt momenteel een redelijk
aantal jongere medewerkers,
waaronder stagiaires binnen. We
proberen jongeren met oudere
collega’s te laten meelopen voor het
opdoen van werkervaring. Daar
hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Desondanks hoop ik dat
we op deze manier kunnen blijven
doorgaan.

E-mail redactie
Heb je vragen
of opmerkingen
over Bondig?
Mail dan naar
redactie@
ncfned.nl
Verschijnt
6x per jaar
ISSN: 2211-8624

Sinds kort lid van de bond. Wat zou je
onze bestuurders willen meegeven?
Mijn eerste indruk is goed. Voorlopig
zeg ik: ‘ga zo door’. Wanneer ik vind
dat daar aanleiding toe is dan laat ik
mij wel horen.
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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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