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Er is sprake van werk dat verdwijnt en
daarmee verdwijnt de functie van de
medewerker die dat werk nu doet. Deze
medewerker gaat naar het werk- en
mobiliteitsbedrijf Switch.
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Van de voorzitter

Welles of nietes
Je weet natuurlijk nooit of iets goed of slecht uitpakt, maar beslissen voor een ander hoeft
niet. Dat is de reden waarom de NCF de onderhandelaarsovereenkomst voorlegt aan haar
leden. Gewoon omdat de verandering in het bod (hoe die dan ook is samengesteld en wat
je ervan vindt) te groot was om gewoonweg ‘nee’ tegen te zeggen.
Van 1% in 2 jaar ging het bod naar 4,25% in een 2-jarige cao. Is

Switch

dat goed of is dat slecht? Daar mogen de leden wat van vinden.
Wat ik wel weet, is dat onze onderhandelaars hun stinkende
best hebben gedaan.

Wat gaat Switch inhouden? Wat worden de spelregels? Hoe
kom ik erin en hoe kom je er weer uit? Hoelang blijft Switch
bestaan? Wat voor werk komt er in Switch? Het lijkt wel alsof ik
dezelfde vragen weer terug zie komen als bij de Flexpool. In het
Georganiseerd overleg Belastingdienst is er al aandacht voor
deze zaken en in september gaat hierover gesproken worden.
Ik weet dat dit leeft onder jullie en ben net zo bezorgd als
jullie. Op dit moment weten ook wij nog niet meer. Zodra we
meer informatie hebben, dan laten we dat jullie weten.

Investeringsagenda
Zoals jullie weten heeft Wiebes de investeringsagenda bekend
gemaakt. Is die agenda nu van de politiek of van de
Belastingdienst? Goeie vraag en wie het weet mag een
antwoord geven. Of zou de politiek langs deze weg steeds
meer invloed willen krijgen op onze huishouding? Hoe het ook
zal uitpakken, we volgen dit nauwlettend en zullen jullie van
onze stappen op de hoogte houden. Ik ben dan ook erg
benieuwd naar jullie reacties op de investeringsagenda. Wil je
ze mij sturen? Graag!

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

Albert van
der Smissen

Doelmatig openbaar vervoer woon-werkverkeer
Bij de Douane loopt momenteel een
discussie over het begrip ‘arbeidsplaats’. Bij deze discussie gaat het om
het aanwijzen van een tweede
standplaats, waardoor het reizen
naar die plaats geen dienstreis meer
is maar woon-werkverkeer wordt.
Mag bijvoorbeeld een bedrijf dat
regelmatig gecontroleerd wordt,
aangewezen worden als
‘arbeidsplaats’? Wat zijn de gevolgen
voor medewerkers bij het aanwijzen
van meerdere arbeidsplaatsen? Voor
de NCF voldoende aanleiding om dit
in het GOBD van september aan de
orde te brengen.
Wel of geen sprake van
doelmatig openbaar vervoer
woon-werkverkeer?
Medewerkers van Douane Schiphol
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krijgen als ze om zes uur ‘s ochtends
moeten beginnen een hogere
vergoeding woon-werkverkeer.
Want om die tijd is Schiphol niet
doelmatig met het openbaar
vervoer te bereiken. Recentelijk is het
management echter van gedachte
veranderd. Ze vindt nu dat Schiphol
op dat tijdstip wél doelmatig met
het openbaar vervoer te bereiken is.
Kortom, de situatie van de
medewerker is hetzelfde, de
regelgeving is hetzelfde alleen het
management interpreteert de
regelgeving nu anders waardoor
medewerkers slechts nog de lage
vergoeding woon-werkverkeer
kunnen declareren.
Ook dit gaat de NCF aan de orde
brengen in het GOBD van
september.

In de volgende gevallen is er geen sprake
van doelmatig OV en heb jij recht op de hoge
km-vergoeding van € 0,17 / km:

1. De afstand plaats tewerkstelling en
dichtstbijzijnde halte OV is groter dan 1 km.

2. Door de vastgestelde werktijdregeling kun jij de

3.

4.
5.
6.

plaats van het werk met het OV niet bereiken
of verlaten. Het is daarbij niet van belang óf de
eigen woonplaats met het OV te bereiken is.
Het OV stopt minder dan twee keer per uur bij
jouw werk. Ook hiervoor geldt ongeacht van
welke woonplek dit vervoer komt.
Het gebruik van OV brengt door de ligging van
het werk jouw persoonlijke veiligheid in gevaar.
De bedrijfsarts raadt jou om medische redenen
OV af.
De reistijd van woning naar werkplek met het
OV bedraagt minimaal twee uur en deze reistijd
kan met tenminste 45 minuten worden bekort
door met eigen vervoer te reizen.
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Dingen botsen soms en dat mag!

De andere kant
van de donderwolk
Met grote interesse heb ik het artikel ‘Onweer in Belastingland’ van collega Frank Verweij in Bondig 26
gelezen. Met de woorden in dat artikel verwoordt hij naar alle waarschijnlijkheid het gevoel van een grote
meerderheid van onze Belastingdienstcollega’s. Het valt ook niet te ontkennen dat de bekendmaking van de
investeringsagenda voor aardig wat donder en bliksem in Belastingland heeft gezorgd, zeker in het licht van
de (op dat moment) al veel te lang voortslepende cao-onderhandelingen.

Een dermate groot en belangrijk
onderwerp verdient naar mijn
mening echter een meerzijdige
benadering; een benadering waarbij
er niet alleen wordt gekeken naar
alles wat er fout gaat of kan gaan,
maar ook naar het nut en de
noodzaak van een dergelijke
reorganisatie. Kritiek uiten op
dergelijke plannen is altijd
verleidelijk en in dit geval ook vrij
gemakkelijk, maar de vraag die bij
mij opkomt is of enkel schoppen ons
ook daadwerkelijk ergens gaat
brengen.

Ook een
uitgesproken
mening?
Mail deze naar:
redactie@ncf.nl

Verbaasd
Als één van die zogenaamde
‘hooggeschoolde jonge arbeiders
die geworven is ten behoeve van
kwalitatief hoogwaardige ITgestuurde handhaving- en toezichtwerkzaamheden’ heb ik me sinds
mijn indiensttreding in december
2013 dagelijks verbaasd over de
achterstand die de Belastingdienst
heeft op het vlak van datagestuurd
toezicht en ICT. Hoe kan het toch dat
een organisatie met zo veel toegewijde werknemers, die een dermate
belangrijke positie inneemt in onze
maatschappij, er zulke verouderde
werkprocessen op na houdt? De
wereld om ons heen verandert
razendsnel en de Belastingdienst
verandert daarin niet (snel genoeg)
mee. Dit is niet alleen een gemis
voor zowel de Belastingdienst als de
burger, maar het straalt ook een
verkeerde boodschap uit naar de
belastingbetaler. Want hoe kunnen
wij compliant gedrag van een
belastingbetaler verwachten als wij
als dienst zelf zo inefficiënt te werk
gaan? Hoe kunnen wij verwachten
dat mensen hun belastingzaken
tijdig en correct afhandelen terwijl
4

de wildgroei aan brieven die ze van
ons krijgen eerder vragen dan
antwoorden oproept? Natuurlijk zijn
er stappen in de goede richting
gezet, zoals bijvoorbeeld de
vooringevulde aangifte, maar we
zijn er nog lang niet. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden om
het belastingproces zowel voor de
burger als voor de Belastingdienst
zelf eenvoudiger en effectiever te
maken en het wordt hoog tijd dat de
Belastingdienst daar mee aan de slag
gaat. De richting die middels de
investeringsagenda wordt
ingeslagen is daarom voor mij (en
voor vele collega’s met mij) een
logische stap om de Belastingdienst
beter aan te laten sluiten bij de
behoefte van de huidige maatschappij.
Daarnaast zal de verbeterde
toepassing van diepe data-analyse
het werk niet zo zeer complexer
maken, maar zal het werk hierdoor
juist efficiënter kunnen worden
ingericht omdat sneller duidelijk
wordt welke posten de meeste
aandacht verdienen en alle
benodigde informatie voor de
afhandeling op één plek komt te
staan.

Onrust en onzekerheid
Ik ben me er echter terdege van
bewust dat de plannen (of eigenlijk
alleen nog de schetsen daarvan) die
nu op tafel liggen bij veel collega’s
voor onrust en onzekerheid zorgen.
Vragen als ‘bestaat mijn werk straks
nog?’, ‘kan ik straks nog wel
meekomen?’ en ‘wat moet ik dan
gaan doen bij Switch?’ gaan velen
niet in de koude kleren zitten. De
impact die dit alles gaat hebben
wordt naar mijn mening ook door
velen onderkend. Maar om nu te
zeggen dat de investeringsagenda er
toe zal leiden dat ‘laagopgeleid
personeel op korte termijn
grotendeels overbodig wordt’ vind
ik een nogal zwart-witte interpretatie van de plannen. Een
organisatie als de Belastingdienst
heeft juist behoefte aan een
diversiteit van kennis, kunde,
ervaring, achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd. De jarenlange
ervaring van een invorderingsmedewerker is naar mijn mening dan
ook op geen enkele manier meer of
minder waardevol dan de frisse blik
van een jonge data-analist of
gedragswetenschapper. Dat mede-

werkers hun kennis en ervaring in de
nabije toekomst wellicht op een
andere manier of op een andere plek
(binnen of buiten de organisatie) in
zullen moeten gaan zetten betekent
niet automatisch dat hun toegevoegde waarde niet wordt erkend.
Naar mijn mening zit de kracht van
iemands werk juist in het mee
kunnen bewegen met waar de
maatschappij (en daarmee dus ook de
Belastingdienst) behoefte aan heeft,
en niet in het krampachtig vasthouden aan wat men al decennia
lang doet. Ik heb hierbij makkelijk
praten natuurlijk, want ik ben
opgegroeid in een snel veranderende
maatschappij en dit is pas mijn eerste
reorganisatie bij deze werkgever.
Maar ik heb in de jaren dat ik
voorheen in het bedrijfsleven werkte
gezien dat het ook anders kan; dat er
genoeg plekken zijn waar werknemers niet eens de kans krijgen om
mee te veranderen met het werk. Het
feit dat mensen hier (bij de Belastingdienst) 25-jarige of zelfs 40-jarige
ambtsjubilea vieren, geeft wel aan
dat de Rijksoverheid nog niet zo’n
slechte werkgever is.

Begrip
Dit alles neemt niet weg dat ik begrip
heb voor al die collega’s die nu vooral
donkere wolken boven hun hoofd
zien zweven en dat ik blij ben dat
vakbonden zoals de NCF zich zo hard
inspannen voor hun mensen. Als
dochter van een rasechte vakbondsman ben ik groot geworden met de
verhalen over de acties naar
aanleiding van de zoveelste reorganisatie of belastingherziening en
stond ons huis altijd vol met petjes,
fluitjes en spandoeken. Ik zou de
noodzaak voor al dat goede werk
dan ook zeker niet willen bagatelliseren. Want ja: ‘Wij verdienen
een normale beloning. Wij verdienen
een normale waardering. Wij
verdienen normaal respect. Wij zijn
immers normale mensen met normale
gezinnen en doen normaal ons
werk.’, om de voorzitter van deze
vakbond nog maar even te citeren.
Maar houd hierbij in gedachten dat
donder en bliksem voortkomen uit
zowel slecht als goed weer. Dingen
botsen soms en dat mag!
Een warme groet van jullie collega,
Milou Hamels - van Gaans
Uitgave 27 - augustus 2015
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Uit de praktijk van de juristen

Verboden onderscheid
naar leeftijd
Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitspraak gedaan in
een door de NCF ingezette procedure.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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De casus

Continuïteit

Via een belangstellingsregistratie wordt er een functie
opengesteld bij de Douane. In de bijbehorende tekst
staat vermeld: ’Om een evenwichtige opbouw naar
leeftijd in het team te bewerkstelligen en om het
werkproces in de 24-uurs bezetting te kunnen blijven
continueren, gaat onze voorkeur uit naar jongere
kandidaten.’ Op de functie wordt door slechts één man
gereageerd, Hans, 56 jaar oud. Er volgt een ‘clickgesprek’ met een leidinggevende en twee personeelsadviseurs. Aan het einde van dit gesprek hoort Hans
dat hij te oud is voor de functie. Kort daarop verneemt
Hans dat hij is afgewezen, vanwege het ontbreken van
een ‘click’. Hans snapt er niets meer van en meldt zich
bij de NCF.

De werkgever reageert per brief en stelt dat de
continuïteit van het primaire proces niet gewaarborgd
kan worden als er een oudere ambtenaar wordt aangenomen voor de functie. Om de continuïteit te kunnen
waarborgen, is het draaien van nachtdiensten noodzakelijk. Omdat er relatief veel medewerkers van 55 jaar
en ouder zijn, is het moeilijk om de werkbezetting rond
te krijgen. Oudere werknemers (vanaf 55 jaar) mogen
namelijk geen dienst verrichten tussen 22:00 en 06:00
uur, tenzij de ambtenaar dit zelf heeft aangevraagd of
het dienstbelang dit noodzakelijk maakt én de Arbo-arts
hiervoor een positief medisch advies heeft gegeven voor
de duur van een jaar. Met behulp van de NCF start Hans
een procedure bij het College voor de Rechten van de

Mens om een antwoord te krijgen op de vraag of de
werkgever gebruik heeft gemaakt van (verboden)
leeftijdsdiscriminatie.

Het oordeel
Hans stelt feiten waaruit het vermoeden rijst dat hij
(mede) is afgewezen vanwege zijn leeftijd. De
werkgever stelt echter, dat de hoofdreden om Hans af
te wijzen gelegen was in het ontbreken van de ’click’
en dat er twijfels bestonden over de motivatie van
Hans. Het College oordeelt dat, nu duidelijk is dat
(ook) de leeftijd van Hans een rol heeft gespeeld bij
de afwijzing, de werkgever onderscheid maakt op
grond van leeftijd. In de Wet gelijke behandeling is
bepaald dat het maken van een leeftijdsonderscheid
niet verboden is als het onderscheid objectief is
gerechtvaardigd. Het doel van de Douane is het
waarborgen van de continuïteit van de nachtdienstbezetting. Dit doel beantwoordt volgens het College
aan de werkelijke behoefte van de Douane en heeft
daarom geen discriminerend oogmerk. Tegelijkertijd
oordeelt het College, dat het middel van afwijzing
niet noodzakelijk was om het doel te bereiken. De
werkgever stelt dan wel dat het moeilijk is om het
nachtrooster sluitend te krijgen, maar onderbouwt
deze stelling niet. Op de betreffende werkplek
werken in totaal 747 douaneambtenaren, waarvan er
538 jonger zijn dan 55 jaar. Binnen de groep van 209
douaniers die ouder zijn dan 55, zijn er 54 inzetbaar

voor nachtdiensten. De planning kan zodoende 592
medewerkers in de nachtdienst inroosteren en er zijn
medewerkers die extra nachtdiensten willen draaien.
Ook heeft de werkgever de mogelijkheid om ambtenaren te ‘lenen’ van andere eenheden of kan
ambtenaren van 55 jaar en ouder verplichten om
nachtdiensten te draaien als zeer gewichtige redenen
van dienstbelang dit noodzakelijk maken. Bovendien
heeft Hans gezegd dat hij bereid is om nachtdiensten
te draaien. Het College oordeelt dat de werkgever bij
de afwijzing van Hans op basis van leeftijd heeft
gediscrimineerd.

Reactie werkgever
De werkgever heeft aan het College voor de Rechten
van de Mens laten weten dat in vacatureteksten
voortaan de opmerking dat de voorkeur uitgaat naar
kandidaten onder de 55 jaar zal worden weggelaten.
Voor wat betreft de afwijzing van Hans verandert er
volgens de werkgever niets, omdat de hoofdreden
voor de afwijzing gelegen was in het ontbreken van
de ’click’. Daarmee negeert de werkgever het oordeel
van het College. Hans weet niet of hij nog nadere
stappen zal ondernemen. Hij weet in ieder geval wel
dat zijn oudere collega’s niet met een soortgelijke
situatie te maken zullen krijgen. Hans is daar in ieder
geval zeer content mee.
Uiteraard staat het Hans vrij om bij een nieuwe
vacature opnieuw te reageren.

College voor de
Rechten van de Mens
Wat doet het College?
Het College beschermt, bewaakt, belicht en
bevordert de mensenrechten in Nederland door
onderzoek, advies, voorlichting en het
individueel oordelen in het geval van
discriminatie.

Gelijke Behandeling. Dat betekent dat het
College toeziet op de
gelijkebehandelingswetgeving en in individuele
gevallen oordeelt of iemand gediscrimineerd is
op het werk, in het onderwijs of als consument.

Thema's
Het College rapporteert jaarlijks over de situatie
in Nederland op het gebied van mensenrechten.
Om de internationale aanbevelingen vanuit
onder meer de Verenigde Naties goed te
kunnen monitoren heeft het College de
aanbevelingen bijeengebracht in een
kennisbank, te vinden op www.
mensenrechtenkwesties.nl.

Mensenrechten zijn overal en hebben
betrekking op brede maatschappelijke
ontwikkelingen. Het College voor de Rechten
van de Mens houdt zich de komende jaren
onder meer bezig met de volgende thema's:
•
ouderenzorg en mensenrechten
•
migratie en mensenrechten
•
toegang tot de arbeid

Het College voor de Rechten van de Mens heeft
alle activiteiten overgenomen van de Commissie

Voor meer informatie kijk je op
www.mensenrechten.nl.
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Fotograaf René Vonk

Je moet het 'zien'.
Nederland heeft diverse wereldberoemde fotografen voortgebracht. Wie kent bijvoorbeeld
Anton Corbijn en Paul Huf niet. Huf werd jarenlang beschouwd als hét boegbeeld van de
Nederlandse kwaliteitsfotografie. Zijn specialisme was het fotograferen van zowel
geënsceneerde studiobeelden, glamourportretten (koningin Juliana en prins Bernhard),
reclamecampagnes (Grolsch: vakmanschap is meesterschap) als glossy modereportages.
Corbijn is internationaal bekend geworden door zijn indrukwekkende fotoreportages van
onder andere rockmusici en andere artiesten. Ook heeft hij vinylplatenhoezen ‘geschoten’ en
ontworpen voor diverse popbands, zoals het Ierse U2 (The Joshua Tree en Achtung Baby).
Nederland kent, naast beroepsfotografen, veel gepassioneerde
mensen, die louter hobbymatig met
hun fotoapparatuur in de weer zijn.
Onze 52-jarige collega René Vonk
(Douane Eindhoven/PFC) is zo’n
persoon.
René, heb je naast je werk nog
hobby’s?
‘Naast mijn werkzaamheden als PFC’er
bij Douane Eindhoven, heb ik nóg een
grote passie, fotografie. Toentertijd, zo
rond 1980, heb ik wat
geëxperimenteerd met een analoge
camera, maar bij een inbraak in mijn
huis werd mijn Praktika MTL3 tot mijn
grote teleurstelling gestolen. Daarna
stond het fotograferen meerdere jaren
op een zeer laag pitje. Pas in juni 2008
ben ik weer serieus begonnen met het
oppakken van mijn hobby. Daartoe
heb ik een digitale “instap”
spiegelreflexcamera (Canon 1000D)
gekocht, waarmee ik aardige foto’s
kon maken. Vervolgens heb ik een
digitale Nikon D90 én (alweer) een
analoge Praktika MTL3 aangeschaft.
Begin 2014 kwam daar nog een
zogenaamde full-frame camera bij.
Deze camera vind ik het fijnst om mee
te werken, zoals op bijvoorbeeld
evenementen. Met betrekking tot het
gebruik van de full-frame camera wil ik
nog toelichten dat het formaat van de
sensor flink groter is dan die van de
eerder genoemde digitale camera’s.
Die grotere sensor registreert meer
details, wat zeker bijdraagt aan het
maken van mooie(re) foto’s, al kan het
ook qua materiaal natuurlijk altijd
beter.’

Frank
Verweij

Wat je dikwijls ziet is dat, vooral bij
mannen, een hobby behoorlijk uit de
hand kan lopen qua kosten én
tijdsbesteding. Persoonlijke relaties
kunnen daardoor onder onhoudbare

druk komen te staan. Is dat herkenbaar
in huize Vonk?
‘Mijn gezinsleden ‘gedogen’ mijn
hobby en het daarbij behorende
fanatisme. Als het écht uit de hand
dreigt te lopen, dan laten zij
ongetwijfeld direct een belletje
rinkelen. Ik ben daar best wel gevoelig
voor. Het leven bestaat naar mijn
mening namelijk uit meer dingen dan
fotograferen. Ik heb geprobeerd mijn
vrouw ook te besmetten met het
fotografievirus, maar dat is slechts
gedeeltelijk gelukt. Zij fotografeert
tijdens onze vakanties fanatiek mee,
met de camera gemakshalve (voorlopig
nog?) op de automatische stand.
Grappig om te vermelden is, dat als we
thuiskomen mij iedere keer weer
opvalt dat zij vaak andere dingen heeft
gezien en gefotografeerd dan ik.
(Glimlachend) Zouden vrouwen een
andere kijk op fotografie of
fotografische onderwerpen hebben
dan mannen?’
Iedereen vindt dat hij/zij goede foto’s
kan maken. Het onderscheid tussen
professional en amateur is volgens de
leek soms moeilijk te duiden. Dat
schept verwarring en dat kan
vervolgens weer leiden tot minder
publieke en zakelijke waardering voor
het ‘vak’. Wanneer ben je nu eigenlijk
een goede fotograaf?
‘In mijn ogen ben je een goede
fotograaf als je oog hebt voor enkele
zeer belangrijke zaken. Ten eerste
moet je oprecht geïnteresseerd zijn in
de mens. Hoe ga je met de homo
sapiens om? Ben je in staat om hem op
zijn gemak te stellen? Lukt het je om
vertrouwen op te wekken? Daarnaast
dien je technisch onderlegd te zijn. Je
moet bijvoorbeeld verstand hebben
van belichting (lichtgevoeligheid,
diafragma en sluitertijd). Voorts moet
je het ‘zien’. Dat laatste is moeilijk uit te

leggen, maar het heeft te maken met
intuïtie én een goed ‘timmermansoog’.
Tot slot wil ik graag opmerken, dat de
factor ‘geluk’, in mijn beleving, ook
niet onbelangrijk is. Zonder geluk vaart
namelijk niemand wel. Overigens, alles
is te leren maar de factor ‘aanleg’
speelt daarbij zeker een rol. Daarnaast
is het uiteraard van belang dat je op
het juiste moment op de juiste plek
bent. Ik zie mezelf als gepassioneerd
amateurfotograaf, die de afgelopen
jaren onder andere door het volgen
van cursussen en workshops veel heeft
geleerd en ik ben me nog steeds verder
aan het ontwikkelen. Tegenwoordig is
het zo, dat de technologie toestaat dat
bijna iedereen technisch goede foto’s
kan maken. Ik zie een parallel, want
dat is in de (pop)muziek tevens het
geval. Iedere student kan (een beetje
gechargeerd) met de juiste apparatuur
op zijn zolderkamer bijvoorbeeld de
deejays Tiësto en Hardwell imiteren of
een hele sonate componeren. Het pure
vakmanschap is ons volgens mij deels
afgenomen. Ik weet niet of dat jammer
is. Er is namelijk veel creativiteit voor
teruggekomen. Dat is onbetaalbare
winst voor de helaas steeds zakelijker
wordende maatschappij, waarin wij
leven.’
Anton Corbijn zei ooit in een interview:
‘Doordat je met grote regelmaat
fotografeert, ga je dingen anders zien
en beleven.’ Wat heeft het
fotograferen jou geleerd?
‘Ik denk te merken dat ik, in het
algemeen, meer op details ben gaan
letten. Daar schuilt veel schoonheid in
en daar kan ik geweldig van genieten.
Maar, ik zei het al eerder: Je moet het
wél ‘zien’. En, ook voor mij is hier zeker
nog ruimte voor verbetering.
Je bent gelukkig nooit te oud om te
leren.’
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Staatssecretaris van Financiën

Het plan van Wiebes
Door een modernere werkwijze zijn er minder medewerkers nodig om de
belastingaangiftes te controleren.
Vijfduizend banen worden geschrapt, maar er volgen géén
ontslagen?
Dat klopt. Er is sprake van werk dat verdwijnt en daarmee
verdwijnt de functie van de medewerker die dat werk nu doet.
Deze medewerker gaat naar het werk- en mobiliteitsbedrijf
Switch.

ander deel zullen mensen op andere plekken binnen de
Belastingdienst aan het werk kunnen (als daar uitstroom
vanwege natuurlijk verloop plaatsvindt).
Voor het overige zullen mogelijkheden worden onderzocht om
elders werk voor hen te vinden. Niet alleen binnen de overheid,
maar ook daarbuiten.

Hoe lang zal het werk- en mobiliteitsbedrijf Switch bestaan?
De verwachting is dat Switch vanaf de startdatum 1 januari
2016, zes tot acht jaar zal bestaan.

Er zullen vijftienhonderd nieuwe medewerkers worden
aangetrokken.
Gaat het bij de instroom van die nieuwe medewerkers om
specialisten op data-niveau of ook om specialisten met fiscale
kennis?
Naar verwachting zal het overgrote deel van de ongeveer
vijftienhonderd nieuwe medewerkers bestaan uit medewerkers
met fiscale kennis.
Een relatief klein deel zal bestaan uit dataspecialisten.

In hoeverre is het gezien de bezuinigingen bij de overheid reëel,
dat de vijfduizend mensen waarvan het werk verdwijnt elders
binnen de overheid nieuw werk kunnen vinden?
Volgens Wiebes zullen er gedurende het bestaan van Switch,
medewerkers uitstromen vanwege natuurlijk verloop. Voor een
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‘Medewerkers van de Belastingdienst die hun baan
kwijtraken, zouden moeten worden ingezet om in
het veld controles uit te voeren. De regel is dat zo
iemand zichzelf terugbetaalt’, zo meldde Peter
Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de
Erasmus Universiteit, in mei 2015 aan de NOS.
‘Betere controles zouden volgens sommige studies

tussen de 750 miljoen en 2 miljard euro extra aan
inkomsten opleveren. De mensen voor wie nu een
baan moet worden gezocht, zouden dus heel goed
bedrijven langs kunnen gaan. Als een medewerker
het hele jaar wordt ingezet voor controle, dan
verdient hij of zij meer aan belastingopbrengsten
dan het eigen salaris.’

Ziet staatssecretaris Wiebes ook mogelijkheden om de tax gap
verder te verkleinen door de vijfduizend af te vloeien fte's in te
zetten voor meer (verticale) controle en toezicht?
Door te investeren in informatiegericht toezicht en invordering
neemt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
toezichtapparaat toe, zo meldt de staatssecretaris. Hierdoor kan
met gelijkblijvende toezichtcapaciteit een lager nalevingstekort
worden gerealiseerd. De krimp als gevolg van de investeringsagenda komt vooral voor in ondersteunende administratieve en
dienstverlenende activiteiten. Het inzetten van deze medewerkers binnen Switch voor onder meer eenvoudige vormen
van toezicht leidt er dus toe dat de kosten van Switch enigszins
kunnen worden 'gecompenseerd', zo meldt de staatssecretaris.
Overigens vindt hij dat het structureel inzetten van veel
medewerkers voor deze vormen van toezicht ongewenst is. De
mogelijkheid om de tax gap langs deze weg te verkleinen is
immers uiterst beperkt. Wiebes heeft al aangegeven, het
inzetten van meer capaciteit niet langer als antwoord te zien

voor de opgave van de Belastingdienst; het tegen een
structureel lager kostenniveau gelijktijdig realiseren van hogere
maatschappelijke opbrengsten.
Hoe gaat het nu verder de komende maanden?
De COR en vakbonden gaan de komende maanden met de
dienstleiding werken aan de personele spelregels rondom de
reorganisatie. Welke medewerkers komen in Switch terecht?
Welke faciliteiten krijgen medewerkers van wie het werk gaat
veranderen of verdwijnen? Hoe verlaat je Switch weer? Daarbij
vindt de NCF het belangrijk, dat de afspraken voor iedereen
hetzelfde moeten zijn en dat deze niet in de loop van het traject
weer veranderen, bijvoorbeeld omdat er iets verandert aan de
kant van de bestuurder, de medezeggenschap of de politiek.
Wanneer zijn de personele spelregels bekend?
De planning is dat het vaststellen van de personele spelregels in
het GOBD van 24 september 2015 gebeurt.

Eric Wiebes
Staatssecretaris van Financiën

Personalia
Voornaam (roepnaam): Eric Derk (Eric)
Geboorteplaats en -datum: Delft, 12 maart 1963
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: samenwonend, twee kinderen

Opleiding
1975-1981: Middelbare school, Bussum
1981-1986: Werktuigbouwkunde TU Delft, afstudeerrichting Energievoorziening
1990-1991: MBA Bedrijfskunde (INSEAD, Fontainebleau)

Loopbaan
Na zijn studie in Delft werkt Eric Wiebes van 1987 tot 1989 als energy engineer bij Shell. In 1990 gaat hij als
consultant werken bij McKinsey & Company; vervolgens is hij van 1993 tot 2004 als consultant werkzaam bij
OC&C Strategy Consultants, waar hij vanaf 1996 ook vennoot is.
In 2004 treedt Eric Wiebes in dienst van het ministerie van Economische Zaken. Hij is er achtereenvolgens
directeur Marktwerking (tot 2007) en plaatsvervangend Secretaris-Generaal. In die laatste functie is hij
verantwoordelijk voor ict/bedrijfsvoering, uitvoeringsorganisaties en de reorganisatie van het departement
en de buitendiensten. In 2009 is hij tevens interim-directeur Communicatie.
In 2010 wordt Wiebes wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam met als portefeuilles verkeer, vervoer,
infrastructuur en ict.
De heer ir. E.D. Wiebes MBA is op 4 februari 2014 benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het kabinetRutte-Asscher.
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De roze belangen van B/Proud
Tijden veranderen en de diverse belangen veranderen mee. Zo is ook de samenstelling van de
doelgroep van de NCF door de jaren heen veranderd. De vraag is dus: ‘Hoe kunnen we blijven
aansluiten bij de belangen van onze doelgroep?’
We zoeken het in de richting van
verbinding. Dat betekent dat de NCF de
verbinding zoekt met mensen uit de
doelgroep die de verschillende belangen
vertegenwoordigen.
Bondig gaat in gesprek met Henk Lamers.
Henk werkt als beleidsmedewerker
communicatie op het Landelijk Kantoor
Douane, is actief als voorzitter van de
onderdeelscommissie maar bovenal is hij
voorzitter van de roze club bij de
Belastingdienst, B/Proud.
Een bezige baas.
Henk, je bent voorzitter van B/Proud.
Vertel eens wat dreef jou om voorman te
worden van het roze netwerk?
‘Toen de Belastingdienst in 2013 mee ging
doen aan Canal Pride in Amsterdam, ben
ik geschrokken van de reacties op de
Beeldkrant. Ik zag dat we een heikel
onderwerp hadden geraakt. Daarom
besloot ik om B/Proud op te starten. De
diepere reden kan ik het beste illustreren
aan de hand van een voorbeeld. Een
aantal jaren geleden liep de Belastingdienst mee met de Nijmeegse Vierdaagse.
De Belastingdienst en de Douane liepen
in verschillend tenue. Vraag me niet
waarom, maar het detachement van de
Belastingdienst werd uitgejouwd en de
Douane kreeg applaus. Zoiets doet wat
met je, want onze belastingdienstcollega's hadden immers dezelfde
prestatie geleverd als die van de Douane.
Ook het werk dat we doen heeft
eenzelfde maatschappelijk belang. Wat
er daarna gebeurde markeert mijn punt,
want toen werd besloten de collega’s van
de Belastingdienst ook maar in
douanetenue te steken. Dat raakte mij,
want laten we ons eens afvragen wat er
dan eigenlijk gebeurt? Ik ben trots op
mijn Douane, het is een sterk merk maar
dat terzijde. De Belastingdienst koos er in
mijn beleving voor om zich te verstoppen
voor wat we zijn: vakbekwame en
gemotiveerde functionarissen. Daar
moeten we juist trots op zijn!
Dat geldt net zo voor de homosexuele-,
lesbische-, bi-sexuele en trans-gender
collega's bij de Belastingdienst. We willen
ons niet verstoppen voor wat we zijn. We

Aurora
Guds
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leveren dezelfde prestaties en verdienen
dezelfde waardering.’
Ik begrijp nu wat jou persoonlijk drijft,
maar wat levert zo'n roze netwerk nou
op voor de dienst?
‘Ik zie meer dan één voordeel. In de
eerste plaats levert ons netwerk hetzelfde
voordeel op als ieder ander netwerk:
verbinding, kennisdelen en begrip. Als je
bedenkt dat de grote gemene deler van
ons roze netwerk is dat we allemaal bij
dezelfde organisatie werken, dan kun je
wel begrijpen dat het voordeel oplevert
elkaar te kennen. Zo heb ik in ons
netwerk contact met mensen van
verschillende dienstonderdelen. Ik sprak
een B/Proud-collega van B/Toeslagen en
ik had niet eerder zoveel gehoord en
begrepen van de processen en de
ontwikkelingen als na dat gesprek. Toen
ik na die netwerkbijeenkomst weer terug
kwam op de werkvloer, kon ik goed
geïnformeerd over het onderwerp
meepraten en ook mijn kennis delen.
Daarnaast kun je B/Proud in het
verlengde zien van de organisatiedoelstelling ‘Duurzame Inzetbaarheid en
Inclusiviteit’. We willen aandacht vragen
voor seksuele geaardheid als één van de
verschillen die er tussen mensen op de
werkvloer kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld
aan mannen die vanuit het niet-

archetypisch man zijn, zonder daarbij de
zakelijkheid te verliezen, meer kunnen
meevoelen met vrouwen en met de
zachtere onderwerpen. Dat kan een
belangrijke en effectieve kwaliteit zijn en
maakt samenwerking vruchtbaar. Ook in
dit geval kan het dus meerwaarde
opleveren als je kijkt naar kwaliteiten en
competenties die in de verschillen
verscholen liggen, om ze vervolgens
bewust in te zetten voor de organisatie.
Je benoemt dus de verschillen, hecht daar
kwaliteit aan en zo ben je doelbewust
bezig. Tenslotte doet een dergelijk
netwerk iets voor het imago omtrent het
maatschappelijk engagement van een
overheidsorganisatie als de
Belastingdienst. Ik denk dat het
belangrijk is dat de Belastingdienst als
een moderne en goede dienst te boek
staat. Met een roze netwerk binnen de
dienst, laat je zien dat we aangehaakt
zijn. Dat we een sociale organisatie zijn
die aansluit op wat er in de maatschappij
leeft. Als ik naar mijn privé- of
werkomgeving kijk, dan heeft bijna
iedereen wel een familielid, buur, kennis
of vriend die LHBT is, of iemand kent die
zo is. Een 'roze netwerk' is dus in de
samenleving gewoon een feit. Een dienst
die in zijn werknemerspopulatie een
afspiegeling wil zijn van de samenleving,
doet daar dan iets mee.’

Je hebt een aantal dingen genoemd waar
B/Proud op macroniveau goed voor is.
Wat kan B/Proud op microniveau voor
een individuele medewerker betekenen?
Welk voordeel had het voor jou kunnen
betekenen toen je nog ‘in de kast zat’?
‘Ik denk dat een roze netwerk veel voor
me had kunnen betekenen. Ik ben een
goed voorbeeld van iemand die nogal
met zichzelf geworsteld heeft door er
niet voor uit te komen dat ik homo ben.
Iedereen had het allang door, terwijl ik zo
mijn best bleef doen om hetero te spelen.
Mijn collega's die hadden het er achter
mijn rug over. Maakten grappen. Dat
maakte mijn worsteling er niet echt
makkelijker op. In die situatie had een
stukje erkenning en steun van een roze
netwerk me geholpen om wellicht eerder
‘uit de kast’ te komen. Het was een
enorme opluchting voor mijn collega's
toen ik ‘uit de kast’ kwam. Er viel
spanning weg en iedereen was opgelucht
dat we het er gewoon met elkaar over
konden hebben. Ook voor mij was het
een opluchting. Jezelf mogen zijn en
vanuit die startpositie een waardevolle
collega en samenwerker te zijn. Dat gun
ik iedereen; zijn wie je bent en zien dat je
gewoon geaccepteerd wordt.
Er zitten dus twee kanten aan het
verhaal. Van de omgeving vraagt het
acceptatie en respect voor iemand die al
kwetsbaar is. Aan de andere kant kun je
het je als LHBT-er ook zelf moeilijk maken
en heb je in eerste instantie zelf
verantwoordelijkheid. Daar komt B/Proud
ook in beeld, want we willen er zijn voor
collega's die met die interne worsteling
zitten. We bieden steun en een luisterend
oor met het doel collega's op dit punt in
hun kracht te zetten. Daar wint iedereen
bij.’
Kun je iets meer vertellen over jouw rol
bij B/Proud, want je bent de voorzitter
van de club?
‘Om bij het begin te beginnen, heb ik
samen met Marieke Nell het initiatief
genomen om namens de Belastingdienst
met een boot mee te varen met de Gay
Pride. Eerst was ik niet eens zo
enthousiast, maar door de vele
weerstand die er meteen was werd ik
eigenlijk gedwongen er over na te
denken en voelde ik steeds meer de
noodzaak te zorgen dat die boot er
kwam. De deelname aan de Gay Pride
vond ik een groot succes. Behalve dat de
Belastingdienst voor het eerst op de
deelnemerslijst stond, hebben we met de
interne discussie op de beeldkrant de roze
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zaak binnen de dienst op de kaart gezet.
Na de Gay Pride ontstonden ideeën voor
het roze netwerk die eind 2013 hebben
geleid tot B/Proud. Ook binnen het roze
netwerk bestaan verschillende denkbeelden en koninkrijkjes. Zo moet je
weten dat er alleen al een fikse interne
discussie bestond over wat we zouden
aantrekken op de boot. Op een gegeven
moment roep ik dan, dat het er maar om
gaat dat we iets aan hebben en dat het
belangrijk is dat we het samen toch maar
gefikst hebben om het te regelen. Omdat
ik de noodzaak voelde de verschillende
groepjes bij elkaar te krijgen en te
houden en de groep tot een sterk geheel
te smeden, heb ik me opgeworpen de rol
van voorzitter op me te nemen. Het lijkt a
dirty job, maar het geeft wel voldoening!’
Waar houdt B/Proud zich concreet mee
bezig? Kun je voorbeelden noemen?
‘Concreet hebben we dus de community
van B/Proud opgericht, het centrale
kanaal waarmee we met elkaar
communiceren en discussiëren. We zetten
ons in voor speciale dagen als roze
woensdag en de ‘nationale comming out
day’. We begrijpen ook het belang van
samenwerken met andere organisaties en
initiatieven. Daarom werken we samen
met de Stichting Homosexualiteit en
Krijgsmacht, Roze in Groen (NVWA),
Dutch Government Pride, Roze in
Blauw(politie). Dit jaar hebben we via de
Dutch Government Pride, als roze
netwerk van een overheidsorganisatie
van de Nederlandse ambassade, een
uitnodiging gekregen mee te doen aan
het Duitse equivalent van de Gay Pride,
de Christopher Street Day in Berlijn. Op
eigen kosten en in eigen tijd maar wat
ben ik trots dat we al zover zijn dat we
ook daar ons gezicht kunnen laten zien!
Naast dit soort evenementen leren we in
de samenwerking van elkaar hoe we de
roze zaak op een hoger plan kunnen
tillen.’
Omdat de NCF oog heeft voor een
diversiteit aan belangen, zoeken we de
verbinding met die belangen. Denk je dat
er potentie is dat de NCF en B/Proud
elkaar wederzijds kunnen versterken in
hun belangen?
‘Wat dat hogere plan betreft is B/Proud
nog maar pas begonnen denk ik, maar
we kunnen ook al terugkijken op een
succesvolle primeur als deelnemer aan de
kranslegging bij het Homomonument in
Amsterdam tijdens de dodenherdenking.
Voor het eerst dat namens de Belasting-

dienst de Douane met de hartelijke steun
van het management, herkenbaar in
uniform deelnam aan een roze evenement. Toen ik één van onze (hetero)
directeuren namens onze delegatie de
krans zag leggen en de solidariteit voelde
om daar met elkaar op onze vrije dag te
staan, gaf me dat het vertrouwen dat het
mogelijk is in samenwerking mooie
dingen te doen. Ik denk dat een
dergelijke solidariteit en collectiviteit ook
kan werken in samenwerking met de
NCF, maar daar zouden we een keer
rustig een boompje over op moeten
opzetten. Met invalshoeken als
participatie, inclusiviteit en
medezeggenschap moeten we toch heel
veel met elkaar kunnen bereiken.’
Tenslotte, welk boek ligt er op dit
moment op je nachtkastje?
Er ligt geen boek op mijn nachtkastje en
bovendien lees ik geen romans. Ik ben
meer van de naslagwerken en feitelijke
teksten. Als je wilt weten waar mijn
interesse ligt, dan komen we uit bij opera.
Ik besteed mijn vrije tijd graag aan
operabezoek en het lezen van de
liedteksten (de libretti). Inmiddels heb ik
een verzameling cd’s en dvd’s van zo'n
1500 opera-uitvoeringen, waar ik dus ook
graag naar luister of kijk.
Ik heb een zwak voor de contraltos
(vrouwen met een lage stem) en voor
sopranistas (mannen met hoge stem). Van
Barok tot het begin van de 20e eeuw,
maar het zwaartepunt ligt bij het
Belcanto uit de eerste helft van de 19e
eeuw. Denk dan aan componisten als
Rossini, Donizetti en Bellini.

Ga voor meer informatie over B/Proud naar
Connect People.
Je vindt hier onder andere:
•
Blogs over thema's als de Gay Pride
•
Happenings en uitjes
•
Discussies en foto's
•
Heb je (persoonlijke) vragen aan B/Proud? Mail
dan met de leden van het bestuur. Zij
behandelen je vraag vertrouwelijk. Dat laatste
geldt uiteraard ook als je gebruik maakt van
het centrale e-mailadres van B/Proud, BProud@
belastingdienst.nl.
Ook geschikt voor suggesties!
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Summer School A&O Fonds Rijk

Kom uit je comfort zone
Op 2 juli togen honderd belangstellenden, waaronder opvallend veel NCF-leden naar de
Summer School in Rotterdam. Zij ‘snuffelden’ aan verkorte versies van trainingen en
workshops van het A&O Fonds Rijk, die in het najaar zullen worden gegeven.

Op 2 juli togen honderd belangstellenden, waaronder
opvallend veel NCF-leden naar de Summer School in
Rotterdam. Zij ‘snuffelden’ aan verkorte versies van
trainingen en workshops van het A&O Fonds Rijk, die in
het najaar zullen worden gegeven.

Summer School
Alleen voor studerende kinderen? Welnee, ook voor
rijksambtenaren is er een Summer School. Kernwoorden:
plezier en ontwikkeling in je werk. Hoe werk je aan je
zelf? Hoe zorg jij ervoor dat je met plezier werkt of blijft
werken? Des te meer van belang nu iedereen langer moet
doorwerken. Daarnaast is door bezuinigingen de kans
groot dat je meer werk moet doen met minder collega’s.
Zeker, werkplezier is van vele factoren afhankelijk, maar
realiseer je dat ook jijzelf ook aan wat touwtjes kunt
trekken om jouw werkplezier te kunnen vergroten.

‘Mooie kans om van een afstand naar je werk te kijken.
Je wordt geprikkeld. Een dag om goed na te denken over
wat je wilt.’

Wat is nu dat A&O Fonds Rijk?
Vakbonden en de werkgever Rijk werken samen in dit
fonds. Door vernieuwende activiteiten te stimuleren, wil
het fonds bijdragen aan het verbeteren van de
arbeidsmarkt binnen de rijksoverheid. Heb je zelf een
idee voor een arbeidsmarktproject? Dan kun je een
beroep doen op het fonds.
Wil jij op de hoogte blijven van de projecten en van de
trainingen die worden aangeboden?
Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief die het fonds
maandelijks publiceert.
Kijk op www.aofondsrijk.nl.

Snuffelen aan de training ‘Sleutel aan je Werk’
oftewel ‘Job Crafting’
Hoe krijg jij meer ruimte om je te ontwikkelen in je werk,
waardoor je minder werkdruk en meer werkplezier
krijgt?
En wat kan jij daar zélf aan doen?
Door kleine veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld
in de samenwerking met je collega’s of door je
takenpakket anders in te delen, kun je je al prettiger
voelen in je werk.

Reflectievraag. Welk cijfer geef jij aan jouw
werkplezier?
Er valt een tien. Afwisselend werk, veel flexibiliteit,
prettige leidinggevende. Er valt ook een vijf, vanwege
verplicht op een werkplek neergezet. Veel veranderingen
en daardoor eigenlijk geen eigen werkpakket meer,
stroeve samenwerking. Het merendeel kan een zeven of
acht geven. Woorden als ‘er zit meer in me, ik heb veel
met andere partijen te maken en daardoor is het lastig
om zaken voor elkaar te krijgen’. Maar ook, ‘afwisselend
werk, ik kan zelf veel bepalen en sturen’.
Wat is belangrijk in de beleving van jouw eigen
werkplezier?
Steekwoorden zijn: persoonlijke instelling maar ook
zaken als goede leidinggevende, opleidings- en
ontwikkelmogelijkheden, vrijheid in de organisatie van
je werk, samenwerking met anderen, goede balans werk
en privé, flexibele werkgever.

Maar ik weet toch eigenlijk wel waar het spaak
loopt en wat ik moet veranderen?
Ja, vermoedelijk wel. Job crafting is ook geen nieuwe
methode. Je past het waarschijnlijk al onbewust toe in
meer of mindere mate. Nodig is wel een stukje
bewustwording, zodat je het beter ‘handen en voeten’
kunt geven. Conclusie: je moet uit je comfortzone treden
en het concreet maken, jezelf uitdagen om ook echt tot
uitvoering over vte gaan. En dan wel die dingen
aanpakken, die je ook kán aanpakken en niet blijven
steken bij die zaken waarop jezelf geen invloed hebt.

Geluk hangt niet af van grote dingen, zoals een nieuwe
auto en groter huis. Het zijn de kleine positieve
momenten op een dag, die je geluksgevoel vergroten.

Hoe ziet zo’n training eruit en hoeveel tijd kost dat?
Alles bij elkaar kost het je anderhalve dag. Je vult een
online vragenlijst in over jouw werkbeleving. Hierop
volgt onmiddellijk een rapport. Dit rapport is ‘de
voeding’ voor jouw trainingsdag. Op deze dag ga je
reflecteren en een plan van aanpak opstellen. Vervolgens
ga je vier weken zelf experimenteren op je werkplek
door kleine veranderingen door te voeren op je werk.
Daarna volgt er een reflectiebijeenkomst van een halve
dag. Met de groep wordt onder meer bekeken wat één
en ander jou heeft opgeleverd en waar nog verbetering
te halen valt.

Snuffelen aan de training ‘Positief en provocatief
communiceren’
Hou je van humor? Gebruik dat dan in je communicatie.
Provoceren naar oplossingen, is met humor uitdagen. Dit
geeft veel voordelen als negatieve emoties in
communicatie een rol spelen. Door te provoceren ben je
in staat om verfrissend en verrassend uit de hoek te
komen en de ander schiet daardoor in een lach. Je lost
het probleem daarmee nog niet op. Dat klopt, maar je
biedt de ander en jezelf wel een ontspanmoment. En
daarmee lach je de stress even weg en zorg je voor ‘rust
in het hoofd’ waardoor de ander beter in staat is zélf tot
een oplossing van het probleem te komen.
Als gesprekspartner moet je dus niet de oplossing gaan
geven maar mensen het zelf, vanuit intrinsieke motivatie,
laten oplossen. Ga je als gesprekspartner toch zelf al tips
voor het oplossen van iemands probleem geven, dan
krijg je steevast als antwoord: ‘ja maar’…. en dan worden
zo weer een paar nieuwe problemen geboren.
Provoceren mag alleen als je echt in goed contact staat
met die ander. En de ander voelt dat je hem/haar wilt
helpen. Gebruik de juiste intonatie, de juiste
gezichtsuitdrukking (de lach), de nodige creativiteit en
doe het met de juiste intentie.

Meer weten over de trainingen die het A&O Fonds Rijk geeft?
Kijk dan op http://www.aofondsrijk.nl/projecten/projecten-van-de-vakbonden
of bel het fonds voor vragen: (070) 376 5759.
Let op: de trainingen zijn snel vol en op=op.
Aan de trainingen zijn vaak geen deelnamekosten verbonden.
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De trappenrace
De werkvloer is voor veel collega’s
een steeds kleiner en anoniemer
wereldje geworden. Reorganisaties,
kantoorsluitingen, flexwerkplekken
en thuiswerken hebben dat versterkt.
Er is een egoïstische en competitieve
kantooromgeving aan het ontstaan.
Voorbeeld? Belastingkantoor
Eindhoven. Iedere medewerker wil
om evidente en valide redenen graag
dagelijks een ARBO-bestendige doch
zeer schaarse werkplek bemensen.
Daarvoor dient hij elke morgen actief
deel te nemen aan de zogenaamde
‘trappenrace’. Alle elementen van
topsport komen bij deze race aan de
orde, zoals tactiek, lef, inzicht,
ervaring, opportunisme, geestelijk en
lichamelijk uithoudingsvermogen,
egoïsme, mentale hardheid én
verliesverwerking.
Om te ervaren hoe zo’n trappenrace
in zijn werk gaat, heeft een door het
plaatselijk MT ingehuurde mystery
guest enige maanden geleden een
keer ’s-morgens om 6.15 uur in zijn
auto gepost in de directe nabijheid
van belastinggebouw Eindhoven. Wat
geschiedde? Om 6.25 uur parkeert
de eerst arriverende
belastingambtenaar zijn auto op de
stoep vóór de gesloten slagboom van
de parkeergarage. Rond 6.30 uur
wordt het al drukker en om 6.45 uur
vormt zich reeds een file van
ongeveer 35 auto’s, waarin zich
zichtbaar zeer ongeduldige collega’s
bevinden. Op deze wijze verwerven
zij zich - naast de hoon en boosheid
van de bewoners van de belendende
woonwijk - de meest gunstige positie
voor de nog immer gesloten deuren
van de hoofdingang van het
belastinggebouw.
Ondertussen hebben hele horden
conculega’s hun auto geparkeerd in
de aan het belastinggebouw
grenzende woonwijk. Met ferme
stappen begeven zij zich vervolgens
naar de hoofdingang.

Appelte/
Eitje
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Dames en heren, attentie: ‘Het
virtuele startsignaal voor de
trappenrace gaat zo klinken.’ Wie
gaat er winnen? Degene die als
eerste de lift neemt op de begane
grond óf degene die het snelst in de
lift stapt in de kelder? Of, verslaat de
immer sportieve trappenloper al zijn
concurrenten?
Hoe reageren de winnaars? Die hoor
je doorgaans niet. Zij zuigen het zoet
van de overwinning op in stilte.
Niemand maakt hen wat. Zij
‘heersen’ zonder dat hun een
medaille behoeft te worden
omgehangen.
Hoe reageren de verliezers? Zij balen
tot op het bot. Uit betrouwbare bron
kan worden opgetekend, dat de
eerste fysieke tikken reeds zijn
uitgedeeld.
Beïnvloedt het MT het trappenspel?
Jawel, de dienstleiding heeft onlangs
een interne mail doen uitgaan,
waarin vermeld staat dat het geen
nut heeft om heel vroeg voor de
slagboom te gaan staan wachten,
omdat deze pas om 6.50 uur
opengaat (en niet eerder). Kom dus

later naar kantoor om onnodige
tijdverspilling én buurtoverlast te
voorkomen.
Daarnaast kan het geen toeval zijn
dat iedere medewerker via het MT
per e-mail een uitnodiging heeft
ontvangen om zijn gezondheid te
laten testen middels ‘Gezond Belast’.
Opvallend in de uitnodigingstekst is
de volzin: Ook kun je een voorlichting
krijgen over het optimaal instellen
van je werkplek en/of kun je in
gesprek gaan met de maatschappelijk
werker. Wordt hier in letterlijke zin
gedaan aan oprechte naastenliefde
met een licht zakelijk tintje?
Toen de mystery guest vanuit de
koffiehoek (management speak: ‘het
ankerpunt ter hoogte van de
aanlandplek bij de zuidoostelijke
werkvlek’) op de 7e verdieping door
het raam naar buiten keek, zag hij
een haveloze oude man gehurkt en
hevig grimassend naast een boom in
een onaangeharkt gemeenteperkje
zitten. Hij dacht: Het zal toch niet
waar zijn? Maar jawel. Na verificatie
bleek dat naast de boom een grote
hoop menselijke fecaliën amechtig
lag na te dampen. Wat is je
probleem? Dakloos en geen toilet.
Nee, dan liever slaande ruzie om een
werkplek in de ambtelijke
flexwerkvlek!

Langdurig zorgverlof

Hoe combineer ik langer
durende zorg voor mijn kind
of ouder met mijn werk?
Over de spelregels van calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof heb je in eerdere edities
van de Bondig alles kunnen lezen. In deze Bondig gaan we het hebben over langdurend
zorgverlof. Als je kind of ouder met een langer durende ziekte wordt geconfronteerd en
daarbij jouw hulp nodig heeft, dan red je het niet met kortdurend zorgverlof.

Inmiddels weet iedereen in Nederland, dat de druk op
het combineren van werk en privé door de vergrijzing en
toenemende zorgbehoefte alleen maar groter zal
worden. Om te voorkomen dat je door het verlenen van
mantelzorg besluit om helemaal te stoppen met werken,
is er de wet “Modernisering regelingen voor verlof en
arbeidstijden” geïntroduceerd.

Hoe lang duurt het langdurend zorgverlof?
Je kunt in elke periode van twaalf maanden maximaal zes
keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen.
Stel je werkt 36 uur per week: dan kan je dus in elke
periode van twaalf maanden 216 uur langdurend
zorgverlof opnemen.

Word je salaris doorbetaald bij langdurend
zorgverlof?
Nee helaas niet. Langdurend zorgverlof is dus onbetaald
verlof.

Hoe vraag je langdurend zorgverlof aan?
Je vraagt dit schriftelijk aan bij je werkgever. Geef daarbij
aan, de reden van je verlof, de persoon voor wie je gaat
zorgen, het tijdstip van ingang, hoeveel uur je wilt gaan
opnemen en voor hoe lang.

Kan je werkgever je verzoek weigeren?
Ja, dat kan. Maar alleen als de werkgever een zodanig
zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat jouw
belang daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid moet wijken. Is jouw zorgverlof begonnen, dan
mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Voor wie kan je verlof opnemen?
Je kunt zorgverlof opnemen voor:
•
je kind, partner en ouders;
•
je grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
(tweedegraads bloedverwanten);
•
andere huisgenotten dan je kinderen of partner
(bijvoorbeeld een inwonende tante);
•
mensen met wie je een sociale relatie hebt
(bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van je
hulp afhankelijk zijn.
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Waarvoor kun je verlof opnemen?
Vóór 1 juli 2015 kon je langdurend zorgverlof uitsluitend
opnemen voor zorg in verband met een
levensbedreigende ziekte. Na deze datum kun je ook
langdurend zorgverlof opnemen in verband met de
‘noodzakelijke’ zorg voor zieken en hulpbehoevenden.

Wat wordt bedoeld met ‘noodzakelijke’ zorg?
Hiermee wordt gedoeld op het feit dat het verlof alleen
kan worden verleend als het nodig is dat jij onder werktijd
deze zorg verleent.

Wat wordt verstaan onder ‘hulpbehoevend’?
De wet zegt: ‘De toestand van een persoon waardoor
deze ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie,
beschermd wonen of opvang hulp nodig heeft die niet in
het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden
en die de gebruikelijke hulp overstijgt.’ Kortom, er moet
dus sprake zijn van meer hulp (in zwaarte, duur of
intensiteit ) dan de gebruikelijke hulp.

Angelique
Kansouh
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Wist je dat...
• er vorig jaar 12.375 ambtenaren van 57 jaar
en ouder gebruik hebben gemaakt van de
PAS-regeling?
• dit volgens een recent blog van Peter Veld
een hoeveelheid werk laat liggen waar
achthonderd ambtenaren een jaar mee aan
de slag zouden kunnen gaan?
• de NOS, bij monde van dezelfde Peter V.
onlangs een persbericht heeft doen uitgaan,
dat werken bij de Belastingdienst
onmogelijk wordt gemaakt voor vijfduizend
functies?
• er voor het opnemen van ouderschapsverlof
niet meer de eis geldt dat je een jaar in
dienst moet zijn bij je werkgever?
• de bepaling dat je het ouderschapsverlof in
maximaal drie periodes mag opnemen, ook
is vervallen? Je kunt in overleg met je
werkgever het verlof opnemen in welke
vorm dan ook, zolang er geen sprake is van
een zwaarwegend dienstbelang dat zich
hiertegen verzet.
• je met een volledig pensioen toch mag
bijverdienen met werken? Zo zou je dus
kunnen blijven doorwerken (volledig dan
wel parttime) en een pensioenuitkering
kunnen ontvangen. Let wel dan wel op de
fiscale gevolgen van dit hogere inkomen!

• de AOW-leeftijd vanaf 2016 naar 66 jaar
gaat in 2018? En 67 jaar in 2021? De
AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in
stappen van drie maanden verhoogd en
vanaf 2018 in stappen van vier maanden.
Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd
gekoppeld aan de levensverwachting.
• de verwachting is dat het ABP de komende
vijf jaar niet in staat zal zijn om de
pensioenaanspraken en
pensioenuitkeringen te indexeren?
• er op dit moment sprake is van een al
meerjarige lage dekkingsgraad met als
gevolg een indexatie-achterstand van bijna
10%?

Ook NCF
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Burak Saldiran
Hoe zou jij willen dat de wereld er
over twintig jaar uitziet?
De wereldwijde economische crisis
baart mij grote zorgen. Nederland is
een van de rijkste landen van de
wereld, maar ik zie dat op dit
moment sprake is van een
verschuiving naar onder andere
Azië. Ik wens dat onze bevolking
nóg heterogener van samenstelling
en kleurrijker wordt. Daarbij hoop ik
dat Nederland een vredig land blijft.

Paspoort
Leeftijd: 25 jaar
Geboren op: 19-8-1989
Opleiding: Hbo fiscale
economie, succesvol
afgerond in 2011.
Daarna geprobeerd om
een universitaire master
te halen.Helaas, wegens
omstandigheden niet af
kunnen maken.
Loopbaan: Begonnen
(in tijdelijke dienst) als
administratieve kracht
bij een commercieel
boekhoudbureau. Daarna
gewerkt als uitzendkracht
bij de Belastingdienst. Nu
sinds september 2014 als
vaste kracht werkzaam
als Medewerker Toezicht
Binnen (in opleiding)
bij een MKB-team in
Rotterdam.
Burgerlijke stand:
Ongehuwd, nog geen
relatie.

Waar sta jij voor?
Ik loop voorop als het gaat om het
voeren van de dialoog tussen alle
bevolkingsgroepen in Nederland.
We moeten harmonieus gaan
samenleven en in gesprek gaan met
elkaar. Vooroordelen dienen uit de
weg geruimd te worden. Dán pas
kun je respectvol en in vrede met
elkaar samenleven.

Hoofdredactie
Aurora Guds en
Hans Stoutjesdijk

Wij ambtenaren zitten nu al vier
jaren op de nullijn, maar er is
onlangs (een opmaat tot) een cao
afgesloten. Wat deed jij: vechten of
berusten?
Ik ben pas 1,5 jaar ambtenaar.
Daarvoor was ik uitzendkracht. Het
idee dat ambtenaren niet serieus
worden genomen, vind ik niet
kunnen. Daarom heb ik meegedaan
aan de werkonderbreking in
Rotterdam. De baas moet zo snel
mogelijk iets aan de loonachterstand
doen. Inmiddels is gelukkig
verbetering in zicht.

Redactie
Frank Verweij,
Peter van
Diepen
en Aurora Guds
Eindredactie
Hans
Stoutjesdijk
Fotografie
Dick Klok,
Rob van Polanen
en René Vonk
Cartoonist

Als jij de stem zou zijn van de
werkvloer, wat zou je dan roepen?
Nog meer flexibiliteit voor wat
betreft Het Nieuwe Werken (HNW)
en nóg meer diversiteit met
betrekking tot de
personeelssamenstelling.

Cees den Otter
Ontwerp
Digidee
Ontwerpstudio,
Enschede
Opmaak

Welke muziek spreekt jou het meest
aan?
Op YouTube luister ik meestal naar
Sami Yusuf. Zijn muziek is
betekenisvol en spiritueel van aard.
Dat geeft mij geestelijke rust.
Waar wil je over tien jaar staan met
betrekking tot jouw werk bij de
Belastingdienst?
Mág ik wel blijven werken bij de
Belastingdienst? Er worden
misschien 5.000 collega’s ontslagen.
Als ik mag blijven, dan zou ik graag
een buitenfunctie vervullen. Maar ik
heb ook interesse in lesgeven of in
een managementfunctie.
Voor welk tv-programma blijf je
thuis?
Ik kijk bijna nooit tv. Hooguit het
NOS-journaal en ‘De Wereld Draait
Door’ trekken wel eens mijn
aandacht.

Wat is jouw droombaan en waarom?
Ondernemer. Bijvoorbeeld
belastingadviseur of iets met
internet.

Chris Regtop
Druk
Quantes
Grafimedia,

Welk boek ligt er op jouw
nachtkastje?
Turks boek (op mijn tablet)
Cekirdekten Cinara van de schrijver
M.F Gülen. Het gaat over de
opvoeding van kinderen. Een vriend
van mij tipte mij over dit boek. Het
vergroot mijn kennis over het
vormen van een gezin.

Rijswijk
E-mail redactie
Heb je vragen
of opmerkingen
over Bondig?
Mail dan naar
redactie@ncf.nl
Verschijnt

Wat is werk voor jou: verplichting of
zelfontplooiing?
Allebei, maar ontplooiing op ander
gebied dan werk is ook heel
belangrijk.
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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

