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Van de voorzitter

Als ik de baas was
bij de Belastingdienst…
Als ik de baas was bij de Belastingdienst, dan zou ik...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trots zijn op mijn collega’s
willen dat al mijn collega’s met plezier
kunnen werken
de menselijke kant veel meer benadrukken
ervoor zorgen dat iedereen zijn werk kan
behouden en de onzekerheid wegnemen
geen beloftes breken
de mensen echt mee laten denken en beslissen
de kennis van mijn collega’s gebruiken bij
reorganisaties
de politiek buiten de deur laten staan
betrouwbaar zijn en warm
mijn collega’s niet als nummer zien maar als
mens
de investeringsagenda mensgeoriënteerd
benaderen
me rot schrikken van de huidige onvrede
zorgen voor een stabiele werkomgeving
zorgen voor voldoende ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden
talent en creativiteit de ruimte willen geven
iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld
uitsteekt belonen
iedereen die 'gewoon' zijn werk doet een
schouderklopje geven

•
•
•
•
•

sociale banden tussen de collega’s bevorderen
laten zien dat mijn mensen belangrijker zijn
dan de politiek
ervoor kiezen niet zelf of een paar man in
de top belangrijk te laten zijn, maar de collega’s
belangrijk te laten zijn
mensen om mij heen willen die echt iets van de
werkvloer en de processen weten
willen zorgen voor al mijn collega’s

Als ik de baas was bij de Belastingdienst, dan zou het niet
gaan om 'ik', maar net als bij de NCF zou het moeten
gaan om 'wij'.

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

Oproep van Sabrina Watson aan de jongeren

op dit moment spelen. Daar kan ik jouw input goed bij gebruiken.

In de vorige editie heb ik het erover gehad dat jongeren
tegenwoordig minder verbonden zijn met vakbondsorganisaties.
Het merendeel heeft het gevoel er niet terecht te kunnen met
hun problematiek. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door de
vakbeweging.

Jongeren kunnen in een organisatie terechtkomen waar weinig
leeftijdsgenoten zijn en dat kan lastig zijn. Toch is hier vaak wel
behoefte aan en wordt hier waarde aan gehecht. Hoe de
generatiekloof er in de toekomst uit zal zien, is nog onduidelijk.

Nu dit duidelijk is geworden, wil ik het eens hebben over wat de
NCF hieraan kan doen, want wij jongeren zijn immers de
toekomst. Je aansluiten bij een vakbond (zoals de NCF) heeft veel
toegevoegde waarde, want hoe meer leden des te groter de stem.
Dit geldt ook voor de overleggen waaraan de NCF deelneemt, die
uiteraard ook jullie en jullie toekomst betreffen. Daarom zou ik
onderwerpen willen aansnijden die voor jullie belangrijk zijn en
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Het lijkt de NCF een goed idee om jongeren op te roepen bij
elkaar te komen en ervoor te zorgen, dat er in de toekomst
connectie blijft. Ben jij hierin geïnteresseerd of heb je suggesties?
Lid of geen lid; laat mij dat dan weten! Stuur een e-mail naar
sabrinawatson@ncf.nl of een WhatsApp-bericht naar
06-23839893. Ik ben op maandag, donderdag en vrijdag
werkzaam op het NCF-kantoor.
Jouw stem telt!
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Uit de praktijk

Periodiek: wel of niet?
Jan werkte al jaren bij de Belastingdienst. Voor hem was het niet alleen werk maar iets waar
hij zijn hart en ziel in legde. Dat bleef niet onopgemerkt bij zijn leidinggevende. Hij had
weliswaar nog niet het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal bereikt,
maar vanwege zijn meer dan in voldoende mate functioneren werd zijn salaris verhoogd tot
een in de schaal vermeld hoger bedrag.

Ook nadat hij het einde van zijn salarislijn had bereikt
werd aan hem vanwege uitstekend functioneren een
extra periodiek toegekend.
Een nieuwe leidinggevende zag meer potentieel in Jan
en moedigde hem aan een opleiding te volgen om
meer kans te hebben op verdere doorgroei. Die kans
greep Jan met beide handen aan en in de avonden en
weekenden studeerde hij hard. Om Jan meer uit te
dagen kreeg hij andere, nieuwe werkzaamheden
opgedragen op een andere werkplek. Daarbij werd
hem verteld dat zijn extra periodiek werd ingetrokken.
Jan was woest en nam contact op met de NCF. Hij was
van mening dat hij na zoveel jaar erop kon vertrouwen
dat de extra periodiek behouden zou blijven, in ieder
geval tot hij in een hogere groepsfunctie benoemd en
ingeschaald zou worden. Hij wilde in beroep gaan.
Wat betreft het beroep van Jan over het gewekte
vertrouwen moesten we Jan teleurstellen. Volgens
vaste rechtspraak van de hoogste ambtenarenrechter,
de Centrale Raad van Beroep, kan een beroep op het
vertrouwensbeginsel slechts slagen indien door een tot
beslissen bevoegd orgaan ten aanzien van de betrokken ambtenaar een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en
ongeclausuleerde toezegging is gedaan. Daarvan was
geen sprake. Jan had geen bewijsstukken waarin werd
bevestigd dat hij, zolang hij nog groepsfunctionaris C
was, een extra periodiek zou ontvangen.
Wel vond de jurist van de NCF dat de intrekking niet
juist was verlopen. Om in aanmerking te komen voor
een extra periodiek bij het bereiken van het einde van
de voor jou geldende salarisschaal moet jouw functioneren als uitstekend worden beoordeeld. Als dat niet
meer het geval is, kan jouw bevoegd gezag de toekenning van de salarisverhoging geheel of gedeeltelijk
intrekken.
Het oordeel over jouw functioneren moet worden
gegeven in een functionerings- of beoordelingsgesprek. Met andere woorden: geen functionerings- of
beoordelingsgesprek betekent geen toekenning of
intrekking van een extra periodiek.
Jacqueline

Al snel bleek dat Jan geen functioneringsgesprek had
gehad en er ook geen formele beoordeling was

Choufoer-van
der Wel
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opgemaakt. De grondslag voor de intrekking van de
extra periodiek van Jan ontbrak dan ook volledig.
Met een telefoontje en een gesprek op het betreffende
kantoor van de Belastingdienst werd dit probleem
gelukkig snel opgelost. De werkgever erkende dat dit
fout was gegaan en de periodiek werd met terugwerkende kracht direct hersteld. Wel werd Jan uitgelegd
dat hij nog steeds prima functioneerde in zijn nieuwe
werkzaamheden, maar dat er van het uitstekend
functioneren zoals voorheen geen sprake meer was
omdat hij nu andere werkzaamheden verrichtte dan
voorheen. In deze werkzaamheden was hij nog niet zo
goed thuis als in de werkzaamheden op grond waarvan
hij de extra periodiek toegekend had gekregen.
Daarom werd de afspraak gemaakt dat Jan over een
half jaar beoordeeld zou worden. Dan zou er ook een
besluit worden genomen over zijn extra periodiek.
Zo ver is het echter niet gekomen. De beoordeling
kwam er niet vanwege een wisseling van teamleiders.
Jan heeft zijn studie snel met succes kunnen afronden
en is nu benoemd en ingeschaald in groepsfunctie E.
Zijn extra periodiek is daarmee komen te vervallen.
Voor de juristen van de NCF is het fijn dat het niet altijd
nodig is een formele procedure te voeren. Advocaten
procederen graag, maar juist in zaken waar werknemers en werkgevers daarna weer samen verder gaan is
het ook prettig als zaken in goed onderling overleg
kunnen worden opgelost.
Heb je een vraag of een probleem? Schroom dan niet
en neem contact op met de individuele belangenbehartigers van de NCF of met de advocaten van de NCF.

Appeltje-eitje

Zoo Holland(sch)
In het jaar 2023 bezoekt een kakelvers
benoemde Eurobelastingdienst M1’er
– in het kader van een verplichtgestelde empathietraining – een wereldberoemde dierentuin, genaamd Zoo
Holland(sch). Als hij langs de zwaarbeveiligde roofmensenverblijven
wandelt, ziet hij ze met neergeslagen
ogen zielig in een hoekje zitten
simmen. Het zijn de meest gevaarlijke
en onbetrouwbare specimen van de
homo sapiens die in de afgelopen 25
jaar zoveel onherstelbare economische,
maatschappelijke én psychische schade
in het voormalige Nederland hebben
aangericht: de homo politicus en de
homo bankirus. Op een blauw bordje
staat in strakke woorden geschreven:
‘danger, keep distance, watch your
pockets’, want voor je het beseft
hebben ze je portemonnee op zeer
professionele wijze geruisloos
ontvreemd en ten eigen voordele
leeggeschud. Dat onbeschaamde stelen
schijnt te maken te hebben met
bepaalde, specifiek karakterologische
eigenschappen van deze mensensoort,
waarbij eenkennigheid, wereldvreemdheid, onbetrouwbaarheid, narcisme en
kleptomanie de bo(e)ventoon voeren.
Eigenlijk is het best wel pathetisch om
al die politici én bankiers in één
traliehok bij elkaar te zien zitten.
Rechtsachter in de hoek bevinden zich
de besturofielen, indexknuffelaars,
labbekakken, genocide-ontkenners,
windmolenlikkers, 1000-euro-weggevers, cao-wegkijkers, EU-kritieklozen,
taboedossierinitiators, dikke-ikkers,
daklozenkrantverkoopopbrengstontvreemders, baantjesstapelaars,
klokkenluidersbrievenversnipperaars,
gesprekstapewegmoffelaars, wachtgeldjagers, antigastvrijheidsbelastingheffingpopulisten, nivelleerfeesters,
lobby-omarmers, burgernegeerders,
participatiemaatschappijdoorduwers,
maffiamaten, de-onderste-steen-komtboven-belovers, ontziemaatregeldeskundigen, eenmansfractie-ontkenners,
fotorolwisspecialisten, gezondheids-
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zorghervormingsdoordrukkers,
beroepsleugenaars, belastinggeldverbranders, regeerakkoordschenders en
Maidanpleinschreeuwers. Ze staan
allen met de rug naar het publiek
gekeerd en durven schijnbaar niemand
aan te kijken. Ziehier het bewijs:
schaamte komt volgtijdelijk na
hoogmoed. Erg leerzaam om dit ‘in het
echie’ te zien.
Kijk ze daar verveeld en arrogant
liggen uitbuiken, linksachter in de
hoek op de kale, kille en dunondergepoepte betonvloer: een roedel
poedelnaakte homo bankirussen.
Duidelijk te zien zijn de Rothschildadepten, zeepbelontwerpers,
bonusbobo's, oldboysbinken, eurograaiers, uitzuigers, (t)oplichters en
jobdiggers. Nu zijn zij eindelijk
spreekwoordelijk de sigaar, terwijl zij
hem vroeger letterlijk rookten. Eigen
schuld, dikke bult. Niemand ligt er
wakker van.
Vlakbij de uitgang van de dierentuin
staat een ijzeren kooi, waarop een
bordje is bevestigd met de tekst ‘homo
sapiens uniformus’. Achter de tralies
rennen enkele op apen lijkende
mensen – wildzwaaiend met hun
bovengemiddeld lange graaiarmen –
van links naar rechts door de kooi. Zij
dragen een tot op de naad versleten
politie-, leger- of NS-uniform. Je kunt
zien dat zij gewend zijn om met
burgerpubliek om te gaan. Ze dagen
de toeschouwers uit door enerzijds
breed te grijnzen en anderzijds door
schrille, hoogtonige uitlachgeluiden te
produceren. Daarbij kijken zij hen
brutaal recht in hun ogen aan. Dit zijn
de Fyra-debacleverantwoordelijken,
politievervoermiddelenaanbestedingsfraudeurs, giftigevliegtuigverfmengers, oorlogstraumabagatelliseerders
en ontslagvergoedingenprocedeerders. Deze diersoort ontbreekt het
totaal aan empathisch vermogen. Hou
ze alsjeblieft eeuwig vast en laat ze
nooit meer vrij!

Heeft de M1’er nu alles gezien in deze
bijzonder leerzame ‘mensdierentuin’?
Nee, het ontbreekt hem helaas aan tijd
om te gaan kijken naar de homo
klerikalus (donatie-afpersers, kindermisbruikers, tweespaltzaaiers,
dreiggeestelijken), de homo softicus
(ontroeringsdeskundigen, ongelijkheidsgoeroes, inweekwerkgroepsleden, subsidiehoeren, kleurentherapeuten, kloostersessieplanners,
stilteweekvoorbereiders) en de homo
civis (ongedocumenteerden, bijstandsfraudeurs, paaldanskinderfeestorganisatoren en belastingontwijkers).
Voorts ziet hij, om moverende redenen
van persoonlijke aard, bewust af van
een bezoek aan de middels de
Investeringsagenda ‘uitgeSwitchte’,
bovenmatig ingeschaalde homo
fiscalus (transitieladderbestijgers,
procesplatenbeoordelaars, stuurcontractgevoeligen, budgetgeselaars,
integriteitscowboys, gebruikersacceptatietesters, knelpuntentrajectoplossers, vakbondsmeelifters, veryuppers,
stakingsactie-angstigen, administratiefobisten, kontlikkers, procesarchitecten, employabilitycoaches, vendormanagementtrainees, afvinkfetisjisten,
spreadsheetterroristen, lean-aanzwengelaars, onboardingsprogramma-ontwerpers, uitfaseerders, werkvlekverkenners, aanlandplekontwikkelaars,
flexwerkplekrunners, veranderagendisten, HNW-adepten, doelgroepuitstraalmanagers, uitkristalliseringsrapportschrijvers, afhechters,
handhavingscommunicatiecampagnemedewerkers, kadobonnenbesluituitvoerders, stakingsweigeraars en
houtskoolschetsverantwoordelijken).
Bij het verlaten van Zoo Holland(sch)
drukt een glimlachende, klantvriendelijke portier (een geherprogrammeerde
ex-bankier) de M1’er een hardplastic
badge in zijn handen, waarop enkel
het woord ‘karma’ vermeld staat. Dát
zegt eigenlijk genoeg. Meer is er op dit
moment niet uit te leggen.

Appeltje-eitje
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Voorbereidingen nieuwe cao 2017 van start

Kaderdag, AC Rijksvakbonden
Binnenkort gaan de vakbonden weer onderhandelen met Minister Blok voor Wonen en
Rijksdienst over de nieuwe cao voor 2017. In deze onderhandelingen is de NCF verenigd met
een aantal andere vakbonden in de AC Rijksvakbonden. De verenigde vakbonden zijn na de
FNV de grootste partij aan de onderhandelingstafel en hebben dus een belangrijke stem in
het proces.

Voordat de gesprekken met de
minister van start gaan moet er eerst
ter voorbereiding een traject
worden afgelegd. Aan het begin van
dit traject worden de kaderleden
geraadpleegd tijdens een kaderdag
in Den Haag. Bondig was erbij.

Stem van de achterban
De onderhandelingen met Minister
Blok over de nieuwe cao 2017 zijn
ingewikkelde en vaak langdurige
gesprekken voor de onderhande-

Peter van
Diepen
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laars van de verschillende vakbonden. Ook het proces naar de
onderhandelingen toe vergt veel
tijd, overleg en discussie. De
onderhandelaars moeten goed
weten wat er allemaal in hun
achterban speelt want zij vertegenwoordigen hun leden aan de
onderhandelingstafel met de
minister. Daarom hebben de
onderhandelaars regelmatig
contact met de achterban. Eén van
de manieren om de achterban te

raadplegen is het organiseren van
een kaderdag.

AC Rijksvakbonden
Eén van de deelnemers aan de
onderhandelingen is AC Rijksvakbonden. In AC Rijksvakbonden is een
aantal vakbonden verenigd. Dit zijn
de Justitievakbond Juvox, VPW
(Vakorganisatie van medewerkers
van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu), VCPS (Vakorganisaties
van werknemers in de collectieve en

geprivatiseerde sector) en de NCF.
De bedoeling van het samenwerken
van de vakbonden is het optimaal
gebruik maken van alle voordelen
die de samenwerking biedt, terwijl
de eigen herkenbare vakorganisatie
voor de aangesloten leden behouden blijft. AC Rijksvakbonden heeft
nauw met elkaar samengewerkt
tijdens de cao-besprekingen in
2007-2010 en 2015-2016 en is
inmiddels een serieuze onderhandelingspartner. Hun stem zal zeker
worden gehoord. Daarom is het
belangrijk dat zij gevoed worden
met ideeën en issues vanuit hun
achterban.

Hoofdkantoor
In het hoofdkantoor van AC Rijksvakbonden aan de Ametisthorst in Den
Haag hebben zich aan het begin van
deze kaderdag zo’n vijftig vakbondsleden van de aangesloten bonden
verzameld. Voordat het programma
begint wordt er eerst gezamenlijk

Uitgave 33 - september 2016

een lunch genuttigd. De leden komen
uit het hele land en sommigen
hebben een flinke reis gemaakt
alvorens ze in Den Haag arriveerden.
Speciaal voor hen is er een voedzame
lunch georganiseerd, om even bij te
komen en om te kunnen voorbereiden op de kaderdag.
Er wordt veel gesproken over
situaties op het werk en vakbondsaangelegenheden. Bijna iedereen
heeft wel een verhaal, of kent
iemand met een verhaal, waar de
vakbond bij betrokken is. Ook
privéaangelegenheden passeren de
revue (in korte tijd kan er veel
gebeuren); vakbondswerk is mensenwerk! Omdat het een warme dag
belooft te worden is het daarom
verstandig om nog even buiten van
de frisse lucht te genieten. Een groep
kaderleden, met brood en melk in de
hand, staat druk pratend op het
dakterras en doet zich tegoed aan de
zon. De kaderdag wordt, nog voordat
deze begonnen is, serieus genomen.

Het Rijk
Om klokslag 13.00 uur opent Albert
van der Smissen, voorzitter van de
NCF, de vergadering. Hij heet
iedereen welkom en roept de
deelnemers op om deze middag
vooral op een open manier met
elkaar te communiceren om er zo
achter te komen welke issues er
spelen bij de achterban. Na zijn
enthousiaste woorden geeft hij de
vloer aan Peter Wulms. Peter is
(samen met Marianne Wendt)
onderhandelaar namens AC
Rijksvakbonden.
Voordat Peter aan zijn presentatie
begint legt hij de zaal uit dat hij
eerst een beeld wil schetsen van het
Rijk. Het is goed om te weten voor
wie en hoeveel mensen er wordt
onderhandeld.
Peter begint te vertellen dat er in
totaal ruim 100.000 ambtenaren bij
het Rijk werken. Deze medewerkers
zijn onderverdeeld in elf Ministeries.
De meeste ambtenaren werken bij
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de Ministeries van Financiën,
Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu. Een aantal feiten
binnen het Rijk valt op. Het overgrote deel van de ambtenaren (ruim
75%) zit aan de uitvoeringskant, dat
zijn de medewerkers op de werkvloer. Ook opvallend is dat 6% van
de ambtenaren jonger dan 30 jaar is
en dat 46% ouder dan 50 jaar is. Het
Rijk is behoorlijk aan het vergrijzen
en dat heeft een effect op de
pensioenpremies en daarmee ook op
het loon. Dit zal hoogstwaarschijnlijk
uitvoerig aan de orde komen tijdens
de onderhandelingen.

Arbeidsvoorwaarderuimte
'Nu we weten hoe het Rijk zo’n
beetje is opgebouwd is er nog een
cijfer belangrijk tijdens de onderhandelingen', legt Peter verder uit. 'Dat
is de ruimte die beschikbaar is bij het
Rijk voor verbetering van de
arbeidsvoorwaarden', vervolgt hij.
Hij legt de toehoorders uit dat
daarvoor in 1997 een standaardmanier is ontwikkeld: het zogenaamde
referentiemodel.
Het referentiemodel bestaat uit
twee delen: een objectief, technisch
deel en een beleidsmatige afweging.
Dit klinkt veel ingewikkelder dan het
is. Eerst wordt op technische wijze
een marktconforme arbeidskostenontwikkeling bepaald. Dit betekent
dat de loonstijging de marktontwikkeling volgt. Hierna volgt een
beleidsmatige afweging. Het kabinet
kan ervoor kiezen de arbeidsvoorwaarden (naar boven of beneden)
aan te passen. De afgelopen jaren
hebben we gezien dat het kabinet
hier stevig gebruik van heeft
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gemaakt door het opleggen van de
nullijn. De precieze berekening en
dus ook de uitkomst van het
referentiemodel zijn overigens niet
openbaar.
Na deze toelichting begint het echte
werk. Peter geeft een schets van de
arbeidsvoorwaarden van het Rijk en
de mogelijkheden voor een nieuwe
cao.

"Centen of
procenten?"
Issues uit de zaal
Terwijl Peter zijn presentatie geeft
krijgt hij vragen en bijval vanuit het
publiek. Een aantal van de leden
heeft zich inmiddels ‘schrap gezet in
de stoeltjes’ en levert een belangrijke bijdrage aan deze dag. De
vragen en suggesties kunnen
gebruikt worden bij de onderhandelingen. Zo vraagt men zich af of de
loonsverhoging uitgekeerd moet

worden in een vast bedrag of in
een percentage van het loon.
Centen of procenten? Of misschien
een combinatie van beiden? Ook
zijn er kaderleden die zich afvragen
of een ieder hetzelfde percentage
loonsverhoging gaat krijgen. Is het
misschien beter om de lagere lonen
een hogere percentage loonstijging te geven dan de hogere
lonen, zogenaande loonnivellering? Omdat de overheid de laatste
jaren flink aan het afslanken en
bezuinigen is dalen de kosten voor
de overheid. Wat gebeurt er
eigenlijk met de financiële ruimte
die daardoor beschikbaar komt?
Weer een ander merkt op dat als
een ambtenaar meer gaat verdienen door een nieuwe cao, hij de
kans loopt om eventuele toeslagen
mis te lopen, als zijn loon boven
een bepaalde grens is gekomen.
Deze ambtenaren moeten de
mogelijkheid krijgen om minder te
gaan werken, zodat ze weer recht
hebben op toeslagen: flexibeler
werken. Allemaal vraagstukken die
aan de orde kunnen komen tijdens
de onderhandelingen en die op
deze kaderdag naar voren worden
gebracht.
Naarmate de uitleg van Peter
vordert en de discussies op de vloer
heviger worden neemt ook de
temperatuur toe in het gebouw.
Inmiddels schijnt de zon volop en
staan de deuren naar buiten wijd
open. Af en toe een verkoelend
windje door de zaal is geen overbodige luxe met zoveel kaderleden
die flink van zich laten horen.

Solidariteit
'Als we gaan onderhandelen over
de nieuwe cao is het van groot
belang dat we solidair zijn met
elkaar', benadrukt Peter. Een
nieuwe cao kan voor medewerkers

verschillende gevolgen hebben. Als er
keuzes gemaakt moeten worden
zullen die uiterst zorgvuldig moeten
worden afgewogen en door de
vakbonden worden gesteund. Die
solidariteit is duidelijk te merken in
de zaal als er gesproken wordt over
het onderwerp mantelzorg. Men
vindt dat er veel meer geregeld dient
te worden voor deze manier van zorg.
Albert van der Smissen wil benadrukken dat het een goed teken van
solidariteit is dat de zaal zo achter dit
punt staat. Volgens hem denken we
niet alleen aan onszelf maar vooral
ook aan de ander. En dat is een
houding die we nodig zullen hebben
tijdens de onderhandelingen.
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Neuzen

"Af en toe een verkoelend windje
door de zaal is geen
overbodige luxe
met zoveel kaderleden die flink van
zich laten horen."

Omdat AC Rijksvakbonden uit vier
verschillende vakbonden bestaat is
het belangrijk dat de neuzen
dezelfde richting op komen te staan.
Dit zal niet geheel zonder spanningen gaan. Het is belangrijk dat er de
komende maanden nog flink wat
voorbereidende gesprekken worden
georganiseerd. Ook zal de achterban
een belangrijke rol blijven spelen
tijdens de voorbereidingen.
De verwachting is dat de onderhandelingen gaan beginnen na Prinsjesdag, als de begroting bekend is. Tot
die tijd wensen wij onze onderhandelaars veel succes.
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Uitgelicht

Richard Schill
De NCF maakt zich als vakbond hard voor de belangen van medewerkers van Neerlands
grootste uitvoeringsorganisatie. Een organisatie als de Belastingdienst kent diverse
structuren, functies, afdelingen en processen. Allemaal kaders waarbinnen medewerkers
zich noodgedwongen bewegen en waarbij zij in hun belangen bijgestaan worden door
vakbonden.

Maar hoeveel is bekend van de verschillende functies,
onderdelen en processen van de eigen organisatie, de
NCF? We lichten er een rol uit, de rol van regiocoördinator (reco). We trekken Richard Schill, regiocoördinator
van regio 9 (Douane Zuid), aan zijn jasje.

Wat doet een reco eigenlijk?
‘Een reco onderhoudt het contact met de leden in een
bepaalde regio en vormt de linking pin tussen het
bestuur, het geformuleerde beleid en de leden. Zo’n één
à tweemaal per jaar beleggen reco’s ledenvergaderingen,
waarin zij leden informeren over het beleid en hen op de
hoogte stellen van de zaken waar de bond zich mee
bezighoudt. In de voorjaarsbijeenkomst, de ledenraad,
worden leden gevraagd goedkeuring te geven aan het
door het bestuur gevoerde beleid ter voorbereiding op
de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Daarnaast houden reco’s zich bezig met de werving van
kandidaten voor de medezeggenschapsraden in de
aanloop naar verkiezingen en hebben zij een ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van die medezeggenschapsraden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, worden gesprekken met kandidaten gevoerd in
andere regio’s dan de eigen regio.
In totaal zijn er negen regio’s en per regio zijn er één tot
twee coördinatoren die samen het gebied bedienen. Dit
is afhankelijk van het aantal leden in een regio en de
geografische spreiding. De reco’s beleggen ledenvergaderingen en zitten deze voor. Ook houden zij zich bezig
met de problematiek die speelt bij de verschillende
belastingdienstonderdelen binnen de regio. De thema’s
die spelen in de verschillende dienstonderdelen zijn
geclusterd in drie verschillende kleuren kolommen: blauw
voor Belastingen, groen voor Douane en oranje voor de
overige onderdelen, ook wel Landelijke Diensten
genoemd, zoals Belastingdienst Toeslagen, de FIOD en de
BelastingTelefoon. Iedere reco behoort tot een bepaalde
kolom en zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van wat
er zich daarin afspeelt in de regio. Tijdens de frequent
gehouden ‘kolommendagen’ komen ’s ochtends de
diverse kolommen samen, praten elkaar bij en maken
waar mogelijk problematiek gemeenschappelijk.
’s Middags is er een overleg van de reco’s, een overleg
van het GOBD en een overleg van de Medezeggenschap.
Hiermee worden de lijntjes kort gehouden: wat
’s ochtends besproken wordt in de kolommen, komt in
het middagdeel op de juiste tafel terecht. Denk bijvoorbeeld aan personele zaken die de rechtspositie raken en
op deze wijze direct bij het GOBD besproken kunnen
worden.’

Aurora
Guds
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Wat beweegt jou om je in deze rol in te zetten
voor de NCF – en daarmee voor de belangen van
jouw collega’s?
‘Ik ben als sinds mijn indiensttreding in 1977 lid van een
vakbond. Dat was toen de ARKA, nu CNV. Na ongeveer
drie jaar ben ik overgestapt naar de voorloper van wat
nu de NCF is. Ik ben sinds 1997 bij de NCF actief. In eerste
instantie als OR-lid bij de toenmalige inspectie DB
Roosendaal. Later ben ik ook actief geworden in het
bondswerk. Ik heb verschillende werkzaamheden/taken
verricht, zoals redactiewerk bij de voorloper van de
Bondig, lid van de werkgroep PR en OR-lid namens de
NCF. In 2010 heb ik een periode rust moeten houden
omdat ik teveel hooi op mijn vork had genomen, met een
burn-out tot gevolg. Na die pe riode ben ik weer actief
geworden als OR-lid en ben ik ook gevraagd om regiocoördinator te worden. Dat doe ik nu sinds september 2014
met veel plezier. Ik werk graag in het belang van de
mensen om mij heen. Dat zie je zowel terug in mijn werk
als privé. Dat is wel de aard van het beestje. Ik wil graag
wat betekenen voor mijn omgeving, voor mijn collega’s,
en hoe kun je dat nou beter doen dan hier bij de
vakbond?’

De vakbond staat voor solidariteit. Wat vormt
volgens jou de grootste bedreiging voor die
solidariteit?
‘Individualisme. De mensen van mijn generatie, de
vijftigers van nu, zijn opgegroeid in een maatschappij die
zich veel meer kenmerkte door een cultuur van sociale
verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is een groot deel
van de jongeren er veel meer op gericht het eigen belang
voorop te stellen. Voor de bond denk ik dat de bedreiging echter niet zo groot is. Hoewel er in vergelijking
tegenwoordig meer zzp’ers in het arbeidsproces
werkzaam zijn, denk ik dat ook in de nabije toekomst het
merendeel van het belastingdienstpersoneel vast
personeel zal zijn. Wel zal blijken dat het life time
dienstverband dat we kennen gaat verdwijnen. De
nieuwe generatie medewerkers zal een aantal jaar bij de
Belastingdienst werkzaam zijn en dan verder gaan kijken
op de arbeidsmarkt. De dreiging die ik nu zie, is veel
meer voor het zittend personeel. In het kader van Switch,
onderdeel van de Investeringsagenda, zullen zij door
uitstroom dezelfde hoeveelheid werk moeten opvangen
in een uitgedunde arbeidspopulatie.’

Waar staat de vakbond de komende jaren voor?
Wat voor ontwikkelingen zijn er gaande?
‘De reorganisatie van Belastingen, het sluiten van

kantoren en het centraliseren van processen, heeft zijn
weerslag op het werk van de vakbond. Als je kijkt naar
de huidige reorganisatie van Belastingen en de herverdeling van de kolommen, dan zie je dat Hans Blokpoel
(Chief Operating Officer) verantwoordelijk wordt voor
zowel Toeslagen als voor Belastingen en de BelastingTelefoon. Kolommen worden samengevoegd en de span-ofcontrol wordt groter. Daarnaast wijzigt de structuur van
de medezeggenschap ook. Onder ieder lid van de raad
van bestuur, komt maar één ondernemingsraad te
hangen. Daarmee verdwijnt er een laag van lokale ondernemingsraden. Korte lijnen met de werkvloer vallen
hierdoor weg. De vraag is wat dit voor de belangenbehartiging gaat doen. Een ander vraagstuk waar de bond
voor staat, is of de NCF consequenties moet verbinden
aan deze wijzigingen en zo ja, hoe dan?
Daarnaast is de NCF zich aan het bezinnen op een
(efficiëntere) herverdeling van de regio’s met een andere
werkwijze voor reco’s. Volgens de voorlopige plannen
krijgt iedere regio drie reco’s die ieder hun eigen
expertise hebben. Dan moet je denken aan portefeuilles
die onderling verdeeld worden over zaken met betrekking tot de leden, de medezeggenschap en beleid.
Ook de huidige werkwijze van de vakbond binnen de
diverse kolommen zal mogelijk een andere vorm moeten
krijgen, omdat de organisatie binnen de Belastingdienst,
met name de besturing, sinds begin 2016 anders
vormgegeven is.
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Wellicht dat dit ook nog invloed heeft op de inrichting
van de regio’s. Het bestuur van de NCF en de betreffende
werkgroep zijn over dit onderwerp in gesprek. Onderwerpen zijn een nieuwe regio-indeling en een meer
dynamische wijze van elkaar benaderen, passend bij de
huidige wereld. Denk hierbij onder andere aan sociale
media.
Mede door de continue automatisering, verdwijnt er
werk bij de Belastingdienst. Dit speelt met name bij het
dienstonderdeel Belastingen. In combinatie met de
verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, zorgt dit
voor spanning in de verhouding tussen werkaanbod en
het aantal formatieplaatsen. In opdracht van het kabinet
en in het kader van de Investeringsagenda, heeft de
Belastingdienst gekozen voor een oplossing in de sfeer
van uitstroombevorderende maatregelen. De stimuleringspremie maakt hier een groot onderdeel van uit en
hierdoor zal een groot aantal mensen uitstromen. Dat
lost een probleem op, maar veroorzaakt naar mijn
mening ook weer een andere moeilijkheid. Wij als
vakbond hebben de belangrijke taak klaar te staan voor
de medewerkers die achterblijven. Voor deze medewerkers neemt de werkdruk toe en zij moeten het werk
klaren, deels zonder de kennis en ervaring die de
vertrekkende collega’s toch meenemen. We moeten ons
er wel bewust van zijn dat door die uitstroom vele
handen in het werkproces ontbreken en dat er een
kennishiaat ontstaat.
Primair is dat uiteraard de verantwoordelijkheid van de
Belastingdienst, maar wij als vakbond hebben daarin ook
een belangrijke rol. Veel medewerkers die van de
stimuleringsregeling gebruik maken, zijn tenslotte toch
mensen die het zich kunnen permitteren, omdat niet
iedereen de (financiële) consequenties op lange termijn
kan dragen. Die consequenties zijn groter dan je in eerste
instantie zou verwachten. Denk bijvoorbeeld aan
regelingen als huur- en zorgtoeslag. Wijzigingen daarin
hebben gevolgen voor inkomen en huur en die moet je
naast de geldpot wel kunnen dragen. Uiteraard kunnen
we als vakbond ook voor de vertrekkende medewerkers
een belangrijke rol spelen.’

Waar zullen leden zich jou om herinneren?
‘De sluiting van kantoor Terneuzen en de overdracht naar
kantoor Middelburg, is een beweging waar ik me deels
als reco en deels als OR-lid, veel voor heb ingezet. In het
land zal dit herkend worden als de ‘Event Driven
bijeenkomsten’ die we als NCF georganiseerd hebben op
locaties die gingen sluiten. Met de sluiting van kantoren
komen zaken kijken als het verdwijnen van werk,
meegaan met werk of juist de keuze om te blijven op de
standplaats. Dat brengt problematiek en vraagstukken
met zich mee zoals maximale reistijd, reiskostenvergoeding en allerlei geldende faciliteiten. Samen met een
paar andere reco’s heb ik die beweging nauwkeurig
gevolgd en hebben we meegedacht met de medewerkers
om hen zoveel mogelijk inzicht te geven in de consequenties van hun keuzes. Ik denk dat we daarin veel
betekend hebben voor onze medewerkers. Er zijn nu nog
leden die mij hierop aanspreken, omdat ze zich zo
gesteund en geholpen voelden. Een stukje waardering
voor je werk, is altijd leuk.’
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Vakbondsinformatie

Oproep aan de Belastingdienst:
aandacht voor de achterblijvers en
vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen
“We’re never so vulnerable than when we trust someone - but paradoxically,
if we cannot trust, neither can we find love or joy.”
Walter Anderson, Duits etnoloog

•
•
•
•
•
•

Meer gemotiveerde medewerkers en een innovatievere organisatie
Vitaal en met plezier langer doorwerken
Interne doorstroom: de juiste man op de juiste plek waarbij niet het juiste papiertje
bepalend is maar de bewezen competenties
Kwaliteit van het werk telt; niet de streepjes aan de balk
Vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid: niet afbrokkelen maar opbouwen
En tot slot: vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen

Een kloof met wat we willen en
hoe het nu is
De afgelopen weken is de kloof nog
duidelijker geworden. Noem Switch.
Of noem automatisering versus
vakmanschap. Of noem de medewerkers in de lagere loonschalen. En dan
hebben we het nog niet over het
luisteren naar de werkvloer of over
het vertrouwen van medewerkers in
de leiding en de managementcultuur. Want die is niet bepaald
vanzelfsprekend.
Allemaal dominante onderwerpen
op de agenda van het Georganiseerd
Overleg Belastingdienst.

ER ONTSTAAT EEN MASSALE VLUCHT NAAR
DE UITGANG, VOORDAT HET TE LAAT IS. HOE
DUIDELIJK MOET EEN SIGNAAL ZIJN DAT HET
DRAAGVLAK VOOR DE BEDRIJFSVOERING EN
PLEZIER IN HET WERK WEGVALT?

De pijnpunten
Drie maanden na de grote bijeenkomsten in het land, volgt op 23 mei
de pijnpuntenbrief van de dienstleiding.
Het eerste pijnpunt: een onbedoelde
uitstroom. Een groot aantal uitstromers komt nu juist uit de groep
medewerkers die de Belastingdienst
nog nodig heeft.
En hoe zit het met de medewerkers
van wie het werk door de Investeringsagenda mogelijk vervalt? De
medewerkers in de functiegroepen
B-C en in de loonschalen t/m 7? Die
bleven. Want voor hun is de
uitstroomregeling financieel vaak
niet haalbaar.
Het tweede pijnpunt: een onbedoel-

Angelique
Kansouh
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KEER OP KEER IS AANGEGEVEN ‘ER IS
VOLDOENDE GELD VOORHANDEN’ EN
‘IEDEREEN KAN ER AAN MEEDOEN’...

DE BELASTINGDIENST LIJKT OP EEN
BOUWBEDRIJF WAAR DE METSELAARS EN
TIMMERLIEDEN ZIJN WEGBEZUINIGD EN
WAAR ALLEEN PLEK IS VOOR PLANNERS EN
CONTROLLERS.

de kostenpost. Want naast de
onbedoelde uitstroom, kost de
stimuleringsregeling ook veel meer
geld dan de werkgever had verwacht. Verkeerde berekening? Ja. En
dat resulteert in een onbedoelde
fiscale heffing van 52% op de
stimuleringspremie voor rekening
van de werkgever. Het eindresultaat
is voor iedereen bekend: stopzetting
van de vrijwillige vertrekregeling.

Het grootste pijnpunt
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat
vragen velen. Er is kritiek op de
bonden maar zeker ook op de
leiding. Het grootste pijnpunt:
zwalkend beleid en wantrouwen.

Was deze onbedoelde uitstroom
dan niet te voorzien?
Deze was wél te voorzien. Zowel
door bonden als door de werkvloer.
Bestaande leeftijdsopbouw en
bestaande verandermoeheid waren
namelijk indicaties dat de regeling
populair zou worden. Zeker voor
medewerkers die vlak voor hun
pensioen zitten of al AOW-gerechtigd zijn. Daar hebben bonden de
dienstleiding ook op gewezen.

Hoe stimuleer je vervolgens de
bedoelde uitstroom?
Duidelijk was dat voor veel medewerkers B-C en de medewerkers t/m
schaal 7 de oude regeling financieel
gezien onbereikbaar was. De
‘septemberregeling’ maakte dit niet
beter. Integendeel! Onder de oude
regeling konden medewerkers
uiterlijk eind december 2020 met
ontslag. In de septemberregeling
moet iedereen al per 1 september
2020 weg. Dus zo’n vier maanden
eerder? Waar zit dan die verbetering?

Was het onbeheerste risico voor
de continuïteit van bedrijfsprocessen niet te voorzien?
Risico’s dienen door verstandig
beleid zo klein mogelijk gehouden
te worden. De hierboven genoemde
risico’s waren van tevoren te
voorzien. Ook het risico van de
52%-heffing, tenzij je de waarschuwingen van je specialisten op het
gebied van de fiscale (pensioen)
wetgeving in de wind slaat. Incalculeerbare risico’s dus.

ER ZIJN BINNEN DE DIENST BEST VEEL MENSEN
DIE VOLDOENDE POTENTIE BEZITTEN OM EEN
ZWAARDERE FUNCTIE TE BEKLEDEN, AL DAN NIET
DOOR INTERNE BIJ- EN OMSCHOLING. IK HOOP
DAT DE DIENSTLEIDING EENS GOED NADENKT HOE
OM TE GAAN MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN.

IK ROEP OP TOT SOLIDARITEIT MET DEGENEN
VAN WIE HET WERK GAAT WEGVALLEN. ER
MOETEN VOOR DIE COLLEGA’S VOLDOENDE
MIDDELEN OVERBLIJVEN OM HEN STRAKS
EEN GOEDE BEGELEIDING TE GEVEN.
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Leren van gemaakte fouten
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Dat zullen we moeten evalueren.
Want een leiding die zich al naar drie
maanden overvallen voelt door de
effecten van de maatregelen die ze
zelf nemen, dat geeft een behoorlijke knak in het vertrouwen. Zijn de
tegengeluiden van de werkvloer en
van de bonden dan niet doorgedrongen? Ook dat geeft weinig vertrouwen. Vertrouwen dat al aan het
afbrokkelen was door de vele
reorganisaties. Vertrouwen dat
broodnodig is als het gaat om de
toekomst van de Belastingdienst.
Medewerkers willen zich richten op
kwaliteit van het werk, hun vakmanschap en zingeving. Ze willen loyaal
zijn, trots zijn. Die eigenschappen
worden nu zwaar op de proef
gesteld. De dienstleiding is aan zet.

NEEM DE GELUIDEN VAN DE
MEDEWERKERS SERIEUS. ZIJ ZIJN
DE ERVARINGSDESKUNDIGEN DIE
MET BEIDE VOETEN IN DE KLEI
STAAN.

ALS DE DIENSTLEIDING WEET WELK WERK
VERVALT, WAAROM HEEFT MEN DE REGELING
DAN NIET VEEL GERICHTER VOOR DE
TOEKOMSTIGE UITSTROMERS OPENGESTELD?

LEG ALS DIENSTLEIDING UIT WAAROM JE
DINGEN DOET. NIET VIA DE BEELDKRANT,
NIET VIA CONNECTPEOPLE, MAAR
GEWOON DIRECT MET DE MEDEWERKERS
IN GESPREK GAAN.
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Krasse jongens en meisjes

Sfeerverslag Algemene
Vergadering van de VPF
Het Spoorwegmuseum in Utrecht vormt op 30 juni 2016 het decor van de Algemene
Vergadering van de VPF. Tussen 10.30 uur en 11.30 uur arriveren de deelnemers aan deze
bijeenkomst in ‘de wachtkamer der derde klasse’ van Het Spoorwegmuseum. De éminence
grise onder de aanwezige VPF-leden is Michel Schröders (88) terwijl ‘benjamin’ Joop Hupkes
(66) net komt kijken.
Na de verwelkoming van de aanwezigen neemt voorzitter
Albert van der Smissen het woord. Hij doet verslag van de
activiteiten die de VPF in de afgelopen maanden heeft
ondernomen. Eén onderdeel springt eruit. Het bestuur
heeft alle politieke partijen aangeschreven over de
pensioenproblematiek. Deze actie is rechtstreeks voortgekomen uit de vraag- en zorgpunten tijdens de Algemene
Vergadering in oktober 2015. De constatering is dat
diverse politieke partijen de problemen inzake de
pensioenproblematiek wel herkennen maar, op één na,
verder geen specifieke maatregelen konden benoemen of
wilden aankondigen.
Hierna is het woord aan Ad van Gaans, de secretaris van
de VPF. Aan Ad de taak om agendapunten 4 en 5, het
verslag van de Algemene Vergadering van 23 oktober
2015 en het jaarverslag 2015, te behandelen. Vervolgens
zijn de financiën van de vereniging aan de beurt. De
penningmeester, Thomas Geelhoed, deelt ter plaatse de
financiële papieren uit en na een korte lees-, koffie- en
plaspauze loodst de penningmeester het financieel
jaarverslag 2015 en de begrotingen 2016 en 2017 door de
vergadering. De secretaris en de penningmeester ontvangen wat aandachtspuntjes op het jaarverslag en de
begroting 2016/2017 die zij ter harte nemen. De leden van
de kascontrolecommissie, Edo Pattenier en Frans van
Elven, hebben de boekhouding en achterliggende
papieren op 17 juni 2016 gecontroleerd. Daarbij zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. Bij monde van Edo
Pattenier stellen zij de vergadering voor het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Een instemmend applaus volgt op deze voordracht. Hierna
is het tijd voor de rondvraag. Tijdens dit onderdeel zet het
bestuur Albert den Teuling in het zonnetje. Na zijn
jarenlange inzet voor de samenleving alsook voor de BPF,
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de rechtsvoorganger van de NCF, behaagde het Koning
Willem-Alexander Albert te laten delen in de lintjesregen.
Albert kreeg zijn lintje op 26 april jongstleden opgespeld
door de burgemeester van zijn woonplaats Gorinchem.
Na de lunch praat Peter Wulms de aanwezigen bij over het
bepaald niet eenvoudige pensioendossier. Het bestuur
had Peter ingepland voor 30 minuten, maar dat tijdsbestek wordt overschreden. Op zich wel logisch met een hele
zaal vol pensionado’s. Hierna was het tijd voor een
rondleiding. Ondanks de respectabele leeftijden nam
iedereen deel aan de één uur durende rondleiding. Na
afloop hiervan kwam het gezelschap terug in de wachtkamer der derde klasse voor het bekende napraten onder
het genot van een hapje en drankje. De vanaf ongeveer
16.00 uur vertrekkende gasten gaven te kennen dat het
een leuke en leerzame bijeenkomst was op een voortreffelijke locatie. Om 17.00 uur was de wachtkamer der derde
klasse leeg. Alles overziend een geslaagde AV met
aansluitend een gezellig samenzijn.
Ga jij (binnenkort) de dienst verlaten? Dan is er de VPF. De
VPF is een vereniging voor alle ge(pré)pensioneerden die
bij de Belastingdienst hebben gewerkt. Een lidmaatschap
van de VPF is een natuurlijk vervolg op je lidmaatschap
van de NCF. Alle informatie over de VPF kun je nalezen op
de website (vpf.nu.nl). Het lidmaatschap kost je € 4,60 per
maand, maar gedurende het eerste jaar van je lidmaatschap ben je GRATIS lid. Een lekkere entree, want dat
bespaart je dus € 55,20. Doen dus!
De VPF-leden hebben een Binding ontvangen, met daarin
een link naar het verslag van de AV van de VPF. In het
najaar verschijnt weer de VPF-Pensioennieuwsbrief.

Het survivorsyndroom
Dankzij de stimuleringspremie vertrekken veel collega’s: ze gaan met pensioen of verdwijnen
naar Switch. Hoe is dit voor de achterblijvers? Daar is eigenlijk nauwelijks aandacht voor, terwijl je
ook als achterblijver gevolgen ondervindt van het vertrek van collega’s.

Je bent wellicht blij dat je jouw baan nog hebt. Dat is
ook erg belangrijk en in eerste instantie de reden om
een vertrekpremie af te spreken. Door vrijwillig vertrek
hoeft er niemand ontslagen te worden en geldt tot
2023 een werkgelegenheidsgarantie. Maar nu het stof
is neergedaald, merk je het (negatieve) effect van het
vertrek van collega’s. Je krijgt wellicht last van het
survivorsyndroom...

De symptomen van het survivorsyndroom:
•
•
•
•

Stress: ben ik de volgende keer de dupe?
Onzekerheid: hoe nu verder?
Oplopende werkdruk: dezelfde klus moet immers
door minder mensen geklaard worden.
Ontevredenheid: medewerkers zijn vaak niet
tevreden over de manier waarop de werkzaamheden en het team georganiseerd zijn.

Dit alles kan leiden tot demotivatie bij de achtergebleven teamleden en tot verhoogd verzuim.

Hoe dit te voorkomen?
Allereerst is het van essentieel belang dat de Belastingdienst deze symptomen herkent en erkent. Meer
aandacht voor teamvorming en samenwerking in een
ander of kleiner team helpt ook. In deze veranderde
teamsamenstelling moeten collega’s elkaar (opnieuw)
leren kennen, begrijpen en waarderen. Ook zal het
gemeenschappelijke doel weer helder gesteld moeten
worden. Dit zijn belangrijke, maar vaak verwaarloosde
aandachtspunten.

Marianne
Wendt
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Ik vertrek

Jan Tillemans
zwaait af!
De Belastingdienst is organisatorisch immer in beweging. Veranderingen van werkprocessen
en reorganisaties zijn doorgaans aan de orde van de dag. Dit was altijd al zo en zal in de
toekomst zeker niet anders zijn. Ook hier lijkt de natuur ongemerkt het levensritme van het
organisme te bepalen, alhoewel de mens doorgaans in al zijn arrogantie van mening is, dat
hij de loop der dingen eigenhandig kan bepalen.

Dit gegeven lijkt ook te gelden voor de Belastingdienst.
We zijn nu namelijk op het punt beland, dat het
management van de Belastingdienst een grote omslag
wenst te maken op zowel automatiserings- als personeelsgebied. De boel wordt nóg inventiever geautomatiseerd en een groot deel van het (oudere) laagopgeleide personeel wordt vervangen door jonge, loyale,
superintelligente creaturen. Om het huidige veranderproces te bespoedigen, is zeer hoog ingezet op het
zogenaamde VanWerkNaarWerk-beleid (VWNW-beleid).
De bedoeling is om een tsunami (5.000 stuks) van
medewerkers met een stimuleringspremie van maximaal
75.000 euro, zo snel mogelijk probleemloos te laten
afvloeien. Onze inmiddels 62-jarige collega Jan Tillemans wordt vol ‘in de boeg’ geraakt door de actuele
reorganisatieperikelen en vertelt ons graag over zijn
ervaringen.

Kan je iets vertellen over jouw ‘werkhistorie’ bij de
Belastingdienst, Jan?
‘Jazeker, ik ben op 18-jarige leeftijd, na het voltooien
van de MULO-opleiding, in 1971 begonnen bij Douane
Rotterdam. Ik heb het daar heel goed naar mijn zin
gehad en heb daar flink aangepakt. Geen zee was mij te
hoog. Omdat het ver van huis was, ben ik toen tijdelijk
in de kost gegaan bij een tante. In 1977 werd ik overgeplaatst naar Douane Utrecht. Dat was gelukkig al iets
dichter bij huis. Ik ben ook nog een tijdje deurwaarder
geweest in mijn geboorteplaats Den Bosch. Dat werk
beviel me eerlijk gezegd niet zo goed: het betekenen
van dwangbevelen leek wel op het huis-aan-huis
bezorgen van weekblad De Bossche Omroep! Daarna
ben ik gaan werken bij Douane Den Bosch en werd o.a.
ingezet bij het toezicht bij de Heineken bierbrouwerij.
Dat was machtig interessant werk en ik denk daar nog
regelmatig met veel plezier aan terug. Vervolgens heb ik
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me een tijd beziggehouden met de behandeling van
bezwaarschriften in het voormalige belastingkantoor
aan de Commissaris de Quaylaan. Op dit moment werk
ik in een Midden- en Kleinbedrijf-team (MKB-team) in
Eindhoven en houd me als C’er voornamelijk bezig met
controle op de negatieve norm omzetbelasting (NNO).’

Heb je lang na moeten denken over je aanstaande
vertrek bij de Belastingdienst?
‘Ik heb eerder de kans gehad om te vertrekken. Namelijk
toen ik veertig dienstjaren had opgebouwd. Maar, het
werk beviel mij zo goed dat ik uiteindelijk tóch gebleven
ben. Daar heb ik overigens tot op heden geen moment
spijt van gehad. Nu ben ik op een punt beland dat ik er
anders over denk. Als ik nu vertrek, dan heb ik nog de
conditie en gezondheid om dingen te gaan doen die ik
voor ogen heb. Het is nog maar de vraag of dat over vijf
jaar nog zo is. Daarom ben ik in april 2016 – ter oriëntatie – het gesprek met een Switchadviseur aangegaan.
Dat gesprek is goed verlopen en ik heb er inmiddels per
post keurig een schriftelijk verslag van mogen ontvangen. Zo verspeel je in mijn ogen geen rechten en dat is
belangrijk in deze woelige tijden.’
De regeling is vooral interessant voor mensen met een
goedbetaalde functie, die tevens gedurende lange tijd
in dienst zijn. Voldoe jij aan beide voorwaarden?
‘Een goedbetaalde functie heb ik niet bepaald met mijn
schaal 7, maar ik ben zeker niet ontevreden. Ik heb wél
meer dan veertig dienstjaren opgebouwd, zodat ik
uiteindelijk recht heb op de stimuleringspremie van
75.000 euro. Ik denk dat ik het nettobedrag ga sparen
en er pas iets van af ga halen als het écht nodig is. Zo
heb ik een mooi appeltje voor de dorst. Mijn vrouw is
vijf jaar jonger dan ik, dus we zullen sowieso moeten
gaan proberen die periode financieel te overbruggen.’

Frank
Verweij
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gedwongen om eerst alles zelf uit te zoeken. Maak
vooral geen foutjes, want dan word je daar direct op
vastgepind. Zo voelt het bij mij. Na méér dan veertig
jaar trouwe dienst mag je toch wat meer loyaliteit van
de dienstleiding terug verwachten, vind ik. Ik ben er niet
bepaald boos om, maar het frustreert mij helaas wél. Ik
heb inmiddels een gesprek met een medewerker van
Switch gevoerd en had naar aanleiding daarvan besloten
om nog even te wachten met mijn definitieve keuze en
te zijner tijd voor VanWerkNaarWerk-variant B te
opteren. Op die wijze zou ik met ingang van 1 december
2017 mét een stimuleringspremie kunnen vertrekken ná
nog enig passend werk verricht te hebben via Switch.
Dat is precies 18 maanden vóór mijn AOW-leeftijd en dat
blijkt financieel gunstig te zijn, heb ik me laten vertellen. Maar, nu er ineens onrustbarend veel ruis op de lijn
komt, overweeg ik om niet langer te wachten en zo snel
mogelijk te kiezen voor variant A: directe uitstroom en
vrijwillig ontslag binnen drie maanden met toekenning
van de stimuleringspremie. Dan weet je financieel wat je
hebt en sluit je grote, onvoorziene risico’s uit. Als het zo
moet, dan doen we het maar zo.’

Directeur-generaal (DG) Hans Leijtens zegt op 1 april
2016 op de Beeldkrant:
‘Ik zie dat mijn uitspraak, dat ik opnieuw het gesprek wil
aangaan over de regeling vrijwillige fase van het
VWNW-beleid, veel reacties oproept. Ik begrijp dit, het
gaat om een regeling die we met elkaar met de grootste
zorgvuldigheid hebben opgesteld. Een regeling die
medewerkers duidelijke keuzes biedt als het gaat om
het vervolg van hun loopbaan bij de Belastingdienst. Als
werkgever hecht ook ik aan betrouwbaarheid en
voorspelbaarheid, afspraak is afspraak. Door het
overweldigend enthousiasme voor de regeling wordt
onze organisatie wel met een aantal belangrijke vragen
en uitdagingen geconfronteerd. Dat leeft niet alleen bij
mij maar ook op veel andere plaatsen in de organisatie.
Daar kan ik als DG niet van weglopen. Dat is ook de
reden dat ik opnieuw het gesprek aanga met betrokken
partijen.’
Volgens veel collega’s was het aantal aanmeldingen
door medewerkers waar de regeling niet voor bedoeld
was, van meet af aan te voorzien. Dat dit onbedoelde
gebruik Hans verrast, betekent dat de verantwoordelijken voor de regeling zonneklaar hun werk niet goed
gedaan hebben.

Jan, ben jij bezorgd dat jouw rechtspositie wordt
geschaad, omdat de dienstleiding mogelijkerwijs tegen
de met het Georganiseerd Overleg Belastingdienst
(GOBD) gemaakte afspraken in, jouw uittreeddatum
gaat uitstellen óf andere reeds gemaakte afspraken
eenzijdig gaat schenden?
‘Mijn vertrouwen in het management begint op dit
moment ernstig af te brokkelen. Als je overweegt om de
dienst via Switch te verlaten, dan word je min of meer
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Vind jij dat ‘de mens’ er bekaaid van afkomt in de
Belastingdienstorganisatie?
‘Ja, ik mis de échte waardering voor mijn inzet en
betrokkenheid. De Belastingdienst is helaas geen warme
organisatie gebleken. Ik denk dat als ik straks vertrokken ben, dat ze me dan geen seconde zullen missen of
aan me zullen denken. Echter, daar kan ik wel mee
omgaan.’
Heeft het werkzame leven jou tot op heden gebracht
wat je ervan verwachtte?
‘Ik ben tevreden met hoe het gegaan is, maar het had
financieel beter gekund. Ooit kreeg ik van een teamleider te horen, dat ik leidinggevende capaciteiten heb en
dat ik daar iets mee zou moeten doen. Misschien heb ik
toen een kans gemist, maar het is goed zo. Ik ben méér
dan tevreden. Als ik gedurende mijn pensionering
financieel niet te veel hoef in te leveren, dan kan ik mijn
leven leiden zoals ik dat wil. Dan is het goed. Meer
verlang ik niet.’
Wat gaat de toekomst zonder de Belastingdienst jou
brengen? Kan de vlag in de mast?
‘Nou, ik heb geen grote wensen of behoeften en ben
heel gelukkig, zo. Ik ga, zolang we gezond blijven,
genieten van dingen die er écht toe doen: mijn kleinzoon, de vakantie in Zeeland met mijn vrouw, sporten,
wandelen én wat bestuurlijk vrijwilligerswerk bij
basketbalclub EBBC. Daarnaast zou ik best Maleis willen
leren praten (ja, óók de scheldwoorden!) en Indisch
willen leren koken. Jawel, de schoolbanken lonken weer.
Ik ga mijn tijd goed en nuttig besteden en zal de
Belastingdienst echt niet missen, hoor!’
Wat wil je de lezer van dit interview nog meegeven?
‘Zorg voor plezier in het werk en in je leven. Doe de
dingen die je leuk vindt. Word niet boos en raak niet
gefrustreerd, want dat is de beste manier om gezond te
blijven.’

De spelregels

Communicatief handelen
en de Investeringsagenda
de data in een computer? Is wellicht
ook een combinatie mogelijk? Deze
vragen moet de leiding met de
werkvloer bediscussiëren om
uiteindelijk overeenstemming te
bereiken.

Herstel van vertrouwen
noodzakelijk

op voet van vrijheid en gelijkheid
worden gewisseld.

Door alle perikelen rondom de
uitstroommaatregelen, verdwijnt het
vertrouwen van medewerkers in de
maatregelen die hun leiding neemt.
Herstel van vertrouwen ontstaat pas
indien de leiding luistert naar de
werkvloer. Bovendien voorziet de
leiding dan beter de gevolgen van de
maatregelen die zij neemt. Alleen
dan leidt de Investeringsagenda tot
een betere Belastingdienst.

In een dialoog bespreek je met elkaar
waarom en wat verandert in het
werk. Veranderingen ontstaan indien
tijdens deze gesprekken met de
werkvloer overeenstemming is over:
1. Wat er gaande is
2. Welke normen doorslaggevend
zijn
3. Of de leiding geloofwaardig is

Spelregels voor een goed gesprek
met de werkvloer
Luisteren naar de werkvloer dus.
‘Makkelijk gezegd’, hoor ik leidinggevenden nu denken. ‘Maar de
werkvloer bestaat niet uit personeelsleden die allemaal hetzelfde wensen.
Daar heb je ook onenigheid,
meningsverschillen en dominante
aandachttrekkers. Naar wie moet ik
dan luisteren?’
De theorie van communicatief
handelen biedt uitkomst. In tegenstelling tot de huidige manier van
veranderen, waarbij de leiding door
middel van juridische regels de
medewerker dwingt voortaan anders
te werken, komen veranderingen tot
stand middels een dialoog waarin
voorstellen, ideeën en argumenten
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Een goed gesprek over de
Investeringsagenda
Hoe zit dat met de Investeringsagenda? De leiding wil dat medewerkers
voortaan anders werken door
intelligent gebruik te maken van data
voor een beter toezicht.
De eerste voorwaarde voor verandering is, dat er in een dialoog overeenstemming ontstaat over wat er
gaande is. Zijn data uit een computer
en statistische verbanden die
data-analisten hieruit opmaken een
goede weergave van wat er gaande
is? Zien we dan waar de grootste
risico’s liggen dat burgers en
bedrijven niet aan hun betalingsverplichting voldoen? Of geven de
ervaringen van medewerkers en hun
observatievermogen een betere
weergave van wat er gaande is dan

De tweede voorwaarde voor verandering is dat via een dialoog overeenstemming ontstaat over welke
normen gehanteerd dienen te
worden. Kijkend naar de Investeringsagenda: hoe gaan we het toezicht
inrichten? Controleren we alleen nog
indien veel geld te halen valt of
vinden we dat iedereen evenveel
kans moet hebben om gecontroleerd
te worden? Dit is ook een discussie
welke met de werkvloer gevoerd
dient te worden.
De derde voorwaarde betreft de
geloofwaardigheid van de leiding. De
intenties van de leiding die de
veranderingen uit de Investeringsagenda voorstelt, zijn belangrijk.
Indien de werkvloer hieraan twijfelt,
zal er ook weinig neiging zijn om
anders te gaan werken. Er zijn vele
manieren waarop leidinggevenden
hun geloofwaardigheid kunnen
verliezen. Bijvoorbeeld door een
geheime agenda te hanteren, door
vooral de eigen positie te versterken,
of door het bekende likken naar
boven en trappen naar onderen,
waardoor leidinggevenden naar
boven totaal andere dingen beweren
dan naar de werkvloer. Indien de
leiding met de werkvloer gaat praten
over de voorstellen van de Investeringsagenda, is het dus belangrijk dat
de medewerkers geloven dat de
leiding ook de intentie heeft om de
Belastingdienst beter te maken.
Dit zijn de spelregels voor een goede
dialoog over de Investeringsagenda.
Dit biedt een beter alternatief dan
het opleggen van veranderingen aan
de werkvloer middels juridische
regels.

Marianne
Wendt
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Vakbondsinformatie

Gaat de Nederlandse vakbond
ten onder aan succes of is er
toch nog toekomst?
Boe roepen is niet sexy. Praten over de vakbond is de overtreffende trap van saai.
De vakbond heeft een slecht imago. Terecht?
Stel jezelf eens deze vragen: Vind jij zingeving belangrijk? Wil je jouw vakmanschap
vergroten? Wil je met plezier blijven werken?

Als je op al deze vragen ‘nee’ hebt
geantwoord, stop dan direct met
lezen en zeg je lidmaatschap van de
vakbond op. Heb je één of meer keer
‘ja’ geantwoord, lees dan verder hoe
de vakbond weer aantrekkelijk
wordt.
‘Demonstraties en stakingen leggen
vandaag een groot deel van België
plat’, zo opent deze zomer het NOS
Journaal. De Nederlandse burger ziet
met groeiende verbazing de lange
files, gesloten scholen en stakende
gevangeniscipiers. Wie heeft zoveel
macht om het al het openbaar
vervoer in een land plat te leggen?
De vakbond.

Doorbijter of doetje
Hoe komt het dat de vakbonden zo
sterk zijn in België? Zijn de Belgen
genadeloze doorbijters of zijn wij
Nederlanders zulke doetjes? ‘Doetjes’,
zo zullen Nederlandse fanatiekelingen nu mompelen. Maar klopt dat
wel? Nee. De Belgen zijn geen
doorbijters en de Nederlanders zijn
geen doetjes.
Maar hoe komt het dan wel? Het
antwoord is: door de verzuiling. Daardoor heeft de Belgische vakbond een
sterke positie. Wie lid is van bijvoorbeeld de katholieke vakbond is
meestal ook lid van een christelijke
politieke partij en stuurt zijn
kinderen naar een katholieke school.
Bijna iedere Belgische werknemer is
lid van de vakbond. NCF-voorzitter
Albert van der Smissen zegt hierover:
‘Zaten wij maar in zo’n luxe positie. In
Nederland is maar één op de acht

Angelique
Kansouh
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werknemers lid van een vakbond.’
Wat helpt is dat in België het
lidmaatschap bijna gratis is. Het
overgrote deel wordt namelijk
vergoed door de werkgever. Maar de
meeste ledenbinding hebben de
Belgische vakbonden doordat ze de
werkloosheidsuitkeringen aan hun
leden verstrekken.
Dan is er nog een andere verklaring
waarom de vakbonden zo sterk staan
in België. In tegenstelling tot
Nederland is er in België een veel
grotere machtskloof. Er is meer
hiërarchie dan in het calvinistische
Nederland. De Belgen hanteren dan
ook vaak het conflictmodel terwijl wij
Nederlanders veel meer geloven in de
kracht van het polderen.

Een innovatieve beweging of
norse dinosaurus
En hoe zit het met het imago van de
vakbond? Een innovatieve beweging?
Nee, integendeel. De Nederlandse
vakbeweging wordt gezien als een
norse dinosaurus. Een oudere
mannenclub met sjaaltjes, fluitjes en
petjes. Droeftoeters die oeverloos
lang praten en zeuren in suffe
zaaltjes. Is dat een beweging waar
enthousiaste vernieuwers zich bij
willen aansluiten?
Wat ook sterk meespeelt is dat ruim
honderd jaar vakbondswerk zoden
aan de dijk heeft gezet. Werken aan
goede arbeidsomstandigheden? Is
geregeld. Collectieve arbeidsvoorwaarden waar iedereen van profiteert? Is geregeld. En verder is onze
welvaart enorm toegenomen: we
hebben een woning, we kopen elk

seizoen nieuwe kleding en op
vakantie gaan is geen unicum meer.
Die hippe kleding heeft overigens
wel een prijskaartje. Kies je voor die
dure, duurzame broek? Of kies je
toch voor het bijna identieke en
spotgoedkope model? Want met dat
uitgespaarde geld kan je mooi nog
even ontspannen bij dat trendy café
met dakterras. Besef wel dat voor
jouw goedkope broek, een elfjarig
meisje in Bangladesh urenlang achter
een naaimachine zit te zwoegen. In
een krakkemikkige fabriekshal. Arbo?
Nooit van gehoord. Hadden ze daar
maar net zulke zeurende vakbonden.

Nodig of overbodig?
De vraag die je kan stellen: is de
Nederlandse vakbeweging te
succesvol geworden? Hebben de
vakbonden zoveel voor elkaar
gekregen dat ze zich overbodig
hebben gemaakt? ‘Het mag best een
tandje minder’, zo vinden politiek en
werkgevers. ‘We kunnen het nu best
zelf’, zo claimt de jonge, steeds hoger
opgeleide werknemer.
Nieuwe werknemers laten de bond
steeds vaker links liggen. Wellicht uit
gemakzucht of desinteresse. Maar
ook doordat de vakbond te krampachtig vasthoudt aan verworven
rechten. Daardoor wordt te weinig
gelet op de toenemende belangenverschillen. Wat ook meespeelt, is de
huidige netwerk- en informatiesamenleving. De informatiemacht van
vakbonden erodeert hierdoor
behoorlijk. ‘We kunnen alles zelf wel
regelen’, aldus de hoger opgeleide
doe-het-zelf-klussers.

Je zou denken dat ook werkgevers de
vakbond liever vandaag zien
vertrekken dan morgen. Niets is
echter minder waar. Opheffen van
het poldermodel voelt als het kind
met het badwater weggooien.
Werkgevers en bonden zitten niet bij
elkaar op schoot. Het gaat er
geregeld hard aan toe. Maar er zijn
ook gemeenschappelijke belangen.
Zo zorgt de cao voor arbeidsrust en
stabiele loonkosten. Bovendien geeft
een instortende vakbond ruimte aan
de politiek. En dat resulteert maar al
te vaak in regelgeving waar werkgevers helemaal niet op zitten te
wachten.

leden als consument. Verleidingen
met kortingen voor reisjes of
producten daar zitten zeker jongeren
niet op te wachten. Ook is het niet de
bedoeling om als grote logge
vakbond van bovenaf te bepalen hoe
de wereld kan worden verbeterd.
Nee, acteer zoals ooit de dinosaurus
en tegenwoordig vlogger Enzo Knol.
Zij zetten allebei de eerste stappen in
een nieuwe wereld. En in beider
voetsporen zijn vele volgers getreden. Dat is nou exact wat de vakbond
ook moet doen: stappen zetten zodat
leden zich weer aansluiten.

Smeerolie en de vakman
De ‘date’-markt op
Zoals de boer in het tv-programma
van Yvonne Jaspers, moet ook de
vakbond opnieuw de ‘date-markt’
op. Niet door als vakbond te acteren
als bedrijf met producten voor de
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Vakbonden zijn niet out-of-date, ze
zijn de smeerolie van de maatschappij. Ze bieden het nodige tegenwicht
aan het kortetermijndenken van de
politiek. Daarnaast vergroten ze jouw
werkplezier door bij werkgevers te

focussen op aandacht voor vakbekwaamheid, kwaliteit van het werk
en zingeving. Bovendien zijn er
minder grote inkomensverschillen als
er meer vakbondsleden zijn. Hierdoor
zijn mensen gemiddeld gelukkiger in
landen met sterk georganiseerde
vakbonden.
Als alles met alles samenhangt, ben je
ook afhankelijk van andere partijen.
Wie zichzelf als slachtoffer ziet, is
vaak minder bereid om met anderen
samen te werken. Dat helpt niet om
conflicten op te lossen. Laat het
onderhandelen over aan de vakman.
Geen vakbondsbestuurder ontkomt
aan het meebewegen met de
onvoorspelbare werkelijkheid. Is er
dan geen houvast, niets van blijvende
aard? Jawel. De waarden en principes
van waaruit de vakbond beslissingen
neemt. Daar mag je de vakbond op
bevragen.
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Ook NCF

Frank Mazeland
Paspoort
Geboren: 6 juli 1989
Opleiding: MBO Boekhouding en Administratie. Daarna gestart met HBO
Management, Economie en Recht, maar niet afgemaakt.
Loopbaan: begonnen als tijdelijke kracht bij de BelastingTelefoon Particulieren
in Hengelo. Na een kort uitstapje naar Particulieren in Arnhem is Frank sinds
2013 werkzaam bij B/CAP Unit Productie Inning (UPI) in Apeldoorn als Senior
Medewerker Uitbetalingen en Registratie. Het team Uitbetalingen houdt zich
bezig met het behandelen van de uitval uit het massale inningsproces.

Burgerlijke stand: samenwonend met zijn vriendin.
Woonplaats: zijn huis in Hengelo is net verkocht en binnenkort woont Frank
met zijn vriendin en kat weer in zijn mooie geboortedorp Borne.
Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
Het helpen van de klant staat voor mij centraal. De werkdag
is voor mij dus geslaagd als ik op een dag veel uitgevallen
uitbetalingen snel kan herstellen, zodat klanten alsnog hun
geld ontvangen. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk herhaling
te voorkomen. Dit lukt niet altijd. Omdat B/CAP (Centraal
Administratieve Processen) zo’n grote organisatie is en er met
veel partijen moet worden afgestemd, is het vaak een
langdurig traject om zaken aangepast te krijgen in het
uitbetalingensysteem COA (Centrale Ontvangers
Administratie). Op het moment dat er iets misgaat is het niet
snel structureel op te lossen. Zodoende moeten wij dan snel
een tussenoplossing bedenken.
Wat moeten collega’s beslist weten over het inningswerk in
‘Apeldoorn’?
‘Apeldoorn’ kan niet alle problemen oplossen. Als B/CAP UPI
behandelen wij alleen de gevallen die fout lopen in het
massale proces.
Welk beroep zou je het liefst willen uitoefenen?
Over een baan buiten de Belastingdienst heb ik eigenlijk nog
niet nagedacht. Binnen de Belastingdienst zou ik denk ik
graag bij de FIOD werken. Ik zet op dit moment weleens
meldingen door naar de FIOD om door hen te laten
onderzoeken, maar daarna zie of hoor ik er verder niets meer
van. Ik ben erg benieuwd naar hoe het traject dan verder
verloopt; hoe gaat het onderzoek, wat komt er allemaal
kijken bij het opbouwen van een dossier en dergelijke, dat
lijkt me interessant.
Wat maakte dat je lid werd van de NCF?
Van huis uit heb ik wel meegekregen dat het lid zijn van een
vakbond nuttig kan zijn. Toen ik in vaste dienst kwam, ben ik
samen met een aantal collega’s lid geworden van de NCF. Het
geeft me een veilig gevoel dat er mensen zijn die zich voor
mijn belang inzetten.
Welke impact heeft Switch op jouw werk en jullie unit?
Het is op dit moment lastig om in te schatten wat Switch voor
22

mij persoonlijk gaat betekenen. Het lijkt nog ver weg. Er
is nu nog genoeg werk te doen bij de massale uitval. Er
moet nog veel gebeuren, voordat dit minder wordt.
Bepaalde wetten moeten eerst gewijzigd worden. Maar
als dit is gebeurd en als ook de diverse LOA’s (Lokaal
Ontwikkelde Applicaties) zijn vervangen door nieuwe
systemen, dan kan het ineens snel gaan. We hebben op
dit moment nog geen zicht op wanneer dit precies zal
zijn. Dit betekent wel een stuk onzekerheid. Er zijn bij ons
collega’s die gebruikmaken van één van de vrijwillige
varianten A, B of C, maar een stuk minder dan op de
kantoren, omdat de gemiddelde leeftijd bij onze unit niet
zo hoog is. De rest wacht af wat er verder gaat gebeuren.
Waar moet de NCF zich hard voor maken volgens jou?
Ik ben eigenlijk een ‘stil’ lid. De discussies over Switch heb
ik maar zijdelings meegekregen. Maar, ik denk dat het
erom gaat dat de NCF de belangen van haar achterban
goed vertegenwoordigt bij de DG. Er is in de discussie
over Switch een stellig standpunt samen met de FNV
neergezet en ik denk dat ze daarmee hebben gedaan wat
ze moesten doen. De NCF kan niet in haar eentje zaken
keren.
Wat zou je weleens over willen doen?
Dat is een moeilijke vraag… Ik hou het maar even
werkgerelateerd. Ik zou bij interne verstoringen eerder
op zoek willen naar de oorzaak van het probleem. Tot nu
toe schiet ik eigenlijk heel snel in de stand van: het
probleem moet opgelost worden voor de klant. Het is wel
de bedoeling dat we achteraf evalueren waar het is
misgegaan, maar dat schiet er vaak bij in. Je streeft er wel
naar om het goed te onderzoeken, maar het blijft lastig
daar de tijd voor te vinden. Het zit ook een beetje in onze
cultuur, dat we het probleem zo snel mogelijk willen
oplossen voor de klant. Het duurt echter lang om fouten
in het COA-systeem structureel te herstellen, dus het zou
goed zijn om sneller een beeld van de oorzaak van de
uitval te hebben. Anders moeten we het lang met
tussenoplossingen blijven doen.
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Hoofdredactie
Piet van
Sintmaartensdijk
Redactie
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Wist je dat...

Diepen
Eindredactie
Piet van

• Indien je minder dan 35% arbeidsongeschikt
bent, er een compensatieregeling is?
Deze regeling voorziet in een compensatie
voor het inkomensverlies door jouw
arbeidsongeschiktheid. Stel: indien je
vanwege jouw arbeidsongeschiktheid wordt
geplaatst op een functie in groepsfunctie B
in plaats van jouw huidige groepsfunctie C,
dan verdien je minder inkomen in de functie
in groepsfunctie B. Het verschil tussen jouw
oude inkomen (in groepsfunctie C) en het
nieuwe inkomen (in groepsfunctie B) wordt
dan voor 70% gecompenseerd. Dit houdt de
35% arbeidsongeschiktheidsregeling in.
Meer info: http://tinyurl.com/hf3cfgt
Let op: deze compensatie van 70% tussen
het oude en nieuwe inkomen wordt
gedurende vijf jaar toegekend.

Sintmaartensdijk
en Daphne Duif
Fotografie
Rob van Polanen
en Paul Heijne
Cartoonist
Cees den Otter
Ontwerp
Digidee
Ontwerpstudio,
Enschede
Opmaak
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• In 2015 14.810 ambtenaren (51%) van 57 jaar
en ouder gebruik maakten van de PAS-regeling? Dat dit in 2011 nog 46% was?
• Ruim 13% van de rijksambtenaren 60 jaar of
ouder is?
In 2015
Tot 30 jaar
5,9%
30-40		
18,8%
40-50		
27,6%
50-60		
34,4%
60+		
13,4%
• De gemiddelde leeftijd in 2015 van de
rijksambtenaar is 47,5 jaar is? Bij het
Ministerie van Financiën ligt dit op 49,9 jaar.
• De De Rijkswerkgever allerlei trainingen
aanbiedt om gezond te werken en met
plezier het werk te doen? De titel is ‘Maak
werk van Duurzame Inzetbaarheid’. Info
over trainingen en workshops vind je op
http://tinyurl.com/h6fpokx

Quantes
Grafimedia,

•H
 et ziekteverzuim in 2015 bij Financiën op
5,9% ligt?

Rijswijk
E-mail redactie

•B
 ij duale trajecten middelbare schoolverlaters worden binnengehaald op schaal 3?
Pas bij aanstelling in de functie, volgt
beloning in de geldende salarisschaal. Dit
geldt ook voor schoolverlaters HBO en WO
bij het duaal traject accountancy. Voor
medewerkers op HBO- of WO-niveau is dit
overigens wel erg laag. De bonden stellen
voor om dit te wijzigen: een schaal onder
het groepsniveau waarvoor de medewerker
wordt opgeleid. De dienstleiding had dit
medio juli nog in beraad.

Heb je vragen
of opmerkingen
over Bondig?
Mail dan naar
redactie@ncf.nl
Verschijnt
6x per jaar
ISSN: 2211-8624
Ingenomen standpunten in het

•D
 e vakbonden een verruiming willen van
de IKAP fitnesscentralijst zodat medewerkers op meer plekken voordeliger kunnen
sporten? Ook dit had de dienstleiding
medio juli nog in beraad.

blad vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijs die van
de NCF.
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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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