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Van de portefeuillehouder

Vakbondsbestuurder zijn;
altijd interessant?
De politiek maakt het je als vakbondsbestuurder niet gemakkelijk. Het ene
moment beslissen ze iets en het andere moment willen ze er weer vanaf.
Als er dan vervolgens iets aan de hand is, doen ze net alsof zij er niets mee
te maken hebben en reageren verontwaardigd.
Bijvoorbeeld als het gaat over het VWNW-beleid, waar
collega’s volstrekt legaal van gebruik hebben gemaakt,
laten ze het net lijken alsof we een gouden regeling
hebben gehad – totaal anders dan de transitievergoeding, waar je overigens (meestal) wel het recht op WW
blijft houden.
Of het gaat over een uitzending van Zembla, waarbij
onze hardwerkende collega’s bij Data & Analytics en de
broedkamer voor het gemak van de politiek maar
worden vereenzelvigd met de absolute top van de
Belastingdienst.
Managers worden op een hoop geveegd, terwijl de
meesten van hen toch ook echt geen invloed hebben
gehad op de besluitvorming.
En laten we het nog maar niet hebben over hoe de
Douane wordt neergezet door de politiek en de meeste
media.

medewerkers in de buitendienst hierdoor vaak eerst hun
betrouwbaarheid moeten uitleggen bij bezoeken buiten
de deur.
Ook de verjaardagen zijn weer erg gezellig; je wordt er
aan de kaak gesteld als belastingambtenaar.
Onder het genot van een biertje in de sportkantine is de
kritiek en zijn de leuke grappen ook niet van de lucht.
Natuurlijk relativeren wij dat en gaan we stug door, maar
ergens raakt het mij zo langzamerhand ook wel.
Hoopvol kijk ik nu dan ook uit naar de cao-onderhandelingen. Als de politiek het echt begrijpt, zal er nu toch
wel een keer iets normaals uitkomen. Eerlijk is eerlijk en
verdienen doen jullie het zeker!
Vakbondsbestuurder zijn… Tja, erg interessant en iedere
week weer vol verrassingen.

De pijlen van de politiek zijn gericht op de top van de
Belastingdienst, waarbij de politiek onderschat wat haar
woorden doen met de publieke opinie over ons. Ze
begrijpen bovendien al helemaal niet dat de controlerende ambtenaar, de deurwaarder en andere toezicht-

Een warme groet,
Jos

Jos
Voortman

De 20e Algemene Vergadering
Op 20 april wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de NCF
gehouden in het Fletcher Hotel te 's Hertogenbosch. Voor deze
AV zullen alle leden middels een Binding worden uitgenodigd.

Na de sluiting van de Algemene Ledenvergadering is het woord
aan Marianne Wendt. Marianne praat je bij over de laatste
ontwikkelingen op het terrein van een nieuw pensioenstelsel en
die van een nieuwe cao.

Om 10.30 uur zal Albert van der Smissen de 20ste Algemene
Ledenvergadering openen. Meteen hierna is de vloer voor Prof.
Dr. Leo Stevens.
Leo Stevens is een Nederlandse econoom en emeritus-hoogleraar.
Stevens promoveerde in 1980 op het proefschrift Belasting naar
draagkracht. Hij was betrokken bij de herziening van het
Nederlandse inkomstenbelastingstelsel in 2001, de Wet
inkomstenbelasting 2001. Stevens was werkzaam als hoogleraar
fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Sinds 1 augustus 2008 is hij kroonlid van de Sociaal Economische
Raad (SER).
Hierna behandelen we tot aan en na de lunchpauze (12.30 uur tot
13.30 uur) de agenda van deze Algemene Vergadering.
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Een nieuwe rol
voor de vakbond
Dat de wereld verandert is niet nieuw. De Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
heeft steeds meer invloed op ons leven. De komende jaren volgt een nieuwe, ingrijpende
ontwikkeling als ICT-toepassingen verder worden geïntensiveerd: de robot neemt niet alleen
onze spierkracht over, maar steeds meer onze denkvermogens.

De vierde industriële revolutie staat op onze deurmat:
de robotsamenleving.

Er zijn dus al eerdere revoluties geweest?
Ja. Even de kennis opfrissen, want wat waren dan die
eerdere drie?
1. de doorbraak van de stoommachine
2. de invoering van staal, chemische technologie en
elektriciteit
3. de ontwikkeling van de computer en de toepassing
van ICT
Elk van deze industriële revoluties leverde per saldo meer
werkgelegenheid en meer welvaart op, maar zorgde ook
voor ingrijpende veranderingen in veel sectoren.

Is er in de toekomst nog wel werk?
Hoewel economen, zoals Frey en Osborne in hun geruchtmakende doemscenario uit 2013, voorspellen dat
machines en computers tot de helft van het werk zullen
overnemen, zijn andere experts minder somber. Tot nu
heeft technologische vooruitgang altijd voor méér banen
gezorgd, ondanks veel zorgen daarover.
Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat routinematige
klussen verdwijnen, maar veel andere taken verdwijnen
niet. Er komen zelfs nieuwe taken en beroepen bij.
De inhoud van het werk zal veranderen en ook zullen
organisaties anders gaan functioneren. Sommige
ontwikkelingen gaan geleidelijk, andere gaan
schoksgewijs.

Permanent nadenken hoe je vakgebied zich
ontwikkelt?
Ja. De Sociaal Economische Raad (SER) werd in 2015 door
het Kabinet om raad gevraagd over de gevaren van
robotisering. Eind 2016 volgde een rapport. De SER
hamert vooral op het belang van permanente scholing.
‘We weten in elk geval dat robotisering ten koste gaat
van lager- en middelbaar opgeleiden. Cruciaal om fit te
zijn voor de nieuwe arbeidsmarkt is intellectuele
wendbaarheid, netwerken en goed kunnen samenwerken’, zo stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ‘Het
allerbeste is om permanent na te denken hoe je vakgebied zich ontwikkelt.’
Angelique

Wat vindt de NCF?

Kansouh

Technologische ontwikkelingen kunnen we niet stoppen.
Maar technologie betekent niet automatisch dat werk
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verdwijnt. Het kan juist ook complementair zijn aan je
bestaande werk. Het is mooi als robotisering vooral het
saaie en minder leuke werk automatiseert, zodat er meer
tijd overblijft voor inhoudelijk interessant en maatschappelijk belangrijk werk. Het is niet mooi als te veel nadruk
wordt gelegd op ICT en de oplossingen die dat kan
bieden, waarbij kennis en ervaring van medewerkers
onvoldoende wordt aangewend. Dat is een verkeerde
insteek en killing voor de motivatie en energie van
medewerkers.
Wij kunnen daar als vakorganisatie een bijdrage aan leveren door te voorkomen dat de ontwikkeling de verkeerde
kant opgaat. Er moet ruimte zijn voor vakmanschap en
professionaliteit. Dus niet alleen in techniek (en uiteraard
medewerkers) investeren, maar er ook voor zorgen dat er
ruimte is zodat de medewerkers hun ‘Fingerspitzengefühl’ in kunnen blijven zetten.

Waar blijft de Belastingdienst als het gaat om
samenwerking van mens en technologie?
In het Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GOBD) is
afgesproken dat vakbonden en werkgever gaan kijken
naar vakmanschap en robotisering om zo een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Daarbij zal ook
gekeken worden hoe medewerkers (samen met ICT’ers
en management) aankijken tegen robotisering.
Wat zich nu al wel lijkt af te tekenen is dat automatisering voor de hogere schaalniveaus een hulpmiddel kan
zijn waardoor zij hun vakmanschap nog beter kunnen
benutten, terwijl het voor de lagere schalen leidt tot
saaier werk met minder regelruimte.

Wordt vervolgd: een speciaal themanummer over
de gevolgen van de robotsamenleving voor jou als
medewerker
Dit verschijnt medio 2017.
Hierin aandacht voor:
•
Waarom is deze digitale revolutie anders dan de
andere revoluties?
•
Is er in de toekomst nog werk?
•
Wat betekent het voor de ongelijkheid tussen lager,
middelbaar en hoger opgeleiden?
•
Hoe kijken huidige belastingdienstmedewerkers aan
tegen de robotsamenleving?
•
Waar moeten jij, je werkgever en jouw vakbond zich
op richten?

“Robots zijn goedkoop, snel, werken 24 uur
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per etmaal, zijn nooit ziek, vragen geen
loonsverhoging en staken niet.
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Bijeenkomst NCF

Reorganisaties:
een ingewikkelde zaak
Begin december vond er in Niftrik, Gelderland, een door de NCF georganiseerde bijeenkomst
plaats van NCF-leden die in de medezeggenschaps- en ondernemingsraden zitten. Het
onderwerp 'reorganisaties' stond op de agenda. Centraal stond het Van Werk Naar Werkbeleid (VWNW).

Koud
Het is die ochtend koud in de
vergaderzaal van Hotel Hoogeerd in
Niftrik. De eigenaar is vergeten de
verwarming aan te zetten voor deze
bijeenkomst en om de temperatuur
toch enigszins aangenaam te
houden wordt er al gauw druk met
elkaar gepraat tijdens een kop koffie
en een plak cake. Gelukkig wordt
het probleem snel verholpen en kan
de bijeenkomst onder aangenamere
condities worden voortgezet.
Zo'n vijftig leden van de NCF, die
betrokken zijn bij de medezeggenschaps- of ondernemingsraad van
hun afdeling binnen het Rijk,
hebben de tocht naar Niftrik
ondernomen. Het is winters, vrij
koud, en de eerste lichte sneeuw is
net gevallen in het land onder de
Maas.

“

Een reorganisatie
begint eigenlijk
met een soort
houtskoolschets.

duidelijk zijn. Omdat het een
ingewikkeld onderwerp is, heeft de
NCF in maart 2013 hierover een
Kaderbrief beschikbaar gesteld.

“

Kaderbrief
Reorganisaties zijn in de investeringsagenda van het Rijk aan de
orde van de dag. Dit zijn processen
waarbij (groepen) medewerkers
getroffen kunnen worden. Het is
daarom belangrijk dat er duidelijke
afspraken gemaakt worden over de
rol van de werkgever en de werknemers, maar ook over de bonden en
medezeggenschap. Alle spelregels
moeten bij de betrokken partijen

Peter van
Diepen
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Houtskoolschets
Het is tegen tien uur in de ochtend,
de verwarming staat inmiddels aan
en een ieder heeft zich kunnen
opwarmen aan de koffie of thee, als
Marianne Wendt (NCF-onderhandelaar) het woord neemt. Marianne is
al een jaar of twee betrokken bij de
Investeringsagenda en heeft
inmiddels heel wat kennis opgedaan
over reorganisaties binnen het Rijk.

‘Een reorganisatie begint eigenlijk
met een soort houtskoolschets’,
begint Marianne te vertellen. Met
een houtskoolschets wordt bedoeld
dat de 'contouren' van een plan
bekend zijn, maar nog niet het
definitieve plan. Dit plan kan een
reorganisatie zijn, maar het kan ook
een verhuizing van een kantoor naar
een andere locatie zijn. De Ondernemingsraad/Onderdeelscommissie
(OR/OC) moet een advies geven over
deze 'houtkoolschets' en toetst het
nut en de noodzaak van het plan.
Als er medewerkers boventallig
worden bij een reorganisatie of niet

mee kunnen verhuizen naar hun
nieuwe functies, omdat het werk
over een aanmerkelijke afstand is
verplaatst, treedt er een Sociaal
Beleid in werking: het Van Werk
Naar Werk-beleid (VWNW).
Na pittige onderhandelingen is dit
beleid sinds april 2015 in werking.
Dit beleid stelt dat een medewerk(st)er die zijn/haar baan dreigt
kwijt te raken tijdens een reorganisatie een bepaalde status krijgt: een
VWNW-kandidaat (vergelijkbaar met
de status van herplaatsingskandidaat
(HPK) van vóór april 2015). In dit
akkoord gaat het om rijksbrede
afspraken over de begeleiding van
VWNW-kandidaten.

“

volgen om een nieuwe baan te
vinden. Als de VWNW-kandidaat
besluit mee te werken aan het plan,
dan heeft hij/zij recht op een aantal
voorzieningen. Dit staat uitgewerkt
in het Sociaal Beleid. Deze voorzieningen kunnen loonsuppletie zijn,
compensatie van kilometervergoeding of een startkapitaal als de
kandidaat besluit een eigen bedrijf
te beginnen. De vrijwillige fase duurt
zes maanden en in die tijd kan de
VWNW-kandidaat drie keer een
aangeboden baan weigeren. Daarna
vervalt het recht op begeleiding en
de voorzieningen. De zaal luistert
aandachtig naar Marianne en hier en
daar maakt iemand aantekeningen
op zijn iPad of op een stuk papier.

Pilot

De eerste fase,
tijdens de
houtskoolschets,
van een VWNWkandidaat is een
vrijwillige fase.

De temperatuur in de zaal is
inmiddels al flink toegenomen. Het
is zelfs warm geworden, vooral
omdat er flink wordt gediscussieerd
in de zaal. Eén van de onderwerpen
die veel met reorganisaties te maken
hebben en die de zaal aan de orde
brengt is: pilots. Ook weer een
ingewikkeld onderwerp. Voor een
reorganisatie kan een directie ervoor
kiezen om eerst een pilot uit te
voeren en zo te testen wat voor
effecten een reorganisatie zou
kunnen hebben.Met een pilot moet
je als medezeggenschap erg
voorzichtig zijn. Een pilot kan

namelijk het gevoel geven dat het
om een voorgenomen besluit gaat
als de pilot niet voldoende wordt
geëvalueerd. Hierin ligt een taak
voor de medezeggenschapsraad en
de OR/OC. Een voorgenomen besluit
is wel iets anders dan een pilot. Een
besluit is veel definitiever. Marianne
vertelt dat er tijdens een pilot vier
fases zijn waarin je als lid van de
medezeggenschapsraad of OR/OC
extra alert moet zijn en de mogelijkheid hebt om te overleggen met de
directie.
Dit zijn: 1) denkfase, 2) toetsfase,
3) opbouwfase en 4) uitvoering.

Passende functie
‘Als de 'houtskoolschets' en de
vrijwillige fase niet tot de gewenste
reorganisaties hebben geleid, begint
de verplichte fase’, vervolgt Marianne. In deze fase word je als
VWNW-kandidaat verplicht om mee
te werken aan het plan van de
deskundige. Indien je het niet eens
bent met dit plan kan je dit altijd nog
voorleggen aan een interdepartementale commissie. De inhoud van
het plan bestaat uit de benodigde
opleidingen, individuele begeleiding
of het eventueel verrichten van
andere werkzaamheden om de kans
op een nieuwe baan te vergroten.
In de verplichte fase ben je verplicht
om een passende functie te accepteren. Anders kan je ontslagen worden.

“

Vrijwillige fase
Al gauw worden de eerste vragen
aan Marianne gesteld en worden de
eerste discussies gevoerd. Haar
toehoorders mengen zich actief in
haar presentatie. Marianne legt uit
wat die begeleiding inhoudt. ‘De
eerste fase, tijdens de 'houtskoolschets', van een VWNW-kandidaat is
een vrijwillige fase’, legt ze uit. In die
fase kan er een onderzoek plaatsvinden om een plan te maken voor de
VWNW-kandidaat. Het onderzoek
moet uitgevoerd worden door een
deskundige en er kan altijd nog om
een second opinion gevraagd
worden als je het niet eens bent met
het onderzoek.
In het plan staan behalve de
mogelijkheden van een VWNWkandidaat op een nieuwe baan ook,
eventueel, de opleidingen die een
VWNW-kandidaat zou kunnen
Uitgave 35 - maart 2017
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“

Als de
houtskoolschets
en de vrijwillige
fase niet tot de
gewenste
reorganisaties
hebben geleid,
begint de
verplichte fase.

“

‘Wat is een passende functie?’,
vraagt Marianne aan de zaal. Er
wordt wat geroezemoesd, maar er
volgt geen goed antwoord. ‘In de
eerste twaalf maanden van de
vrijwillige fase is een passende
functie een functie binnen het Rijk
op hetzelfde schaalniveau’, legt
Marianne uit. ‘Daarna is het een
functie binnen de overheid op
hetzelfde schaalniveau. In de eerste
zes maanden van de verplichte fase
is een 'passende functie' een functie
binnen het Rijk op hetzelfde
schaalniveau. In de zes maanden
erna is een 'passende functie' een
functie binnen het Rijk die maximaal
twee schaalniveaus lager ligt. In de
daarop volgende zes maanden is het
een functie binnen de overheid die
maximaal twee salarisschalen lager
ligt. Als je na de achttien maanden
van de verplichte fase nog steeds
geen andere baan hebt, dan kan er
nog verder worden gezocht naar een
nieuwe baan, maar je kan ook in de
WW terechtkomen. Dit laatste kan
alleen met jouw toestemming.’

Ontslagbescherming
Terwijl Marianne haar presentatie
geeft, komen er vragen uit de zaal
en worden er verschillende discussies
gevoerd. ‘Hoe zit het eigenlijk met
de ontslagbescherming tijdens
reorganisaties?’, is één van de vragen
die uit de zaal komt. In het VWNW8

beleid zijn rijksbrede duidelijke
afspraken gemaakt. In het ARAR is
artikel 96 opgenomen waarin het
reorganisatieontslag is geregeld.
Tijdens de uitvoering van dit beleid
wordt er geen reorganisatieontslag
verleend, tenzij je in de verplichte
fase niet meewerkt aan een nieuwe
baan. Dat geeft een gevoel van
opluchting in de zaal, want aan de
positie van de ambtenaar wordt al
tijden getornd.
Marianne benadrukt aan het einde
van haar presentatie dat je als
medezeggenschapsraad of OR/OC
goed moet opletten tijdens een reorganisatie. Je moet je echt afvragen
wat het nut en de noodzaak is van
een reorganisatie. Als de reorganisatie volgt, is het belangrijk dat je
goed op de hoogte bent van het
VWNW-beleid zodat je precies weet
wat de spelregels zijn tijdens dit
proces.

Lunch
De lunch in het restaurant van het
hotel wordt gebruikt om even stil te
staan bij de ochtend. Een enkeling
waait even uit op de Maasbandijk

voor het hotel en kijkt uit over het
water. Na de lunch worden er zes
groepjes gevormd die ieder gaan
discussiëren over reorganisaties
waarbij ze betrokken waren. Het
belangrijkste wat er uit deze
discussies voortkwam is dat je je als
medezeggenschapsraad of OR/OC
goed moet realiseren of een
voorgestelde verandering echt een
reorganisatie is of iets anders, zoals
de verhuizing van kantoor. Bij een
reorganisatie bestaat namelijk de
kans dat medewerkers hun baan
kunnen verliezen en in dat geval
treedt het VWNW-beleid in werking
en hebben de medewerkers recht op
begeleiding en voorzieningen.

Ondergaande zon
Tegen vier uur in de middag sluit
Marianne af. Na deze leerzame dag
is de temperatuur in de zaal verder
toegenomen; het is zelfs warm
geworden. De zon is bijna onder en
het water voor het hotel is in het
halfdonker amper nog zichtbaar. De
deelnemers keren weer huiswaarts
en zijn het over één ding eens:
reorganisaties zijn een ingewikkelde
zaak.

Uit de praktijk

Aan de slag, Belastingdienst
Langdurig ziek worden; je hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar het kan ons allemaal
gebeuren. In het meest vervelende geval ben je zo lang ziek dat de werkgever met je in
gesprek gaat over ontslag. In dat geval is het goed om te weten wat nu de belangrijkste
regels ten aanzien van ontslag wegens ziekte zijn.

In het ARAR is geregeld dat je kunt worden ontslagen op
grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid
wegens ziekte. Dit ontslag kan echter slechts plaatsvinden indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

werkgever in staat is te verrichten of een antwoord
geven op de vraag of de werkgever ten aanzien van zijn
zieke werknemer voldoende en geschikte re-integratieinspanningen heeft verricht.

Voorwaarden

De werkgever moet de beoordeling van de mogelijkheid
van duurzame re-integratie bezien vanuit de situatie kort
voor of ten tijde van de ontslagverlening en zien op een
redelijke termijn daarna. Bovendien moeten voorschriften betreffende het herplaatsingsonderzoek nauwgezet
worden nageleefd. Het onderzoek moet zorgvuldig
worden uitgevoerd, waarbij elke reële mogelijkheid tot
herplaatsing moet worden aangegrepen.

Er moet sprake zijn van ongeschiktheid tot het verrichten
van jouw arbeid wegens ziekte gedurende een ononderbroken periode van twee jaar. Herstel van jouw ziekte
mag niet binnen een periode van zes maanden na de
termijn van twee jaar te verwachten zijn. Bovendien
moet het bevoegd gezag van oordeel zijn dat duurzame
re-integratie in arbeid die aansluit bij jouw benutbare
mogelijkheden niet binnen een redelijke termijn te
verwachten is.
Het bevoegd gezag moet bij de beoordeling van het
verwachte herstel en duurzame re-integratie de uitslag
van de beoordeling door het UWV van de claim in het
kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) betrekken. Beter gezegd: het UWV moet een
beslissing hebben genomen over de aanvraag om in
aanmerking te komen voor een WIA-uitkering.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever.
Het is belangrijk dat als er binnen een jaar na de
WIA-beoordeling van het UWV geen stappen door de
werkgever worden gezet richting ontslag, de werkgever
het UWV om een oordeel vraagt voordat de werkgever
tot ontslag kan overgaan. Als jij als werknemer geen
gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid tot heronderzoek bij het UWV, kan dit er niet toe leiden dat jouw
werkgever van deze verplichting kan afzien.

Indien deze WIA-beoordeling door het UWV niet of
langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden,
vraagt het bevoegd gezag aan het UWV een onderzoek
te doen. Dit onderzoek is geregeld in artikel 32, derde
lid, van de Wet SUWI. Het UWV zal dan op verzoek van
de werkgever of van de werknemer een onderzoek
instellen en een oordeel geven over de aanwezigheid van
passende arbeid die de zieke werknemer voor de

Het bovenstaande is slechts een fractie van de regelgeving ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Juist in
situaties waarin sprake is van langdurige ziekte, is het
vaak prettig als er iemand met jou meekijkt of alles goed
verloopt. Je hebt vaak al genoeg andere zaken aan je
hoofd. De individuele belangenbehartigers kun je altijd
benaderen en ook de juristen van de NCF helpen je
graag.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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Interview

Dat gaat naar Den Bosch toe…
’s-Hertogenbosch is een prachtige, compacte vestingstad boordevol gerestaureerde
monumenten, veelal gebouwd boven of naast het pittoreske riviertje de Binnendieze.
Dat het prettig vertoeven is in het bourgondische ’s-Hertogenbosch, is bij de meeste
lezers van de Bondig wel bekend.

Maar, wie is op de hoogte van het
feit dat je je op humoristische en
theatrale wijze groepsgewijs kunt
laten rondleiden door gidsen van de
Stichting Cultuur Minnend ’s-Hertogenbosch? Niemand? Nou, dan
wordt het hoog tijd dat daar acuut
verandering in komt. Lees snel
verder en je weet weer helemaal van
de spreekwoordelijke hoed én de
daarmee onlosmakelijk verbonden
rand.

Hoe het ludieke wandelen ooit
begon
Eric Grootswagers (55 jaar, gidsnaam: Jaap F. Grolleboer) en Marcel
Koopman (47 jaar, gidsnaam: Henk
Z. Knotjes) hebben één ding met
elkaar gemeen: zij hebben een
associatieve en initiatiefrijke geest,
zowel in woord als in beeld. Ze
hebben elkaar gevonden tijdens hun
werk eind jaren ’90 van de vorige
eeuw, bij het inmiddels ter ziele
gegane Land van Ooit in Drunen.
Tijdens het riddertoernooi kropen zij
in de huid van jonkheer Peddy en
jonkheer Leddy. Dat was het begin
van een fantasierijk, absurdistisch en
inspirerend samengaan van twee
multi-creatievelingen. Inmiddels
bestaat hun Stichting Cultuur
Minnend ’s-Hertogenbosch ruim
vijftien jaar, want ze zijn in 2001
begonnen met het organiseren van
ludieke stadswandelingen.

Humor en theater
Op de website ludiekwandelen.nl
staat vermeld dat de gidsen de
wandelaar meenemen in een
theatrale tocht vol humor, plezier,
interactie en verrassende ontdekkingen. Ze vertellen over Voorgekauwde Kwat, Halve Kloten, Balie
Kluivers, Droog Dobbelen en Natte
Gloppers. Van deze onwerkelijke,
fantasievolle termen heeft geen
mens ooit gehoord.

Frank
Verweij

10

Wie van jullie is verantwoordelijk
voor het bedenken van de humoristische elementen in het wandelverhaal?
Marcel: ‘Beiden. Vermeldenswaard is
dat wij soms een term verzinnen, die
achteraf historisch gezien écht blijkt
te bestaan. Dat is humor op zich! Ik
zal een voorbeeld geven. Wij
verzinnen: Halve Kloten. Wat blijkt?
In de middeleeuwen reed een
koetsier per ongeluk met paard en
wagen over een hobbel in de weg.
De zogenaamde kloot. De passagiers
stootten daardoor hun hoofd tegen
het dak van de koets. Zij riepen dan
hevig verontwaardigd in koor tegen
de koetsier: kloten!’
Tijdens het interview valt op dat
zowel Eric als Marcel soms automatisch in de komische modus schieten.
Je ziet ze dan plotsklaps transformeren in het typetje dat ze tijdens de
ludieke stadswandeling met veel
verve vertolken. Zij kijken elkaar
sluiks aan en dan komt het: de één
trekt een scheef bekkie, de ander
maakt direct een droogkomische
opmerking. Grote hilariteit alom.
Het is zonneklaar dat zij goed op
elkaar zijn ingespeeld.
Eric: ‘Eigenlijk ben ik in mijn hoofd
de gehele dag bezig met het
bedenken van nieuwe grappen. Dat
is een continu proces. Nu we hier in
het horecagedeelte van de Verkadefabriek zitten, valt het me bijvoorbeeld op dat er grote ijzeren
beluchtingsbuizen aan het plafond
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hangen. Ik zie al helemaal voor me
dat die buizen afkomstig zijn van
een duikboot die door panikerende
Duitsers na het verliezen van de
Tweede Wereldoorlog is achtergelaten in de Binnendieze. Enkele
creatieve Bosschenaren hebben die
boot brutaal ontmanteld en daarna
het buizenstelsel naar de Verkadefabriek versleept ten behoeve van
hergebruik. Ja, daar kan ik echt een
heel verhaal van maken, waar ik zelf
hard om moet lachen.’

Een verleden bij de
Belastingdienst
Eric, jij hebt ooit bij de Belastingdienst gewerkt?
‘Jazeker, ik ben begin jaren ’80
werkzaam geweest op het belastingkantoor in Waalwijk. Dat was een
zeer bijzondere ervaring, kan ik je
zeggen. Wat je daar allemaal
meemaakte was soms heel onwerkelijk en absurd. Ik moest er dikwijls
verschrikkelijk om lachen. Het
zouden zomaar kantoorscenes
kunnen zijn uit het tv-programma
Debiteuren Crediteuren van Jiskefet.
Uit zulke situaties haal ik veel
inspiratie.’

Komische interactie met wandelaar en toevallige passant
Hoe reageert een groep wandelaars
doorgaans op jullie humoristische en
theatrale verhaal?
‘Meestal is er sprake van ontspannen
en humoristische interactie tussen
ons en de wandelaars’, vertelt

Marcel. ‘Onze uitdaging is vooral van
psychologische aard: hoe kun je de
mensen zover krijgen, dat ze los
komen en het spel meespelen? Het
geeft ons ontzettend veel voldoening en energie, wanneer we zien
dat zoiets lukt.’

Hoe reageert het niet-betalende
publiek, dan wel de toevallige
voorbijganger, als jullie (voorzien
van slecht passend, gedateerd
kostuum, alpinopetje én paraplu) de
binnenstad doorkruisen?
Eric: ‘Ook omstanders worden
meestal door ons aangestoken. Leuk
om te vermelden: het is ons ooit
gelukt om een groep mannen die
een vrijgezellenfeest in de stad aan
het vieren was, te koppelen aan een
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verhaal heb ik nog nooit gehoord.
Hier wist ik helemaal niets van!”
Geweldig, zo’n reactie!’

Jheronimus Bosch
In 2016 werd de 500e sterfdag van
Jheronimus Bosch herdacht. De
tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch –
Visioenen van een genie’ heeft een
recordaantal bezoekers naar Het
Noordbrabants Museum getrokken.
Zo’n 421.700 mensen bezochten
tussen 13 februari en 8 mei 2016
deze overzichtstentoonstelling. Dat
is een ongekend succes voor de
organisatoren van deze tentoonstelling en het heeft de naamsbekendheid van de stad een gigantische
boost gegeven.

Hebben jullie een graantje mee
kunnen pikken van de grote
Jheronimus Bosch-bezoekersstroom
in 2016?

groep vrouwen, die óók met elkaar
op stap was in het kader van een
vrijgezellenfeest. Je wilt niet weten
hoeveel spontane lol deze mensen
door ons toedoen met elkaar
hadden! Wij hebben op zo’n
moment ook veel plezier, maar we
proberen wél in onze rol te blijven.’

De plebaan van de
Sint-Janskathedraal
Welk anekdotisch voorval is jullie het
meest bijgebleven?
Marcel begint te glimlachen en
steekt met steelse blik van wal: ‘Ik
vertelde ooit aan een groep
wandelaars, dat de plebaan van de
Sint-Janskathedraal in de 16de eeuw
(da’s nóg ongeloofwaardiger) eerst
een preek in de kerk verzorgde en
daarna direct via een hydraulisch
systeem in een ondergronds
gangenstelsel naar de waterput op
de Markt getransporteerd werd.
Eenmaal daar aangekomen preekte
hij ook nog eens voor de bezoekers
van de Bossche weekmarkt. Uiteraard is dit onlogische verhaal
volledig uit de duim gezogen, maar
een oude dame riep na het horen
van het verhaal met schelle stem:
“Gôh, dat is interessant. Ik woon nu
al 85 jaar in Den Bosch, maar dit
12

‘Nee, we hebben geen extra
klandizie kunnen oppikken’, zegt
Eric. ‘Onze indruk is dat de stad in
2016 hoofdzakelijk overspoeld werd
door individuen, terwijl wij het
moeten hebben van groepen van
minimaal twaalf personen. Maar, we
klagen niet. We hebben in 2016
meer dan tweehonderd groepen
mogen rondleiden. Daar zijn we heel
tevreden mee. Overigens, we
verzorgen ook wandelingen in
andere steden. Zo hebben we
gewandeld in Maastricht, Utrecht,
Tilburg en Antwerpen. Ook kan je bij
ons terecht voor komische natuur-

wandelingen. Onderweg komen we
dan bijvoorbeeld vogel- en plantensoorten tegen, waarvan we de naam
zelf verzonnen hebben. Voorts zijn
we soms te vinden op bedrijfslocaties. Op ludieke en theatrale wijze
leiden we daar op afspraak bezoekers rond. Kijk maar eens op
www.meneeren.nl.’

Ludiek wandelen en de
toekomst
Is jullie ondernemershandelen
gericht op expansie?
Marcel: ‘Nee, we streven niet
specifiek naar expansie, want we zijn
geen dwangmatige targetjagers. In
2009 hebben we overigens te maken
gehad met een kantelmoment, want
we merkten dat we het tè druk
kregen. We hebben toen twee
nieuwe wandelgidsen aangenomen.
Dat is achteraf gezien een zeer
goede zet geweest. Een van deze
heren, Sjacco Hogenboom (gidsnaam: Berrie C. van Suilenkom),
heeft inmiddels een vaste plek in de
organisatie gekregen. Hij richt zich
meer op arrangementen; het
complete dagje uit, dus.’

Hebben jullie nog ideeën voor de
toekomst?
Eric: ‘Jazeker! Qua creatieve ideeën
zitten we te denken aan contactloos
wandelen. Ook holografisch
wandelen lijkt ons wel iets. We gaan
ermee aan de slag en je hoort het
wel als het iets geworden is, haha!’

Van één van onze verslaggevers

Kafka in de polder
Bij een koffieleverancier woedt een conflict over de aanpak
van vastgelopen automatiseringsprojecten. Een ultieme
poging om de structureel moeizame digitale dienstverlening aan koffiedrinkers te verbeteren is vastgelopen door
onenigheid in de top van het bedrijf. De koffieleverancier
worstelt al jaren met aanhoudende problemen bij de
website mijnkoffie.nl, maar ook met de digitale verwerking
van gegevens. Dit leidt tot grote frustraties bij koffiedrinkers en tot miljoenenverspillingen. ‘Omdat er verschillen van
opvatting zijn tussen de CIO (automatiseringsbaas) en de
directeuren van de divisies, heeft de Raad van Bestuur nog
geen besluiten genomen’, zo valt te lezen in een interne
voortgangsrapportage over het project ‘IV-transitie’, dat
sinds juni 2014 loopt.
De koffieleverancier karakteriseert het project zelf als van
strategisch belang, zo blijkt uit interne stukken: ‘Koffiedrinkers én medewerkers worden steeds afhankelijker van de
werking van deze systemen. Dit onderstreept het belang
van een stabiele, onderhoudbare, beheerbare en dus ook
eenvoudige informatievoorziening. Een adequate inrichting
van de IV-organisatie is essentieel om onze strategische
doelstellingen te halen.’ Door de onenigheid in de top is het
nu ‘onduidelijk wat het project van de beoogde doelstellingen nog kan gaan realiseren’. Het project krijgt daarom de
code Rood.
Het centrale idee van het plan is dat de verschillende divisies
van de koffieleverancier zelf verantwoordelijk zullen zijn
voor hun automatisering. De directeuren van de divisies
zouden zich daar echter tegen verzetten, omdat ze zo een
hoop onoplosbare problemen bij hun afdeling binnenhalen,
zo zeggen meerdere bronnen. Een ‘anonieme’ ICT’er laat
weten: ‘Onder de Raad van Bestuur speelt zich tussen
directeuren van de divisies en de ICT-baas een verbeten
gevecht af over de organisatie van de ICT en de aansturing
van de projecten. Dat alles tegen een achtergrond van

stagnatie en mislukking van alle pogingen om de werking
van de ICT beter op orde te krijgen.’
Koffiedrinkers zijn op straffe van boetes wettelijk verplicht
allerlei gegevens in te vullen op de website, bijvoorbeeld
over aantallen gedronken kopjes koffie en eventuele
lichamelijke en geestelijke bijwerkingen. Eén van de
grootste ergernissen van de meer dan tien miljoen koffiedrinkers in Nederland is al jaren de haperende dienstverlening op websites van de koffieleverancier. Regelmatig gaat
dat gepaard met storingen of raakt informatie zoek. In de
zomer van 2013 lag de website zelfs bijna twee weken plat.
De koffieleverancier gaf vorig jaar 420 miljoen euro uit aan
automatisering en ICT-personeel, waarvan 34,1 miljoen aan
externe ICT’ers.
De structurele ICT-problemen bij de koffieleverancier
worden voor een groot deel veroorzaakt door de gebrekkige aansturing van ICT-leveranciers. Maar ook de organisatie van de koffieleverancier, waardoor niet duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor het goed werken van de automatisering, draagt bij aan de problemen. Zoals de koffieleverancier zelf in de interne rapportages schrijft, is er sprake van
onduidelijkheid over de sturing en zijn er doublures in
functies en barrières voor gezonde samenwerking. Als
gevolg van de onenigheid in de top is er nu voor gekozen
om via pragmatische kleine stappen de bestaande werkwijze te verbeteren. Welke dat zijn, moet nu worden
uitgezocht.
In een reactie erkent de koffieleverancier meer tijd nodig te
hebben dan voorzien. Maar, het project is niet vastgelopen.
‘Er ligt een aantal concrete voorstellen op tafel om de
organisatie wendbaarder te maken. Daaruit zullen de meest
kansrijke worden gekozen om de doelstellingen te realiseren. Dit heeft geen enkel effect op de lopende bedrijfsvoering en dienstverlening. Op dit moment kan aan alle eisen
voldaan worden.’
Je zult je afvragen: mooi verhaal, maar waarom is die
koffieleverancier nog niet failliet verklaard vanwege zeer
heftig mismanagement? Antwoord: jullie zijn bewust om de
tuin geleid; het betreft hier geen commercieel opererende
koffieleverancier, maar het UWV!

Appeltje-eitje
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Vier de verschillen

Zelfstigma: wat is dat en
wat kun je ertegen doen?
Op maandag 23 januari jongstleden vond op het Walterboscomplex in Apeldoorn een
Inspiration Boost plaats over het thema zelfstigma. Deze bijeenkomst werd georganiseerd
door de 'Vier de verschillen-beweging'. Dit is een groep collega's die psychische
kwetsbaarheid bespreekbaar wil maken binnen de Belastingdienst.
De droom van de Vier de verschillenbeweging is dat iedereen binnen de
Belastingdienst mag zijn wie hij of zij
is. Door jezelf te laten zien laat je
immers je kwaliteiten zien, stop je je
energie niet meer in het verstoppen,
maar in het werk dat gedaan moet
worden. Door openheid wordt het
bedrijf beter en de medewerker
gelukkiger. Het is daarom dus beter
je harnas aan de kapstok te hangen,
aldus de Vier de verschillen-beweging.
Verschillende collega’s kampen met
een vorm van psychische kwetsbaarheid. Dit kan verschillende vormen
aannemen, van aangeboren gedragsstoornissen (zoals het Syndroom
Asperger, ADHD, ADD) tot depressies,
posttraumatische stressstoornis, een
burn-out of epileptische aanvallen.
Twee jaar geleden is gestart met een
aantal Inspiration Boosts over één of
meerdere van deze thema’s. Doel van
deze bijeenkomsten is om de
genoemde onderwerpen beter
bespreekbaar te maken en ondersteuning te bieden aan collega’s door
het beschikbaar stellen van ervaringsdeskundigen.
Een tiental collega’s nam deel aan de
sessie, die begon met de vraag:
waarom wordt er een speciale sessie
over zelfstigma gehouden en wat is
dat eigenlijk; zelfstigma? Eén van de
initiatiefnemers van deze sessie geeft
aan: ‘Het is iets waarvan ik zelf weet
dat ik er last van heb, maar waardoor
komt het en wat doe je eraan?’
Om meer toelichting te geven op het
thema heeft de organisatie Monique
van Biezen van de stichting Zon
(www.zonzh.nl) uitgenodigd om
hierover een presentatie te geven.

Carien
Scholtmeijer
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Allereerst vertelt Monique iets over
de stichting Zon. Dit is een belangenorganisatie voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid en
verslavingen. Stichting Zon behartigt
de belangen van mensen met een
psychische kwetsbaarheid of
verslaving bij gemeenten en probeert

psychische kwetsbaarheid wordt door
anderen al snel in een hokje geplaatst
en daar wordt dan ook vaak star aan
vastgehouden. Eén van die beelden is
bijvoorbeeld dat mensen met
psychische klachten gevaarlijk zijn en
slecht inzetbaar op de arbeidsmarkt,
omdat ze vaak ziek zouden zijn.

hierdoor de positie van deze mensen
te versterken. Er zijn veel oordelen en
vooroordelen over psychische
aandoeningen. Deze hebben effect
op het functioneren van mensen met
een aandoening of kwetsbaarheid in
onze maatschappij.
Om te verduidelijken wat zelfstigma
inhoudt, gaat Monique vervolgens in
op de tegenhanger van zelfstigma
die over het algemeen beter bekend
is: stigma en gestigmatiseerd worden.
Hoe ontstaat stigmatiseren? Stigmati-

Een derde aspect dat een rol speelt is
discriminatie. Mensen met een
psychische kwetsbaarheid worden
vanwege hun aandoening bijvoorbeeld afgewezen voor een baan of
komen niet in aanmerking voor een
promotie. Als verklaring wordt
gegeven dat ‘hun aandoening niet
bestaat’, of ‘dat iedereen het
probleem weleens heeft’. Dit is de
uiterste gedragsconsequentie.

seren betekent letterlijk: brandmerken of te schande maken. Stigmatiseren kent een aantal belangrijke
oorzaken.

een psychische kwetsbaarheid heeft
last van een geïnternaliseerd stigma,
oftewel zelfstigma. Dit is waar het in
deze sessie over gaat. Het gaat er
daarbij om dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid vaak het
gevoel hebben dat ze er alleen voor
staan, dat het dragen van de gevolgen
van deze psychische kwetsbaarheid
volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Dit leidt ertoe dat mensen met
een psychische kwetsbaarheid zichzelf
naar beneden halen (lage eigenwaarde hebben), zich schamen, geen hulp
durven vragen, denken dat ze niet
efficiënt zijn, denken dat ze hun
doelen niet kunnen bereiken en dat ze
tekortschieten. Deze gedachtes
zorgen er vervolgens voor dat zij vaak
in een sociaal isolement belanden,
omdat ze zich onthouden van sociale
contacten. Monique vraagt de
deelnemers of deze gedachtes voor
hen herkenbaar zijn. Dit blijkt zo te
zijn. Er worden vervolgens onderling
wat voorbeelden uitgewisseld.

Een belangrijk aspect dat bij
stigmatiseren een rol speelt is
onwetendheid en onbegrip. Psychische problematiek is ingewikkeld,
maar met name de media creëren
vaak een te simpel, negatief beeld.
Door deze negatieve beeldvorming
krijgt de persoon met een psychische
kwetsbaarheid vaak te maken met
(onbedoeld) kwetsende opmerkingen. Zo krijgt iemand met een
depressie soms het advies: ‘Ga leuke
dingen doen!’. Deze leuke dingen zijn
er echter helemaal niet meer voor
iemand met een psychische kwetsbaarheid. Wat ook voorkomt is dat
het probleem helemaal wordt
ontkend of gebagatelliseerd.
Stereotypering is het tweede aspect
dat een rol speelt. De persoon met de

Veertig procent van de mensen met

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar stigmatisering, maar bijna niet naar zelfstigmatisering.
Monique geeft aan dat haar ervaring haar heeft
geleerd dat je kunt proberen zelfstigmatisering om
te draaien. Er zijn voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid verschillende typen workshops
beschikbaar die gericht zijn op empowerment.
Door het volgen van speciale workshops kun je
inzicht krijgen in de situaties waarin je tegen
negatieve emoties aanloopt en proberen vanuit die
ervaringen een eerste stap te zetten. Wat kun je op
zo’n moment doen? Tijdens de workshops wordt
aandacht besteed aan het beschrijven van functionele situaties. Dat is vaak lastig, omdat mensen met
een psychische kwetsbaarheid veelal uit een
omgeving komen waar ze niet geleerd hebben om
over hun aandoening te praten.
Monique vertelt dat in de interactie met anderen
eigenlijk twee verschillende vormen van angst een
rol spelen: bij degene met de psychische aandoening is er de angst om afgewezen te worden (hij of
zij is bang voor het oordeel van de ander), terwijl de
andere persoon vaak bang is om de verkeerde
dingen te zeggen of bang is voor de (mogelijke)
onvoorspelbaarheid van de persoon met een
psychische kwetsbaarheid. Hierdoor lopen beide
personen eigenlijk op eieren.
Openheid kan psychisch kwetsbare mensen erg
helpen, maar de mate waarin je er open over bent
of kunt zijn, is een persoonlijke keuze. Het moet bij
je passen. Sommigen hebben er juist weinig
behoefte aan. Zelfspot kan soms ook helpen bij het
accepteren van jezelf.
De deelnemers geven aan op zoek te zijn naar de
benadering die het beste past in de werksfeer. Dit is
moeilijk te oefenen; als je te open bent kan dat
soms tegen je worden gebruikt. Monique geeft aan
dat hier ook workshops voor beschikbaar zijn; je
kunt dan terecht bij een project van een aan
stichting Zon gelieerde organisatie. Er wordt
meestal in werkgroepen van acht personen
gewerkt. Je kunt dit in eigen tijd doen, maar je kunt
dit ook aankaarten bij de Bedrijfsmaatschappelijk
Werker. Een intern coachingstraject kan ook een
oplossing zijn. Daarnaast kun je in gesprek gaan
met één van de ervaringsdeskundigen die er binnen
de Belastingdienst zelf zijn. Hun namen en ervaringsgebieden zijn te vinden via de ConnectPeople
community ‘Hier ben ik’.
Ook kun je meer informatie vinden op de website
www.samensterkzonderstigma.nl.
De ochtend is voorbijgevlogen. Er blijkt onder de
deelnemers behoefte te zijn aan een vervolgsessie
over dit thema. Deze bijeenkomst werd ervaren als
een mooie introductie, maar er is behoefte aan
meer diepgang op bepaalde thema’s. De organisatoren gaan aan de slag met dit advies. Al met al was
het een zeer interessante ochtend!
Uitgave 35 - maart 2017
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Vraag het
Marianne Wendt
VRAAG 1: Het generatiepact
De nieuwe cao-onderhandelingen zijn begonnen. Bij
verschillende gemeenten in Nederland hebben ze voor veel
55-plussers een generatiepact in het leven geroepen.
Medewerkers vanaf 55 jaar mogen vrijwillig minder
werken. De werkgever compenseert gedeeltelijk de
vermindering in salaris en pensioen. Het generatiepact bij
de gemeente is een groot succes.
Is het ook zinvol om in te zetten op een "generatiepact" bij
de Belastingdienst? Een heleboel medewerkers, die zich de
vertrekregeling niet konden veroorloven, zullen nu wél
gebruik kunnen maken van het generatiepact. Er is dan
ook ruimte om jongeren aan te nemen.

ANTWOORD:
Het generatiepact, zoals dit nu bij de gemeente is
geregeld, is onderdeel van de cao-onderhandelingen.
Een groot verschil met de gemeente is wel dat zij daar
geen PAS-regeling hebben en wij natuurlijk wel. De vraag
is dan ook in hoeverre het generatiepact gunstiger is dan
de PAS-regeling. Met de PAS-regeling kun je immers ook
minder werken, wat gedeeltelijk gecompenseerd wordt
door de werkgever. Als je dan kijkt naar het generatiepact,
is de instroom van jongeren gunstiger, aangezien bij de
PAS-regeling geen instroom geregeld is.
Probleem hierbij is wel hoe herkenbaar wordt gemaakt dat
de nieuwe instroom veroorzaakt wordt door het generatiepact. Er wordt continu geworven en het is dan niet
duidelijk of er geworven wordt vanwege vervanging,
uitbreiding of vanwege het generatiepact. En indien er
geworven wordt vanuit het generatiepact, gelden dan de
huidige voorrangsregels voor interne kandidaten bij
werving niet meer?
Uiteraard zullen de leden geraadpleegd worden, indien
deze besprekingen tot een uitkomst leiden.

Marianne
Wendt
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VRAAG 2: Tip over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis
Misschien een aardige tip voor mensen die een
arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten
bij Loyalis en binnen twee jaar stoppen met werken.
Zojuist belde ik hen, omdat ik mij afvroeg of die
verzekering nog wel zin had. Het blijkt dat bij ziekte de
verzekering pas gaat uitkeren als je twee jaar ziek bent
geweest. Daarvoor betaalt de werkgever jouw salaris
door.
Een dergelijke verzekering kost al snel € 200,-.
Wellicht opnemen als tip in ons bondsblad?

ANTWOORD:
Dat is inderdaad een goede tip. Ik had hier zelf nog
niet aan gedacht. Maar inderdaad; medewerkers die
hebben gekozen voor optie B en binnen twee jaar de
Belastingdienst verlaten en vervolgens gebruik gaan
maken van hun pensioen, hebben niets aan een
dergelijke verzekering.
Bedankt voor het delen van deze informatie, zodat
andere leden hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

VRAAG 3: Studiefaciliteiten

ANTWOORD:

Mijn verzoek voor studieverlof is afgewezen. Mijn
studiedag valt op een zaterdag en ik had gevraagd om
deze dag te verwisselen met één van mijn vaste werkdagen. Omdat de studiedag op een vrije dag valt is mijn
leidinggevende hiermee niet akkoord gegaan. Nu hoor ik
van een collega bij een ander dienstonderdeel dat hij deze
zaterdag wel gecompenseerd krijgt.

Je hebt recht op 100% scholingsverlof indien de werkgever
jou opdraagt om een studie te gaan volgen. In dat geval
krijg je alle tijd gecompenseerd (dus dan wordt inderdaad
een studie die in avond of in het weekend gevolgd wordt
in tijd gecompenseerd) en heb je ook recht op zelfstudie
van één dag per week.

Ik vraag me af waarom er zoveel onderscheid gemaakt
wordt tussen dienstonderdelen en ik wil graag weten wat
mijn rechten en plichten zijn.

Je hebt recht op 50% scholingsverlof indien je de scholing
op eigen initiatief volgt waarbij jouw leidinggevende van
oordeel is dat de scholing aantoonbaar bijdraagt aan het
realiseren van tussen jullie vastgelegde loopbaanafspraken. Let op: het gaat hierbij om het volgen van lessen en
stages en om het afleggen van toetsen of examens. Het
gaat dus niet om zelfstudie.
Indien er geen sprake is van loopbaanafspraken dan kan
jouw leidinggevende besluiten om maximaal 25% van de
tijd toe te kennen. Dit laatste betreft een kan-bepaling.
Dat wil zeggen dat de leidinggevende ook kan besluiten
om in dit laatste geval geen studieverlof toe te kennen.
Het toekennen van scholingsverlof wordt per individu
beslist. Dat maakt het inderdaad mogelijk dat de ene
medewerker meer verlof toegekend krijgt (indien deze de
scholing verplicht moet volgen) dan een andere medewerker (indien dit op eigen initiatief gebeurt en er geen
grondslag ligt in een loopbaanafspraak).
Kort geleden hebben we als NCF een presentatie gekregen
over het instroom- en doorstroombeleid binnen de
Belastingdienst. Toen is ook geconstateerd dat er heel
verschillend omgegaan wordt met het toekennen van
studiefaciliteiten en hebben we dit ook als een knelpunt
benoemd. De NCF en de andere bonden gaan de komende
periode daarom wel in overleg met de DG om te proberen
hier meer eenduidigheid in te krijgen.
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Paspoort
Naam:

Abdelhakim Benseddik
(roepnaam Hakim)

Geboren op 10 februari 1972 in Marokko
Loopbaan:

in 1990 begonnen bij de Belastingdienst
Rotterdam (Puntegaalstraat) als reproductiemedewerker. In 1996 verhuisd naar de Laan
op Zuid in Rotterdam. In 2004 verhuisd naar de
Belastingdienst Dordrecht voor een archiefproject. In 2008 terug naar Rotterdam waar hij
nu werkzaam is bij het vergadercentrum

Burgelijke stand:

gehuwd met Saïda. Ze hebben vijf kinderen.
Sarah (19), Yousra (17), Dounia (13), Nada (8)
en Adam (1)

Hobby’s:

Ook NCF

Hakim Benseddik
Als je een bijeenkomst hebt in het vergadercentrum bij de
Belastingdienst in Rotterdam, heb je grote kans dat je hem
tegen het lijf loopt: Hakim Benseddik. Hij is Servicedeskmedewerker van het vergadercentrum Wilhelminahof en
NCF-lid. Daarnaast is Hakim vader van vijf kinderen,
variërend in de leeftijd van één tot twintig jaar.
In het vergadercentrum is hij samen met twee collega’s
degene die alle mensen helpt, problemen oplost en – wat
hijzelf het mooiste vindt – met de mensen meedenkt en
oplossingen aanreikt om de vergadering goed te laten
verlopen.
Er worden zo’n zestig vergaderingen / bijeenkomsten per
dag gehouden en om dit in goede banen te leiden zijn er
mensen zoals Hakim nodig. De vergaderingen kunnen van
Blauw en Groen zijn, waarbij voor Groen geldt dat er ook
veel buitenlandse delegaties worden ontvangen. Sinds kort
vinden er ook vergaderingen van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) in het vergadercentrum plaats.
Kortom, je moet van alle markten thuis zijn.
Hakim, die mij met u aanspreekt, vertelt mij op innemende
wijze zijn verhaal. In 1990 is hij begonnen op de Puntegaalstraat te Rotterdam via een jongerenpool. Hij kon kiezen
tussen een baan bij de gemeente, Diergaarde Blijdorp of de
Belastingdienst. Natuurlijk koos hij gelijk voor de Belastingdienst en zo kon het gebeuren dat hij op zijn achttiende
verjaardag begon bij de facilitaire dienst van de Belastingdienst.
Hij diende ervoor zorg te dragen dat er overal voldoende
middelen waren om het werk van de ambtenaren doorgang
te laten vinden. Vooral kettingpapier was populair.
Hakim was echter zo onder de indruk van zijn nieuwe
collega’s en werkomgeving dat hij een keer iets heel
belangrijks vergat. Zoals de wat oudere collega’s onder ons
weten, was er in het kantoor aan de Puntegaalstraat een
paternosterlift aanwezig. Al bewegend diende je daar op tijd
in en uit te stappen. Hakim wilde een broodje gaan eten in
de kantine op vijfde en tevens hoogste etage van het
18

zwemmen, voetbal, vakantie vieren en
lekker eten

Woonplaats: Rotterdam

Belastinggebouw, maar vergat op de vijfde uit te
stappen. Na enige benauwde momenten liep het toch
goed af voor hem, want de lift ging niet – zoals hij
dacht – over de kop, maar schoof gewoon naar rechts
om vervolgens weer naar beneden te gaan.
Van de facilitaire dienst ging hij naar de Repro alwaar hij
40 uur per week mocht gaan werken. In 1996 ging hij
naar de Laan op Zuid om vervolgens, nadat de reproafdeling was afgevoerd, in Dordrecht te gaan werken.
Aldaar kwam hij Piet van Sintmaartensdijk tegen die hem
vriendelijk doch dringend verzocht NCF-lid te worden.
Toentertijd was het zo dat als Piet wat zei, je dat ook
deed. Gelukkig heeft Hakim hier nooit spijt van gehad en
is hij tot op heden nog steeds vol overtuiging lid van de
NCF. In Dordrecht heeft hij het aldaar aanwezige archief
georganiseerd en gedigitaliseerd. Na metingen was
gebleken dat er zo’n 19 km archief in Dordrecht aanwezig was. Het was dus geen kleine klus. Maar ook de
archieven zijn eindig en zo kwam Hakim weer in Rotterdam terecht om aldaar in 2007 zijn huidige werkzaamheden aan te vangen.
Naast servicemedewerker is Hakim ook plaatsvervangend
hoofd BHV.
In zijn vrije tijd zwemt hij graag met het hele gezin. Hier
geniet hij echt van en zo komt hij dan ook helemaal tot
rust. Gevraagd naar de toekomst wordt Hakim toch wat
somberder. Hij kwam hier in Nederland vanuit Marokko
op achtjarige leeftijd en werd allervriendelijkst ontvangen. Tegenwoordig is dat toch wel anders. Vooral voor
zijn kinderen zal het niet meevallen om met alle veranderingen om te gaan.
Wat ook niet meevalt voor Hakim is dat hij vier dochters
in de leeftijd van acht t/m twintig jaar heeft. Zijn zoon
van één ziet dit heel anders. Hij heeft vijf moeders.
Als laatste nog wat (woord)grapjes, die Hakim toch wel
regelmatig hoort: nee, hij werkt niet bij Sesamstraat en
Hakim Benzodik kent hij niet.

Colofon
Hoofdredactie
Chris Regtop

NCF

Redactie

Wist je dat...

Frank Verweij
Peter van Diepen
Carien Scholtmeijer
Gerard Pereboom

•

het ABP jouw opgebouwde pensioenaanspraken door het Donald Trumpeffect toch niet hoeft te verlagen dit
jaar?
Verlagingen van je pensioen ná 2017 zijn
echter niet uit te sluiten. Dit komt doordat
economen voor de toekomst een lage rente en
lagere rendementen verwachten.

Gerrit Mansveld
Jeanine Hoondert
Eindredactie
Daphne Duif
Fotografie
Rob van Polanen
Paul Heijne

•

de te betalen ABP-pensioenpremie in
2017 wel omhoog gaat?
De kans dat ABP jouw pensioen de komende
jaren kan aanpassen aan de jaarlijkse prijsinflatie (indexatie) is zeer gering.
Meer info: zie de Pensioenbrief van december
2016.
Pensioenbrief niet ontvangen? Kijk dan op
MijnNCF (www.mijnncf.nl) onder ‘Bindingarchief’ of stuur een mail naar mijnncf@ncf.nl.

Cartoonist
Cees den Otter
Ontwerp
Digidee
Ontwerpstudio,
Enschede
Opmaak
Chris Regtop

•

je vergoeding woon-werkverkeer
jaarlijks wordt aangepast?
Hierbij wordt gekeken naar de verhoging van
de OV-jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging
ten opzichte van 2017 bedraagt 0,31%.
Hierdoor ligt de lage kilometervergoeding
woon-werkverkeer ook in 2017 nog steeds op
6 cent.
Achtergrondinfo:
Vorig jaar bedroeg het onafgeronde maximumbedrag per kilometer 6,3 cent.
In 2017 bedraagt dit 6,32 cent, wat rekenkundig afgerond ook neerkomt op 6 cent.
Ook het bedrag van de hoge kilometervergoeding in 2017 blijft ongewijzigd ten opzichte
van 2016: afgerond 19 cent.
Kortom: de vergoedingsbedragen woon-werk
worden dus wel jaarlijks aangepast, maar door
de afronding naar centen merk je dit niet
altijd.
•

de 2017-vergoedingsbedragen voor het
gebruik van een privévervoermiddel bij
dienstreizen (€ 0,37 en € 0,09 per
kilometer) ook niet wijzigen?

Druk

•

je via IKAP gebruik kan maken van de
belastingvrije vergoeding voor een fiets
en dat dit ook geldt voor de fietsaccessoires
en een fietsverzekering?
Om aan de voorwaarden voor het gebruik van de
belastingvrije bestemmingsmogelijkheid fiets te
voldoen, moet je wel op meer dan de helft van het
aantal dagen met de fiets reizen (woon-werkverkeer). Je kan één keer in de drie jaar hiervan gebruik
maken en de maximale belastingvrije vergoeding is
€ 750,-. Bij de aanschaf van een fiets kan je tevens
eventuele bezorg- en servicekosten en fietsaccessoires binnen het bedrag van € 750,- declareren.
Vergoeding van alleen fietsaccessoires zonder
vergoeding van de aanschaf van een fiets is niet
mogelijk. De aanschafprijs voor de fiets, inclusief de
fietsaccessoires, mag hoger zijn dat dit bedrag, maar
maximaal wordt € 750,- belastingvrij vergoed. Voor
de fietsverzekering is geen maximum gesteld. De
verzekering kan echter alleen gelijktijdig met de
aanschaf van de fiets worden gedeclareerd en
vergoed.
Meer info: zie het P-Direkt portaal op het intranet
van de Belastingdienst.
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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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