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‘Naast elkaar’. Gedurende de ochtend en 

middag werden er diverse activiteiten 

georganiseerd rondom dit thema. Zo was er 

bijvoorbeeld een ‘Autisme Belevingscircuit’.
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De cao Rijk is inmiddels verlopen. Het Van 

Werk Naar Werk-beleid loopt op 1 januari 2018 
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De NCF zet in op minimaal koopkrachtbehoud 

en werkzekerheid.

De Douaneharmonie 
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Status verslag functioneringsgesprek 
Ad moest bij zijn leidinggevende komen. Hem 

werd ter plekke een functioneringsgesprek 

aangezegd. Zijn leidinggevende vertelde hem 

dat hij niet tevreden was over de productie van 

Ad. 

Van de voorzitter

De rekening
Wie betaalt de rekening?
Als je met een gezellige club mensen iets leuks gaat 

doen, dan wordt de rekening naderhand meestal met z’n 

allen betaald. Samen. Wel zo sociaal.

Soms is er ook iemand die de gehele rekening betaalt. 

Dat is bijvoorbeeld een baas die het goed voor heeft met 

zijn personeel, want wees nu toch eerlijk: je personeel is 

het allerbelangrijkste. Zonder goed personeel en een 

stevige onderlinge sociale band verval je tot los zand. En 

op los zand kun je niets opbouwen.

Hoe anders gaat dit binnen de Belastingdienst
Vijf raad van bestuursleden gingen uit eten. Ze schatten 

de rekening totaal verkeerd in en de gewraakte uit-

stroomregeling moest met stoom en kokend water 

worden ingetrokken. De duur moest worden beperkt, 

wat vooral voor de B- en C-medewerkers zwaar nadelig 

werkt. Door de regeling ontstond een begrotingstekort 

en wie zal dat gaan betalen?
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Een warme groet,
  Albert

Gaat Jaap die rekening betalen..?
Nee! Zeker niet.

De B- en C-medewerkers, die in de scope van de uit-

stroomregeling vielen, zijn degenen die niet weg kunnen 

omdat de regeling te snel weer werd opgeheven in plaats 

van tot 2023 door te lopen. Juist zij worden nu ingezet 

om de gaten te vullen vanwege het dreigend af laten 

vloeien van de uitzendkrachten.

Mijn conclusie
Niet meegegeten, niet meegedronken en niet uitgeno-

digd – wel verantwoordelijk gemaakt voor de rekening.

Albert van der 

Smissen
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Het functioneringsgesprek was 

behoorlijk serieus en al snel bleek 

dat Ad bij zijn leidinggevende niet in 

een goed boekje stond. De gedachte 

bestond dat Ad er met de pet naar 

gooide en grote delen van de dag 

niet veel uitvoerde. Met hem werden 

afspraken gemaakt over de uitvoe-

ring van zijn werkzaamheden en hij 

moest meer openheid geven over de 

activiteiten die hij verrichtte. 

Maandelijks zou er een voortgangs-

overleg worden gepland met Ad 

waarbij niet alleen zijn werkzaamhe-

den, maar ook zijn SAP-invulling aan 

de orde zouden komen. Ad voelde 

zich onaangenaam verrast toen ook 

nog bleek dat zijn houding jegens 

zijn leidinggevende en collega’s 

onderdeel van de voortgangsge-

sprekken zou zijn. Van het functio-

neringsverslag werd een gespreks-

verslag opgemaakt waarop Ad 

mocht reageren.

Ad was het niet eens met de 

gemaakte afspraken en liet dit 

duidelijk weten in zijn schriftelijke 

reactie op het verslag.

Ad moest bij zijn leidinggevende komen. Hem werd ter plekke een functioneringsgesprek 
aangezegd. Zijn leidinggevende vertelde hem dat hij niet tevreden was over de productie 
van Ad. Ook werd er getwijfeld of Ad zijn SAP wel juist had ingevuld. Ad was verbijsterd en 
besloot het gesprek af te wachten.

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

Per e-mail deelde zijn leidinggeven-

de Ad mede dat zijn reactie op het 

gespreksverslag niets veranderde 

aan de gemaakte afspraken en dat 

het gespreksverslag en Ads reactie 

daarop zouden worden opgenomen 

in zijn personeelsdossier.

Ad maakte bezwaar tegen het 

opnemen van het gespreksverslag en 

zijn reactie in het personeelsdossier, 

het moeten voeren van maandelijkse 

voortgangsgesprekken en het 

moeten geven van concrete informa-

tie over zijn tijdsbesteding aan zijn 

leidinggevende. Dit bezwaar werd 

door de werkgever echter niet-ont-

vankelijk verklaard, omdat een 

verslag van een functioneringsver-

slag geen besluit was zoals beschre-

ven in de Algemene wet bestuurs-

recht.

Uiteindelijk belandde Ad met deze 

kwestie bij de hoogste ambtenaren-

rechter, de Centrale Raad van 

Beroep. De Raad oordeelde dat een 

verslag van een functioneringsge-

sprek niet op enig rechtsgevolg is 

gericht. Het functioneringsgesprek 

wordt gehouden als een normaal 

sturingsmiddel in de interne 

ambtelijke verhoudingen en kan de 

betrokkene niet in diens rechtsposi-

tie als ambtenaar raken. Tegen het 

hanteren van een dergelijk sturings-

middel kan geen rechtsmiddel 

worden aangewend. Dit geldt ook 

als de mededeling wordt gedaan dat 

een afschrift zal worden opgenomen 

in het personeelsdossier. De Raad 

vond dat uit de beschikbare stukken 

bleek dat de te plannen (voortgangs)

gesprekken erop waren gericht om 

inzicht te verkrijgen in zijn werk-

zaamheden en tijdsbesteding. Het 

houden van dergelijke gesprekken is 

eveneens een normaal sturingsmid-

del in de interne ambtelijke verhou-

dingen. Van een uitzonderlijke of 

ongebruikelijke opdracht die ingrijpt 

in de rechtspositie van appellant was 

geen sprake. De enkele omstandig-

heid dat de inhoud van de aange-

kondigde gesprekken op enig 

moment zou kunnen worden 

betrokken bij besluiten die Ad wel in 

zijn rechtspositie als ambtenaar 

raken en wel op rechtsgevolg zijn 

gericht, maakt het voorgaande niet 

anders. Tegen die besluiten kan hij 

immers op dat moment rechtsmidde-

len zoals bezwaar en beroep 

aanwenden.

De staatssecretaris had het bezwaar 

van Ad dus terecht niet-ontvankelijk 

verklaard.

Deze casus is weliswaar niet 

behandeld door de juristen van de 

NCF, maar geeft wel antwoord op 

vragen die regelmatig worden 

gesteld over functioneringsgesprek-

ken. Mocht je nog andere vragen 

hebben over functioneringsgesprek-

ken, schroom dan niet en benader 

jouw individuele belangenbeharti-

ger of een van de juristen van de 

NCF. Zij staan voor je klaar!

Uit de praktijk

Status verslag functioneringsgesprek

Sinds 1 januari 2016 geldt er een onderscheid in wettelijke 

en bovenwettelijke vakantie-uren.

Dit veranderde overigens niets aan je totale omvang van 

verlofuren. Die bleef gelijk: 165,6 uur bij een 36-urige 

werkweek.

Maar wat zijn nu wettelijke uren?
Wettelijke uren zijn maximaal 144 uren (gebaseerd op

een 36-urige werkweek).

Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week dan zijn je 

wettelijke vakantie-uren: 24/36 * 144 = 96 uur

En wat zijn dan bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6 - 144 = 21,6 uur.

Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week dan zijn je 

bovenwettelijke vakantie-uren 24/36 * 21,6 = 14,4 uur.

Dit kan eventueel nog opgehoogd worden met leeftijds-

dagen. Die ontvang je pas bij 45 jaar en ouder. 

Wettelijke uren vervallen als je ze niet tijdig 
opneemt
De wettelijke uren die je per 1-1-2016 hebt gekregen, kan 

je ook nog dit jaar opnemen als je ze in 2016 nog niet hebt 

opgemaakt.

Let op: neem je deze uren in 2017 niet op, dan vervallen 

ze. Er geldt dus een vervaltermijn van één jaar na afloop 

van het kalenderjaar waarin je vakantie-uren zijn opge-

bouwd.

Ook bovenwettelijke uren hebben een
vervaltermijn
De bovenwettelijke uren die je per 1-1-2016 hebt gekregen 

(en nog niet hebt opgemaakt) vervallen niet per 2018. 

In mei kreeg je weer de vakantie-uitkering. Blijf je thuis of ga je weg? 
In ieder geval moet je op het volgende letten zodat jouw niet-opgemaakte vakantie-uren 
straks in 2018 niet vervallen.

Zomervakantie al gepland?

Deze uren kan je nog opnemen tot en met 31-12-2021.

Hiervoor geldt dus een vervaltermijn van vijf jaar na 

afloop van het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn 

opgebouwd.

Overgangsregeling restant vakantie-uren 2015
Als overgangsmaatregel is het restant vakantie-uren eind 

2015 overgeschreven in een apart contingent ‘bovenwet-

telijk verlof 2015’ dat tot en met 31-12-2020 gebruikt kan 

worden. Uren die niet zijn gebruikt, vervallen na die 

datum. Om dat te voorkomen, kan je van dit contingent 

(bovenwettelijk verlof 2015) jaarlijks 22 uren verkopen 

via IKAP. Deze uren kunnen worden verkocht naast het 

bovenwettelijke verlof dat jaarlijks mag worden ver-

kocht. 

Let op: Heb je een andere werktijd, dan wordt dit aantal 

met de voor jou geldende arbeidsduurfactor vermenig-

vuldigd.

Verkoop van vakantie-uren: is dat mogelijk? 
Nee en ja.

Nee: wettelijke vakantie-uren kan je niet verkopen. 

Ja: bovenwettelijke uren kan je wel verkopen. Hoe? Door 

eenmaal per jaar een aanvraag in P-Direkt in te dienen 

vóór 1 november. 

Naast de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke 

uren te verkopen, kan je de komende vier jaar eenmaal 

per jaar ook maximaal 22 vakantie-uren (bij een werk-

week van 36 uur) verkopen die je hebt meegenomen uit 

2015, zoals hierboven is beschreven in de ‘overgangsrege-

ling’.

Meer info: https://tinyurl.com/nxk9wxb

Vakbondsinfo

https://tinyurl.com/nxk9wxb
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Column

Mijn carrière
In de eerste levensfase van mijn jeugd werd ik geacht een 

beroep te kiezen. Ooms en tantes vroegen mij soms 

belangstellend wat ik wilde worden. ‘Dominee’, antwoordde 

ik dan zelfverzekerd. Dat leverde mij veelal een meewarig 

glimlachje op, waar ik mij echter niet door liet ontmoedigen. 

‘Zo, waarom wil je dat dan worden?’, vroegen ze. ‘Omdat ik 

op een christelijke school zit’, zo verklaarde ik mijn keuze. 

Meestal namen ze genoegen met dat antwoord. De 

eerlijkheid gebiedt mij te vertellen dat godsdienst op mij een 

bijzondere aantrekkingskracht had. Mijn opa was koster in 

de dorpskerk en na afloop van de dienst beklom ik stiekem 

de preekstoel. Ik bladerde dan gewichtig door de dikke 

Statenbijbel en ik predikte zalvende woorden tegen lege 

kerkbanken. Ook kroop ik als kind onder de houten banken, 

op zoek naar pepermuntjes en collectegeld dat naast het 

kerkzakje was gevallen. Mijn favoriete plek was die van oma 

Saar. Ze was warrig, chaotisch en rook naar zweet. Niemand 

wilde naast haar zitten. Zij gooide voortdurend kwartjes en 

dubbeltjes naast het collectezakje, waarna ik mij dat na de 

kerkdienst toe-eigende. ‘Alles wat je vindt, mag je houden’, 

zei mijn vader altijd en dat was niet tegen dovemansoren 

gezegd. Allemaal componenten om een goede predikant te 

worden, zo dacht ik gerustgesteld door de wijze woorden 

van mijn vader.

Opleiding
Ik kreeg een gedegen vooropleiding op de kleuterschool en 

na een succesvolle afronding daarvan begon ik vol goede 

moed op de christelijke basisschool. Het was een nette school 

waar volgens mijn ouders zorgvuldig werd omgesprongen 

met opvoedkundige gedragsregels. Dat dit

een misrekening was bleek later, maar toen

was het te laat. Mijn vocabulaire werd

uitgebreid met een reeks aan troebele

en smeuïge uitdrukkingen; een

woordenschat waaraan ik mij menig

keer bezondigde. Altijd stemde dat tot

diepe treurnis bij al degenen die

betrokken waren bij mijn ontluikende

carrière. Daarnaast klom ik

in bomen, klauterde op

steigers en viel in sloten met

stinkend water. Eenmaal liep

dat verkeerd af en brak ik een been.

Ook viel ik een keer op mijn hoofd

met een hersenschudding tot gevolg.

Volgens mijn vader was dat een

wonder. Hij dacht dat mijn hoofd

leeg was. Mijntoekomstdroom

was echter verder weg dan ooit,

want mijn rapportcijfers voor de

belangrijkste vakken kwamen

overeen met mijn wangedrag;

matig tot zeer slecht. Een uitzondering in die reeks was het 

cijfer dat ik kreeg voor het opzeggen van gezangen en 

psalmen. Altijd een tien. Hierdoor aangemoedigd startte ik 

een aanvullende opleiding op de plaatselijke zondagsschool.

Kalverliefde
De ware bedoeling van die opleiding heette Anne Marie. Ze 

was de enige dochter van de dominee. Ze was bekoorlijk, 

had twee snoezige paardenstaartjes en een leuk wipneusje. 

Ik begeerde haar in mijn avondgebed en in mijn hoofd werd 

onze band inniger dan ooit. De oplettende lezer weet nu 

eindelijk van mijn ware opzet. Op school gluurde ik onder 

het bidden oneerbiedig naar dat mooiste meisje van de klas 

en vocht ik op leven en dood om haar aandacht. Maar, 

meisjes van die leeftijd zijn gewetenloos. Ze houden alleen 

van hinkelen en touwtjespringen en spelen liever met 

poppen. Ook haar tas mocht ik niet dragen. En als ik met 

haar naar huis wilde fietsen, was er altijd wel een vriendin 

die roet in het eten gooide. Teleurgesteld door de vele 

mislukte pogingen probeerde ik haar te verleiden met 

pepermuntjes en kocht ik van het gevonden kerkgeld 

snoezige dingetjes. Maar het mocht allemaal niet baten.

De grote ommekeer kwam onverwachts. Anne Marie 

verhuisde plotseling en verdween uit mijn jonge leven. Ik 

heb haar nooit meer teruggezien. Wat uiteindelijk over bleef 

was mijn opleiding. Ontoereikend voor een loopbaan bij een 

kerkgenootschap, maar wel voldoende om belastingambte-

naar te worden. Muntjes kon ik ten slotte goed tellen.

Peertje

Peert jes  hersenspinsels
Op 6 april jongstleden vond op het Walterboscomplex te Apeldoorn de eerste van twee landelijke 
Vier de Verschillendagen plaats. In Bondig 35 besteedde ik aandacht aan een Inspiration Boost 
over zelfstigmatisering, die afgelopen januari werd georganiseerd door de Vier de 
Verschillenbeweging. In deze editie doe ik verslag van de landelijke Vier de Verschillendag.

De landelijke Vier de Verschillendag:

'Naast elkaar'

De landelijke themadag had dit jaar 

het thema ‘Naast elkaar’. Gedurende 

de ochtend en middag werden er 

diverse activiteiten georganiseerd 

rondom dit thema. Zo was er 

bijvoorbeeld een ‘Autisme Belevings-

circuit’ om een idee te krijgen over 

wat er in het hoofd van iemand met 

autisme omgaat. Ook was er een 

interview met iemand die was 

uitgevallen vanwege een sociale 

fobie. Er was zelfs een mini-theater-

voorstelling.

Blok 1: Werkelijk naast elkaar
’s Middags sloot ik aan bij het 

hoofdprogramma van de dag. In drie 

blokken van elk één uur werd 

stilgestaan bij verschillende vormen 

van het thema ‘Naast elkaar’. Er 

werd gestart met de workshop 

‘Werkelijk naast elkaar’. Deze 

workshop werd gegeven door 

Gerrald Nieboer. Gerrald is eigenaar 

van re-integratiebureau Shine+ 

(www.shineplus.nl). ‘Zonder moeten 

meer resultaat’ is zijn motto. Gerrald 

begon de workshop met het 

vertellen over zijn persoonlijke 

ervaringen en zijn geschiedenis. Tot 

1998 werkte hij als manager bij KPN. 

Op een dag nam hij daar ontslag, 

omdat hij voelde dat hij dicht tegen 

een burn-out aan zat. Toen kwam de 

vraag bij hem op: hoe nu verder? 

Na een bezoek aan het gemeente-

huis kwam hij in gesprek met een 

uitkeringsgerechtigde man die al vijf 

re-integratietrajecten had gehad die 

allemaal waren mislukt. De gemeen-

telijke contactpersoon wist niet meer 

wat hij met de man aan moest en 

gaf het maar op. De man was boos 

en emotioneel omdat hij zich niet 

gehoord voelde. Dit verhaal raakte 

Gerrald persoonlijk. Hij kreeg als het 

ware een spiegel voorgehouden. Als 

manager bij KPN maakte hij namelijk 

van dezelfde ineffectieve middelen 

gebruik om verzuimend personeel 

weer aan het werk te krijgen. 

Gerrald kwam tot het inzicht dat 

ieder mens een drang tot expressie 

heeft. Ieder mens wil op een 

bepaalde manier van nut zijn. Dat 

verlangen komt uit de mens zelf. 

Re-integratietrajecten botsen 

hiermee. Immers, deze trajecten 

kennen een sterk economische 

trigger. Iemand moet zo snel 

mogelijk weer aan het werk, anders 

kost het de werkgever of de 

samenleving te veel geld. Gerrald 

stelde zich de vraag: werkt re-inte-

gratie niet beter als je aansluit bij 

dat verlangen en daar het potentieel 

in zoekt? Hij ging hier vervolgens 

mee aan de slag.

Hij noemt zich nu ‘sociaal onderne-

mer’. Zijn methode is gericht op het 

echt naast mensen staan. Dit sluit 

aan bij het thema ‘Naast elkaar’ van 

deze dag. Zijn cliënten geven aan: ‘Ik 

voel me bij jou mens en geen 

nummer’. De aanpak leidde bij veel 

cliënten tot verbeteringen; mensen 

hadden veel meer zin in het leven, 

zagen beter hun eigen potentieel, 

gingen beter slapen, stopten met 

roken of gingen minder vaak naar de 

dokter. 

Carien 

Scholtmeijer
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Gemeentes vonden zijn aanpak in 

eerste instantie zweverig. Dit komt 

omdat ze daar meestal erg gericht 

zijn op controle en beheersing. In het 

begin werkte Gerrald alleen voor 

kleinere gemeentes, maar nu begint 

bijvoorbeeld ook Amsterdam 

geïnteresseerd te raken in zijn 

aanpak. Of gemeentes iets in zijn 

aanpak zien is vaak afhankelijk van 

de persoon achter het bureau die het 

besluit mag nemen.

Twintig procent van de cliënten lukt 

het om vanuit het re-integratietraject 

weer normaal te functioneren. Hier 

zitten ook mensen bij waarvan 

niemand dat ooit had verwacht. Er is 

dus van alles mogelijk als je iemand 

motiveert. De tachtig procent die niet 

uit de uitkeringssituatie komt, voelt 

zich na de begeleiding vaak wel 

beter. Ze kunnen nog niet werken, 

maar bijvoorbeeld wel vrijwilligers-

werk doen. Er zijn ook projecten 

gestart waarbij deze groep mensen 

met behoud van uitkering mocht 

werken binnen een coöperatie om zo 

te leren stappen te zetten richting 

het ondernemerschap.

Gerrald stelt dat zijn aanpak voorna-

melijk bestaat uit het toepassen van 

positieve psychologie. Dit is overigens 

veel breder dan mensen positief te 

leren denken. Leven is ook lijden, 

boosheid, angst en dergelijke. Dit 

moet je niet wegstoppen, want dat 

maakt het probleem alleen maar 

erger. Zijn programma’s leren mensen 

uit de slachtofferrol te stappen: niet 

wat er is gebeurd, maar wat het met 

je heeft gedaan, staat centraal. Je 

moet dit wel realistisch benaderen 

en Gerrald leert mensen om hierbij 

kleine stapjes te zetten. 

Gerrald laat ons de dramadriehoek 

zien. De dramadriehoek gaat uit van 

drie rollen:

• De redder: hij biedt ongevraagd 

hulp, maar neemt hiermee de 

aanklager niet serieus en houdt 

het slachtoffer afhankelijk.

(‘Laat mij dat maar even doen.’)

• Het slachtoffer: ergert zich aan 

de aanklager, want die solt met 

hem (‘Ze moeten altijd mij 

hebben.’) of hij wil dat anderen 

hem helpen (‘Ik kan dat niet.’). 

Hij reageert vanuit onmacht. Als 

hij dat zielig doet dan spreekt 

hij een redder aan, als hij het fel 

doet, dan roept hij aanklager-

gedrag op.

• De aanklager kleineert, 

beschuldigt het slachtoffer van 

dingen die niet goed gaan en 

beschuldigt de redder ervan 

dingen niet goed op te lossen. 

Hij haalt anderen naar beneden 

(‘Ik ben oké, jij niet.’). Dit doet 

hij om zijn eigen zwakke 

plekken te verbergen en de aan-

dacht vooral op anderen te 

richten. Zo geeft dit de 

aanklager een gevoel van eigen-

waarde, terwijl hij zijn eigen 

aandeel, gevoel en behoeftes 

onderwaardeert.

De tegenhanger van de dramadrie-

hoek is de winnaarsdriehoek. In de 

winnaarsdriehoek is het slachtoffer 

in zijn kracht gaan staan, durft hij 

zijn kwetsbare kanten te laten zien 

en neemt hij de verantwoordelijk-

heid voor zijn leven en geluk. De 

redder is liefdevol geworden en 

zorgzaam en behandelt de ander als 

een gelijkwaardige in plaats van 

hem of haar te beleren en erboven 

te gaan staan. De aanklager is nu de 

assertieve die eerlijk durft te zeggen 

wat hij denkt en voelt zonder de 

ander te kwetsen. Hij komt met de 

‘ik-boodschap’ in plaats van de ander 

te beschuldigen en verwijten te 

maken.

Aan het einde van zijn verhaal laat 

Gerrald de deelnemers in drietallen 

oefenen met deze driehoeken; welke 

rol zijn we zelf geneigd het snelste 

aan te nemen? Na een minuut of 

tien in gesprek te zijn geweest zit de 

tijd er alweer op.

Blok 2: Ervaringsdeskundigen
Het tweede blok van de middag 

bestond uit een interactief deel met 

in de hoofdrol ervaringsdeskundigen 

van de Belastingdienst. Ervaringsdes-

kundigen zijn collega's met speci-

fieke kennis van of ervaring met een 

bepaalde psychische kwetsbaarheid. 

Belastingdienstmedewerkers kunnen 

contact met ze opnemen om op een 

laagdrempelige manier te praten 

over de kwetsbaarheid die persoon-

lijk of via een partner of familielid 

gedeeld wordt. 

Er is een aantal ervaringsdeskundi-

gen aanwezig die hun persoonlijke 

ervaringen delen. Denk hierbij aan 

een burn-out, autisme (ASS of 

Asperger), depressiviteit, bipolaire 

stoornis type 1 en 2, Posttraumati-

sche Stress Stoornis (PTSS), hoogsen-

sitiviteit (HSP), ADHD en ADD, 

alcoholisme en slechthorendheid.

Dat openheid leidt tot minder 

taboes blijkt als er naar aanleiding 

van een vraag van de moderator 

spontaan animo bij een aantal 

aanwezigen ontstaat om zich bij de 

groep ervaringsdeskundigen aan te 

sluiten. Zo wordt er meteen invulling 

gegeven aan het thema ‘Naast 

elkaar’. Er wordt door de moderator 

geconstateerd dat er veel talenten in 

de organisatie aanwezig zijn die 

ervaring hebben met psychische 

kwetsbaarheid.

Wat heeft openheid deze collega’s 

gebracht? Er wordt aangegeven dat 

openheid van de één kan leiden tot 

openheid van de ander. Daardoor 

voelen beiden zich gesteund. Leven 

met een geheim vreet energie, je 

kunt niet jezelf zijn. Door je 

openheid krijg je veel meer energie. 

Soms leidt openheid echter ook tot 

een andere behandeling door de 

omgeving: je wordt ineens als 

slachtoffer gezien of als een 

risicofactor.

Wat hebben deze collega’s van de 

omgeving nodig om te kunnen 

functioneren? Er wordt aangegeven 

dat luisteren zonder oordeel heel 

belangrijk is. Vaak geven anderen 

onbewust vooraf al invulling aan wat 

iemand nodig heeft op basis van hun 

eigen referentiekader en geven ze 

ook een waardeoordeel. Daarnaast 

wordt aangegeven dat het accepte-

ren van de kwetsbaarheid zonder 

het ter discussie te willen stellen erg 

belangrijk is. Als voorbeeld van een 

dooddoener in dit kader wordt ‘ik 

merk niks aan je’ genoemd.

Blok 3: medewerker en manager 
naast elkaar, een panel
In het derde blok konden de 

aanwezigen in gesprek met een 

panel bestaande uit Tjeerd Kloostra 

(ervaringsdeskundige, werkzaam bij 

B/CIE), Petra Jurgens (ervaringsdes-

kundige, werkzaam bij B/CKC), Arno 

van Dongen (CFO bij B/CAP) en Jaap 

Uijlenbroek (DG Belastingdienst). 

DG Jaap Uijlenbroek geeft ter 

inleiding aan: ‘In grote organisaties 

komen altijd mensen tussen de 

wagenwielen. Een goede organisatie 

erkent dat, creëert een veilige 

omgeving en probeert naast mensen 

te staan. Slechte organisaties laten je 

zwemmen. Leidinggevenden binnen 

de Belastingdienst moeten oog 

hebben voor de menselijke kant van 

de medewerker en niet alleen sturen 

op de productiviteit. De leidingge-

venden moeten voortdurend in 

gesprek zijn met de medewerker, 

niet alleen via structurele werkover-

leggen, maar ook door regelmatig 

persoonlijke gesprekken met hen te 

voeren. Daar heb je als medewerker 

recht op. Je ontkomt er echter niet 

aan dat je binnen zo’n grote 

organisatie als de Belastingdienst 

systemen en structuren nodig hebt. 

Voor circa tachtig procent van de 

medewerkers werkt dit goed, maar 

voor de overige twintig procent voor 

wie die structuren niet goed werken, 

heb je als leidinggevende je individu-

ele morele kompas nodig om te 

bepalen wat een kwetsbaar iemand 

specifiek nodig heeft. Sommige 

leidinggevenden zijn hier beter in 

dan anderen.’

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld 

hoe om te gaan met de behoefte aan 

nazorg na een re-integratietraject. 

Een beenbreuk gaat over, maar een 

psychische kwetsbaarheid blijft. De 

begeleiding vervalt echter op het 

moment dat je weer fulltime aan het 

werk bent. Er is dan vaak ‘ineens’ 

geen tijd meer voor een ‘goed 

gesprek’ tussen medewerker en 

leidinggevende. Er wordt door het 

panel aangegeven dat leidinggeven-

den soms ook op weg geholpen 

moeten worden. Er wordt vanuit de 

zaal ook de tip gegeven om bedrijfs-

maatschappelijk werk (BMW) te 

benaderen als er behoefte is aan 

begeleiding. De ervaringen van de 

aanwezigen met BMW blijken 

wisselend. Naast BMW kan de 

coachpool een optie zijn. Ook kun je 

bij de ervaringsdeskundigen van Vier 

de Verschillen terecht. De aanwezi-

gen geven aan het prettig te vinden 

als er ergens op de community van 

Vier de Verschillen een overzicht 

staat van wat er op dit gebied 

allemaal mogelijk is.

De middag werd afgesloten met een 

feestelijke borrel. Op 19 juni aan-

staande vindt er weer een themadag 

plaats, maar dan in Utrecht.
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'Don't give up, I won't give up
Don't give up, no no no… I got stamina.'

Vakbondsinfo

Koopkracht en werkzekerheid

De cao Rijk is inmiddels verlopen. 

Het Van Werk Naar Werk-beleid 

loopt op 1 januari 2018 af.

De onderhandelingen zijn begon-

nen.

De NCF zet in op minimaal koop-

krachtbehoud en werkzekerheid.

Hoe gaat het met de cao?
Ondanks dat de huidige cao al per 1 

januari 2017 afliep, lukt het niet om 

een nieuwe cao af te sluiten. 

Hoe komt dat? Omdat de rijkswerk-

gever de loonsverhoging van 3% bij 

lange na niet wil bieden. 

Maar er is bij de overheid toch 
sprake van grote financiële 
meevallers?
Ja, dat klopt. Maar die financiële 

meevallers moeten eerst in de 

overheidsbegroting worden 

verwerkt. Pas dan is het mogelijk dat 

een nieuw kabinet (als dat vóór 

Prinsjesdag is geformeerd) de 

financiële meevallers meeneemt in 

een nieuw mandaat over de cao Rijk 

2017. 

Wat biedt de werkgever nu dan 
wel?
De rijkswerkgever kan op dit 

moment voor de cao 2017 een 

loonstijging van circa 1% bieden. 

Wat nu?
Uit een eerdere cao-ledenenquête 

bleek dat leden (57%) een goede 

loonsverhoging het belangrijkst 

vonden. Daarom is de cao-inzet van 

de AC Rijksvakbonden voor 2017 3% 

loonsverhoging. Op de tweede 

plaats kwam behoud van leeftijdsge-

bonden voorzieningen (26%) en op 

de derde plaats werkgelegenheids-

garantie (16%).

De 1% loonsverhoging die de 

werkgever nu biedt, ligt te ver af van 

de cao-looninzet. 

Daarbij komt dat op dit moment 

sprake is van een stijgende inflatie 

(thans al 1,7%). Het belang van 

koopkrachtbehoud bleek ook uit de 

enquête die recentelijk op de 

Community bij de Belastingdienst is 

uitgegaan. In een week tijd gaven 

circa drieduizend medewerkers hun 

mening. 84% gaat niet akkoord met 

een salarisstijging van 1%. 57% vindt 

dat in elk geval de PAS-regeling 

behouden moet blijven.

Tot slot speelt mee dat er in de 

marktsector weer ruimte is om de 

lonen te laten stijgen. Dat is goed 

voor de economie, want meer loon 

betekent meer vertrouwen, breder 

gedragen groei en nog meer herstel, 

aldus economen van De Nederland-

sche Bank begin dit jaar.

Het lijkt ons dan ook verstandig om 

te wachten op het nieuwe mandaat 

(van het nieuwe kabinet) over de cao 

Rijk 2017.

Hoe gaat het met het Van Werk 
Naar Werk-beleid?
Dit beleid loopt af per 1 januari 

2018. Het Van Werk Naar Werk-

beleid compenseert de negatieve 

gevolgen van organisatieveranderin-

gen en zorgt dat medewerkers 

waarvan het werk vervalt, begeleid 

worden naar ander werk. Hierdoor 

voorkom je reorganisatieontslag. De 

gelatenheid, verandermoeheid en de 

impact van veranderingen bij 

belastingdienstmedewerkers is 

groot. Dat geeft een gevoel van 

onveiligheid en onzekerheid over de 

aanstelling.

Wat wil de NCF?
Om deze reden willen we voor de 

komende vijf jaar een nieuw Van 

Werk Naar Werk-beleid afspreken 

dat helderheid en zekerheid geeft.

Wat wil de rijkswerkgever?
De werkgever wil juist meer 

mogelijkheden tot verplichte 

mobiliteit en ziet reorganisatie-ont-

slag als noodzakelijke dreiging om 

medewerkers mobiel te maken. 

Daarnaast vindt de werkgever een 

looptijd van vijf jaar te lang.

Hoe verder?
Medio mei zijn de onderhandelingen 

opgeschort. Zowel de vakbonden als 

de werkgever beraden zich op de 

ontstane situatie.

Tart de werkgever het uithoudings-

vermogen van de bonden? Wellicht. 

Maar we blijven aanhouden, want 

zoals artiest Sia zingt: ‘Don't give up, 

I won't give up / Don't give up, no no 

no… I got stamina.’

Angelique 

Kansouh

Vraag 1
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Wet 

normalisering rechtpositie ambtenaren bekrachtigd. 

Daarmee is de laatste hobbel van dit wetsvoorstel 

genomen. De wet moet op 1 januari 2020 in werking 

treden.

Tot 10 april is het mogelijk om een referendum over de 

plannen aan te vragen. Gaan de bonden proberen om 

genoeg handtekeningen te verzamelen om hierover een 

referendum te laten houden?

Antwoord
Het zou inderdaad wel een mooie wraakactie zijn om een 

referendum over dit onderwerp af te dwingen. En 

natuurlijk hebben we onze gedachten hierover laten 

gaan en was de verleiding best groot.

Maar: een referendum kost de maatschappij 20 miljoen 

euro (dat was tenminste het bedrag dat het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken beschikbaar heeft gesteld voor 

het Oekraïnereferendum). Bovendien zal dit onderwerp 

in het beste geval geen interesse hebben van de niet-

ambtenaren, waardoor een lage opkomst te verwachten 

is en het referendum dan niet geldend is, of wellicht zelfs 

wrevel opwekken. Je krijgt dan namelijk de situatie dat je 

mensen vraagt te gaan stemmen tegen het feit dat 

ambtenaren onder de rechtspositie van de markt gaan 

vallen, terwijl een groot deel van de stemmers al onder 

deze rechtspositie valt. Dat lijkt me geen wenselijke 

situatie.

Vraag 2
De NCF geeft in een nieuwsbrief aan dat werkzekerheid 

behouden moet blijven, door medewerkers te begelei-

den naar ander werk. Ik wil graag mijn ervaring delen.

Ik voerde actualiteitsbezoeken uit bij de Inn. In regio oost 

heb ik vorig jaar samen met mijn team ruim twee miljoen 

aan correcties binnengehaald. Dit werk mag ik niet meer 

doen en nu moet ik domweg formulieren ophalen. Ik heb 

dit na 41 jaar bewezen kwaliteiten niet verdiend. Ik voel 

me net als veel andere B- en C-medewerkers waardeloos, 

omdat ik nu veel minder geclassificeerd werk moet doen 

dan voorheen. Medewerkers weten gewoon dat 

bepaalde keuzes die zijn gemaakt niet goed zijn. Er moet 

na de zoveelste reorganisatie eindelijk rust komen.

Ik wil graag een nieuwe afvloeiingsregeling, die dan wel 

voor ons B- en C-medewerkers bedoeld is. Net zoals ik, 

zijn veel van mijn collega’s op, doordat we altijd ons 

stinkende best hebben gedaan en nu zo behandeld 

worden.

Antwoord
Ik weet dat er veel onvrede is over managementbeslissin-

gen die niet goed uitpakken voor medewerkers en voor 

de Belastingdienst. Je geeft hier een goed voorbeeld van 

doordat je zelf werk deed met grote toegevoegde 

waarde voor de Belastingdienst (twee miljoen opge-

haald, een fantastische prestatie!) en nu alleen maar 

formulieren mag opvragen. Dat is geestdodend werk 

terwijl jouw ervaring en kwaliteiten veel beter benut 

kunnen worden. Als je het je kan veroorloven stop je het 

liefst zo snel mogelijk met werken, vandaar jouw roep 

om een afvloeiingsregeling. Helaas verwacht ik dat dit, 

na alle negatieve publiciteit over de uitstroomregeling bij 

de Belastingdienst, de komende tijd uitgesloten is.

Jouw e-mail bevat allemaal relevante punten waar we als 

NCF ook iets mee moeten gaan doen. We moeten 

proberen slechte managementbeslissingen (voor 

medewerkers en organisatie) te voorkomen door de 

medezeggenschap veel meer in stelling te brengen en 

hun te leren om kritisch en zo nodig negatief te advise-

ren over organisatieveranderingen waarvan voorspelbaar 

is dat deze slecht uitpakken. Ook willen we dat mede-

werkers veel meer betrokken worden bij belangrijke 

beslissingen, aangezien medewerkers vaak goed weten 

en kunnen voorspellen wat gaat werken en wat niet gaat 

werken. Tevens moeten we hard nadenken over hoe we 

ervoor zorgen dat medewerkers op een prettige en 

gezonde manier kunnen blijven werken tot hun AOW-

leeftijd. Dat zijn allemaal onderwerpen die nu niet goed 

geregeld zijn, waardoor de situatie ontstaat waar jij nu in 

zit en je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk de Belasting-

dienst verlaat.

Desondanks blijft werkzekerheid voor de meeste mensen 

heel belangrijk om voldoende inkomen te hebben om 

goed te kunnen leven. Daarom blijven we dit als bonden 

het belangrijkste punt vinden van onderhandelingen, 

ondanks dat jij heel relevante punten opvoert en ik ook 

begrijp dat jij, net als veel andere medewerkers binnen 

de Belastingdienst, helemaal tureluurs wordt en gede-

motiveerd raakt van alle (slecht uitpakkende) reorganisa-

ties binnen de Belastingdienst.

Vraag het Marianne Wendt

Marianne

Wendt



12 13Uitgave 37 - juni 2017 

Het is weer tijd voor de generale repetitie van de Douaneharmonie, vlak voor het 
eerstvolgende concert in Heerlen eind april. Net als iedere andere woensdagochtend 
komen muzikale douanecollega's vanuit het hele land naar Kamerik toe, waar in gebouw 
De Schulenburgh de repetitieruimte van de harmonie is gevestigd.

De generale repetitie van de 

Douaneharmonie
in de Schulenburgh te Kamerik

De Schulenburgh
Om 10.00 uur in de ochtend is er al een enorme bedrijvig-

heid in de kantine van De Schulenburgh. Aan een van de 

tafels, ergens in de hoek, zit een aantal douanecollega’s 

over serieuze zaken te praten die met de harmonie te 

maken hebben. Aan een andere tafel, ertegenover, 

zitten leden van de harmonie met elkaar te kletsen en 

uitbundig te lachen. Even ontspannen voordat de sfeer 

serieuzer wordt. Een aantal van hen neemt nog een 

broodje en wat te drinken, want het belooft een lange 

en intensieve dag te worden. Af en aan komen er 

muzikanten binnenlopen. De een met een klein koffertje 

waarin een klarinet of een ander klein blaasinstrument 

zit, de ander met een enorme koffer op zijn rug, duidelijk 

in de vorm van een veel groter blaasinstrument zoals een 

tuba. Iedereen die De Schulenburgh binnenkomt wordt 

allerhartelijkst ontvangen. Men kent elkaar, want de 

meesten spelen al een aantal jaren voor de harmonie.

De repetitieruimte
Naast de kantine is de enorme repetitieruimte die, aan 

de vloer en de gekleurde lijnen erop te zien, als sportzaal 

fungeert als de harmonie hier niet repeteert. Vlak voor 

de achterwand van deze ruimte staat een groot aantal 

stoeltjes keurig in rijen opgesteld. De meesten zijn op dit 

moment nog leeg maar later in de ochtend zullen al deze 

stoeltjes bezet zijn door de muzikanten van de harmonie.

Nadat we de repetitiezaal hebben bekeken en een kop 

koffie hebben gedronken in de kantine, schuiven de 

fotograaf en ik aan bij Henk Tersteeg, de secretaris van 

de harmonie. Henk is al sinds het seizoen 1974/1975 lid 

van de harmonie en kan er veel over vertellen. ‘De 

Douaneharmonie is in 1955 ontstaan’, vangt hij aan. ‘In 

de eerste jaren van de harmonie werd er gerepeteerd in 

de Puntegaalstraat in Rotterdam. Terwijl de harmonie 

groeide in de jaren erna, ontstond ook de behoefte om 

in een grotere ruimte te gaan repeteren. Die werd 

gevonden in de Schalmei in Rotterdam, een gebouw 

speciaal voor repeterende muziekverenigingen. In 1990 

werd de huidige locatie, De Schulenburgh in Kamerik, 

gevonden als nieuwe en definitieve repetitieruimte van 

de harmonie.’ Kamerik is een dorpje niet ver van 

Breukelen, in een schitterende, pittoreske omgeving met 

veel groene weiden en andere schilderachtige, kleine 

dorpjes.

Het zou zelfs kunnen dat je de

harmonie op televisie hebt gezien, 

want tijdens een aantal interlands 

van het Nederlands Elftal speelde ze 

namelijk het Nederlands Volkslied.

Nederlands Volkslied
‘Een harmonie moet eigenlijk altijd een beetje opboksen 

tegen een wat oubollig imago’, vertelt Henk. Een 

harmonie wordt vaak vergeleken met een fanfare die, in 

de ogen van velen, een soort van hoempamuziek maakt. 

De Douaneharmonie maakt echter veel serieuzer muziek 

en speelt zelfs klassieke muziek. Zo speelt de harmonie 

bij het aankomende concert in Heerlen onder andere de 

March Hongroise van Berlioz en de Jazz suite no.2 van 

Shostakovich. Dat zijn niet bepaald lichte stukken. De 

Douaneharmonie treedt ongeveer vijfentwintig keer per 

jaar op, dus zo'n beetje om de week. Een groot aantal 

van die optredens zijn vaste optredens die ieder jaar 

weer terugkomen. Zo treedt zij op tijdens de 4/5-meivie-

ring, de Veteranendag in Den Haag, de Vierdaagse van 

Nijmegen, de jaarlijkse Taptoe en het Goodwill Concert 

voor de buurtbewoners in Kamerik. ‘Naar een Goodwill 

Concert komen al gauw zo'n achthonderd tot duizend 

mensen luisteren’, vertelt Henk met een gepaste toon 

van trots. Het zou zelfs kunnen dat je de harmonie op 

televisie hebt gezien, want tijdens een aantal interlands 

van het Nederlands Elftal speelde ze namelijk het 

Nederlands Volkslied.

Professionals
De Douaneharmonie is een groep van tachtig mensen, 

waarvan er zestig muzikant zijn en twintig de organisatie 

en techniek verzorgen. We hebben volgens Henk op dit 

moment wel te maken met vergrijzing in de harmonie. 

Binnen een aantal jaren zal een aantal oudere muzikanten 

de harmonie verlaten en het is nog maar de vraag of ze 

vervangen worden door nieuwe leden. Jongeren van 

tegenwoordig hebben zoveel alternatief aanbod, zowel 

binnens- als buitenshuis, dat het voor de harmonie steeds 

moeilijker wordt om hen aan te trekken.

Een harmonie bestaat alleen maar uit blaasinstrumenten 

en een ritmische sectie. Voor ieder soort blaasinstrument 

in de harmonie hebben ze minimaal één professionele 

muzikant aangetrokken (voor de fagotten zelfs vier). Deze 

professionals zorgen ervoor dat het niveau van de hele 

harmonie tot grote hoogten gestuwd kan worden. Henk 

is, net als de voorzitter van de harmonie, vijf dagen per 

week bezig met de uitoefening van zijn functie. Als 

secretaris moet hij ervoor zorgen dat alles goed geregeld 

is voor een concert. Dit betekent onder meer dat hij 

afspraken moet maken met een zaal of locatie waar de 

harmonie optreedt, dat hij ervoor zorgt dat alle muzikan-

ten de juiste informatie krijgen over hun optredens en ook 

dat alle kleding aanwezig is. ‘Als secretaris ben je een 

soort van duizendpoot’, sluit hij glimlachend af.

Peter van 

Diepen

“

“
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Nieuwe dirigent
Het is al een stuk leger geworden in de kantine. De meeste 

muzikanten hebben hun instrument uitgepakt en zijn naar 

de repetitieruimte gelopen. Het geschal van aanzwellende 

instrumenten overstemt bijna de gesprekken die nog 

plaatsvinden in de kantine. Het aankomende concert is het 

eerste concert van de nieuwe, jonge dirigent Bjorn Bust. 

Bjorn is een internationaal dirigent die de hele wereld 

afreist. Hij is parttime dirigent van de Douaneharmonie en 

parttime zelfstandig dirigent. Sinds januari 2017 heeft hij 

het dirigentenstokje overgenomen van zijn voorganger 

Frank Rouschop. Als dirigent heeft hij de stukken uitgeko-

zen voor het aankomende concert in Heerlen. Bjorn is echt 

altijd bezig met muziek. ‘Ik sta ermee op en ik ga ermee 

naar bed’, vertelt hij enthousiast. ‘Ik ben een echte 

perfectionist en ik heb een duidelijk idee over hoe het 

concert moet klinken’. Dit betekent dat hij tijdens 

repetities regelmatig moet onderbreken of dat er soms 

weer helemaal opnieuw begonnen moet worden. Voordat 

Bjorn zometeen voor de harmonie staat, schudt hij nog 

even wat handen van de muzikanten en bespreekt nog 

wat met de solisten.

Jan Kropman Allee
We hebben nog even tijd om samen met Fred Koops, 

voorzitter en manager van de harmonie, achter de 

schermen te kijken. Naast de repetitieruimte is een aantal 

andere ruimtes ingericht, speciaal voor de Douaneharmo-

nie. We staan direct in een ruimte die de Jan Kropman 

Allee wordt genoemd. Deze is vernoemd naar een van de 

leden van de harmonie die ervoor gezorgd heeft dat niet 

alleen mensen van een bepaald schaalniveau mogen 

spelen in het orkest, maar dat het toegankelijk is voor 

iedereen. In deze ruimte staan enorme kisten van enorme 

instrumenten die niet zomaar in de hand of op de rug te 

vervoeren zijn. Dit zijn kisten van sousafoons en contra-

bassen. Er staat zelfs een kist die bijna zo groot is als een 

kleine auto. Deze is voor de buisklokken die worden 

ingezet tijdens speciale optredens van de harmonie.

In deze ruimte staan enorme 

kisten van enorme instrumenten 

die niet zomaar in de hand of op 

de rug te vervoeren zijn.

Baadjes en galajasjes
Inmiddels is de generale repetitie al begonnen, want we 

kunnen hier het orkest al goed horen. In de volgende 

ruimte laat Fred ons allerlei jassen zien die gebruikt 

worden tijdens optredens. In grote rekken hangen de vele 

'normale' concertjasjes die ook wel ‘baadjes’ worden 

genoemd. Een baadje is een Indisch, kort, chique jasje met 

veel gouden knopen. Ze zijn net nieuw. Voor speciale 

gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een Taptoe, trekken de 

muzikanten een historisch galajasje aan. Dit zijn prachtige 

jasjes die meer doen denken aan de tijd van Napoleon, 

met veel goud en versierselen. Terwijl we door de ruimte 

lopen, groet Fred een dame die net met het strijken van 

de overhemden bezig is. ‘Thea is van de kostuums’, vertelt 

hij en ze glimlachen even naar elkaar.

In de laatste ruimte staat een aantal enorme kasten 

waarin de partituren van de harmonie worden bewaard. 

Stukken die zijn gespeeld of die nog worden gespeeld. 

Inmiddels hebben ze al zo'n 2.500 stukken opgeslagen.

Erika Yong
Aangetrokken door de prachtig klinkende (klassieke) 

muziek gaan we na de korte rondleiding direct terug naar 

de repetitieruimte en gaan we er echt voor zitten. De 

generale repetitie is in volle gang. De zangeres voor het 

optreden in Heerlen, Erika Yong, heeft zich bij het 

muzikale gezelschap gevoegd en repeteert mee. Ze staat 

voor de harmonie, met een microfoon in haar hand en 

wiegt mee met de muziek. Ze moet nog even wachten, 

want de harmonie repeteert eerst het klassieke gedeelte 

van het concert. Als straks de nummers van Michael 

Jackson, Ramses Shaffy en Earth, Wind and Fire gerepe-

teerd worden, is zij aan de beurt.

Erika heeft de afgelopen decennia haar sporen verdiend in 

de muziekwereld. Zij heeft meegedaan aan de finale van 

de Soundmixshow, heeft opgetreden met DJ Ben Lie-

brand, de soulband Imagination en The Three Degrees. Zij 

is ook bekend van een van de leaders van de televisieserie 

'Goede Tijden, Slechte Tijden' en niet lang geleden zong 

ze nog in een musical van Joop van den Ende.

Terwijl Erika luistert naar de muziek, staat Bjorn op een 

verhoginkje voor de harmonie heftig te dirigeren. Hij slaat 

af en toe een blad om van de muziek die voor hem op een 

standaard ligt. De klassieke stukken zijn best zwaar en 

regelmatig stopt hij het spel om vervolgens wat aanwijzin-

gen aan de solisten en de muzikanten te geven. ‘Er mag 

iets relaxter gespeeld worden’, volgens hem.

Michael Jackson
Nadat de klassieke stukken van Berlioz en Shostakovich 

flink zijn gerepeteerd, worden de soulnummers van na de 

pauze gespeeld. De harmonie begint gelijk met een 

wereldberoemde hit van Michael Jackson: ‘Thriller’. Ik ben 

helemaal onder de indruk van de kwaliteit van het 

gezelschap. Het swingt de pan uit, klinkt spatzuiver en ik 

kan mezelf niet lang bedwingen en tik met mijn voet al 

gauw op het ritme van de muziek mee op de vloer. Na 

andere grote hits van Michael Jackson, zoals ‘Human 

Nature’ en ‘Billy Jean’ (waar zelfs een scheurende gitaar 

voor wordt ingezet) is het de beurt aan Erika. Zij doet een 

stap naar voren, richting de harmonie, brengt de micro-

foon naar haar mond en begint te zingen.

Erika repeteert maar één 
keer mee met de harmonie, 
zo vlak voor het concert.

Al bij de eerste noten van het nummer ‘I Love Him So’ van 

Ray Charles vult zij de repetitieruimte met haar geweldige, 

professionele soulstem. Erika repeteert maar één keer mee 

met de harmonie, zo vlak voor het concert. Dat is voor een 

professionele zangeres als zij geen probleem. Ze zingt de 

sterren van de hemel. Nummers als ‘And I Am Telling You’ 

van Jennifer Hudson en het prachtige ‘Sammy’ van 

Neerlands grootste troubadour Ramses Shaffy klinken 

meteen geweldig.

Ritmesectie
Terwijl Bjorn, Erika en de muzikanten hun repetitie 

voortzetten, lopen wij nog even door De Schulenburgh. 

Het gebouw kent naast de repetitieruimte ook nog een 

ontvangstruimte en zelfs een vipruimte, die wordt 

gebruikt als er belangrijke gasten zijn voor een concert.

In een hoek van het gebouw, in een kleinere ruimte dan 

de repetitieruimte, oefent de ritmesectie van de harmo-

nie. Het is daar een ritmisch kabaal van jewelste. Een 

groep van ongeveer twintig enthousiaste, ritmische 

muzikanten staat in een aantal rijen achter elkaar, ieder 

achter hun eigen slaginstrument. Er zijn muzikanten die 

drums en trommels bespelen, ik zie bongo's, djembés en 

twee muzikanten zitten op klankkisten die ze bespelen 

met hun handen. De dirigent moet uitdrukkelijke 

aanwijzingen geven, zowel met handgebaren als verbaal. 

Gelukkig heeft ook dit muzikale gezelschap goed 

geoefend en verloopt ook hier de generale repetitie naar 

wens.

Het middaguur is inmiddels al gepasseerd en de zon staat 

hoog aan de hemel in Kamerik. Nog een paar dagen en 

dan kan de harmonie naar Heerlen voor weer een 

succesvol optreden.

“

“
“

“
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Verruiming bedrijfsfitness: het uithoudings-
vermogen van de vakbond wordt getest
Wat heeft het bevorderen van jouw gezondheid te 

maken met het mogelijk afschaffen van jouw niet-

werkbare dag na Hemelvaart? Niets, zou je denken. 

Toch denkt de dienst daar anders over.

Wat is er aan de hand?
Velen van jullie hebben ons benaderd over een 

uitbreiding van het aantal sportscholen waarvoor via 

IKAP een belastingvrije vergoeding aangevraagd kan 

worden. In het begin waren er fiscale beperkingen, 

maar deze beperkingen voor een ruime keuzelijst 

bedrijfsfitnesscentra en sportscholen zijn enkele jaren 

geleden vervallen. 

Andere departementen hebben al een uitgebreide 

sportscholenlijst, maar de Belastingdienst wil hier niet 

zonder meer aan meewerken. Gelukkig heeft de dienst 

het uithoudingsvermogen van de vakbonden goed 

getraind. Opnieuw dus het verzoek aan de dienst om 

de ‘schrale’ sportlijst uit te breiden. Klinkt niet zo 

moeilijk: een appel-eitje-geval. Of toch niet?

Vakbondsinfo

Vanuit de
Belastingdienst

Waar blijft het zichtbaar goed werkgever-
schap?
Jammer. De dienst doet een beetje flauw en wil hier 

niet zonder meer aan meewerken. Want een 

knelpunt vormen al die andere specifieke arbeids-

voorwaarden van de Belastingdienst die rijksbreed 

niet gelden. En daar wil de dienst van af. 

Kortom: de dienstleiding wil de afweging ‘wel/niet 

verruiming fitnesscentra’ meenemen in harmonise-

ringsafspraken van jullie arbeidsvoorwaarden en 

rechtspositie. Een ruime lijst van bedrijfsfitnesscentra 

zou dan bijvoorbeeld ingeruild kunnen worden 

tegen de niet-werkbare dag na Hemelvaart. 

De NCF vraagt zich af waar de dienst mee bezig is. 

‘Medewerker centraal’ lijkt hier niet het geval. De 

voordelen van gezonde werknemers worden 

genegeerd. Oproep aan de dienst: niet lullen maar 

poetsen! Een klein gemak zorgt voor veel welwil-

lendheid. Na de turbulente winter, lijkt ons dat 

medewerkers wel wat meer ‘goed werkgeverschap’ 

mogen ervaren.

Thuiswerkplekvergoeding:
een hindernisbaan lopen
‘…Bij het nemen van de hindernissen speelt de horde-

techniek een belangrijke rol. Bij het aanlopen naar de 

hindernis voert de atleet het tempo op om tot een lichte, 

maar zekere opstap van de hindernis te komen, waarna 

de afsprong volgt…’ Deze techniek lijkt de NCF ook toe 

te moeten passen op de thuiswerkplekvergoeding.

Een vaste thuiswerkdag om fiscaal voordelig een 

IKAP-vergoeding voor de kosten inrichting thuiswerkplek 

te krijgen; aan zo’n vaste thuiswerkdag wilde de dienst 

niet beginnen. Einde hordesprong. Want zonder vaste 

thuiswerkdag geen thuiswerkovereenkomst. En zonder 

thuiswerkovereenkomst geen thuiswerkplekvergoeding.

De NCF maakte zich op voor de aanloop naar een nieuwe 

horde: rijksbreed inzetten om de eis van een vaste 

thuiswerkdag in de week te laten vervallen. Dit keer was 

de sprong succesvol: de noodzakelijke ‘vaste’ thuiswerk-

dag verviel in de nieuwe thuiswerkregeling.

Weer terug dus naar de eerste horde bij de Belasting-

dienst. Een eenvoudige sprong, zo zou je denken.

Mis...

De dienst komt met een hogere horde: ze wil eerst 

‘huiswerk’ doen en daarnaast kijken wat de (financiële) 

gevolgen zijn voordat ze een uitspraak doet over het 

bevorderen van thuiswerkovereenkomsten. 

Onsportief gedrag of een sportieve uitdaging?

Betere doorstroommogelijkheden:
daar is iedereen het over eens.
Maar hoe?
De NCF is erg ontevreden over de doorstroommogelijk-

heden van de zittende medewerkers vanwege de 

opleidingseisen die worden gesteld bij vacatures. 

Medewerkers hebben in diverse gesprekken met de 

dienstleiding geklaagd over de verplichte vooroplei-

dingseis en de daardoor verminderde kansen op 

doorgroei. Het gevolg is ook dat de interne mobiliteit 

stokt.

We hebben het belang van doorgroeikansen voor 

medewerkers al vaak bij de dienst aangekaart. Zonder 

veel resultaat: de Belastingdienst bleef star in de 

opleidingseisen bij vacatures. Maar er komt een 

kentering. Er zijn voorzichtige verbeteringen zichtbaar. 

Zo zijn er in 2016 afspraken gemaakt met de toenma-

lige DG om de doorstroommogelijkheden te verruimen 

van met name medewerkers uit de groepsfuncties B en 

C en de individuele schalen 3 t/m 7.

Daarnaast zijn ook in de Tweede Kamer begin dit jaar 

vragen gesteld over de doorstroming. 

Staatssecretaris Wiebes: ‘…Er worden maatregelen 

getroffen van zowel doorstroom (horizontaal) als 

doorgroei (verticaal) om het aanwezige potentieel zo 

goed mogelijk te benutten. Dit gebeurt door medewer-

kers extra te stimuleren zich te ontwikkelen, bijvoor-

beeld door het volgen van opleidingen en cursussen of 

een overstap naar andere onderdelen te faciliteren…’ 

En nu komt ook de nieuwe dienstleiding met voorzich-

tige verbetervoorstellen. 

Er wordt gedacht aan extra inzet op leren en ontwik-

kelen, het creëren van (extra) kansen en samenwerking 

met andere (Rijks)organisaties voor uitwisseling en 

doorstroom of doorgroei naar buiten de dienst. Verder 

gaat het vooral om het wegnemen van knelpunten die 

belemmerend werken voor het leren en ontwikkelen 

en voor doorstroom en doorgroei. En ja, ze willen ook 

opnieuw gaan kijken of de opleidingseisen echt nodig 

zijn. 

Extra maatregelen voor B/C-medewerkers en 
de medewerkers in de schalen 3 t/m 7 waar 
het werk immers vooral zal verdwijnen door 
de Investeringsagenda.
De Investeringsagenda kent naast winnaars (mede-

werkers die interessanter werk gaan krijgen) ook 

verliezers: medewerkers die door digitalisering hun 

werk verliezen. Naar verwachting geldt dit vooral 

voor B/C-medewerkers. De NCF vindt dat de dienst 

een grote verantwoordelijkheid heeft om deze 

medewerkers werkzekerheid en doorgroeikansen te 

bieden.

De NCF zit nu in de Rotterdamse modus ‘niet lullen 

maar poetsen’. 

De NCF wil ten eerste dat de B/C-medewerkers scherp 

in het vizier worden gehouden. De dienst heeft een 

grote verantwoordelijkheid om deze medewerkers 

werkzekerheid en kansen te bieden. Deze ambitie 

verschilt van het ondersteunen van medewerkers die 

willen doorgroeien. Er is door de dienst nu een start 

gemaakt om te kijken naar werk, zoals het onder-

zoek naar administratieve lastenverlichting voor 

managers dat mogelijk werk kan bieden. Daarnaast 

hebben de sessies in het Herijkingstraject verschil-

lende ideeën opgeleverd. Tot slot is ook de NCF een 

onderzoek gestart om te zien of afgestoten taken 

toch rendabel kunnen zijn (belastingopbrengsten). In 

het volgende GOBD worden alle voorstellen nader 

bekeken. 

De NCF vindt ten tweede dat we met zijn allen hard 

moeten nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

medewerkers op een prettige, energieke en gezonde 

manier tot hun AOW-leeftijd kunnen blijven 

doorwerken. Dat is nu niet goed geregeld, waardoor 

er zorg en frustratie is. Dit heeft er zelfs toe geleid 

dat medewerkers eigenlijk het liefst zo snel mogelijk 

de Belastingdienst willen verlaten.

Wat er ook gebeurt, we laten de B/C-collega’s niet in 

de steek en we zullen er alles aan doen om de schade 

van de Investeringsagenda voor hen te beperken.
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Plassen
Al een paar jaar heb ik een hond. Ik 

heb hem eigenlijk niet alleen, want 

hij maakt deel uit van ons gezin. Ik 

mag hem wel altijd uitlaten. Ik was 

nooit honden gewend, maar wat mij 

gelijk opviel was dat hij vaak en kort 

op bepaalde plekken plast. Zo’n 

plasje schijnt een soort nieuwsbe-

richt te zijn dat veel informatie geeft 

over de hond die het plasje gepleegd 

heeft. Een andere hond die dit 

nieuwsbericht leest, beantwoordt 

dit vaak door er zelf een plasje 

overheen te doen.

Dit gevoel bekroop mij toen ik de 

site ideeën Herijking IA (Investe-

ringsagenda) opende. Op deze 

website staan meer dan vierduizend 

ideeën en voorstellen. De herijking is 

best wel belangrijk, want onze 

staatssecretaris Eric Wiebes besteedt 

er in zijn brief aan de Tweede Kamer 

betreffende de negentiende 

halfjaarsrapportage aandacht aan. 

Hij meldt daarin dat de voortgang 

van lopende projecten binnen de 

Investeringsagenda onvoldoende is. 

De aanleiding is echter onvermin-

derd urgent en daarom gaan wij 

hem ook maar herijken. Dit zal 

gebeuren voor de zomervakantie.

Enerzijds is de focus gericht op het 

verder uitrollen en afronden van 

lopende Investeringsagendaprojec-

ten en anderzijds wordt er gewerkt 

aan een herijking van de verander-

gebieden met behoud van continuï-

teit. Ik denk dat dit laatste over de 

eerdergenoemde site gaat. Herijken 

betekent dat je opnieuw gaat 

bepalen aan welke normen iets moet 

voldoen. De Investeringsagenda is 

een ingrijpend, meerjarig verander-

programma, dat urgent is. Dit ging 

niet snel genoeg en daarom gingen 

we herijken, waarbij de focus kwam 

te liggen op de implementatie van 

de Investeringsagenda. De imple-

mentatie is een procesmatige en/of 

planmatige invoering van een 

vernieuwing of verandering.

Gelukkig legde iemand mij uit dat de 

herijking in eerste instantie gaat om 

het verbeteren van de primaire 

processen. Mijn interesse was 

gewekt, want ik ben iemand die 

dagelijks met dit werk bezig is. Ik 

opende de site. De voorstellen 

procesoptimalisatie (vpo) kwamen 

mij tegemoet. Het begon met 

vpo.001.01 en eindigde met 

vpo.393.07. Daar ik weleens een 

boekenonderzoek doe, vulde ik het 

zoekscherm met de term ‘boekenon-

derzoek’. Ik kreeg drie resultaten: 

tekenvorm, bedrijfsrol en totaalview. 

De tekenvorm is er (nog) niet, de 

bedrijfsrol wel. Hier kreeg ik wel 

resultaten. Ik klikte op een hiervan 

en kwam terecht in de documentatie 

met eigenschappen en relaties. Door 

een importbestand kwam ik 

vervolgens in Excel terecht, waar 

korte namen en omschrijvingen 

staan van vaak heel zinnige opmer-

kingen, die dan weer een bedrijfs-

waarde en een implementatiewaar-

de toegekend krijgen. Op een 

gegeven moment raakte ik het spoor 

bijster door allerlei verwijzingen. 

Ook las ik heel veel open deuren en 

oplossingen.

Toen moest ik zelf plassen (maar dat 

heeft met de leeftijd te maken) en 

opgelucht kwam ik tot de conclusie 

dat het probleem eigenlijk is dat we 

met minder mensen betere keuzes 

moeten gaan maken. Die keuzes 

moeten, denk ik, op de werkvloer 

verkocht worden middels een 

geïmplementeerde herijking van de 

verandergebieden met behoud van 

de continuïteit, waarbij het proces 

geoptimaliseerd wordt. De bedrijfs-

waarde mag niet uit het oog 

verloren raken en wel worden 

gevolgd door een brede reflectie. 

Om dit te begrijpen zie ik nu ook de 

noodzaak ervan in om hoogopge-

leide medewerkers in dienst te 

nemen.

Mansveld
snapt
het
niet...

In je loopbaan ben je van Apeldoorn naar Amsterdam 

gegaan en toen toch weer terug. Waarom?

‘Meer vrije tijd en dichter bij huis. Het reizen met de trein 

was hartstikke leuk en de job ook, maar tijd was echt het 

grote probleem. Nu heb ik veel meer vrije tijd.’

Waaraan besteed je je vrije tijd, wat zijn jouw hobby’s?

‘Ik ben heel sportief. Twee of drie keer per week loop ik 

hard. Dat doe ik gewoon in de pauze. Ik werk in Apeldoorn 

op Quintax en het is fantastisch lopen hier. Lekker door het 

bos en over de hei, zowel in de zomer als in de winter loop ik 

met gemak een rondje van ongeveer tien kilometer. Sporten 

en douchen op het werk is echt een luxe. Op zaterdag en 

zondag doe ik aan spinning op de sportschool. Natuurlijk ga 

ik ook op de fiets naar het werk, dus ik heb elke dag wel 

voldoende beweging.

Ook reis ik heel graag. Vroeger wilde ik zo ver mogelijk weg, 

maar nu wil ik vooral veel zien, nieuwe dingen doen en 

mensen ontmoeten. Aan het begin van het jaar ga ik meestal 

een weekje duiken of skiën met collega’s. Twee keer per jaar 

proberen mijn vriendin en ik met vakantie te gaan. We zijn 

net terug van een mountainbikevakantie in Winterberg. 

Verder heb ik nog de traditie om elk jaar in de zomer een 

Europese locatie te bezoeken met een groepje gamevrienden 

van World of Warcraft. Dit spel speel ik niet meer, maar 

contact houden we nog wel met een groepje van ongeveer 

tien man. Als gamer – ja, gamen is dus ook een hobby van 

mij – speel ik momenteel graag Battlefield, maar wel met de 

instelling “meedoen is belangrijker dan winnen”.’

Waarom heb je voor de NCF gekozen?

‘Precies weet ik dat niet meer, maar toen ik in 2005 of 2006 

bij de Belastingdienst terug kwam, was er nog een werk-

groep Jongerendag die allerlei informatieve bijeenkomsten 

Ook NCF

Frank Mosterd

organiseerde. Zo liet de groep ook een keer verschillende 

vakbonden een presentatie geven. In het begin vond ik dit 

heel stoffig, ik was wel een beetje bevooroordeeld, maar 

de NCF sprong erboven uit. Albert van der Smissen was zó 

enthousiast. Hij maakte duidelijk dat het ook voor 

jongeren heel belangrijk is om lid te zijn van een vakbond. 

Ik werd lid en vind het nog steeds belangrijk dat we 

samen sterk staan. Ook ben ik er blij mee dat de NCF 

namens mij bij onderhandelingen aan de overlegtafel zit. 

Via de Binding en Bondig word ik goed op de hoogte 

gehouden. Ik scan de artikelen altijd en vaak lees ik ze 

ook.’

Waar moet de NCF zich hard voor maken?

‘Behalve salarisverhoging en ervoor zorgen dat de 

Belastingdienst een aantrekkelijke werkgever blijft, vind ik 

het belangrijk dat de NCF zich ook inzet voor nieuwe 

jonge medewerkers. Ik ben inmiddels al geruime tijd geen 

jongere meer, maar ik zie wel dat het moeilijk is om jonge 

mensen aan te trekken. Ook is het belangrijk om hen goed 

op te leiden, omdat er genoeg senior medewerkers met 

pensioen gaan en hun kennis anders niet overgedragen 

kan worden.’

Dan nog een mosterd-na-de-maaltijd-vraag… Krijg je veel 

opmerkingen over je achternaam?

‘Hahaha, nou, opvallend weinig! Ik weet het nog goed, de 

eerste keer was pas op mijn 22ste, tijdens mijn HBO-studie. 

De docent zei ineens “Dat is wel een Mosterdje na de 

maaltijd”. Ik liep rood aan, ik zag dat toen echt niet 

aankomen! Nog nooit had iemand dat tegen mij gezegd. 

Tegenwoordig hoor ik misschien nog één of twee keer per 

jaar een opmerking over mijn achternaam. Deze vraag was 

de eerste opmerking dit jaar.’
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Geboren op 5 juni 1976 in Apeldoorn

Opleiding: 
HBO Bedrijfskundige Informatica op het Saxxion te Enschede

Loopbaan: 
Begonnen in Apeldoorn bij de Belastingdienst met project IRIS. 
Vervolgens naar Amsterdam om bij de ING als database 
administrator te werken. Na een paar jaar ging hij weer terug 
naar de Belastingdienst in Apeldoorn. Eerst bij team Microsoft 
SQL Server, hierna Filenet en nu bij team MCS (Mobility & 
Collaboration Services). Hier houdt Frank zich bezig met 
ConnectPeople, Sametime en een veilige manier om zowel 
intern als met bedrijven bestanden te delen: Belastingdienst 
File Transfer.

Burgelijke stand: ongehuwd samenwonend met Suzanne

Woonplaats: Apeldoorn
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


