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Van de nieuwe bestuursverantwoordelijke van de redactie

Ik neem het
stokje over
Ik ben Han Vonk en heb na de pensionering van
Piet van Sintmaartensdijk het stokje van hem
overgenomen als bestuursverantwoordelijke van
de redactie. Wat houdt dat in? Mijn rol is om
ervoor te zorgen dat het redactieteam haar
werkzaamheden zo optimaal mogelijk kan
uitvoeren. Te zorgen dat ze voldoende uren
hebben om hun werk te kunnen doen. Maar ook
dat ze de nodige input van het bestuur krijgen als
dat nodig is, omdat ik de link ben tussen het
bestuur en de redactie. Verder hoef ik niet zo veel
te doen, want het is een geolied team dat al jaren
goed samenwerkt en mooie magazines maakt.
Naast het redactiewerk, vertegenwoordig ik
samen met Marianne Wendt de leden van de NCF
in het Departementaal Georganiseerd Overleg
(DGO) Financiën. Dat doe ik inmiddels negen jaar
met heel veel passie en plezier. We worden daarbij
ondersteund door het platform DGO waarin
deskundige kaderleden van de NCF zitting
hebben.

Mijn drijfveer is dat ik slecht tegen onrechtvaardigheid kan. De mens staat voor mij voorop. De
mens is het grootste kapitaal van de Belastingdienst en daar behoor je heel zuinig mee om te
gaan. Op dit moment staan bij de top van de
dienst de organisatie en systemen centraal in
plaats van de mens en dat wreekt zich op dit
moment. Ik werk inmiddels 33 jaar bij de dienst
en ben ook 33 jaar lid van de NCF. Ik heb het
nog niet eerder meegemaakt dat ik zo veel
leden tegenkom die boos en teleurgesteld zijn
in de dienstleiding. Het raakt mij, want ze
hebben allemaal hart voor de zaak. Ik blijf
positief en gemotiveerd om me extra in te
zetten voor de belangen van de leden en
andere collega’s. Bondig is daar ook een
onderdeel van, want via ons vakbondsblad
worden onze leden geïnformeerd.

Met een warme groet,
Han Vonk
Han Vonk

Bondig wordt interactief!
In april 2011 verscheen de eerste Bondig als opvolger van het vakbondsblad dat de
NCF daarvoor onder de naam Finanzien uitbracht. Dat ging toen gepaard met een
vernieuwing van de algehele huisstijl van de NCF.
Dit is alweer de 50e Bondig. Dit is ook de laatste Bondig die de NCF op papier
uitbrengt. Bijna al onze leden lezen dit blad al digitaal als pdf.
Binnenkort worden de website en de nieuwsbrieven vernieuwd en ook ons
vakbondsblad ondergaat een metamorfose. Bondig blijft Bondig heten, maar wordt
interactief; beter voor het milieu, kostenbesparend en een leukere leeservaring.
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Uit de praktijk

Disciplinaire maatregelen
vanaf 1 januari 2020
Op deze plek lees je regelmatig iets over disciplinaire straffen. Onder
het huidige ambtenarenrecht kan jouw werkgever jou bij plichtsverzuim
een disciplinaire straf opleggen. Vanaf 2020 gaat echter de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden.
Wat gebeurt er dan met de disciplinaire straffen?

Cao’s
Het huidige ARAR, waarin straffen zijn geregeld, zal
komen te vervallen en zeer waarschijnlijk zullen de
bepalingen hierover (deels) terugkeren in de cao.
In de cao kunnen ook de procedurevoorschriften worden
opgenomen die de werkgever in acht moet nemen om
tot het opleggen van een disciplinaire straf te kunnen
komen. Naast de procedure moet jouw werkgever zich
overigens ook altijd houden aan de eisen van goed
werkgeverschap. Daarbij kun je denken aan het horen
voordat tot het opleggen van een disciplinaire straf kan
worden gekomen.

Bezwaarprocedure
Stel dat je na 1 januari 2020 een disciplinaire straf krijgt
opgelegd, kun je je daar dan nog tegen verweren? Nu
kun je immers bezwaar maken als je een besluit ontvangt
waar je het niet mee eens bent. Deze procedure komt te
vervallen.
Na 1 januari 2020 zul je naar de kantonrechter moeten
als je het niet eens bent met de disciplinaire straf die jou
wordt opgelegd. Mogelijk zullen de werkgever en de
bonden wel een verplichte geschillenregeling afspreken.
Daarover hoop ik jullie later dit jaar te kunnen informeren.
Het nadeel van de nieuwe regeling ten opzichte van de
oude is dat de civiele rechter een meer afwachtende
houding aanneemt dan de huidige ambtenarenrechter.
Daarnaast kunnen de kosten voor jou hoger uitpakken.
De griffierechten (de administratiekosten van de
rechtbank) zijn hoger en bovendien kun je veroordeeld

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel

4

worden in de proceskosten van de andere partij als je de
zaak verliest. Nu kun je in beroep en in hoger beroep
zelf de procedure voeren. Straks is er sprake van
verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep
en cassatie.

Voorwaardelijke straffen
In het huidige systeem kunnen disciplinaire maatregelen
ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit houdt in dat
de straf niet wordt uitgevoerd als je binnen een bepaalde proeftijd je niet meer schuldig maakt aan plichtsverzuim. Doe je dit wel dan kan de werkgever het strafontslag onmiddellijk ten uitvoer leggen en kan de rechter
alleen maar toetsen of je je inderdaad schuldig hebt
gemaakt aan plichtsverzuim.
Na 1 januari 2020 kunnen voorwaardelijke straffen niet
meer worden opgelegd. Wel zal een laatste waarschuwing kunnen worden gegeven die hetzelfde effect
beoogt als de voorwaardelijke straf. Wordt een laatste
waarschuwing gevolgd door een ontslag op staande
voet, dan zal de kantonrechter toetsen of aan alle
vereisten voor een ontslag op staande voet is voldaan.
Die toetsing is vollediger dan nu in het bestuursrecht het
geval is. Dit is mijns inziens een verbetering van jouw
rechtspositie ten opzichte van de huidige situatie.
In de komende edities van Bondig zal een aantal
belangrijke veranderingen die de normalisering met zich
meebrengt aan de orde komen.

ABP Helder
Overzicht & Inzicht
Sinds 1 juli dit jaar rolt het ABP de module ‘Helder Overzicht & Inzicht’ uit. Uiterlijk 31
augustus 2019 moet iedereen toegang hiertoe hebben. Ik heb inmiddels toegang tot
deze module en heb voor jullie, en voor mezelf natuurlijk, even gekeken of je hier
iets aan hebt. Ja dus.

Tijdens een ABP-cursus in mei dit jaar
waarbij ik aanwezig was werd dit al
aangekondigd, maar nu is de module
beschikbaar.

Wat is Helder Overzicht & Inzicht
(HOI) nu precies?
Dat we berekeningen konden maken
in MijnABP wisten jullie natuurlijk al,
maar met HOI kan je veel beter
inzoomen op je persoonlijke situatie
door ook je verwachte maandelijkse

lasten hierin te verwerken. HOI gaat
uit van een gemiddelde of standaard
situatie welke je zelf kan aanpassen.
Heb je bijvoorbeeld een huur van
€ 900,- of nog een hypotheek van
€ 500,- of is je huis wellicht tegen die
tijd vrij? Dat is nogal een verschil op je
persoonlijke situatie en daarmee ook
nogal bepalend voor je mogelijkheden. De door jou gewijzigde gegevens aan uitgaven blijven staan totdat
je deze zelf weer aanpast.

Je krijgt zo heel goed inzichtelijk wat
je per maand ontvangt aan pensioen
en AOW en wat er aan lasten uit gaat.
Hoe groter het verschil, des te beter
het is natuurlijk. Mits de inkomsten
hoger zijn dan de uitgaven.
Wat je aan lasten kan invoeren is erg
uitgebreid en is samengevat in een
aantal hoofdrubrieken zoals woonlasten, verzekeringen, zorgkosten,
vervoer, persoonlijke verzorging en
vrijetijdsbesteding waaronder
vakantie. Daarnaast is het mogelijk
om de gegevens van je partner toe te
voegen, dat maakt het plaatje nog
completer. Ook kan je deze gegevens
koppelen aan berekeningen voor
eerder, later of gedeeltelijk met
pensioen gaan.
Ik vind deze module echt meerwaarde
hebben, omdat het je helpt om de
juiste en gefundeerde keuzes te
maken. Misschien kom jij wel tot de
conclusie dat je eerder kan stoppen
met werken dan waar je tot nu toe
van uitging.
Deze module kan je, wanneer je bent
ingelogd, rechts bovenaan vinden op
MijnABP, zie afbeelding.

Jan
Mennen
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Jubileum
Hedenochtend begeef ik mij naar het
enige buurtwinkeltje dat ons dorp
rijk is. Het is een antiek en misvormd
gebouwtje dat kreunt en steunt in al
haar voegen. ‘Afbreken!’, roept de
plaatselijke projectontwikkelaar.
Maar het historisch genootschap, dat
bestaat uit leden met discutabele
jeugdherinneringen, steekt daar een
stokje voor. Want ooit hebben zij
daar snoepjes gepikt en met een
voetbal vele ruiten stukgekegeld. Het
is twijfelachtig of die criminele
nalatenschap als waardevol moet
worden beschouwd. Dat oordeel lag
bij de benadeelde kruidenier, maar
die is op hoge leeftijd gaan hemelen
en kan daarover niet meer meepraten. Het winkeltje is nu nog de enige
stille getuige van dat jeugdsentiment
en dat dient bewaard te worden voor
het nageslacht, zo is de mening van
het genootschap. Aangezien de
restauratie even op zich laat
wachten, is er tijdelijk een bloemenwinkeltje in gevestigd. Ik kom daar
graag, want het geeft mij de
gelegenheid om mijn waardering te
uiten aan al degenen die mij lief zijn.

Zoals ook nu. De uitgave van de
vijftigste Bondig is met plaatsing van
deze column een feit en dat wil ik in
privé opleuken met een fleurig
boeket.
Op de deur hangt een opzichtig
plakkaat met de briljante tekst
‘Bloemen houden van mensen’. De
dame achter de toonbank doet haar
best om die stelling in ere te houden.
Voor mij staat een echtpaar dat al
menig huwelijksjaar heeft verwerkt
en nu probeert om de vijftig jaar vol
te maken. ‘Ze houden van rozen,
toch?’, vraagt de vrouw met een iets
te schelle stem. De man knikt
goedkeurend en zegt: ‘Prima, dat is
ook mooi en goed genoeg voor die
mensen.’ Dat antwoord roept bij mij
vragen op, maar ik zeg niets. Met
enige bewondering, maar ook met
enig afgrijzen, bestudeer ik de
vaardige handelingen van de
verkoopster. Met een vlijmscherp
mes raspt zij de stekels van de rozen
en ook diverse bladeren sneuvelen
onder dat tomeloze geweld. De tekst
van het plakkaat op de deur krijgt nu
de status van oprechte twijfel en de

vraag aangaande goed genoeg blijft
onbeantwoord. Gelaten kijk ik toe
hoe het echtpaar tevreden vertrekt
met hun boeket rozen.
Uiteindelijk maak ook ik mijn wensen
kenbaar aan de verkoopster en even
later sta ik buiten met de mij
felbegeerde bloemen. De marteling
van al dat moois werd bij mijn vertrek
nog fijntjes geaccentueerd: ‘Schuin
afsnijden en in heet water zetten,’
had ze geadviseerd. Bij de auto wacht
mij een onaangename verrassing.
Twee parkeerwachters staan de
parkeerkaart te bestuderen en komen
tot de conclusie dat de tijdsduur is
overschreden. ‘Dat is spijtig voor u’,
zegt de bevoegde autoriteit ernstig.
‘U krijgt daarvoor een bekeuring.’
Enigszins gefrustreerd staar ik naar
het gele bonnetje. Thuis zet ik de
bloemen in een vaas met heet water
en hang het bonnetje illustratief aan
het boeket. Voor mij is het nu goed
genoeg, want een perfect leven
bestaat niet en als het niet erger
wordt dan dit, teken ik met liefde een
overeenkomst voor de volgende
vijftig columns.

Blij met digitalisering
van het werk?
Interview met Marianne Wendt
(door het A&O Fonds Rijk)
Is het technisch mogelijk om deze werkzaamheden te digitaliseren? Ja.
Bespaart het kosten? Ja. Oké, dan doen we het!
Zo gaat vaak de besluitvorming over digitalisering bij de overheid. De vakbonden maken zich
zorgen: waarom spelen in die besluitvorming de effecten voor medewerkers geen rol?

‘Digitalisering kan negatieve gevolgen hebben op het
werk, zoals kwantitatieve overbelasting, mentale
overbelasting en routinematig werk’, zegt Marianne
Wendt, vakbondsbestuurder NCF en projectleider van
een onderzoek naar die effecten. Van kwantitatieve
overbelasting is sprake wanneer je door technologische
vernieuwing in je beleving meer werk krijgt. Een
voorbeeld: sinds er camera’s zijn in de Rotterdamse
havens, zien medewerkers overal verdachte situaties,
maar ze kunnen niet op al die plaatsen tegelijk zijn om
te zien of er echt iets aan de hand is. Dat vormt een
stressfactor.

Zwaarder werk
Een brugwachter bediende voorheen één brug; hij was
daar zelf aanwezig. Nu werkt hij op afstand en houdt hij
via camerabeelden verschillende bruggen tegelijk in de
gaten. Dat maakt het werk zwaarder en geeft mentale
overbelasting.
Bij de Belastingdienst hadden veel medewerkers een
afwisselende baan. Toen werd het werk gespecialiseerd
en vervolgens gestandaardiseerd. Na digitalisering bleef
puur routinewerk over. Over dit soort ontwikkelingen
maken de vakbonden zich zorgen. Digitalisering gaat
vrijwel nooit over het effect op duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. Het onderzoek moet daarover meer
kennis opleveren.

Tijd indelen
Positieve effecten ziet Marianne ook. 'Digitalisering
maakt het mogelijk om op allerlei plekken en op alle
Uitgave 50 - september 2019

tijden te werken. Je kunt dus zelf je tijd indelen. Ook
kunnen saaiere taken in het werk gedigitaliseerd
worden, waardoor er meer tijd overblijft voor leuker
en afwisselend werk.'

Onderzoek
Voor de uitvoering van het onderzoek werkt
Marianne samen met een senior onderzoeker van de
Technische Universiteit Eindhoven. De Belastingdienst en het ministerie van Justitie & Veiligheid
(J&V) zijn vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. Het onderzoek begint met literatuurstudie
over welke invloed technologie heeft op de eisen die
werk aan je stelt aan de ene kant, en op kenmerken
om aan die eisen te voldoen aan de andere kant.

Interviews
Daarna volgt onderzoek in de vorm van interviews
met medewerkers op specifieke plekken binnen het
Rijk. ‘De Belastingdienst en J&V zijn goede plekken
om onderzoek te doen. Maar we staan open voor
suggesties voor andere werkplekken bij de overheid
waar we medewerkers kunnen interviewen over de
effecten van digitalisering op hun werk. We hebben
wel wat zicht op situaties binnen de overheid, maar
dat is lang niet volledig.’ Een rapport met de
resultaten van het onderzoek is eind 2020 beschikbaar, zo meldt Marianne. Daarin komen ook beleidsaanbevelingen over hoe technologie het beste kan
worden toegepast in het werk. Eén daarvan zal zijn
dat in de besluitvorming over digitalisering ook moet
worden gekeken naar het effect op duurzame
inzetbaarheid.

(Bron: A&O Fonds Rijk)

Meer werk

7

Nieuwe taakgerichte Douaneopleiding

Praktijk nu prominent
onderdeel van opleiding
Begin 2018 werd er in samenwerking tussen het Landelijk Kantoor Douane en de
BelastingAcademie een nieuwe visie op leren ontwikkeld. Een van de speerpunten van
deze visie is het taakgericht opleiden. In de taakgerichte opleiding ligt de focus op de
praktijk. De aangekondigde Brexit zorgde ervoor dat het proces om het taakgericht
opleiden vaste vorm te geven werd versneld. Inmiddels zijn de eerste nieuwe douaniers
die deze opleiding hebben gevolgd en gehaald al aan de slag in verschillende regio’s.

Op 7 juni 2019 trad Theresa May
af als premier van het Verenigd
Koninkrijk (VK). Haar voorstellen
voor een ‘zachte’ Brexit (met
handelsakkoorden) waren
meerdere malen met een ruime
meerderheid weggestemd door
het Engelse Parlement. Op 31
maart jongstleden, de deadline
voor de Brexit, stond zij nog met
lege handen en moest ze de EU
om uitstel vragen. Dat uitstel
kreeg zij tot 31 oktober, maar
helaas lukte het niet om haar klus
af te maken. May werd steeds
minder populair en kreeg steeds
minder vertrouwen van de politiek
in een deal voor de Brexit. Dit
betekende het einde van haar
premierschap. Direct na haar
aftreden begonnen de gesprekken
over wie haar zou opvolgen. Dat
werd Boris Johnson. De niet
onomstreden ex-burgemeester
van Londen en Minister van
Buitenlandse Zaken onder May
slaat een veel hardere toon aan
dan zijn voorganger en wil
desnoods een ‘harde’ Brexit
(zonder handelsakkoorden).
Hoewel de situatie omtrent de
Brexit er de laatste maanden niet
duidelijker op geworden is, blijft
de Douane onverminderd nieuwe
douaniers aannemen en opleiden
en bereidt zich voor op het
slechtst mogelijke scenario: een
harde Brexit.

Peter van
Diepen

8

“

Boris Johnson

Met de taakgerichte opleiding
proberen we de
juiste medewerker op de juiste
plaats op het
juiste moment te
hebben.

70:20:10-model
Het is een zonnige middag op
Schiphol. Voordat het interview
met Daniëlla van Iterson, Coördinator Opleidingen Brexit, begint
worden eerst buiten de foto’s voor
bij dit artikel gemaakt. Het
moderne kantoor ‘de Outlook’ op
Schiphol, waar het interview
plaatsvindt, leent zich uitstekend
als achtergrond. Daarna nemen wij
plaats in een van de zogenaamde
open vergaderruimtes van de
Outlook. Dat wil zeggen dat de
vergaderruimte goed zichtbaar is
door een glazen, verschuifbare,
wand. Daniëlla is tien jaar zelfstandig communicatieadviseur geweest
en communicatieadviseur voor
verschillende bedrijven. Ze heeft
voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt
waarvoor ze zelfs een jaar in
Brussel heeft gewoond. (Nederland
was toen voorzitter van de EU.) Ze

vervolgde haar loopbaan bij de
Stichting Intermin die managementontwikkelingstrajecten verzorgt.
Eind juli 2018 is zij via Intermin bij de
Douane begonnen om opleidingen
van de Douane aan te passen en te
moderniseren. Per 1 januari trad zij
in dienst bij de Douane als Coördinator Opleidingen Brexit.
‘De nieuwe visie over leren en
ontwikkelen is dat we de juiste
medewerker op de juiste plaats op
het juiste moment willen hebben’,
begint Daniëlla te vertellen. Een van
de instrumenten om dit te bereiken
is het taakgericht opleiden. Dit
betekent dat de nieuwe opleiding
veel meer praktijkgericht is dan de
reguliere opleiding. Een praktijkgerichte opleiding zorgt er namelijk
voor dat een nieuwe medewerker
beter op zijn/haar werk is voorbereid
dan na het volgen van een theoretische opleiding. Daniëlla legt dit uit
aan de hand van het zogenaamde
70:20:10-model, een model voor
leren en ontwikkeling. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat nieuwe
medewerkers hun kennis voor 70%
opdoen door zelf te doen – werkend
leren –, 20% leren zij van hun
collega’s en 10% in de schoolbanken.
Deze cijfers geven duidelijk aan dat
nieuwe medewerkers veel meer
gebaat zijn bij een praktijkgerichte
opleiding dan bij een theoretische
opleiding. ‘Bovendien is praktijkleren heel doelgericht, meer van deze
tijd én leuk!’, volgens Daniëlla.

“

In de taakgerichte opleiding ligt de
focus veel meer op het uiteindelijke
werk.

Snel
De eerste ideeën omtrent de nieuwe
visie op leren en de taakgerichte
opleiding ontstonden in januari 2018.
Vanaf de zomer van 2018 kwam de
samenwerking tussen het Landelijk
Kantoor Douane, de BelastingAcademie en de Douane Landelijke Service
Organisatie (DLSO) goed van de
grond. In een wekelijks afstemmingsoverleg werden de pijlers onder de
taakgerichte opleiding gebouwd,
ontwerpen geschetst, besluiten
genomen en acties in gang gezet. Het
Managementteam (MT) Douane en
de Ondernemingsraad (OR) boden de
benodigde ruimte (gedurende een
proefperiode) om een start te kunnen
maken met taakgericht opleiden. ‘De
samenwerking met het MT Douane
en de OR is zeer plezierig. Zonder die
constructieve houding waren deze
stappen niet gelukt’, legt Daniëlla
uit. De BelastingAcademie trok
projectleiders aan die samen met de
professionals in de regio’s de
opleidingen hebben vormgegeven.
Het Landelijk Kantoor Douane richtte
een Stuurgroep Taakgerichte
Opleiding op die eind oktober 2018
van start ging. In de stuurgroep
zitten vertegenwoordigers van het
Landelijke Kantoor van de Douane,
de regiodirecteuren waar de
opleidingen worden gegeven, de
BelastingAcademie en DLSO. Vanaf
toen is het snel gegaan, want vanaf 1
december 2018 zijn in de drie regio’s
de eerste stappen met de nieuwe
opleiding gezet.
‘De reguliere opleiding van de
Douane is breed en erg theoretisch’,
vervolgt Daniëlla. ‘Alle wetgeving
komt tijdens deze opleiding aan bod
en de focus ligt op de algemene
inhoud. Na een periode van maanden
studeren worden de nieuwe douaniers vervolgens nog ingewerkt op
een nieuwe werkplek.’ Generaties
douaniers zijn op deze manier
opgeleid. Ikzelf genoot mijn opleiUitgave 50 - september 2019

ding, alweer een aantal jaren
geleden, op het Douane Opleidingsinstituut Mennorode in de bossen bij
Elspeet. En inderdaad, de opleiding
was erg theoretisch waarna ik, voor
een periode van een aantal weken,
werd ingewerkt op Schiphol.

Taakgerichte opleiding
‘In de taakgerichte opleiding ligt de
focus veel meer op de praktijk dan
op de theorie’, legt Daniëlla uit. Het
is duidelijk dat zij een achtergrond
heeft in de communicatie. Ze heeft
een heldere en gestructureerde
manier van uitleggen en maakt
daarbij gebruik van een zelfgemaakte presentatie die ze onlangs heeft
gebruikt voor het MT Douane.
De taakgerichte opleiding is er voor
de nieuwe C-, E- en F-medewerkers.
De opleiding bestaat uit drie
verschillende onderdelen: een
basisdeel, een deel vaktechniek en
een deel werkplekleren. Alle
studenten van de drie opleidingen
krijgen hetzelfde basisdeel. Het
basisdeel bestaat uit een introductie
op de Belastingdienst (onboarding
Blauw), een introductie op de
Douane (kennismaking Groen),
lessen in AVG/i-Bewust handelen,
eventueel Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en Geweldbeheersing en een regiodag.
Daarna volgt het deel vaktechniek.
Omdat van de E- en F-functionarissen wordt verwacht dat zij meer en
gedetailleerdere kennis moeten
hebben van de vaktechniek, volgen
zij een andere opleiding dan de
studenten van de C-opleiding. De
opleiding vaktechniek E en F duurt
langer en er wordt uitgebreider
stilgestaan bij de wetgeving en
vaktechnische zaken. In totaal duren
de eerste twee onderdelen voor de
C-opleiding drie maanden en die
voor de E- en F-opleiding vijf
maanden.
9

“

In de taakgerichte
opleiding gaan de
studenten de werkvloer op en leren
door zelf te doen
en van de collega’s
waarmee ze
samenwerken.

Aan de slag
Na het basisdeel en het deel
vaktechniek zijn de studenten van de
opleidingen klaar met hun klassikale
en theoretische deel van de opleiding en gaan zij in de praktijk aan de
slag op de verschillende afdelingen
van de Douane in hun regio: het deel
werkplekleren. Dit is het grote
verschil met de reguliere opleiding.
Tijdens de reguliere opleiding
kregen de studenten nog theoretische lessen over de verschillende
afdelingen van de Douane zoals
Aangiftebehandeling, Klantmanagement, Fysiek Toezicht en de havens.
Ik kan mij nog herinneren van mijn
opleiding in Mennorode dat er
collega’s van Douane Schiphol
Passagiers (DSP) kwamen vertellen
over hun afdeling.
10

De taakgerichte opleiding wordt
op dit moment gegeven in de
regio’s Eindhoven, Schiphol
(Passagiers en Cargo), Rotterdam
Haven en Breda. Van de 800
nieuwe medewerkers die tot nu toe
zijn geworven in het kader van de
Brexit zitten er op dit moment zo’n
200 in de C-opleiding en ruim 100
in de E- en F-opleiding. De
taakgerichte opleiding is modulair
en flexibel en daarom ook geschikt
voor na- en bijscholing. Zo kunnen
medewerkers worden bijgeschoold
door vakken uit het basisdeel te
volgen, uit het deel vaktechniek of
uit het deel werkplekleren.

Obstakels
‘Het hele proces verloopt goed,
maar natuurlijk komen we in de
praktijk ook obstakels tegen’,
vervolgt Daniëlla. Een van die
obstakels bij deze grote hoeveelheid nieuwe medewerkers, is het
absorptievermogen in de regio’s.
Hiermee wordt bedoeld in
hoeverre de regio’s in staat zijn de
nieuwe medewerkers op te vangen,
te begeleiden en ze een plek te
kunnen geven in de organisatie.
Daarnaast zorgen veel nieuwe
medewerkers voor nieuwe ideeën
en impulsen die een effect hebben
op de cultuur van een werkplek.
Dat kan ook tot weerstand leiden.
‘Hoe ga je daarmee om als regio?’,
vervolgt Daniëlla. ‘Dat zijn
vraagstukken die naar boven
komen in het hele proces, waarover
nagedacht moet worden en
waarmee rekening moet worden
gehouden.’

“

In de taakgerichte opleiding gaan
de studenten de werkvloer op en
leren door zelf te doen en van de
collega’s waarmee ze samenwerken. Deze praktijkervaring duurt
ongeveer een maand. De studenten lopen dan een aantal dagen
mee met hun collega’s van de
verschillende afdelingen. De
studenten worden tijdens hun
werkzaamheden gevolgd en
begeleid door mentoren (ervaren
collega’s). Na het volledige praktijkgedeelte hebben de studenten
genoeg bagage om op de werkvloer aan de slag te gaan als C-,
E- of F-medewerker en daar
worden ze dan verder ingewerkt.

In het voorjaar van
2020 zal besloten
worden of de taakgerichte opleiding
definitief zal worden geïmplementeerd (go/no-go).

De taakgerichte opleiding voor
C-medewerkers zal in oktober 2019
worden geëvalueerd en die voor de
E- en F-medewerkers in februari 2020.
In het voorjaar van 2020 zal besloten
worden of de taakgerichte opleiding
definitief zal worden geïmplementeerd (go/no-go). Tot die tijd werken
Daniëlla en haar collega’s van de
BelastingAcademie en DLSO in de
regio hard aan de voortgang van het
hele proces.

Schiphol
Op Schiphol, bij DSP, werken inmiddels de eerste douaniers die de
taakgerichte opleiding op C-niveau
hebben gevolgd. De eerste twee
groepen van ieder zestien studenten,
begonnen op 1 december 2018 aan
hun opleiding. Op 1 maart 2019 (drie
maanden later) was het basisdeel
(introductie, vaktechniek, BOA en
Geweldbeheersing) afgelopen en
begonnen ze aan het werkend leren.
De hele opleiding duurde vier
maanden. ‘Ik heb het gevoel dat ik
goed ben opgeleid door de taakgerichte opleiding om aan de slag te
gaan op de werkvloer’, vertelt een
van de nieuwe douaniers in aankomsthal 3 op Schiphol waar ik
naartoe ben gewandeld na het
interview op de Outlook. De andere
nieuwe douaniers die daar staan
stemmen daarmee in. De nieuwelingen vinden zo te zien al hun weg in
de aankomsthal. Een van hen bekijkt
de aankomsttijden van de te controleren vliegtuigen op een scherm, een
ander is bezig met het controleren
van passagiers aan de balie.
Hoewel het nog spannend is wat de
uitkomst van de Brexit zal zijn op 31
oktober, wordt er door Daniëlla en
haar collega’s alles aan gedaan om
ervoor te zorgen dat in het voorjaar
de taakgerichte opleiding het groene
licht krijgt (go).

Toch vertrekpremie
ondanks pensioen
Vraag
in verschiet
het

Marianne Wendt
Vraag 1
Ik vraag mij als lid van de NCF af waarom ik niet kon
stemmen inzake het pensioenakkoord.
Mijn vrouw is lid van de FNV en heeft wel kunnen stemmen.

Antwoord
Op 5 juli 2018 heeft het SER een principe-akkoord gesloten
over een nieuw pensioenstelsel. De NCF zit, in tegenstelling tot de vakcentrales FNV, CNV en VCP, niet in het
SER-overleg. Dit is de reden dat je niet hebt kunnen
stemmen.
Binnen het wettelijk kader gaat de NCF straks wel samen
met de collega-overheidsvakbonden afspraken maken met
de overheidswerkgevers over de gevolgen van dit SERakkoord voor jouw ABP-pensioenregeling.
Want de keuze voor een pensioencontract voor overheidsmedewerkers is en blijft de verantwoordelijkheid van
de werkgevers en vakbonden in de ABP-Pensioenkamer. In
deze Pensioenkamer zit wel een vertegenwoordiger van de
NCF. En bij een onderhandelaarsresultaat in de Pensioenkamer zal de NCF vragen om jouw stem uit te brengen over
jouw ABP-pensioenregeling.

Vraag 2
Bij de vorige cao-onderhandelingen is o.a. ook gesproken
over een generatiepact. Door meningsverschillen tussen
bond en werkgever werd (nog) geen overeenstemming
bereikt.
Thans is men o.a. bij het onderwijs al uitgebreid aan het
onderhandelen over een generatiepact.
In juli 2020 verloopt de huidige cao. Vanaf dat moment zal
een nieuwe cao overeengekomen moeten worden.
Er gaan thans al geruchten dat er ook voor de rijksambtenaren een generatiepact gaat komen. Graag verneem ik of
er op dit moment al nieuws is over een generatiepact voor
rijksambtenaren en of dit volgend jaar onderdeel van de
onderhandelingen zal gaan uitmaken.
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Antwoord
Hier is inderdaad tijdens de laatste arbeidsvoorwaardenonderhandelingen over gesproken. Hierbij bleek dat de
rijkswerkgever alleen een generatiepact met de bonden
wilde afspreken, indien wij de PAS-regeling zouden
opgeven. We moesten dus de PAS-regeling inruilen voor
een generatiepact.
Daarnaast ontstond ook nog het volgende probleem. Bij
een generatiepact is het de bedoeling dat oudere medewerkers op een voordelige manier minder kunnen werken,
en dat voor de tijd die zij minder werken dan jongeren
worden aangenomen. Indien bijvoorbeeld vijf oudere
medewerkers 0,2 fte minder werken dan kan voor de
vrijgespeelde 1 fte een nieuwe jonge medewerker
aangenomen worden. Probleem hierbij is hoe herkenbaar
wordt dat de nieuwe instroom veroorzaakt wordt door het
generatiepact? Er wordt namelijk continu geworven; en
het is dan onhelder of er geworven wordt vanwege
vervanging, uitbreiding of vanwege het generatiepact. En
indien er geworven wordt vanuit het generatiepact,
gelden de huidige voorrangsregels voor interne kandidaten bij werving dan niet meer?
Uiteindelijk vonden de bonden de combinatie om de
PAS-regeling te moeten inleveren samen met het probleem, dat het niet mogelijk is om herkenbaar jongeren te
werven als gevolg van het generatiepact, niet interessant
genoeg. Om deze reden is er geen generatiepact afgesproken in de laatste arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
en hebben we de PAS-regeling behouden.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn nog niet
gestart. Ik verwacht echter dat de rijkswerkgever bij haar
standpunt blijft dat alleen een generatiepact afgesproken
kan worden tegen inlevering van de PAS-regeling.
Onderhandelingen over een generatiepact zijn alleen
mogelijk indien de rijkswerkgever dit standpunt loslaat.

Marianne
Wendt
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Jubileumwoordzoeker
Ter ere van onze vijftigste Bondig hebben we een woordzoeker gemaakt.
De woorden zijn horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren geplaatst.
Als je alle woorden hebt gevonden, vormen de overgebleven letters de oplossing.
Wil je kans maken op een mooi koffertje? Stuur de oplossing dan voor 1 oktober 2019
naar mijnncf@ncf.nl met als onderwerp Jubileumwoordzoeker.

AMBTENARENCENTRUM
ARBEIDSVOORWAARDEN
BELANGENBEHARTIGING
BELASTINGDIENST
BEREIKBAAR
BESTUUR
BETROKKEN
BINDING
BONDIG
CAO
CESI
DICHTBIJ
DOUANE
FEEST
FINANCIËN
GELIJKHEID
IEDEREEN
JUBILEUMNUMMER
KLAARSTAAN
KRACHTIG
KWALITEIT
LEDEN
LEF
MEDEZEGGENSCHAP
MIJNNCF
NCF
ONAFHANKELIJK
ORANJE
PENSIOEN
PERSOONLIJK
PLEZIER
RECHTVAARDIGHEID
REDACTIE
RIJK
SAMEN
SECRETARIS
SOLIDARITEIT
STEUN
TOEKOMST
VERTROUWEN
VIJFTIG
VOORZITTER
VPF
WARM
WEEKEND
WERKDAG
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Save the date: 1 oktober
Werkconferentie ‘uitvoering
onder vuur’
Toenemende werkdruk en verzuim, dalend werkplezier en betrokkenheid. Klinkt dit
bekend? En voel je je bedreigd door de komende digitaliseringsveranderingen en de
gevolgen die dat voor jouw werk kan hebben?

GOR Rijk organiseert (met onder meer ondersteuning
van de NCF) de werkconferentie ‘Uitvoering onder
Vuur'.

Wanneer en waar?

Voor wie?

Doel: (h)erkennen en zichtbaar maken van de ervaren
problematiek door de doelgroep tot schaal 9.
En vervolgens: wat is nodig voor eigen regie op loopbaanontwikkeling om zo een beter toekomstperspectief
te krijgen?

1 oktober in Hotel van der Valk Vianen.

Waarom?
Het woord is aan de rijksambtenaren in de uitvoering
tot schaal 9.
•
Welke problemen ervaren zij?
•
Wat zijn hun dagelijkse ervaringen met de
veranderingen in het werk en hun werkomgeving
(arbeidsomstandigheden)?
•
Hoe zit het met hun werk-/privébalans?
•
Voelen zij zich door de digitalisering bedreigd?
•
Is er eigenlijk nog wel toekomstperspectief tot aan
het uitgestelde pensioen?
•
En is het werk door digitalisering zo veranderd dat
je als medewerker minder autonomie ervaart en je
niet meer wordt uitgedaagd in jouw vakmanschap?

En verder?
Eind 2019 wordt er een CAOP-bijeenkomst georganiseerd
over de impact van robotisering bij het Rijk. Daarin
worden de resultaten van deze Werkconferentie
‘uitvoering onder vuur’ meegenomen.

Let op:
De Groepsondernemingsraad Rijk organiseert de
conferentie. Zij zullen dus binnenkort laten weten hoe
belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Waarom gekozen voor medewerkers tot schaal 9?

Omdat er naast medewerkers in de schalen 3 t/m 6 met meer routinematige taken, ook een sterke (nadelige)
impact van technologisering kan zijn op medewerkers in de schalen 7 tot 9 (mix van mbo-/hbo-opleiding). Denk
aan verandering van werk (taakverschraling, verlies van regelruimte en vakmanschap) maar ook toename
werkdruk en afnemende betrokkenheid en bevlogenheid. Literatuuronderzoek bevestigt deze verwachting.
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Waarom het nieuwe
pensioenakkoord voor de
‘middengroep’ van 30- tot
55-jarigen zomaar een
pyrrusoverwinning kan worden
Het zal niemand ontgaan zijn. Er is een principeakkoord gesloten tussen het kabinet, de
werkgevers en de vakbonden over een nieuw pensioenstelsel. Na stemmingen onder de
achterban zijn de grote vakbonden, die aan tafel zitten bij de Sociaal Economische Raad
(SER), akkoord gegaan met het principeakkoord. Ook in de beide Kamers van het parlement
is er steun voor.

De NCF heeft niet aan de onderhandelingstafel gezeten, omdat de NCF niet
vertegenwoordigd is in de SER.
Hierdoor konden NCF-leden zich ook
niet uitspreken over het akkoord.
De grote lijnen van het akkoord zijn in
diverse media, en ook via een
nieuwsbrief van de NCF, uiteengezet.
De belangrijkste items: bevriezing van
de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4
maanden, mogelijkheden om in cao’s
gunstige vertrekregelingen af te
spreken vanaf 64 jaar en 4 maanden,
er zal pensioenpremie betaald gaan
worden voor het eigen pensioen en
het pensioensparen blijft een collectieve aangelegenheid. Pensioenverhogingen zijn in het nieuwe stelsel
minder snel aan de orde, maar daar
staat tegenover dat pensioenkortingen ook veel minder vaak nodig zullen
zijn.
Een mooi resultaat zou je zeggen,
vooral voor werknemers die vlak voor
hun pensioen zitten en voor jongeren.
Maar ik, als 38-jarige die behoort tot
de ‘middengroep’ van werkenden (in
de leeftijdscategorie 30-55 jaar), heb
zo mijn bedenkingen bij dit akkoord.
Ik werk nu ongeveer veertien jaar
fulltime en ik heb in de afgelopen
jaren verplicht pensioenpremie
betaald, die is besteed aan de
pensioenuitkeringen van gepensioneerden van dat moment. Deze
werkwijze noemt men het principe van
de doorsneesystematiek.

Carien
Scholtmeijer
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De SER omschrijft het als volgt: ‘De
doorsneesystematiek houdt in dat
jonge en oude deelnemers dezelfde
premie betalen voor dezelfde
pensioenopbouw. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk levert
de premie van een jongere langer
rendement op, waardoor er meer
pensioenopbouw mee kan worden
betaald. Een jongere deelnemer
betaalt dus eigenlijk gezien zijn
opbouw te veel premie, een oudere te
weinig. Bij de doorsneesystematiek
gaat een deel van de premie van de
jongere naar de pensioenopbouw van
de oudere werknemer.’
Deze doorsneesystematiek wordt in
het nieuwe pensioenstelsel afgeschaft. Het is de bedoeling dat er een
leeftijdsonafhankelijke premie komt
die direct ten goede komt aan de
eigen pensioenopbouw.

kan. De SER heeft in haar duiding van
het akkoord een aantal suggesties
genoemd, waarmee compensatie voor
te veel betaalde premies zou kunnen
worden geregeld. Ik word er alleen
weinig wijs uit: het zijn wat mij
betreft vage en wollige formuleringen. Wat ik wél uit de voorstellen
haal is dat men voorstelt om voor
compensatie te gaan putten uit twee
geldbronnen.
De eerste geldbron betreft de pot
ingelegde pensioenpremies. De
pensioenpremie zou namelijk op basis
van de diverse wijzigingen en
maatregelen uit het pensioenakkoord
straks omlaag kunnen. Door deze
verlaging niet door te voeren komt er
volgens de SER per saldo geld
beschikbaar dat gebruikt kan worden
voor gerichte compensatie van
bepaalde groepen (zoals mijn
leeftijdsgroep).

Dit nieuwe systeem zal prima
uitpakken voor jongeren die binnenkort beginnen met werken of die net
zijn begonnen. Echter, mijn leeftijdsgenoten en ik hebben een behoorlijk
aantal jaren te veel premie betaald.
Als hiervoor niks wordt geregeld
zitten wij aan het einde van onze
werkzame periode met een behoorlijk
pensioentekort.

Daarnaast, of in plaats van de
ingelegde premies, zou ook geput
kunnen worden uit de pot buffers.
Deze buffers worden nu aangehouden vanwege de inmiddels zo gehate
rekenrente. Die buffers zijn in het
nieuwe systeem straks niet meer
verplicht (maar ze zijn er dan nog wel,
is kennelijk de gedachte).

Nu denken de overheid, werkgevers
en werknemers hier wel wat aan te
kunnen doen. Sterker nog, men denkt
zelfs dat de hele overgang naar een
nieuw pensioenstelsel kostenneutraal

Bij het eerste scenario krijg ik direct
een ‘sigaar uit eigen doos’-gevoel.
Want premies verlagen of juist niet
verlagen, gebeurt eigenlijk bijna altijd
generiek (voor iedereen gelijk).

Daarbij is een van de uitgangspunten van het akkoord het invoeren
van een leeftijdsonafhankelijke
premie. Daarmee gaat iedereen dus
ongeacht de leeftijd dezelfde
pensioenpremie betalen. Effectief
ga ik dan dus zelf meebetalen aan
mijn eigen compensatie!
En dan de optie om te gaan putten
uit de nu bestaande buffers. Mijn
eerste gedachte is: welke buffers?
Het ABP heeft met haar beleggingen tot nu toe nog een redelijke
dekkingsgraad kunnen behalen
(rond de 104 procent), maar veel
andere pensioenfondsen hebben nu
een dekkingsgraad die lager is dan
de uitstaande verplichtingen. Ze
komen dus eigenlijk geld tekort om
aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen, waardoor ze nu met
enige regelmaat moeten korten op
pensioenuitkeringen. Een pijnlijke
en zeer impopulaire ingreep, die
pensioenfondsen liever vermijden.
Als een pensioenfonds al buffers
heeft lijkt het mij daarom logischer
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dat een fonds die buffers eerder zal
inzetten om niet te hoeven korten
op de pensioenuitkeringen dan te
besteden aan een compensatieregeling voor een specifieke, relatief
zwijgzame groep werkenden.
Daarbij zijn en blijven de beleggingen van pensioenfondsen afhankelijk van de aandelenkoersen en dus
per definitie onzeker. Dat het straks
niet meer verplicht is om buffers
aan te houden wil niet zeggen dat
pensioenfondsen er ook daadwerkelijk voor gaan kiezen geen
buffers meer aan te houden (lees:
niet toch te gaan oppotten).
Kortom, ik ben nog bepaald niet
enthousiast over de suggesties die
door de SER aangedragen worden
om mijn pensioentekort te
compenseren.
Er zal de komende tijd door de
werkgevers en werknemers
onderhandeld moeten worden over
de uitwerking van het pensioenakkoord. De manier waarop mijn

leeftijdsgenoten en ik gecompenseerd kunnen gaan worden voor
de door ons te veel betaalde
premies is slechts één onderdeel
van het hele verhaal. Tot nu toe
gaat er, op de werkvloer en in de
media, meer aandacht uit naar hoe
er nieuwe ‘VUT-achtige’ regelingen opgetuigd kunnen worden.
Ik hoop dat de hier beschreven
compensatieproblematiek toch
serieus opgepakt zal worden, door
eerst en vooral onze eigen bond,
de NCF. Anders kan de overwinning van het bereiken van een
pensioenakkoord voor mijn
leeftijdsgroep zomaar eens een
pyrrusoverwinning worden. Ik
wacht in spanning af.
Heb jij ook een duidelijke mening
over het principeakkoord pensioenen en wil je deze mening kenbaar
maken? Stuur dan een e-mail naar
mijnncf@ncf.nl en wellicht komt er
mede dankzij jou een vervolg op
dit artikel.
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Speerpunt van de NCF:
kansen creëren voor
de toekomst

Weet je het nog? Met de invoering van de Investeringsagenda werd baanverlies verwacht
bij B- en C-medewerkers. In de zomer van 2016 is dan ook door de toenmalige DG-Bel bij
het stopzetten van de vertrekregeling Investeringsagenda het volgende beloofd: bijzondere
aandacht voor de doorstroommogelijkheden van de medewerkers in de schalen 3 t/m 7 en
in de groepsfuncties B en C!

Speciale aandacht

Voor wie?

De groep medewerkers in groepsfunctie B krijgt al heel
lang managementwaarschuwingen dat ze niet moeten
verwachten dat het werk wat ze nu doen, lang blijft
bestaan. Tegelijkertijd wordt er door het management
ook weinig tot geen alternatief geboden. Deze medewerkers hebben vaak veel ervaring binnen de Belastingdienst,
maar door hun lange dienstverband en functiegerichte
opleiding geen marktconform diploma. Terwijl een
marktconform diploma door de Belastingdienst als
voorwaarde wordt gesteld om door te kunnen stromen.

De focus ligt op medewerkers waarvan het werk op
middellange termijn verandert of verdwijnt. Kortom: de
medewerkers in functiegroepen B en C en de individuele
functieschalen 1 t/m 7 die nog geen Van-Werk-Naar-Werkstatus (VWNW-status) hebben.

De NCF wil dat B- en C-medewerkers scherp in het vizier
worden gehouden, de belofte van de toenmalige DG-Bel
in gedachte houdende. Want de dienst heeft een speciale
verantwoordelijkheid om deze medewerkers werkzekerheid en kansen te bieden.

Waarom uitsluiting van VWNW-kandidaten?
Medewerkers met een VWNW-status worden uitgesloten,
omdat zij een vergelijkbaar ontwikkeltraject kunnen
volgen via het VWNW-beleid. Daar volg je namelijk een
VWNW-plan waarbij vervolgens de werkgever in de
medewerker gaat investeren. Ook dan word je vrijgesteld
van werk.
Kortom: het ontwikkeltraject bij Switch heeft minder
toegevoegde waarde voor medewerkers die al een
VWNW-status hebben.

Urgentiegevoel vergroten
Eind 2018 startte, op initiatief van de NCF en de andere
bonden in het departementaal overleg Financiën (DGO),
de Douane KansKlas. Maar de NCF wil meer. Niet alleen
reactief per reorganisatie via kleine, losse, gefragmenteerde groepjes, maar juist proactief en collectief. Want
het urgentiegevoel van ‘investeer in medewerkers’ maar
ook ‘investeer in jezelf’ moet vergroot worden.
De NCF komt dan ook met Plan B.

Wanneer?
De start door Switch was in juni 2019 in samenwerking met
de vakbonden.

Doel?

Wat is Plan B?

Deelnemers hebben na afloop van de pilot allemaal een
persoonlijk ontwikkeltraject doorlopen en hebben
hierdoor een betere kans om door of uit te stromen naar
een nieuw perspectief. De pilot richt zich op doorgroei.

Een nieuw ontwikkeltraject om medewerkers naar een
nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen, de zogenaamde ‘leertrack’: een pilot gericht op doorgroei.

Let op:

Hoe werkt het?
Deelnemers werken op een aansprekende manier aan de
eigen ontwikkelingen. Dit gebeurt via een combi van een
individueel en groepsgewijs traject.
Medewerkers worden administratief overgeheveld naar
Switch, behouden hun rechtspositie en worden vrijgesteld
van het eigen werk om te kunnen leren en ontwikkelen.
Omdat de weg naar nieuw werk meer kans van slagen
heeft wanneer een deelnemer al aan het werk is, worden
medewerkers na enkele maanden ingezet op werk dat
zoveel mogelijk aansluit op het door hun nagestreefde
perspectief. De pilot duurt 18 maanden en deelname is
vrijwillig.
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Het is niet zo dat deze medewerkers aan concreet werk
worden geholpen. Medewerkers moeten ná de pilot nog
wel zelf op zoek gaan naar ander werk en ook zelf solliciteren. Na dit programma hebben medewerkers dus geen
recht op een functie binnen de Belastingdienst. Dit is dus
anders dan bij de KansKlas Douane, waar medewerkers
voor een functie bij de Douane worden opgeleid.
En als er geen nieuwe andere functie is? Dan gaat de
deelnemer terug naar zijn/haar oude organisatieonderdeel
en locatie. Realiseer wel dat het dan niet altijd zal lukken
om de medewerker terug te plaatsen in exact dezelfde
functie (aangezien de oude functie niet altijd vrij te
houden is).

Angelique
Kansouh
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Doorn diploma-eis verwijderd,
maar restantje blijft steken
Het is de NCF en de andere bonden een doorn in het oog dat de diploma-eisen de
mogelijkheden voor zittende (vaak functiegericht opgeleide medewerkers) beperken.
Zo kon het gebeuren dat een medewerker én de ervaring heeft én meteen inzetbaar is
maar toch niet aangenomen werd vanwege de harde opleidingseis.

En daarin is een succes(je) bereikt. Er is een verruiming
gekomen van de diploma-eis. Niet zo ver als we zouden
willen weliswaar, maar bij werving van personeel
worden interne kandidaten nu wel vrijgesteld van eisen
over opleidingsrichting. De eisen over opleidingsniveau
blijven gehandhaafd.

Is het onrechtvaardig om de opleidingseis te negeren als je weet dat er
medewerkers zijn die wel de juiste
opleidingsrichting volgen en daarvoor
keuzes moeten maken die minder leuk
zijn voor gezin en het sociale leven?

Soepeler sollicitatiebeleid voor interne
kandidaten
De werkgever wil aan elke functie eisen stellen met een
objectief criterium. In dit geval de opleiding.
Sollicitanten van buiten die hieraan niet voldoen,
worden direct afgewezen.
Voor interne sollicitanten geldt een wat soepeler beleid:
Heeft de medewerker het juiste opleidingsniveau en al
jaren ervaring in het juiste onderwerp, dan laat de
werkgever de eis voor studierichting los. Maar niet de
eis voor een diploma op opleidingsniveau. Dit laat de
werkgever alleen bij hoge uitzondering los.
Denk aan IT-functies die momenteel zeer moeilijk in
te vullen zijn.

Is het aan het begin van de loopbaan wellicht
belangrijk om een erkend diploma te behalen
waar je iets aan zou kunnen hebben wanneer je
de dienst verlaat en elders je talent en kennis
gaat verspreiden? En ligt het anders als je op
50-60-jarige leeftijd minder ambities hebt om
de dienst te verlaten maar wel met motivatie
jouw ervaring in wilt zetten?

Kansen op arbeidsmarkt groter maken
De werkgever wil dat medewerkers een ontwikkeling
doormaken die ook kansen biedt op de arbeidsmarkt.
Een erkend diploma dus. Promotie alleen op basis van
werkervaring, leidt tot een groep medewerkers die op
de arbeidsmarkt moeilijk een andere baan vinden, zo
stelt de werkgever.

En… iemand kan nog zoveel diploma's halen maar
dat wil nog niet zeggen dat je in de praktijk
geschikt bent. Beschikt iemand ook over empathie, aanpassingsvermogen, gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen? Kan hij goede feedback
geven en ontvangen etc? Allemaal onderdelen die
op een werkvloer ook onmisbaar zijn.

In het kort de afspraak voor interne verticale kandidaten

•
•
•
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Interne verticale kandidaten dienen te voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. opleidingsniveau (aantoonbaar met
een diploma). Maar niet aan de opleidingsrichting...
...tenzij voor het uitoefenen van betreffende functie een beschermde titel is vereist (bijv. registeraccountant).
In plaats daarvan wordt integraal gekeken naar onder meer opleidingsachtergrond en (werk) ervaring. Interne
verticale kandidaten dienen dus wel te voldoen aan overige gestelde functie-eisen (zoals bijvoorbeeld werkervaring en competenties).

Interview met Guido de Greef

‘M’n voornemens dit jaar:
een betere afzet, een kickturn,
de ollie en indroppen in de zaal.’
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Bij Belastingdienst/Midden- en Kleinbedrijf (MKB) heeft de dienstleiding haar focus
mede gericht op handhavingscommunicatie aan de voorkant van het aangifteproces.
Hier staat het zogenaamde Forateam voor opgesteld. Guido de Greef werkt als
eindredacteur voor dit team.

Hij vertelt graag over zijn dagelijkse bezigheden op de 5e
etage van kantoor Eindhoven, maar zeer zeker ook over
zijn opvallende hobby’s. En, niet te vergeten, legt hij uit
waarom hij onlangs lid is geworden van ‘onze’ NCF.

fiscaal dienstverlener en de salarisprofessional. Zowel de
Belastingdienst als de fiscaal dienstverlener heeft profijt
van deze ‘korte lijntjes’. Als er bijvoorbeeld een storing is,
zijn we vaak de eersten die daar via het forum een
melding van krijgen.

Even voorstellen
Guido is 38 jaar oud, ongehuwd en woont in Eindhoven.
Na het voltooien van de Fontys-opleiding Journalistiek en
enkele succesvolle omzwervingen, waaronder de
BelastingTelefoon, monsterde hij in 2017 aan bij het
Forateam.

Wat is het forateam?
‘Het Forateam bestaat uit twee besloten internetfora:
Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) en Forum Salaris
(FSA). Via de MKB-fora investeren we in kennisdeling en
het versterken van de relatie met respectievelijk de

Frank
Verweij
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Fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals helpen
elkaar op de fora door het delen van kennis. In samenwerking met vakspecialisten schrijven we vakinhoudelijke
handreikingen. Hiermee stimuleren we de zelfredzaamheid van de fiscaal dienstverlener waardoor de kwaliteit
van de aangifte toeneemt. Wat ik leuk vind, is om op de
fora nieuwe redactievormen te gebruiken en in onze
content de dialoog met de fiscaal dienstverlener op te
zoeken: hoe denken ze over het thema integriteit? Hoe
kijken ze aan tegen Belastingdienst filetransfer? Wat
vinden ze van onze handreikingen?

Ik word verrast door onze forumgebruikers. Bij de vraag
over integriteit had ik verwacht dat fiscaal dienstverleners het sociaal wenselijke antwoord zouden geven dat
ze heel integer werken. Maar sommigen kwamen ervoor
uit dat ze bepaalde gevallen echt niet zouden melden bij
de Belastingdienst. Dat ze zich uit durven te spreken op
een forum van nota bene de Belastingdienst vind ik
enorm cool.
Dit stimuleert de interactie op beide fora. We hopen dat
gebruikers vaker terugkomen, maar ook dat ze hun
collega’s aanraden lid te worden van FFD of FSA. Op die
manier kunnen we ze op de hoogte houden van onze
content: in de vorm van handreikingen, nieuwsberichten,
blogs en vlogs. Ook werken we aan instructievideo’s en
zijn we actief op LinkedIn.’

Wat houdt jouw werk als eindredacteur precies
in?
‘Het werk is heel veelzijdig. Ik begeleid als eindredacteur
het proces van tekstcreatie, van signaleren tot en met het
publiceren en beheren van content. De focus van de
content ligt bij de toezichtorganisatie en de administratieve processen van de Belastingdienst. Thema’s waarbij
we met gerichte voorlichting zowel het aangifteherstelwerk als het één-op-één-contact met de intermediair
tegengaan. Soms coach ik collega’s op het gebied van
taalvaardigheid. Ook bewaak ik in een zogenaamd
workflowsysteem de ontwikkeling van het contentproces.
Op deze manier heb je een heldere werkwijze, zo is altijd
direct duidelijk hoe de stand van zaken is en wie
waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Ik kom uit de
journalistiek en daarin gaat alles heel snel, dus deze
manier van werken waarbij we alles zo nadrukkelijk
vastleggen was voor mij wel wennen. Bij een organisatie
als de Belastingdienst is het echter noodzakelijk.’

Waarom ben je in 2018 lid geworden van de NCF?
‘Ik heb het vakbondsbelang thuis met de paplepel
ingegoten gekregen. Mijn vader was leraar en vertelde
dikwijls dat het superbelangrijk is dat je altijd kan
terugvallen op een vakbond als je rechtspositie in het
geding is. M’n moeder vertelt nog geregeld dat het aan
haar lidmaatschap van de vakbond te danken is dat ze
jaren terug haar baan heeft behouden. Daarbij geldt het
adagium: samen sta je sterk.’

Hoe komt een quizhobby in beeld?
‘Op m’n tiende las ik al allerlei boeken, over bijvoorbeeld
dieren en het weer. En ik was gefascineerd door de
veelkleurige landkaarten in de atlas. Die kon ik uren
bestuderen, trots als ik een nieuw landje had ‘ontdekt’.
Toen ik de atlas uit had, volgden boeken over het heelal.
Die belangstelling deel ik met m’n vader, die veel boeken
over dat onderwerp had die ik verslond.
Op de havo las ik veel kranten en volgde ik iedere dag
het nieuws op televisie. Waarschijnlijk is dat de reden dat
ik in de havo-bovenbouw Nederlands kampioen Krant in
de Klas-nieuwsquiz werd. Dat was heel gaaf. Bij mij thuis
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keken we altijd naar Twee voor Twaalf en Per Seconde
Wijzer en we speelden Trivial Pursuit. Ja, zo heeft het
quizvirus zich in mij kunnen nestelen, denk ik.
In 2002 heb ik meegedaan aan de televisiequiz Twee voor
Twaalf. Later volgden nog Per Seconde Wijzer, Dubbelspel, Pointless en Eén Tegen 100. Al heb ik bij die laatste
alleen in het publiek gezeten. De quiz Met het Mes op
Tafel heb ik in 2008 gewonnen. Dat leverde mij 15.000
euro op, maar ik speel niet mee om het geld. Het gaat
me om de uitdaging. Ik ken de hoofdsteden van alle
landen op de wereld, plus die van de Amerikaanse staten
uit mijn hoofd. Dat geldt ook voor alle Amerikaanse
presidenten, inclusief hun regeerperiode. Maar mijn
specialisme is popmuziek. Toen ik op de muziekafdeling
van de bieb in Eindhoven werkte, gebeurde het wel eens
dat ik een klant zingend of neuriënd aan de balie had.
Dan wist ik meteen welke song hij bedoelde. Vrienden
noemen me ook wel ‘the human Shazam.’
Tegenwoordig verzin ik vragen voor Per Seconde Wijzer
en Met het Mes op Tafel. Voor deze laatste quiz zit ik ook
in een testpanel. We beoordelen of de vragen niet te
moeilijk zijn voor de deelnemers. Daarnaast doe ik met
een vriendengroep elke dinsdagavond mee aan een
pubquiz. Ieder teamlid heeft zijn eigen specialiteit. Dat
heeft zich uitbetaald in 2018: we zijn toen jaarkampioen
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geworden in een sterk deelnemersveld. Ik was supertrots en stond te springen in de kroeg toen we de titel
veiligstelden. Dat lukte ons in 2016 helaas nét niet. In
de zenuwen verspeelden we in de laatste quiz van het
jaar de titel. Daar heb ik echt een trauma door
opgelopen.’

Waarom ben je vorig jaar begonnen met skateboarden?

twee gaan me ook lukken. Skateboarden is één van de
moeilijkste dingen om te leren. Je kunt ervan uitgaan
dat aan alle trucjes die skateboarders doen uren, dagen,
weken van ‘trial and error’ voorafgaan. Maar als een
trucje lukt, geeft dat een enorme kick. Ik heb geen
aanleg, durf niet heel veel en dat ik vrij lang ben werkt
ook niet in m’n voordeel, maar ik ben wel een doorzetter.’

‘Waarom niet? Vorig jaar kocht ik een longboard
omdat het me een leuk vervoersmiddel leek. Maar toen
ik daarop stapte, besefte ik meteen dat ik twee
linkerbenen heb. Eigenlijk moest ik op straat gaan
oefenen, maar dat vond ik ongemakkelijk. Gelukkig
heeft Eindhoven een grote skatehal waar les wordt
gegeven, ook aan volwassenen. Daar heb ik een
introductieles skateboarden gevolgd. Ik kon de eerste
keer amper op dat ding staan en maakte mezelf
compleet belachelijk. Maar ik zag iemand door de
skatebowl rijden en wist: dit wil ik kunnen. Een week
later ging ik terug. Ik zie de instructeur nog kijken: ‘o
help, daar is-ie weer.’ Ik zei: ‘En tóch wil ik het leren.’

Wat vind je zo leuk aan bloggen op het intranet
van de Belastingdienst?

Makkelijk is het niet, zeker niet op mijn leeftijd, maar
inmiddels gaat het best aardig. Als je niks van skateboarden weet, ben je misschien onder de indruk. Zelf
weet ik wel beter; ik heb nog heel veel te leren. Het
beste advies dat ik na een paar weken van een andere
‘bejaarde’ skateboarder kreeg, was dat ik de tijd moet
nemen. Dat klopt. Op mijn leeftijd ben je je meer
bewust van de risico’s. De eerste keer vind je bepaalde
trucjes of ramps doodeng, maar waar ik eerst dacht ‘no
way’, denk ik steeds vaker ‘kom maar op’. Dat vind ik
leuk aan skateboarden: je verlegt constant je grenzen.

Daarnaast let ik op de juiste toon van de blog. Ook
humor of zelfspot mag niet ontbreken. Het is de toon
die de muziek maakt. Ik vind het leuk als mijn blog wat
losmaakt en veel collega’s zich geroepen voelen om te
reageren, maar het is geen doel op zich. Ik ben het
meest trots op een blog die ik vorig jaar schreef over de
burn-out waar ik vijf jaar daarvoor in zat. Een moeilijk
onderwerp en er kwamen niet veel reacties op, maar de
mensen die reageerden waren geraakt door wat ik
schreef. Dan is mijn missie volbracht.’

‘Ik heb al sinds 2006 een eigen blog, dus toen drie jaar
geleden een oproep stond voor bloggers voor intranet,
heb ik gereageerd. Op m’n eigen blog heb ik eindeloos
de ruimte, maar op intranet is de uitdaging om me tot
maximaal 500 woorden te beperken. Het is niet moeilijk
een lange tekst te schrijven. De kunst is om die daarna
te gaan ‘uitbenen.’ Dat dwingt me om kritisch te
schrijven. Ik schrap net zo lang woorden in de tekst tot
er maximaal 500 overblijven. Dáár zit voor mij de lol en
de uitdaging: hoe kan ik iets nóg korter en kernachtiger
formuleren?

Tot slot
Tegenwoordig oefen ik elke dag: in de straat voor m’n
huis, op het Stadhuisplein of in de skatehal. We hebben
een groepje vrienden en coachen elkaar. Ik heb een
paar goede voornemens dit jaar: een betere afzet, een
kickturn maken, de ollie en indroppen van grotere
hoogte. De eerste twee kan ik inmiddels. Die andere
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Guido heeft met behulp van het softwareprogramma
Wordpress zelf een blog gebouwd: guidblog. Hij schrijft
onder andere over muziek, reizen, hardlopen en
skateboarden en voorziet zijn pennenvruchten van
prachtige zelfgemaakte foto’s. Je bent van harte
welkom op guidje.nl/wordpress.
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er op 1 juli 2019 een verhoging is
gekomen in het betaald ouderschapsverlof?
Er is dan 13 weken aanspraak op doorbetaling
van 60% in plaats van 55% bezoldiging.
Let op: dit geldt alleen als je eerste periode
van dit verlof ingaat op of na 1 juli 2019.

Fotografie

•

er per 1 juli 2019 2% salarisverhoging is
geweest?
Per 1 januari 2020 ontvang je wederom 2%
salarisverhoging.
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een werknemer ook als hij/zij arbeidsongeschikt raakt, pensioen kan blijven
opbouwen?
Hoeveel er wordt opgebouwd is afhankelijk
van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een
werknemer die 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, bouwt nog 50% pensioen op. Deze
werknemer heeft ook de mogelijkheid om het
pensioen aan te vullen tot het volledige
pensioenbedrag, door bij te sparen.
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in de laatste cao 2018-2020 is afgesproken dat medewerkers in 2020 pas vanaf
58 jaar met de PAS mogen gaan?
De reden was toen fiscale wetgeving: de
PAS-regeling mag 10 jaar vóór de pensioenrekenleeftijd ingezet worden. Nu wordt door
het nieuwe pensioenakkoord van juni 2019 de
AOW-leeftijd weer vervroegd. Logischerwijs
zou je door verlaging van de AOW-leeftijd de
pensioenrekenleeftijd kunnen verlagen, maar
vooralsnog is het kabinet niet van plan om de
wetgeving te wijzigen. Hierdoor blijft de
pensioenrekenleeftijd gehandhaafd op 68
jaar.

solliciteren op vacatures toch geen
‘Survival of the quickest’ wordt?
Zo luidde een vacaturetekst: ‘Er kunnen
maximaal 100 kandidaten solliciteren, dan
sluit de vacature. Wacht dus niet tot het
laatste moment’. Dus alleen diegenen die het
snelst reageerden konden in aanmerking
komen om geselecteerd te worden. In het
Technisch Overleg DGO hebben de vakbonden
daarom navraag gedaan wat de reden is voor
deze werkwijze. En of de dienstleiding deze
werkwijze ook een gewenste situatie vindt?
De dienstleiding was het met de NCF eens dat
dit geen wenselijke procedure is en heeft
besloten dit niet meer zo te doen.
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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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