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Ambtenaren zijn geen 'gewone' 
werknemers - interview Jean Debie
Het lijkt wel of niemand meer van ambtenaren 

houdt. ‘En toch zijn zij het smeermiddel van de 

samenleving’, zegt Jean Debie, voorzitter van 

het Ambtenarencentrum.

Algemene vergadering NCF
Op 19 april vond de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van de NCF plaats, deze keer in 

de schouwburg van Deventer. De boodschap 

die onze vakbond wenst uit te dragen: 

‘Warm, betrokken en dichtbij’!

Arie Nagel verlaat de Belastingdienst
Op de zevende etage van het gebouw 

van de Belastingdienst aan de 

Tesselschadestraat is duizendpoot 

Arie Nagel druk bezig met allerhande 

werkzaamheden.

En verder in deze Bondig
Medezeggenschap is NCF PAGINA 4 

Ongewenste omgangsvormen PAGINA 5 

TrainYourBrain Themaworkshop Brein & Leeftijd PAGINA 10 

Stichting Terra Origin PAGINA 15

CAO en nieuw Sociaal Flankerend Beleid PAGINA 16

Ook NCF PAGINA 21

Verplichte tijdelijke verplaatsing PAGINA 22

Haal op elke leeftijd het beste uit jezelf
Leonie van den Tol heeft de themaworkshop 

‘Brein & Leeftijd’ samengesteld. Hierin 

wordt dieper ingegaan op leeftijd specifi eke 

kenmerken van het brein en hoe je op iedere 

leeftijd het brein optimaal kunt gebruiken.
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De gemeenteambtenaren hebben nog juist op de valreep 

een nieuwe Cao gekregen. Met ingang van 1 januari 2012 

wordt hun loon met één procent verhoogd en met ingang 

van 1 april met datzelfde percentage. Daarnaast ontvangen 

zij een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro. 

Ook worden ze bij ontslag langer begeleid bij het vinden 

van ander werk en is afgesproken dat gemeenten minder 

vaak externen inhuren. Ondertussen is er voor de 

Rijksambtenaren nog steeds niets fatsoenlijks afgesproken. 

Praten doen we slechts over de werking van het Sociaal 

Flankerend Beleid. Overigens lijken die gesprekken wel de 

goede kant op te gaan. Dit geeft aan dat we met het 

‘open houden van de lijn’ en verder praten een juiste 

keuze hebben gemaakt.

Ik vraag me af wat het mislukken van het Catshuisoverleg 

nu betekent voor ons. Hoe zal het verdergaan met de 

voorgenomen bezuinigingen? Heeft minister Spies (in 

tegenstelling tot Donner) dan wel het lef om een goede 

Cao voor haar ambtenaren af te spreken? En wat gaat 

onze directeur-generaal Peter Veld doen? Zal hij nu gaan 

laten zien dat hij als baas voor onze belangen wil 

opkomen? Vorig jaar februari heeft de NCF hem een 

petitie overhandigd. Deze was ondertekend door 

vijfduizend leden. De boodschap van onze petitie was: 

kijk niet alleen naar de kostenkant, maar let ook op de 

opbrengstenkant. Een jaar later duiden de berekeningen 

van het Centraal Planbureau op honderden miljoenen 

euro’s minder belastingopbrengsten. Je zou toch denken: 

een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering was dit jaar pittig in alle 

opzichten. We hebben samen scherpe discussies gevoerd. 

Daar worden we volgens mij alleen maar sterker van. 

Verder was ik enorm verrast, ik mag wel zeggen 

overweldigd, met het benoemd worden tot lid van 

verdienste van de NCF. Het komt niet vaak voor, maar ik 

was sprakeloos. Verderop in Bondig kunnen jullie meer 

lezen over deze dag. Met ruim honderd deelnemers was 

de opkomst goed bezocht. De volgende keer 

tweehonderd? 

Jullie voorzitter,

Albert van der Smissen

Van de voorzitter

Nieuwe ronde? Nieuwe kansen?
Op het moment dat ik dit schrijf is het Catshuisoverleg mislukt en stevent Nederland af op 
nieuwe verkiezingen. 

Albert van 

der Smissen

Tijdelijk vanaf mei 2012 toch weer extra 
stimuleringspremie bij vrijwillig vertrek
Om de uitstroom van medewerkers te bevorderen heeft 

de Belastingdienst besloten om ook voor 2012 een extra 

stimuleringspremie mee te geven bij vrijwillig vertrek. 

De extra stimuleringspremie kan worden toegekend 

vanaf 1 mei 2012 tot 1 januari 2013; dus niet met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Wat zijn de voorwaarden?

• Je moet uiterlijk 1 januari 2013 uit dienst gaan;

• Er moet sprake zijn van een dienstbelang;

•  Er moet fi nanciële ruimte zijn voor toekenning van 

de premie.

Wat is de hoogte van de stimuleringspremie?

Als je korter dan 5 jaar in dienst bent, dan bedraagt 

de premie 3 maandsalarissen. Ben je 5 jaar of langer in 

dienst, dan bedraagt de premie 4,8 maandsalarissen. 

De premie kan maximaal 40% van je bruto jaarsalaris 

bedragen en is gemaximeerd op 17.000 euro.

Geldt de premie ook bij FPU-ontslag of pensionering?

Ja. Er gelden echter wel voorwaarden. Zo moet je 

op de datum van ontslag jonger zijn dan 63 jaar en 

4 maanden en je kan de premie alleen in ABP Extra 

Pensioen storten, waarbij je rekening moet houden dat 

de storting is gemaximeerd op de toelaatbare fi scale 

ruimte.
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Meld je aan voor de starterscursus 
medezeggenschap
Als lid van de ondernemingsraad ben je betrokken bij 

alles wat in de organisatie speelt. Je leert de dienst van 

dichtbij kennen, denk maar aan de organisatie en de 

manier waarop besluitvorming plaatsvindt. Om het nog 

maar niet te hebben over de nieuwe structuur van de 

medezeggenschap die er aan zit te komen. Maar dat is 

nog niet alles. Hoe zit het met de relatie tussen de NCF, 

als bond, en jou als ondernemingsraadslid? De NCF is als 

bond vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg 

Belastingdienst (GOBD) en het Sectoroverleg Rijk (SOR). 

Als ondernemingsraadslid heb je regelmatig overleg met 

de bestuurder. Dat vraagt om vergader,- en onder-

handelingstechniek. Zo kun je elkaar de argumenten 

door de strot duwen, maar je kunt elkaar tijdens het 

gesprek ook ontmoeten. Kun je adequaat tegenspel 

leveren als je merkt dat de bestuurder niet is gehinderd 

door enige vorm van inhoudelijke kennis?

Starterscursus
Je kunt het ondernemingsraadwerk gerust een baan op 

zich noemen, waarin veel te doen en te leren is. Om je 

daarbij te helpen gaat de NCF in juni, voor potentiële 

ondernemingsraadsleden, een startercursus organiseren. 

Dit is de kans om jezelf te oriënteren en te bekijken of 

actief worden in de ondernemingsraad echt iets voor jou 

is. Bovengenoemde onderwerpen komen uiteraard aan de 

orde. Door deelname aan deze cursus zet je de eerste 

stappen in de wereld van de ondernemingsraad. 

Maar daar blijft het niet bij. De NCF steunt je ook in je 

verdere ontwikkeling als ondernemingsraadslid, via 

cursussen en themadagen. Kennis halen, kennis brengen 

en kennis verbinden om zo goed mogelijk de belangen 

van de medewerkers te behartigen, daar zijn we van.

Wil je meer informatie over medezeggenschap? Kijk dan 

op www.ncf.nl Aanmelden voor de starterscursus doe je 

door een mail te sturen naar margreetmook@ncfned.nl

Hartelijk gefeliciteerd! Ben je blij?
‘Dank je wel, natuurlijk vind ik het leuk en het aardige 

is dat ik gevraagd ben; ik hoefde niet te solliciteren. 

Maar het is wel een beetje betrekkelijk, hoor. 

De functie van voorzitter rouleert namelijk elk jaar. 

Het ene jaar is iemand van de werkgeverszijde 

voorzitter en het andere jaar een vertegenwoordiger 

van de werknemers.’ 

Wat doet de voorzitter?
‘Ik moet er voor waken dat de woordvoerders niet te 

lang van stof zijn. Overigens is dat niet zo moeilijk, want 

er zijn er meestal maar twee; Jan Willem Dieten namens

de werknemers en één woordvoerder namens de 

werkgevers. Ik heb ook een vinger in de pap bij het 

vaststellen van de onderwerpen die besproken zullen 

worden. Het nadeel van een voorzitter is dat die niet 

meer zo intensief aan de discussie kan meedoen. 

Vergaderen doen we één keer per maand, in een 

neutraal vergadercentrum in Den Haag.’

Je bent jong (of oud) en je wilt wat! Dan is kandidaatstelling voor de ondernemingsraad 
een uitdaging die je uitstekend aan kunt gaan. Het collectief behartigen van de belangen 
van je collega’s heb je hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd houd je rekening met het 
belang van de organisatie. 

Welke zaken komen op de agenda?
‘Nou, in ieder geval de uitwerking van het zogenaamde 

pensioenakkoord, waarin de verhoging van de AOW-

leeftijd is opgenomen. We gaan een aantal mogelijk-

heden verkennen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de 

Pensioenkamer besluit om voor het ouderdomspensioen 

vast te houden aan de huidige pensioengerechtigde 

leeftijd van 65 jaar. Dan heb je namelijk een gat met de 

AOW-leeftijd. Bij deze discussie speelt ook de stijgende 

levensverwachting een rol. Want iedereen is blij dat hij 

of zij ouder wordt, maar dat kost wel geld.’

De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard 

en inhoud van het pensioenreglement zoals dat 

geldt voor het personeel van de overheid en het 

onderwijs en is ondergebracht bij het ABP. 

De uitvoering van het reglement, het vaststellen van 

de hoogte van de premie, het beleggingsbeleid en 

de mate van indexatie, vallen echter onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van het ABP.

NCF is medezeggenschap

Medezeggenschap is NCF

Al heel lang vertegenwoordigt Marianne Wendt de leden van de NCF bij het overleg over 

de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling. Zo zit zij dus aan tafel met de 

minister van Binnenlandse Zaken als het bijvoorbeeld over de CAO gaat én is zij lid van de 

Pensioenkamer. Onlangs is zij benoemd tot voorzitter van de Pensioenkamer. 

Marianne Wendt, voorzitter Pensioenkamer

Het laatste 

nieuws lees je 

op www.ncf.nl

Arjan van 

der Stelt

Jacques

van Kesteren
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Wat was er gebeurd?
Een vrouwelijke collega had een 

klacht tegen hem ingediend omdat 

hij haar, tegen haar wil, zou hebben 

aangeraakt. Daarnaast zou hij 

vunzige opmerkingen tegen haar  

hebben gemaakt. De leidinggevende 

was onmiddellijk in actie gekomen 

en had Mohammed direct geschorst. 

De toegang tot het gebouw werd 

hem ontzegd en gelijktijdig werd er 

een disciplinair onderzoek gestart. 

Met het ongeloof nog zichtbaar in 

zijn ogen, vertelt Mohammed dat hij 

zich van geen kwaad bewust is. 

Ook heeft hij  geen idee wie de 

klacht heeft ingediend. De kwestie 

heeft er inmiddels wel voor gezorgd 

dat sommige collega´s niet meer met 

Mohammed willen praten en dat de 

relatie met zijn vrouw onder zware 

druk is komen te staan. 

Alles behalve zorgvuldig
Al snel blijkt dat een naaste collega 

de klacht had ingediend. Samen met 

de verklaring van een andere collega 

meent het management na het 

afronden van een onderzoek, 

genoeg redenen te hebben om een 

voorstel tot onvoorwaardelijk 

strafontslag te doen bij het Ministe-

rie van Financiën.Dit onderzoek is 

naar het oordeel van de juristen van 

de NCF alles behalve zorgvuldig 

verlopen. Wij konden dan ook 

namens Mohammed, een aanzienlijk 

aantal punten aandragen waaruit 

bleek dat de inhoud van de klacht 

helemaal niet kon kloppen. Het 

managementteam van de eenheid 

houdt echter voet bij stuk. 

Zo weigert zij om de collega´s te 

horen die ook bij het vermeende 

incident aanwezig waren geweest. 

De onduidelijkheden in de klacht 

van de collega en de verklaring van 

een andere collega, zijn voor het 

managementteam geen reden voor 

nader onderzoek. De betrokken 

dame was volgens hen dusdanig 

aangeslagen door het voorval, dat 

van haar niet kon worden verwacht 

dat er geen enkele tegenstrijdigheid 

in haar verklaring zat. ‘Barbertje’ 

moest en zou hangen!

Nader onderzoek
De juristen van de NCF procedeerden 

met succes verder. Onzorgvuldig 

omgaan met een ernstige aantijging, 

mag je van een integere werkgever 

niet verwachten. Niet alleen de 

ambtenaar moet zich gedragen zoals 

een goed ambtenaar dat betaamt, 

ook de Belastingdienst moet zich als 

werkgever aan deze norm houden. 

Gelukkig was er in de vervolgproce-

dure wel een kritische blik aanwezig 

bij de werkgever. Uit nader onder-

zoek bleek dat er van alle beschul-

digingen dusdanig weinig overbleef, 

dat er helemaal geen onvoorwaar-

delijk strafontslag kon worden 

opgelegd. Toch hebben dit soort 

zaken een onbevredigende uitkomst. 

Vaak blijft het onduidelijk wat nu de 

werkelijke reden is geweest voor het 

indienen van de klacht. Dit maakt 

dat ook wij als juristen ondanks het 

behaalde succes met een vervelend 

gevoel blijven zitten.

Oproep
Vanwege de grote impact die dit 

soort zaken heeft op zowel het 

slachtoffer als op de dader, is extra 

zorgvuldigheid vereist. Van een 

werkgever mag dan ook worden 

verwacht dat zij een klacht over 

ongewenste omgangsvormen met 

uiterste zorgvuldigheid behandelt. 

Dit betekent dat er ook zorgvuldig 

moet worden omgegaan met het 

relaas van de ‘vermeende’ dader. 

In de praktijk blijkt echter dat dit 

niet altijd gebeurt. Op deze manier 

kan een werkgever een collega die 

hem niet aanstaat een fl inke hak 

zetten. Ik doe dan ook namens de 

juristen van de NCF een oproep aan 

alle managementteams en de 

afdeling juridische zaken bij het 

Ministerie van Financiën: ‘Bekijk alle 

verklaringen van alle partijen van 

meerdere kanten en blijf kritisch.’ 

Met Mohammed is het gelukkig 

helemaal goed gekomen. Zijn naam 

is gezuiverd en ook zijn relatie heeft 

de storm overwonnen. Onlangs 

kwam ik hem nog tegen en bleek 

hij weer als vanouds te kunnen 

lachen.

Mohammed was een aimabele en amicale man. Het type collega dat altijd gezellig is, nooit 
om een praatje verlegen zit en daarnaast ook nog eens hard kan werken. Toen hij contact 
opnam met de juristen van de NCF, was er van zijn sterke persoonlijkheid  weinig meer 
over. Aangeslagen meldde Mohammed zich op ons kantoor.

Ongewenste omgangsvormen

Extra zorgvuldigheid vereist

Jacqueline 
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Vlag
De lucht is blauw, de vlag wappert en Jean Debie heeft 

zijn stropdas afgedaan. Ja, op de eerste lentedag 

gebeurt er altijd wel iets. Het is de vlag van de VBM/NOV, 

bovenop het kantoorpand, gelegen in een buitenwijk 

van Den Haag. De VBM/NOV is een vakbond voor 

defensiepersoneel en is evenals de NCF en nog 25 

vakbonden in de sectoren rijk, provincie, gemeenten, 

onderwijs, zorg en politie, aangesloten bij het Ambte-

narencentrum (AC). Het AC, met ongeveer 55.000 leden, 

heeft onderdak in het gebouw van de VBM/NOV. Het 

bestaan van het AC is belangrijk, want alleen onder deze 

vlag kunnen de aangesloten, categoriale vakbonden, 

meedoen aan het overleg over de arbeidsvoorwaarden. 

Malieveld
Jean Debie heeft een verleden bij defensie. Hij was 

offi cier bij de Koninklijke Landmacht, maar houdt zich nu 

volledig bezig met belangenbehartiging. Hij is zowel 

voorzitter van de VBM/NOV als van het Ambtenaren-

centrum. Een dubbelfunctie die, zo zegt hij, goed is te 

combineren. Ik spreek hem in zijn hoedanigheid van 

voorzitter van het AC. Debie begon zijn ambtelijke 

loopbaan bij de politie. Geen vreemde stap in zijn familie 

- dat deden er namelijk meer - hoewel zijn vader koos 

voor de kolenmijn Emma en zodoende meehielp om het 

zwarte goud naar boven te halen. Debie woont in 

Landgraaf in Zuid Limburg. Door de grote afstand tussen 

zijn woning en Den Haag reist hij niet altijd dagelijks op 

en neer. Soms is hij een week van huis. Sinds november 

2009 is hij voorzitter van het AC. Als antwoord op de 

vraag hoe dat bevalt begint hij over de actiedag van 

17 februari 2011 op het Malieveld. 

‘Dat was voor mij een heel belangrijke dag. Ik heb daar 

gezegd dat je niet blijvend kunt bezuinigen op ambte-

naren. Ik stoor me ontzettend aan de manier waarop 

politici de ambtenaar neerzetten als iemand waar je 

niet veel aan hebt en waar je iedere keer op kunt 

bezuinigen. Kennelijk vinden zij dat de ambtenaar te 

De afschaffi ng van de ambtelijke rechtspositie ligt hem zwaar op de maag. Het kabinet 
voert voor de overheid ook nog eens de nullijn door en de rijksambtenaren hebben nog 
steeds geen nieuwe CAO. Het lijkt wel of niemand meer van ambtenaren houdt. 
‘En toch zijn zij het smeermiddel van de samenleving’, zegt Jean Debie, voorzitter van 
het Ambtenarencentrum.

Interview Jean Debie   

Ambtenaren zijn geen 
‘gewone’ werknemers

Dat was voor mij een 
heel belangrijke dag.

“ “
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weinig toegevoegde waarde heeft en dat er altijd te veel 

van zijn. Maar ik zeg dat de ambtenaar hét smeermiddel 

is om een samenleving op een goede manier te laten 

functioneren.’

Invloed
In 2011 woedde in Nederland de discussie over het 

pensioenakkoord. Deze discussie vond in hoofdzaak 

plaats in de Stichting van de Arbeid (STAR) en omdat het 

Ambtenarencentrum daar geen lid van is keken haar 

leden aan de zijlijn toe. De vraag is natuurlijk hoe dat 

nou zit, waarom hoort het AC daar niet bij? Jean Debie: 

‘Het AC is niet aangesloten bij een vakcentrale en is het 

zelf ook niet. En dan zit je niet in de STAR. De overheids-

vakbonden, zoals het AC, zijn verenigd in de Raad voor 

het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Dit orgaan 

adviseert het Kabinet en de Tweede Kamer over allerlei 

zaken die het overheidspersoneel aangaan. Ook is de 

ROP verantwoordelijk voor de aard en inhoud van de 

pensioenregeling.’ De vraag of het dan niet jammer is dat 

het AC niet aan de discussie over het pensioenakkoord 

kon meedoen, beantwoordt hij na enig nadenken, 

bevestigend. 

‘Het is inderdaad jammer dat we niet aan tafel zitten als 

het om grote maatschappelijke thema’s gaat, zoals het 

pensioenakkoord. We moeten helaas vaststellen dat we 

de ideeën van onze leden daar niet kunnen inbrengen. 

Wat we uiteraard wel doen is het voeren  van een 

politieke lobby. Aan de andere kant moeten we ons 

afvragen of het verstandig is om in een vakcentrale, zoals 

de FNV, CNV en de MHP te participeren. Wat kan voor 

ons het belang zijn om als publieke sector, aansluiting te 

zoeken bij een vakcentrale die in hoofdzaak de marktsector 

bestrijkt? Maar goed, die discussie gaan we voeren.’ 

Eerlijke verdeling pensioenlasten
Jean Debie vindt dat het huidige pensioenstelsel niet 

meer goed houdbaar is. ‘Het huidige systeem heeft er 

toe geleid dat er al jarenlang geen indexering van de 

pensioenen is en dat de langetermijnrente, vanuit 

economisch oogpunt, zo laag mogelijk moet zijn om 

bedrijven weer economisch herstel te geven. Maar die 

lage rente heeft weer enorme gevolgen voor de 

verplichtingen die pensioenfondsen hebben. Op een 

gegeven moment moeten we het hebben over de vraag 

op welke wijze werkgevers en werknemers een pensioen-

stelsel kunnen maken waarvan jongeren, ouderen en 

Jean Debie

Geboren: op 14 februari 1964 in Heerlen.

Woont: met echtgenote en dochter (14) in Landgraaf.

Carrière: politieambtenaar; offi cier Koninklijke 

Landmacht, was bij de veldartillerie onder meer 

pelotonscommandant en plaatsvervangend batterij 

commandant; uitgezonden geweest naar Bosnië-

Herzegovina Hoofd Sie S4 met IFOR 1; sinds 2003 

vakbondsbestuurder.

Favoriete boek: leest vooral rapporten. (bijv. over de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt)

Favoriete muziek: jazz; niet alleen luisteren, maar 

vooral spelen op de saxofoon (alt en tenor), klarinet 

en dwarsfl uit; deed dat ook in de bigband Swing 

Design uit Maastricht, waarvan hij voorzitter is.

Het is inderdaad 
jammer dat we niet 

aan tafel zitten...

“ “
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gepensioneerden, het gevoel hebben dat er een eerlijke 

verdeling is van de lusten en de lasten. Op dit moment 

wordt er in de Pensioenkamer over de uitwerking van het 

pensioenakkoord gesproken. Daar zit het Ambtenaren-

centrum ook aan de onderhandelingstafel.’

Afbraak ambtelijke rechtspositie
Als de initiatiefwet ‘Wet normalisatie rechtspositie 

ambtenaren’ ter sprake komt, reageert Debie als door 

een adder gebeten. ‘Ik noem die wet pure afbraak van 

de ambtelijke rechtspositie! Want dat is het. De indieners 

van het wetsvoorstel hebben er met ‘normalisatie’ dan 

wel een keurig woord voor gevonden, maar als je daar 

heel goed naar kijkt is het echt alleen maar afbraak.’

Zoals bekend willen de volksvertegenwoordigers Koser 

Kaja en Van Hijum de ambtenaren gelijk stellen aan 

‘gewone’ werknemers. Het ambtenarenrecht moet 

daarom zoveel mogelijk worden gelijkgetrokken met het 

burgerlijke arbeidsrecht. Het AC wijst die voorstellen af. 

Jean Debie: ‘De ambtelijke rechtspositie, inclusief de 

eenzijdige aanstelling, moet juist gehandhaafd blijven. 

Die is namelijk van belang om de ambtenaar opdracht te 

kunnen geven om in het algemeen belang iets tegen 

burgers te ondernemen, die dat niet willen. Bijvoorbeeld 

op basis van een bouwbesluit of op basis van een fi scaal 

akkefi etje. De ambtenaar heeft meestal te maken met 

geweld, dwang en drang en heeft daarom bescherming 

nodig van de overheid. Ook een belastingambtenaar, die 

het geld voor de staat int, heeft met dwang te maken. 

De verschillende achterbannen van het AC roepen: Ik ben 

ambtenaar, ik voel me als dienaar van het algemeen 

belang en daar past de ambtelijke rechtspositie bij en 

alles wat daarbij hoort. Dat ligt bij hen heel gevoelig.’

Rechtszaak?
Het zit de AC-voorman dwars dat de vakbonden niet 

vooraf met de indieners van het wetsvoorstel overleg 

hebben kunnen voeren. ‘Wanneer door wetgeving 

individuele rechten in het nadeel van de ambtenaren 

veranderen, behoren wij voorafgaand met de minister 

tot goede afspraken te komen. En die afspraken moeten 

dan meegenomen worden in het wetgevingsproject. 

Wij willen dus tevoren met de werkgever aan tafel zitten. 

Er moet sprake zijn van een open en reëel overleg.’

Debie erkent dat in het geval van de ambtelijke status 

zich een complicatie voordoet. De initiatiefwet is immers 

niet van het kabinet maar van de Tweede Kamer. 

‘Inderdaad, dat maakt het anders en de initiatiefnemers 

zeggen dan ook dat zij met de bonden geen overleg-

verplichting hebben.’ Wat kunnen de bonden dan nog 

doen als het wetsvoorstel toch aangenomen wordt, en 

daar ziet het wel naar uit? Komt er dan een rechtszaak 

tegen de volksvertegenwoordiging? Jean Debie laat 

doorschemeren dat de bonden niet van plan zijn zich er 

bij neer te leggen. ‘Ik kan hier verder niets op zeggen, 

maar we denken wel na over de stappen die we even-

tueel kunnen ondernemen.’

Niet alles verloren
De initiatiefnemers wilden de afschaffi ng van de 

ambtelijke rechtspositie van de ene op de andere dag 

laten ingaan. Dit viel bij de bonden niet in goede aarde. 

Jean Debie legt uit wat er dan zou gebeuren. ‘Het is dan 

zo dat de ambtelijke rechtspositie, zoals o.a. in de ARAR 

beschreven, op 31 december nog van toepassing is maar 

dat op 1 januari iedereen onder het kale arbeidsrecht 

valt. Een heleboel afspraken zouden vervallen. 

En dat zijn afspraken op veel terreinen.’ Hij somt op:  

‘integriteits-beleid, gedragscode, de ambtseed, de 

aanstelling, de klokkenluidersregeling, het openbaar 

maken van nevenfuncties, de terugkommogelijkheid als 

je de politiek ingaat, ontslag, onderzoek naar geschikt-

heden en bekwaamheden, wachtgelden, diensttijden, 

verlof, vakantie, voorziening in verband met bescherming 

van zieken. Alle afspraken over deze onderwerpen 

zouden allemaal in één keer vervallen. Dat betekent dus 

een buitengewone verslechtering van de rechtspositie 

van de ambtenaren. De bonden hebben gezegd dat dit 

niet waar kan zijn want dan zouden de werkgevers wel in 

een zeer riante positie terechtkomen. En dat houdt in dat 

wij de komende jaren, vanaf het moment van invoeren 

van de wet, behoorlijk wat gevechten zouden moeten 

leveren om weer tot een behoorlijk arbeidsvoorwaarden-

pakket te komen. Gelukkig hebben de indieners van het 

wetsvoorstel dit probleem onderkend. Zij hebben 

toegezegd dat de huidige ambtelijke rechtspositie wordt 

beschouwd als een CAO op 31 december, die vervolgens 

op 1 januari overgaat voor de toekomst.’

Vanavond bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel 

‘Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren’. Mogelijk 

bombarderen de volksvertegenwoordigers de ambtena-

ren vandaag al tot ‘gewone’ werknemers. Jean Debie zal 

het debat via het internet volgen. Nu doet hij zijn iPad 

uit. Het is lunchtijd en de volgende afspraak zal zich niet 

lang daarna aandienen. Hij trekt zijn jas aan - de wind is 

best wel fris - en doet zijn stropdas om. ‘Dat is wel zo net-

jes op de foto.’

Jacques

van Kesteren

En dat zijn afspraken 
op veel terreinen.

“ “
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Intensivering kenniswerk
Ons werk bestaat tegenwoordig 

voor een groot deel uit kenniswerk. 

We hebben er (bijna) allemaal mee te 

maken. Negentig procent van alle 

huidige banen draait om het vinden, 

het bewerken en het verspreiden van 

informatie. We krijgen op verschil-

lende niveaus steeds meer informatie 

tot ons, die we in steeds kortere tijd 

verwerken. Denk maar aan complexe 

rapporten of projecten, een leven 

lang leren en daarnaast nog eens de 

mogelijkheden van de sociale media. 

Voor onze hersenen is het een uit-

dagende tijd. In de huidige werkom-

geving is slim gebruik van ons brein 

daarom haast een noodzaak 

geworden.

Brein & Leren
Ons brein is een web van hersen-

cellen, die onderling verbindingen 

met elkaar aangaan. Op deze manier 

vormt zich een netwerk. Als je leert 

of (nieuwe) informatie verwerkt, dan 

worden er nieuwe verbindingen 

aangelegd. Dit is een fysiek proces. 

Op hersenfoto’s is te zien, dat er (bij 

gezonde hersenen) op elke leeftijd 

nieuwe hersenverbindingen en ook 

nieuwe hersencellen worden aan-

gemaakt. Leren is niet aan leeftijd 

gebonden. Het gaat op elke leeftijd 

door. In het reeds aanwezige netwerk 

ligt jouw ervaring besloten. Hoe meer 

ervaring jij hebt, hoe meer netwerk 

er al ligt.

Brein & Fysieke verandering
In de loop van het leven verandert 

ons brein fysiek. Daarmee heeft elke 

breinleeftijd sterke punten, aan-

dachtspunten en kansen. Het jonge 

In 2010 verscheen in ons vakbondsmagazine een artikel over de workshop TrainYourBrain, 
waarin Leonie van den Tol en Harrie Custers ons vertelden hoe de deelnemers door 
effi ciënter gebruik te maken van het brein, informatie slimmer en makkelijker konden 
verwerken. Sindsdien hebben zij veel ervaring opgedaan waaruit nieuwe inzichten 
zijn voortgekomen. Uit de nieuwe inzichten en de tegenwoordige stand van zaken op 
breingebied heeft Leonie van den Tol de themaworkshop ‘Brein & Leeftijd’ samengesteld. 
Hierin wordt dieper ingegaan op leeftijd specifi eke kenmerken van het brein en hoe je op 
iedere leeftijd het brein optimaal kunt gebruiken. Elke leeftijd heeft kansen, als je maar 
weet waar die liggen. Hou je vast!

TrainYourBrain Themaworkshop Brein & Leeftijd

Haal op elke leeftijd het 
beste uit jezelf

Leonie van den Tol en Harrie Custers  
Leonie van den Tol (foto) is werkzaam bij Belastingdienst/Douane/

Landelijk kantoor. Daarnaast is zij trainer bij Belastingdienst/Impuls. Zij 

heeft veel ervaring in het begeleiden van leertrajecten. Onder andere 

als studie-begeleidster op de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Harrie Custers is Ambassadeur voor Ontmoeten, Ontwikkelen, Ontregelen 

en Verbinden Daarnaast is hij coach bij Belastingdienst/Impuls.
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brein is in de optimale staat om zich 

snel en veel nieuwe dingen eigen te 

maken. Dat zie je het beste bij 

kinderen. Zij kunnen ontzettend 

goed nieuwe informatie opnemen. 

Speel maar eens memorie met een 

(klein) kind. Grote kans dat de kleine 

van je wint. Ook de jonge werknemer 

ervaart het voordeel van het veel en 

snel nieuwe informatie tot zich 

kunnen nemen. Bij het uitdenken van 

vernieuwende zaken zijn jonge 

hersenen dan ook in het voordeel. 

Het gedeelte van het brein dat is 

betrokken bij taken zoals planning en 

vooruitdenken, ontwikkelt zich nog 

sterk tussen het achttiende en 

vierentwintigste levensjaar. Daar 

wordt het in de loop der jaren steeds 

beter in. Ouderen zijn meesters in 

patroonherkenning. De ervaring die 

zij in hun (werkende) leven hebben 

opgedaan, ligt besloten in de 

bestaande netwerken van het brein. 

Op hersenfoto’s is te zien, dat 

naarmate we ouder worden, de dicht-

heid van onze hersenverbindingen 

toeneemt. Dit zorgt ervoor, dat 

ouderen gerichter met vraagstukken 

aan de slag gaan. Wijsheid komt zo 

met de jaren. Jong en oud, met elk 

hun eigen specialiteit, vullen elkaar 

uitstekend aan.

 

Leeftijd & Leren
Leren is dus mogelijk op iedere leef-

tijd. Wat verschilt is de manier waar-

op en het tempo. Op latere leeftijd 

onthouden en leren mensen niet 

minder goed (al ervaart men het 

soms zo), maar je hebt simpelweg 

meer tijd nodig om jezelf nieuwe 

zaken eigen te maken. Vaak heb je 

ook meer tijd nodig om de opge-

slagen informatie op te halen. Als je 

jezelf die tijd gunt, dan blijf je nieuwe 

dingen leren tot op iedere leeftijd. 

Jaag jezelf niet op. Als je ontspannen 

bent, dan leer je het beste. Stress 

verlaagt de prestatie. Een ander 

advies is om de leerstof, of de te 

verwerken informatie, strategisch aan 

te pakken. Door een breinvriendelijke 

aanpak van informatie gaat het 

leerproces beter, effi ciënter en kost 

het je ook nog eens minder energie. 

Deze aanpak, inclusief praktische 

tools en hulpmiddelen, kun je 

ervaren in de workshop TrainYour-

Brain. In de workshop doen deelne-

mers ook een geheugenoefening. 

Oudere collega’s scoren daarop 

meestal veel beter dan dat ze zelf 

vooraf hadden verwacht.

Hersentraining = fi t brein
Als je veel sudoko’s maakt, word je 

beter in het oplossen van sudoko’s. 

Echter, je verbetert daarmee niet het 

algemeen lerend vermogen. Wat wel 

helpt, is een actieve en interessante 

levensstijl, waarbij je zoveel mogelijk 

gebruik maakt van jouw vaardighe-

den (‘use it or lose it’). Hoe gevarieer-

der de hersenen kraken, hoe meer 

van deze vaardigheden intact blijven. 

Nieuwe dingen leren is een van die 

vaardigheden. Leren is niet alleen 

leuk en verrijkend; nieuwe dingen 

blijven doen is ook nog eens goed 

voor het brein. Daarnaast help je 

jouw brein door ook fysiek actief te 

zijn. Regelmatig sporten of een stukje 

wandelen (bijvoorbeeld: lunch-

wandelen) helpt. Het verhoogt de 

bloedsomloop en daarmee de 

toevoer van zuurstof naar het brein. 

Dit maakt dat je je direct beter kunt 

concentreren. Daarnaast stimuleert 

regelmatig bewegen de aanmaak 

van nieuwe hersencellen. Hierdoor 

verbeteren de prestaties ook op 

langere termijn. Ook door te letten 

op jouw voeding help je jouw brein. 

De schijf van vijf, met daarin vol-

doende gezonde vetten, zoals 

ongebrande nootjes, olijfolie, vette 

vis (zalm, haring) is een traktatie 

voor het brein.

ainYour-
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Trainingen & informatie  
De workshops zijn eendaagse trainingen, die momenteel beschikbaar 

zijn bij de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om coaching te volgen 

met gerichte training op de relevante hersengebieden. Aan de 

trainingen zijn geen kosten verbonden.

•  TrainYourBrain: succesvol veel informatie in korte tijd eigen maken 

•  TrainYourBrain, thema Brein & Leeftijd

Voor meer informatie daarover kun je contact opnemen met:

Leonie van den Tol - 06 18 60 01 74 - la.van.den.tol@belastingdienst.nl

Verder is meer informatie over de trainingen te vinden op:

• belastingnet.belastingdienst.nl/personeel/impuls/index

• impuls.pleio.nl/pg/groups/77727/impuls

Leonie van 

den Tol

Arjan van 

der Stelt
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Opening van de vergadering
Ad van Gaans opent de vergadering. Hij vertelt dat 

vandaag iets meer dan honderd leden en ereleden naar 

Deventer zijn gekomen. Dat is een nieuw record. Uit de 

zaal stijgt een spontaan applaus op. Daarna wordt een 

minuut stilte in acht genomen voor het overlijden van 

25 NCF-leden in 2011. Hun namen en hun sterfdata 

worden door middel van een beamer op een groot wit 

scherm in de theaterzaal geprojecteerd. Dit maakt 

zichtbaar grote indruk op de aanwezigen.

Onrust in Belastingland
Voorzitter Albert van der Smissen spreekt in zijn jaarrede 

zijn zorgen uit over de onrust die onder de medewerkers 

van de Belastingdienst heerst. Hiervoor zijn onder andere 

de salariële nullijn, de korting op het personeelsbestand 

en de wijziging van de ambtenarenstatus verantwoorde-

lijk. Het bevreemdt hem dat de actiebereidheid zeer 

gering is. Waar is dat aan te wijten? Het moet in deze zeer 

zware tijden toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld het 

Malieveld in Den Haag met tienduizenden collega’s te 

vullen? Misschien moeten we met zijn allen op zoek gaan 

naar andere wegen om positieve resultaten te behalen. 

Misschien is iedere bezoeker dan wel welkom in dit 

theater, maar zijn wij als medewerkers van de Belasting-

dienst nog wel welkom bij onze baas? En, hoe zal dat zijn 

in 2020?

De toekomst van de NCF
Alhoewel het ledenaantal nog steeds toeneemt - 386 

nieuwe leden in 2011 en 100 aanmeldingen in het prille 

begin van 2012 - is zelfgenoegzaam achterover leunen 

Op 19 april vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de NCF plaats, deze keer in de 
schouwburg van Deventer. Een belangrijke eyecatcher voor het theater én voor Deventer 
is de zogenaamde ‘toneeltoren’, waarvan de bovenste rand is voorzien van een op de 
theaterwereld geïnspireerde dichtregel: ’Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind 
de mens.’ Of de locatie juist om deze mooie woorden was uitgekozen, valt te betwijfelen. 
Het staat echter wel vast dat deze inspirerende woorden aansluiten bij de boodschap die 
onze vakbond wenst uit te dragen. ‘Warm, betrokken en dichtbij’.

Algemene Vergadering NCF

‘Breek de lucht, raak de grens, 
open de tijd, vind de mens.’

Het laatste 

nieuws lees je 

op www.ncf.nl



13Uitgave 7 - april 2012

geen optie. Een grote uitstroom als gevolg van de 

vergrijzing ligt op de loer. Het bestaansrecht van de NCF 

dient ook in de toekomst gewaarborgd te blijven. Er wordt 

actief geworven onder de nieuwe jonge collega’s. 

Daarnaast zal het zoeklicht ook gericht gaan worden op 

de medewerkers die bij de Belastingdienst gedetacheerd 

zijn, of worden, via uitzendbureaus (tijdelijke payroll-

ambtenaren). Zij krijgen stemrecht en mogen zich na 3 jaar 

verkiesbaar stellen als lid van de ondernemingsraad.

 

Personele aspecten
Vanwege zijn grote verdiensten voor de NCF wordt 

ledenadministrateur Rinus Oudeman in het zonnetje gezet 

en bijna bedolven onder een fl eurig bloemstuk. Hij wordt 

benoemd tot erelid. Tot op heden zijn negentien ereleden 

hem voorgegaan. Hij is er zichtbaar trots op. Daarna is het 

de beurt aan penningmeester Wim Zijlstra. Wim neemt na 

40 jaar afscheid van de NCF. Dat doet hij fi er en op zijn 

eigen manier; recht voor z’n raap. Tenslotte wordt Albert 

van der Smissen, die reeds 4 jaar de voorzittershamer 

hanteert, in het bijzijn van zijn vader, moeder, vrouw en 

twee dochters, uitgeroepen tot ‘lid van verdienste’. 

Spreekstalmeester Piet van Sintmaartensdijk kenmerkt 

Albert als ‘ja-maar-zegger’ (in de meest positieve zin van 

de betekenis), ‘vernieuwer’ (website, Bondig, iCommuni-

catie), ‘bedenker van ideeën’ en ‘aanpakker’. Daarnaast 

verwoordt Piet de betrokkenheid van Albert op komische 

wijze in het door hem bedachte spreekwoord: ‘Spreken is 

zilver, zwijgen is fout’.

De visie van de jeugd
Tijdens de middagpauze merkt de 22-jarige Sandra 

Dijkzeul op dat zij de arbeidsonrust bij haar collega’s bijna 

dagelijks onderkent. Desondanks is Sandra ook met 

andere zaken bezig. Jawel, een goede meid is op haar 

toekomst voorbereid. Zo zit zij bijvoorbeeld te wachten op 

de (grote) uitstroom van collega’s in 2015. Vanaf dat 

moment kan zij misschien eindelijk haar ambtelijke 

ambities gaan verwezenlijken. Nu heeft zij voornamelijk 

het gevoel dat zij niet kan doorstromen. De NCF draagt zij 

een warm hart toe. Ze probeert actief leden te werven op 

de werkvloer en is daarnaast deelneemster aan de 

NCF-Promotour.

De bestuurder in beeld
Edwin Janssens (portefeuillehouder Blauwe Kolom) geeft 

aan dat hij een ‘gevarieerde’ Algemene Vergadering heeft 

mogen meemaken. Als je hem over een jaar zou vragen wat 

op hem deze ochtend de diepste indruk heeft gemaakt, 

dan zou hij antwoorden dat Albert, ondanks alle emoties 

van dat moment, tóch rustig en gecontroleerd kon 

reageren op de soms ‘heftige’ verbale weerstand van 

enkele leden in de zaal. Chapeau! Een leermoment voor 

hem was de kwestie van het in vast dienstverband aanne-

men van personeel. De formele kant is in deze kwestie 

helaas onterecht buiten beeld gebleven. Terecht, dat daar 

kritische opmerkingen over werden gemaakt door enkele 

regiovertegenwoordigers in het publiek. ‘Dat ga ik de 

volgende keer beter aanpakken. Mae culpa.’
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Is werken voor de Overheid nog wel leuk in 2020?
Voordat het middagprogramma begint, krijgen de 

deelnemers gelegenheid om te lunchen. In de rij voor de 

broodjes gezond en krentenbollen schudden de deel-

nemers van de Algemene Ledenvergadering elkaar de 

hand, worden er grappen gemaakt en vertelt men elkaar 

wat er gaande is in de regio. De samenhorigheid is bijna 

tastbaar. Nadat de innerlijke mens is versterkt loopt de 

zaal weer vol voor het middagprogramma; een forum-

discussie. In het forum nemen plaats: Hans Blokpoel, 

Ron Niessen, Frans Douw en Margreet Mook. Onderwerp 

van discussie: ‘Is werken bij de overheid in 2020 nog leuk?’ 

Marianne Wendt, leidster van de discussie, betrekt 

onmiddellijk de aanwezigen bij de discussie door te stellen 

dat ambtenaren te kampen hebben met een imago-

probleem en dat er momenteel voor hen weinig 

bestaansrecht is in de Nederlandse samenleving. 

Armoede van zekerheid
Ron Niessen, emeritus bijzonder hoogleraar aan de Ien 

Dales Leerstoel aan de UvA, is kritisch. In zijn tijd als 

ambtenaar lag hij regelmatig overhoop met de toen-

malige Minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales. 

Volgens hem is het essentieel dat er een veilige omgeving 

bestaat waarin een ambtenaar zijn of haar Minister alles 

kan en mag zeggen. Gezien het huidige onrustige 

politieke klimaat en de ‘ontslagcultuur’, vraagt hij zich af 

of dit tegenwoordig nog wel mogelijk is. Hij schetst  ons 

een niet al te optimistisch toekomstbeeld. ‘De zekerheden 

die ambtenaren hebben komen op de tocht te staan, 

omdat zij steeds fl exibeler zullen worden ingezet. 

Armoede van zekerheid en zekerheid van armoede. 

Het onrustige sociale klimaat en de mogelijke ver-

slechtering van de ambtenarenstatus zorgen voor een 

niet al te optimistische toekomstvisie.’ Marianne vraagt de 

aanwezigen of de huidige bezuinigingen het minder leuk 

maken om voor de overheid te werken. Tachtig procent 

van de aanwezigen reageert bevestigend op haar vraag.  

Plezier in je werk
Mr. Frans Douw is directeur van vier gevangenissen in de 

kop van Noord-Holland. Voor zijn medewerkers is het van 

groot belang dat zij met plezier hun werk verrichten. 

Hij vertelt dat de gedetineerden veel respect hebben voor 

zijn medewerkers omdat zij merken dat de medewerkers 

zeer betrokken zijn bij hun dagelijkse werk. Daarbij spelen 

begrippen als collegialiteit en samenhorigheid een 

belangrijke rol. In de kantlijn spreekt hij zijn zorg uit over 

de ‘regeltjes-en-protocollen-cultuur’ in Nederland. ‘Regels 

zijn goed en noodzakelijk, maar we kunnen er ook in 

doorslaan. Wees creatief en denk zelf na. Dat gaat ons 

redden in de toekomst.’ 

Of valt het allemaal wel mee?
De derde spreker op de forumdiscussie is Mr. Hans 

Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingdienst, Ministerie 

van Financiën. Zijn gedachten: ‘De Nederlandse beroeps-

bevolking wordt kleiner vanwege het met pensioen gaan 

van de babyboomers. De collectieve sector is een kosten-

post en zal daarom in de toekomst ook kleiner moeten 

worden. We krijgen in de toekomst te maken met een 

‘andere’ ambtenaar. Hij of zij wordt fl exibel ingezet. 

De digitalisering zal zich in de toekomst verder voortzet-

ten en daarnaast moeten we ons meer bewust worden 

van ons ambtelijk optreden. De overheid zal klantvriende-

lijk zijn, maar repressief als dit nodig is. Hedendaagse 

werkvormen zullen zich in de toekomst gaan veranderen. 

De modelvorm van een manager met een aantal vaste 

medewerkers zal verloren gaan. Alles wordt fl exibel.’ 

Volgens hem zijn zingeving, verantwoordelijkheid en 

respect de belangrijkste peilers voor het werken bij de 

overheid. Ook pleit hij voor helderheid en het in gesprek 

gaan met elkaar. Een voorbeeld van bespreekbaarheid 

noemt hij een aantal bezuinigingen die hij ter discussie 

heeft gesteld. Marianne stelt de zaal de volgende vraag: 

‘Kost het jou je kop als je kritisch bent op je werk?’ 

Veertig procent is het met deze stelling eens. Hans 

Blokpoel benadrukt nogmaals dat het juist heel kostbaar 

is dat een werknemer zich veilig voelt en alles kan zeggen. 

Rijksdienst van de toekomst
Het is inmiddels behoorlijk warm geworden in de zaal. 

Mw. Drs. Margreet Mook, beleidsadviseur en vakbonds-

bestuurder bij de NCF en de sector Rijk van het Ambte-

narencentrum, is de laatste spreker van de middag. 

Margreet vertelt over de ‘Rijksdienst van de Toekomst’. 

‘We zijn in Nederland veel te politiek bezig. We zouden 

veel meer maatschappelijk en praktisch te werk moeten 

gaan.’ Als voorbeeld van de nieuwe overheid noemt zij het 

project ‘Sterk in je werk’, waarin het plezier in het werk 

voorop staat. Margreet is optimistisch over de toekomst. 

We hebben nog een hele generatie oudere medewerkers 

die hun kennis kunnen overdragen aan een hele nieuwe 

generatie. ‘Generatieleren’ noemt zij dat.

Peter van 

Diepen

Frank 

Verweij
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Wie en wat?
De stichting Terra Origin is actief in 

Gambia en stelt zich het organiseren 

van goed onderwijs tot doel, zodat 

de lokale bevolking zich kan ont-

wikkelen. Terra Origin is een nieuwe 

organisatie en heeft als visie dat de 

mensen in de ontwikkelingsregio’s 

zich op eigen kracht moeten kunnen 

ontplooien. Edgar en Momodou 

verzamelen, namens de stichting,  

schoolmaterialen zoals schriften, 

boeken, pennen, computers, 

meubelen en sportartikelen voor de 

basisschool Mbolet in Gambia. 

Een maal per jaar brengen zij zelf 

deze spullen naar deze school. 

Verder geven zij voorlichting en 

werven ze fondsen om projecten te 

kunnen fi nancieren. De uitvoering 

van projecten is belegd bij de 

partnerorganisatie in Gambia ‘Terra 

Origin Gambia Foundation’, die 

aldaar is opgericht door betrokken 

mensen.

Waarvoor?
Wat gaat stichting Terra Origin met 

de donatie doen? ‘Wij zorgen ervoor 

dat het geld en alle materiële hulp 

daar terechtkomt, waar het voor 

bedoeld is; bij de basisschool Mbolet. 

Mbolet is een dorp in de noordelijke 

provincie van Gambia en heeft 

ongeveer vijfduizend inwoners. 

Er is één basisschool in het dorp met 

294 leerlingen. De komende 5 jaar 

gaan we deze school ondersteunen 

door de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. Tijdens ons bezoek aan 

de school werd al snel duidelijk dat 

het niveau van het onderwijs te 

wensen over laat en dat zij echt 

ondersteuning kunnen gebruiken, 

om de kinderen een goede basis te 

geven voor een betere toekomst. 

Met behulp van de NCF-donatie 

kunnen wij ervoor gaan zorgen dat 

er een goede watervoorziening komt 

bij de school én dat de kinderen niet 

met een lege maag in de klas zitten. 

Verder gaan we ons richten op 

secundaire onderwerpen, zoals 

bijvoorbeeld het gebrek aan lokalen, 

waardoor de kinderen momenteel 

maar één dagdeel naar school 

kunnen, zodat andere kinderen het 

andere dagdeel naar school kunnen.’ 

Hoezo?
Momodou, je bent een van de 

oprichters van stichting Terra Origin. 

Wat bracht jou ertoe om dat initiatief 

te nemen? ‘Ik heb altijd de morele 

verplichting gevoeld om mijn 

thuisland te ondersteunen. Ik woon 

immers in een van de rijkste landen 

ter wereld. De verschillen zijn groot. 

In tegenstelling tot Nederland is 

onderwijs in Gambia niet vanzelf-

sprekend. Veel kinderen kunnen niet 

naar school omdat het voor de 

ouders gewoonweg onbetaalbaar is. 

Dat is ook niet verwonderlijk. 

Het gaat voor veel ouders om de 

keuze: voedsel kopen of de opleiding 

voor je kind betalen. Om structureel 

ondersteuning aan te bieden voor 

ouders en kinderen die in deze 

situatie leven heb ik, samen met 

collega Edgar Spekman, besloten de 

stichting Terra Origin op te richten.’ 

De NCF heeft er afgelopen Kerst voor gekozen om de warmte van onze bond ook uit 
te laten stralen naar humanitaire, maatschappelijke en sociale bestemmingen om ons 
heen. Ze verdeelde daarom duizend euro over een aantal goede doelen. Stichting Terra 
Origin was één van de ontvangers. Inmiddels heeft stichting Terra Origin de donatie in 
haar bezit. Momodou Danso is, samen met Edgar Spekman, medeoprichter van Terra 
Origin. Aan de hand van een drietal vragen vertelt Momodou meer over Terra Origin én 
het werk dat Edgar en hij ervoor doen.

NCF, bedankt voor de donatie

Stichting Terra Origin
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Meer informatie 

over activiteiten 

van Terra Origin 

is te vinden op

terraorigin.nl

Arjan van 

der Stelt

Momodou Danso en Edgar 

Spekman werken beiden voor 

de Belastingdienst/Centrale 

Administratie en zijn lid van de 

NCF. Momodou is trekker van 

de NCF-jongerenafdeling en is 

regiocoördinator landelijke 

diensten.
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Wat eraan vooraf ging
In november 2010 startten we de 

onderhandelingen over een nieuwe 

Cao met als belangrijkste eisen: werk-

zekerheid en een loonstijging. Al snel 

bleek dat BZK op geen enkele wijze 

aan onze eisen tegemoet wilde 

komen. Wij stelden BZK een ulti-

matum en begonnen met acties, 

waaronder een grote actie op het 

Malieveld in februari 2011. Maar BZK 

gaf geen duimbreed toe. Onder-

tussen was het jaar 2011 gestart 

zonder Cao. Het SFB liep nog door 

tot eind 2011, maar we vonden 

het toch verstandig om alvast de 

onderhandelingen over een nieuw 

SFB te starten. BZK wilde wel praten 

over een nieuw SFB, maar zag dat als 

onderdeel van de Cao-onderhande-

lingen. Wij vonden dat het SFB los 

stond van de Cao en dat we daar dus 

best aparte afspraken over konden 

maken. Uiteindelijk besloten we deze 

discussie te parkeren en inhoudelijk 

over het SFB te gaan praten. Dit 

hebben we gedaan tot na de zomer 

van 2011, zonder enig resultaat. BZK 

wilde een groot aantal verslechterin-

gen, waaronder een vermindering van 

de herplaatsingskandidaatduur, ver-

plichte plaatsing buiten de Rijksdienst, 

afbouw in salaris bij herplaatsing in 

een lagere schaal. Ook bleef BZK het 

SFB als onderdeel van de Cao zien. 

We kwamen niet veel verder. 

In september besloten we dat verder 

praten geen zin had. Het formele 

overleg kwam daarmee tot stilstand. 

Wij hebben daarna nog geprobeerd 

om via informele gesprekken de 

onderhandelingen over een SFB vlot 

te trekken, zodat we toch vóór 2012 

een nieuwe SFB zouden hebben. 

Helaas is dat niet gelukt. Het SFB liep 

af en BZK liet alle departementen 

weten dat zij met de bonden geen 

afspraken mochten maken.

Op 5 april hebben we de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw Sociaal 
Flankerend Beleid (SFB) weer hervat. Het was voor het eerst sinds meer dan een half 
jaar dat BZK en de bonden weer formeel met elkaar praten.

CAO en nieuw Sociaal Flankerend Beleid

Ontkoppeling SFB 
en CAO maakt verder 
onderhandelen mogelijk

Het laatste 

nieuws lees je 

op www.ncf.nl
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Overheidsuitgaven 2013
Volgend jaar mogen de over-

heidsuitgaven maximaal 3% 

hoger zijn dan de ontvangsten. 

Om deze Brusselse norm te 

halen moet de coalitie het 

begrotingstekort volgend jaar 

met ruim negen miljard euro 

terugdringen. Daarnaast is er 

nog de kabinetsambitie om 

begrotingsevenwicht te 

realiseren.

Lidstaten van de eurozone 

moeten voldoen aan de regels 

van het Stabiliteits- en 

Groeipact. Die regels bevatten 

twee belangrijke harde criteria:

•  De staatsschuld mag niet groter 

zijn dan 60% van het bbp.

•  Het fi nancieringstekort mag 

niet meer zijn dan 3%.

Als een land een te hoog 

tekort heeft, start de Europese 

Commissie een zogenoemde 

excessieve tekortprocedure. 

Het land dat in overtreding is, 

krijgt een deadline gesteld 

waarop het saldo weer op de 

maximale grens van 3% tekort 

moet staan. Overschrijdt een 

land die termijn, dan kan de 

Europese Commissie straffen 

opleggen aan dat land. 

Die straf kan bestaan uit een 

boete of het korten op bijdrages 

uit EU-fondsen. 

Nederland ging in december 

2009 de excessieve tekortproce-

dure in, en moet daarom uiterlijk 

in 2013 de begroting weer 

binnen de EU-marges hebben. 

De CPB-cijfers van maart jongst-

leden lieten zien dat dit zonder 

extra bezuinigingen niet lukt.

2012 laatste jaar ‘automatische’ salarisverhoging boven op 
het maximumsalaris 
Sinds 2010 wordt er een terughoudend beleid gevoerd bij de salaris-

verhoging boven het maximumsalaris van een medewerker op grond van 

‘uitstekend’ functioneren. Dit uitstekend functioneren moet blijken uit 

een onderbouwing via een beoordeling of een verslag voortgangs-

gesprek. De toekenning geldt dan slechts voor 1 jaar. Voor medewerkers 

die al jaren achtereenvolgend (meer dan 5 jaar) een toelage ontvingen, 

geldt nog de overgangstermijn van 3 jaar die uiterlijk 1 januari 2013 

afl oopt. Mocht je tot deze ‘overgangscategorie’ horen, dan krijg je dit 

jaar dus nog ‘automatisch’ de periodiek bovenop jouw maximumsalaris. 

Vanaf 2013 zal dit automatisme dus komen te vervallen en zal je alleen bij 

‘uitstekend’ functioneren en de onderbouwing daarvan, in aanmerking 

komen voor de periodiek boven het maximumsalaris.

Ontkoppeling SFB en CAO 
Maar er is wat veranderd in de 

opstelling van BZK. In het kennis-

makingsgesprek in maart met minister 

Spies heeft zij de bonden toegezegd 

dat zij niet meer vasthoudt aan het 

koppelen van een SFB aan een 

nieuwe Cao. Een goed SFB is voor 

onze leden van groot belang. Dat is 

ook wat onze kaderleden hebben 

aangegeven op de kaderdag in 

oktober vorig jaar en wat nog eens 

werd bevestigd door de leden via de 

ledenenquête eind 2011. Wij zijn 

daarom blij dat de onderhandelingen 

zijn hervat. Eén van onze belangrijk-

ste eisen voor het nieuwe SFB is 

werkzekerheid voor iedereen. 

Maar naast afspraken over werk-

zekerheid willen wij ook afspraken 

maken over het opvangen van de 

gevolgen van standplaatswijzigingen. 

Veel medewerkers gaan daar de 

komende jaren mee te maken krijgen. 

Dit komt door het beleid om de 

rijkskantoren te concentreren in 

57 steden. Daarnaast willen wij ook 

afspraken maken over andere 

voorzieningen, zoals een propor-

tionele ambtsjubileumgratifi catie 

bij dienstverlating. Prioriteit dus 

voor een nieuw Sociaal Flankerend 

Beleid.

En de Cao?
De CAO-bespreking is even in de 

wacht gezet. Dit pakken we als 

bonden weer op nadat we afspraken 

hebben gemaakt over het Sociaal 

Flankerend Beleid. Vanuit diverse 

hoeken komt de nullijn-roep voor 

ambtenaren. Nullijn overheid 

betekent ook dat er geen arbeids-

voorwaardenruimte wordt verstrekt 

voor infl atie. Dit betekent dus 

koopkrachtverlies. Indien de politiek 

(en niet de werkgever BZK) besluit 

om een null-ijn op te leggen, kan dit 

eenzijdig (dus zonder overleg met 

de vakbonden) plaatsvinden. 

Ondertussen heeft het kabinet al 

laten weten dat tegenvallers in de 

compensatie voor werkgeverslasten, 

zoals de verhoogde ABP-pensioen-

premie moet worden opgevangen in 

de arbeidsvoorwaardenruimte. 

Als die ruimte er niet is, dan zullen 

ministeries dit via de eigen bedrijfs-

voeringsruimte moeten oplossen. 

Dit komt bovenop de taakstellingen 

die de ministeries moeten realiseren, 

zo stelt minister Spies.

Angelique

Kansouh

leg met 

en. 

binet al 

ers in de 

verslasten, 

ensioen-

evangen in 
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Groot enthousiasme
Op de zevende etage van het gebouw van de Belasting-

dienst aan de Tesselschadestraat is duizendpoot Arie 

Nagel druk bezig met allerhande werkzaamheden. 

Surfend op het wereldwijde web en krochtend in de 

krakende systemen van de Belastingdienst, levert hij 

kraakheldere informatie aan voor de landelijke 

‘Strategische Verkenning Stichtingen en Verenigingen’ 

(STIVERS) en voorziet hij onze landelijke controlemede-

werkers van de meest uiteenlopende branchegerichte 

kennis. Met name de collega’s die controles instellen in 

de horecasector kunnen op de warme aandacht en 

gerichte kennis van Arie rekenen. Op mijn vraag of 

hij iets kan vertellen over zijn ambtelijke loopbaan, 

steekt Arie met groot enthousiasme van wal. ‘Ik ben op 

1 augustus 1964 begonnen bij de Belastingdienst in het 

voormalige belastingkantoor aan de Oostergrachtswal in 

Leeuwarden. In 1971 ben ik getrouwd en zijn wij in mijn 

geboorteplaats Franeker gaan wonen. In 1972 volgde op 

jonge leeftijd mijn bevordering tot commies. Dat leidde 

tot een verplichte verhuizing naar de regio Dokkum. 

In die tijd was het gebruikelijk dat je verhuisde naar de 

plaats waar je werkte. Eind 1989 werd het kantoor 

Dokkum opgeheven en werd ik vervolgens overgeplaatst 

naar Leeuwarden. Er volgde weer een verhuizing maar 

tot aan de dag van vandaag werk en woon ik nog steeds 

in Leeuwarden. In Dokkum heb ik kennis gemaakt met 

het vakbondsleven. Een tijdlang heb ik daar deel uit-

gemaakt van het plaatselijk bestuur van de ABVA/Kabo. 

Vanwege mijn indruk dat binnen deze vakbond de 

belangen van de Belastingdienstmedewerkers op de 

tweede plaats kwamen, ben ik vrij snel overgestapt naar 

de NCF. Daar ben ik nog steeds lid van.’

Creativiteit
In eerste instantie kon Arie aan de slag gaan in de 

aanslagregeling. Zodoende maakte hij de beginfase mee 

van de val van de Tilburgsche Hypotheekbank (THB). 

Vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen bij deze bank, 

ontstond er een behoefte aan controlemedewerkers. 

‘Omdat controlewerkzaamheden mij avontuurlijker leken 

dan de werkzaamheden in de aanslagregeling, heb ik 

Onlangs gaf Hans Blokpoel zijn mening over de oudere werknemer. Het was klaarblijkelijk 
niet zijn bedoeling om openlijk zoveel kritiek te leveren, maar de fi guurlijke microfoon stond 
onverwacht nog open. De gemoederen in Belastingland raakten danig verhit. Vakbonden 
- óók de NCF - stonden op hun achterste benen. Zonneklaar is dat de mening van Blokpoel 
fl ink wat deining veroorzaakte. Menig collega voelde zich in een ongepaste hoek gedreven. 
Nu de wind weer is gaan liggen, associeer ik het woord ‘deining' weer met water. En als ik 
aan water denk, dan schiet bij mij spontaan de provincie Friesland in gedachten. Lees verder 
en laat jezelf meenemen naar Leeuwarden; de mooie robuuste hoofdstad van de Friezen. 

Ijk kjwam, ijk zjag, ijk øjverwøjn

Arie Nagel verlaat de 
Belastingdienst
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vervolgens een verzoek gedaan om in de controle 

geplaatst te worden. Wij gingen in eerste instantie met 

twee man de eerste daartoe uitgeschoten post controleren.

Erg leuk en leerzaam allemaal. In de periode daarna heb 

ik controles ingesteld bij allerlei ondernemers in heel veel 

verschillende branches. Dat deed ik in mijn eentje. 

Ik kijk met veel plezier en genoegen terug op deze tijd. 

Ook en vooral omdat ik in het controleproces mijn 

creativiteit kwijt kon. Zo was het in die tijd heel gebruike-

lijk, dat je als particulier een zak aardappelen recht-

streeks bij de boer kocht. Als controleambtenaar was ik 

uiteraard benieuwd of die boer wel de juiste omzet in 

zijn aangifte inkomstenbelasting opnam. Om daar een 

klein beetje zicht op te krijgen verzamelde ik via mijn 

collega’s de aankoopprijzen die zij her en der voor de 

aardappelen hadden betaald. Vervolgens kon aan de 

hand van de schriftelijke opgave aan het Landbouwschap 

worden nagegaan, hoeveel hectare consumptie- en 

pootaard-appelen de boer had verbouwd. Aan de hand 

van externe publicaties kon de opbrengst per hectare in 

kaart worden gebracht. Zodoende was het redelijk 

eenvoudig om de contante omzet van de consumptie-

aardappelen te benaderen.’ 

Schade en schande
‘Een ander aandachtspunt in die tijd was de winst die 

gemaakt werd met de verkoop van wolvee (schapen). 

Omdat de registratie van vee nog in de kinderschoenen 

stond, was het bepalen van de winst toen nog een lastige 

klus. De moeilijkheid was hem vooral gelegen in het feit 

om te bepalen hoeveel lammeren er ieder voorjaar 

werden geboren en verkocht. Om toch inzicht te krijgen 

in de omvang van de kudde, besloten we om specifi ek 

aandacht te besteden aan de hoeveelheid schapen die er 

rondliepen op de (gepachte) grond van de schapen-

boeren. Op een zeker moment was ik voor een controle 

op Ameland en zag ik een behoorlijk aantal schapen op 

een weiland rondlopen. Ik vroeg aan een toevallig 

passerende boer of dat zijn land was. Dat bevestigde 

hij met een ferme hoofdknik. Aangezien ik geen wolvee 

op zijn balans van eerdere jaren had aangetroffen vroeg 

ik hem of hij onlangs nog wolvee had aangeschaft. 

Dat ontkende hij ten stelligste. ‘Maar die schapen,’ vroeg 

ik vervolgens, ‘van wie zijn die dan?’ De man antwoordde 

in al zijn stugheid dat hij het niet wist. Dat wilde er bij 

mij niet in. Ik zei dan ook tegen hem dat ik de volgende 

dag terug zou komen. Als hij na een nachtje slapen nóg 

geen bevredigend antwoord kon geven, dan zou ik de 

schapen in beslag laten nemen en laten afvoeren. 

De goede man raakte vervolgens helemaal in paniek. 

Wat was nu het geval? Op Ameland was het toentertijd 

de praktische gewoonte om het wolvee op te sluiten in 

een weiland in de buurt van de boot. Zo kon men de 

volgende dag de beesten op een eenvoudige wijze aan 

boord brengen. De clou van dit verhaal is dan ook dat de 

stugge boer de waarheid had gesproken en dat ik mijn 

lesje had geleerd. Jawel, door schade en schande wordt 

een mens wijs!’

 

Goed gevoel
Dat wijsheid iets is wat met de jaren komt, illustreert Arie 

aan de manier waarop hij in zijn leven is omgegaan met  

het thema sport. ‘Met een aantal waterpoloërs die elkaar 

op miraculeuze wijze hebben ontmoet in het toenmalige 

openluchtzwembad, werd indertijd een waterpolo-

afdeling opgericht. Er volgde zelfs een heuse aansluiting 

bij de zwemclub ‘De Granaet’ in Dokkum. Er werd heel wat 

afgetraind maar tijdens de wedstrijden viel de voltallige 

ploeg steevast terug op een héél eenvoudig systeem. 

Onze midvoor zwom ergens in de buurt van de goal van 

de tegenstander en de rest van ons team lag breeduit 

watertrappelend in de eigen verdediging. Want steeds 

heen en weer zwemmen, dat was te veel gevraagd voor 

ons. Uiteindelijk hebben we in die jaren tóch nog 

onverwacht goede resultaten behaald. In 1978 moest ik 

noodgedwongen stoppen met actief sporten. 

Ik heb nog wel een tijdje gevolleybald, maar dat was niet 

mijn sport. Vervolgens ben ik nog een aantal jaren water-

polotrainer geweest voor de diverse teams in Dokkum, 

Bergum en - last but not least - Leeuwarden. Maar nu is 

de tijd (en de rust) aangebroken voor mijn (klein)

kinderen, fi etstochten, buitenlandse trips en vakanties 

met de caravan. Op 1 april 2012 ben ik 64 jaar en 

11 maanden. Ik ga dan gebruikmaken van de FPU-

regeling. Vervolgens ga ik een maand later offi cieel 

met pensioen. Ik kan met een goed en tevreden gevoel 

terugkijken op mijn ambtelijke loopbaan. Ik heb het 

altijd heel erg naar mijn zin gehad. Dat geldt óók voor 

mijn tijd bij de Risicobeheersings Organisatie (RBO) en 

de Landelijke Toezicht Organisatie (LTO) in Utrecht 

(2005 - 2011). Ik heb daar veel inspirerende en hard-

werkende mensen mogen ontmoeten. De strekking van 

de woorden van Hans Blokpoel, waaraan in de eerste 

alinea van dit artikel wordt gerefereerd, zijn wat mij 

betreft in een buitenaardse taal geschreven. Ik kan daar 

echt helemaal niks mee.’

Frank 

Verweij

Ik kijk met veel plezier 
en genoegen terug.

“ “

Onze midvoor zwom in 
de buurt van de goal.

“ “
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Wat is het ‘Functiegebouw Rijk?’ 

Het Functiegebouw Rijk moet het 

personeelsbestand een stuk 

overzichtelijker maken. Binnen het 

Rijk moet iedereen dezelfde taal 

gaan gebruiken voor een functie. 

Zo is bijvoorbeeld iedereen die 

beleid maakt op niveau van schaal 

11 een beleidsmedewerker, iemand 

in schaal 14 een coördinerend 

beleidsmedewerker en in schaal 

16 ben je een strategisch beleids-

ontwikkelaar. Zodoende kom je van 

30.000 traditionele functiebe-

schrijvingen uit op zo’n 52 resultaat-

gerichte functieprofi elen. 

Hoe is het verschil in functie zichtbaar 

als je werkt met generieke profi elen?

Naast de kernprofi elen zijn er ook 

kwaliteitenprofi elen: informatie over 

het rugzakje aan gewenste kennis, 

vaardigheden, ervaring en competen-

ties die medewerkers moeten hebben.

Wat als groepen medewerkers 

menen dat ze in een verkeerde 

functiefamilie zijn ingedeeld?

Hiervoor is een Standaardisatie-

commissie ingericht (waarin ook de 

vakbonden zitting hebben) die de 

uniformiteit van het Functiegebouw 

bewaakt. Het is dus een soort 

vangnet voor collectieve (en dus niet 

individuele) geschillen die niet op 

een ander niveau kunnen worden 

opgelost.

Hoe zit het met de groepsfuncties? 

Hoe verhouden deze functies zich 

tot het Functiegebouw Rijk?

De Belastingdienst kent voor de 

ordening en waardering van functies 

twee verschillende methoden; 

namelijk Functiestramienen en 

Groepsfuncties. De Belastingdienst 

heeft in 2009 geen overeenstemming 

in het Georganiseerd Overleg 

Belastingdienst kunnen bereiken 

over de opheffi ng van de Groeps-

functies en het onderbrengen 

daarvan in de functiefamilie 

Uitvoering Extern van de Methodiek 

van Functiestramienen. Bij het 

Cao-overleg in 2010 zijn bonden en 

werkgever het eens geworden over 

de opzet, de invulling en de 

uitwerking van het Functiegebouw 

Rijk. Daarbij is ook afgesproken om 

tijdig nadere afspraken te maken 

binnen een apart op te richten 

werkgroep. Deze werkgroep, waarin 

ook vakbondsbestuurder Marianne 

Wendt participeert, is nu van start 

gegaan. 

Wat gaat die werkgroep onder-

zoeken nu de Belastingdienst al 

vanaf 2012 zich wil aansluiten bij 

het Functiegebouw Rijk?

Ze zal eerst kijken waar en in 

welke aantallen groepsfuncties 

voorkomen. Ook zal worden 

gekeken naar de salarisschalen en 

welk percentage medewerkers 

bijvoorbeeld al in de laatste schaal 

van de groepsfunctie zit en welke 

medewerkers met een groeps-

functie binnenkort de dienst zullen 

verlaten. Vervolgens zal worden 

onderzocht of en hoe groepsfuncties 

in een functiefamilie ‘Uitvoering 

Belastingdienst’ binnen het Functie-

gebouw Rijk kunnen worden 

ondergebracht.

Wist je dat zo’n 16.000 mede-

werkers in een groepsfunctie 

zitten?

En wist je overigens dat 80% 

van de medewerkers die in een 

groepsfunctie zitten, de maxi-

mum schaal hebben bereikt?

Voor eind 2012 moeten alle departementen het nieuwe Functiegebouw implementeren. 
Een uitzondering geldt voor de Belastingdienst, die kan tot uiterlijk eind 2014 aansluiten 
maar heeft recentelijk aangekondigd de aansluitdatum toch te willen vervroegen.

Functiegebouw Rijk 

Ook in aantocht voor de 
Belastingdienst
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Een inbreker haalt je huis leeg. Welk 

persoonlijk voorwerp hoop je dat er 

achterblijft en waarom?

Oude foto’s. Die zijn onvervangbaar, 

al was het alleen maar om de 

emotionele waarde. Andere spullen 

zijn meestal wel te vervangen.

Hoe lang heb je vandaag voor de 

spiegel gestaan?

Als vrouw heb je toch wel wat tijd 

nodig. Toch valt het, met een minuut 

of tien, wel mee.

Wat is je duurste kledingstuk?

Een mooie Marokkaanse jurk. 

Eigenlijk zonde, want die heb ik nog 

maar één keer gedragen.

Wat is je grootste dagelijkse 

ergernis?

Mensen in de bus die breeduit zitten 

en dan hun spullen op de zitplaats 

naast zich zetten. Dat doen ze (vaak) 

bewust zodat niemand ernaast kan 

gaan zitten. Oh, daar kan ik me zo 

erg aan ergeren.

In de trein had ik het ook een keer 

meegemaakt. Ik vroeg die persoon 

of hij zijn spulletjes weg wilde halen. 

‘Nee,’ was het antwoord, ‘die tas is 

hartstikke duur en verdient een 

zitplaats.’

Waar ben je het allerbangst voor?

Daar wil ik liever niet bij stil staan. 

Het idee alleen al dat ik iemand die 

ik liefheb kwijt kan raken, maakt me 

gek.

Wie moet er levenslang krijgen?

Iedereen die kinderen iets aan doet.

Wat wil je bereiken en waar zie je 

jezelf staan over 5 jaar?

Ik hoop dat ik dan klaar ben met de 

opleiding die ik nu volg en dat ik 

alles wat ik heb geleerd in de 

praktijk kan brengen.

Heb je al een piercing of tattoo? Zo 

nee, waarom niet?

Ik heb geen piercing en geen tattoo. 

Ik vind ze gewoon niet mooi. 

Wat doe je als je voor het eerst bij je 

schoonouders eet en je krijgt iets 

wat je echt niet lust?

Dan zeg ik gewoon dat ik het niet 

lekker vind. Misschien geen leuke 

boodschap maar als ik het opeet en 

dat later over de tafel uitkots, dan is 

dat ook niet iets waar je op zit te 

wachten. Dus kun je het beter maar 

vooraf zeggen.

Wat doe je in je vrije tijd/weekend?

Mijn man en ik hebben allebei een 

(drukke) baan. Dit maakt dat er op 

zaterdag van alles en nog wat moet 

gebeuren aan huishoudelijk werk. 

Pfffff, niet leuk natuurlijk maar het 

moet wel gebeuren.

Kan een plastisch chirurg nu of in de 

toekomst nog iets aan je verdienen?

Nee, want ik vind het onzin om je 

lichaam te laten veranderen door 

een plastisch chirurg. Je bent 

geboren zoals je bent en dat moet 

je niet veranderen, vind ik.

Wat is je levensmotto?

Veel genieten van het leven, want 

voor je het weet is het voorbij.

Wat eet je het liefst?

Visgerechten, maar de Marokkaanse 

keuken is ook niet te versmaden.

Favoriete vakantieland?

Marokko en Frankrijk. Marokko in de 

zomer en Frankrijk in de winter.

Favoriete dag van de week?

Zondag is bij mij de rustdag. Lekker 

relaxen met de kids.

Welke normen en waarden zijn voor 

jou belangrijk?

Respect tonen voor ieder mens.

Wie is de kletskous in de familie?

Mijn jongste zoon Zaïd. Ik noem hem 

ook wel de clown. Hij kletst (te) veel 

en is altijd de clown in huis. Hij heeft 

zelfs een clownspakje om zich extra 

goed in zijn rol in te leven.

Ook NCF

Saïda Abaraddan
Paspoort

Opleiding: Ik heb Kort Middelbaar 

Beroeps Onderwijs gevolgd (secre-

tariële opleiding). Op dit moment 

ben ik bezig met de mbo-opleiding 

Sociaal Juridisch Medewerker.

Functie: Servicemedewerkster

Loopbaan: In 1998 ben ik via het 

uitzendbureau Randstad bij de

 B/CFD terecht gekomen. Het zou 

maar voor één week zijn, maar 

13 jaar later ben ik nog steeds bij 

de B/CFD werkzaam.

Privé: Getrouwd en we hebben 

twee kinderen, allebei jongens. 

Ouassim van 9 jaar en Zaïd van

 6 jaar.
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•  De leiding moet eerst kijken of er voldoende mede-

werkers zijn die vrijwillig mobiel willen worden.

•  Bij onvoldoende resultaat worden medewerkers 

aangewezen en verplicht verplaatst op tijdelijke basis 

op grond van art. 58 ARAR. Gelijktijdig worden er voor 

de medewerker terugkomafspraken gemaakt over 

functie en plek.

•  Terugkeer zal plaatsvinden op het kantoor waar de 

medewerker werkzaam was in de betreffende groeps-

functie of functieschaal bij individuele functies. 

De concrete werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

omstandigheden op het moment van terugkeer.

•  De duur van de tijdelijke verplaatsing kan variëren en is 

afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld de 

aard van het werk, directe inzetbaarheid, inwerken of 

opleiding. De maximumduur is 12 maanden tenzij 

medewerker en leidinggevende gezamenlijk een 

langere periode overeenkomen. Let op: dit kan dus 

alleen indien jij als medewerker het hiermee eens bent.

•  Medewerkers die als gevolg van een verplichte ver-

plaatsing een langere reistijd krijgen, hebben recht op 

compensatie. Reistijd is werktijd.

•  De uitvoering van verplichte tijdelijke verplaatsingen is 

in handen van het MT. Er worden geen centrale criteria 

opgesteld.

•  De aanpak en de uitwerking worden getoetst. Is de 

procedure ordelijk verlopen? Zijn de aanwijzingen van 

medewerkers logisch tot stand gekomen?

•  De toetsing wordt gedaan door een Begeleidingsgroep 

mobiliteit waarin vertegenwoordigers van DGBel, COR 

en GOBD zitting hebben. 

•  De betreffende medewerkers ontvangen een plaat-

singsbeschikking. Afspraken over reistijd, reiskosten, 

opleiding en terugkeer op de eenheid worden 

schriftelijk vastgelegd en in het personeelsdossier 

opgenomen.

Rol van de Ondernemingsraad 
De OR ziet er op toe dat de stappen conform de geplande 

aanpak worden uitgevoerd. Dit betekent concreet dat de 

OR moet beoordelen of er wel voldoende inspanningen zijn 

geweest om te proberen op basis van vrijwilligheid mede-

werkers van bijvoorbeeld bulten naar gaten te krijgen. 

Wat doet de Begeleidingscommissie
Deze geeft op verzoek advies over de aanpak bij de 

aanwijzing van medewerkers voor verplichte tijdelijke 

plaatsingen. Zo zal eerst een Begeleidingscommissie 

beoordelen of er voldoende inspanningen zijn geweest 

door de leiding om medewerkers te stimuleren om 

vrijwillig naar een andere werkplek te gaan. Zijn er 

bijvoorbeeld met alle medewerkers gesprekken gevoerd 

om te kijken of er voldoende medewerkers bereid zijn 

om vrijwillig naar een andere werkplek te gaan? Is 

bekend bij de medewerkers dat ze gebruik kunnen 

maken van bepaalde voorzieningen, zoals reistijd is 

werktijd? Is de OR het ermee eens dat voldoende 

pogingen zijn gedaan om op basis van vrijwilligheid 

medewerkers van bijvoorbeeld de ene regio naar de 

andere te krijgen? Pas indien naar de mening van de 

begeleidingscommissie voldoende inspanningen zijn 

verricht, kan worden overgegaan tot verplichte tijdelijke 

verplaatsingen op basis van ARAR art 58.

Art 58 lid 1 ARAR: ‘De ambtenaar kan worden verplicht 

tijdelijk andere ambtelijke werkzaamheden te verrichten 

dan die, welke hij gewoonlijk verricht, mits de werkzaam-

heden hem redelijkerwijs kunnen worden opgedragen.’

Moet je hieraan gehoor geven?

Ja, de opdracht om bepaalde werkzaamheden te gaan 

doen, moet je opvolgen. Dat is het uitgangspunt; ook als 

Kun je verplicht worden om tijdelijk verplaatst te worden als de werkgever daarom vraagt? 
Ja, maar dan moet wel eerst het stappenplan worden gevolgd. Wat houdt, in het kort, dit 
stappenplan in?

Stappenplan moet worden gevolgd 

Verplichte tijdelijke verplaatsing
De namen van 

de IB-ers kun 

je vinden op 

www.ncf.nl
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Wist u dat...
•  het verzuim van 2009 naar 2011 is gestegen van 

5,9% naar 6,4%? Dat de Belastingdienst het verzuim 

wil terugdringen van 6,4% in 2011 naar 5,8% in 2012 

en uiteindelijk 4,6% in 2014?

•  de gemiddelde leeftijd van de Belastingdienst-

medewerker 49,5 jaar is? En dat 71% van de 

medewerkers ouder is dan 45 jaar?

•  58% van de Belastingdienstmedewerkers 20 jaar of 

langer bij de Belastingdienst werkt?

•  ruim 70% van de Belastingdienstmedewerkers aan 

het einde van hun salarisschaal zit?

•  de verwachting is dat de Belastingdienst nog tot en 

met 2015 met overbezetting te kampen heeft? 

•  de Belastingdienst tot en met 2015 een 

bezuinigingstaakstelling heeft van structureel 395 

miljoen euro?

•  tot eind 2011 een bedrag van 118 miljoen euro is 

gerealiseerd? 

•  de Belastingdienst bij de invulling van de taak-

stelling een tweesporenbeleid hanteert? 

•  spoor 1 bestaat uit effi ciency- en versobering-

maatregelen en spoor 2 uit vereenvoudiging en 

afname van het takenpakket?

•  per 1 januari 2012 weer verticale doorstroom van 

medewerkers mogelijk is?

je bezwaar hiertegen maakt. Echter als je bezwaar bij de 

dienstleiding tot het voorlopig oordeel leidt dat de 

uitvoering van de opdracht in alle redelijkheid niet van je 

kan worden gevergd, dan kan van het uitgangspunt 

worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je 

benoeming een groot en onherstelbaar nadeel voor je zou 

meebrengen.

Wat betekent ‘in redelijkheid kan worden opgedragen’?

Hiervoor kan onder meer jouw persoonlijkheid omstandig-

heden en jouw vooruitzichten bij ongewijzigde omstandig-

heden bepalend zijn. Let op: ook de sociale omstandig-

heden waarin je je bevindt - zoals een meeverdienende 

partner en specifi eke problemen rond een van de gezins-

leden waarvoor inmiddels voorzieningen zijn getroffen -

kunnen een rol spelen.

Waar moet je rekening mee houden?

1.  Het verplichte karakter. Echter, er moet wel zoveel als 

mogelijk rekening worden gehouden met jouw 

persoonlijke omstandigheden en dat moet worden 

afgewogen tegen de belangen van de dienst.

2.  Het tijdelijke karakter. Toepassing van artikel 58 ARAR 

moet schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een 

besluit. De periode van de tijdelijke werkzaamheden 

moet worden vastgelegd, als ook de reden voor de 

tijdelijke benoeming.

3.  De aard van de werkzaamheden. De werkzaamheden 

moeten ‘redelijkerwijs’ aan jou kunnen worden opgedra-

gen. Let op: bij het opdragen van tijdelijke werkzaamhe-

den zijn de grenzen van het begrip ‘passende arbeid’ 

ruimer dan bij een defi nitieve overplaatsing (zoals op 

grond van art. 57 ARAR). De Centrale Raad van Beroep is 

namelijk van oordeel dat voor het antwoord op de vraag 

‘wat in redelijkheid aan de ambtenaar mag worden 

opgedragen’, mede van belang is of het een (defi nitieve) 

overplaatsing betreft dan wel tijdelijke werkzaamheden.

4.  Je hebt rechten. Vooraf moet je in de gelegenheid 

worden gesteld om je zienswijze naar voren te brengen. 

Deze hoorverplichting vervalt indien je eerder bij de 

besluitvorming betrokken bent geweest en daardoor al 

je visie hebt kunnen geven. Dit moet dan wel schriftelijk 

zijn vastgelegd. Je hebt het recht om je bij het horen

te laten bijstaan door een raadsman. Advies: schakel 

een Individuele Belangenbehartiger van de NCF in. 

5.  Tenslotte. Tijdelijke verplaatsing kan niet worden 

beschouwd als een bijdrage aan een structurele 

oplossing voor boventalligheid en/of gedwongen 

functie- of standplaatswijziging.

Begrip ‘passende arbeid’
Van een passende functie, als bedoeld in ARAR 

artikel 49g, is sprake indien de medewerker 

beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk 

worden geacht om de functie naar behoren te 

kunnen uitoefenen, dan wel indien de medewerker 

binnen redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold 

kan worden en deze functie hem in verband met 

zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de 

voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs 

kan worden opgedragen.
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NCF behartigt: collectief en individueel

Word lid en profi teer van de voordelen

Ja, ik word ook lid van de NCF en geniet van de warmte van de grootste bond!

Naam:  m/v Roepnaam:

Voorletter(s):  Geboortedatum:

Adres:  Regio/onderdeel:

Postcode/woonplaats:  Kantoor:

SAP Personeelsnummer:   E-mail privé:

E-mail adres in Lotus:   @belastingdienst.nl 

Diensteenheid: belastingdienst/douane/landelijke dienst, te weten:

BSN:  Handtekening:

Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.  te zullen nakomen en 

verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel 

waar hij/zij werkzaam is. 

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoordnummer 10505, 2300 VL Leiden, of stuur de bon via de fax naar 010 - 210 01 17. 

Aanmelden via www.ncf.nl kan natuurlijk ook!

Je kunt hieronder aangeven door wie je bent aangemeld. Een wervingspremie van € 10,- zullen we aan deze persoon overmaken. Je kunt er ook voor 

kiezen om een goed doel op te geven. Dan doneren wij daar namens jou € 10,- aan.

Naam:  Woonplaats:

Mijn wervingspremie à € 10,- kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:   T.n.v.

De voordelen van de NCF
• Laagste contributie;

• Moderne vakvereniging en staat open voor frisse ideeën;

•  De NCF is er altijd, ook op de werkvloer.

Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie 

maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de 

voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging 

en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncf.nl

Contributie
Salaris in € Inhouding in €

0.000 t/m 1.250 6,00

1.251 t/m 1.500 6,75

1.501 t/m 1.650 7,10

1.651 t/m 1.800 7,85

1.801 t/m 2.000 8,60

2.001 t/m 2.250 9,40

Salaris in € Inhouding in €

2.251 t/m 2.500 10,20

2.501 t/m 2.750 10,25

2.751 t/m 3.000 10,30

3.001 t/m 3.250 10,40

3.251 en hoger 10,50

Gepensioneerde leden  4,60


