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Van de secretaris

Eén deur 

IS heeft – net als bij de aanslagen in Parijs – de verantwoor-

delijkheid opgeëist. De beelden op televisie en de foto’s in 

de krant waren verschrikkelijk en het verdriet was intens. 

Normaliter kennen we dit soort beelden alleen maar van 

aanslagen in plaatsen als Ankara, Istanbul, Bagdad, Beiroet, 

Tunis of Islamabad. Deze keer kwam de terreur wel heel erg 

dichtbij. 

Stappen zetten
De ochtend van de aanslagen in Brussel, was ik met de auto 

onderweg naar Rotterdam. Op de radio hoorde ik het 

nieuws over explosies in de Belgische hoofdstad. Reporters 

ter plaatse spraken over ambulances, politie en hulpverle-

ners. Even later hebben zij het over doden en gewonden. In 

de loop van de ochtend wordt duidelijk dat – waar ik al 

bang voor was – het om terroristische aanslagen gaat. 

Aanslagen uit naam van IS. Dezelfde avond, op het NOS 

Journaal, buitelen de Nederlandse politici over elkaar heen. 

Zij verkondigen ‘dat er iets moet gebeuren’ en ‘dat er 

stappen moeten worden gezet’. Wat er precies moet 

gebeuren en welke stappen er moeten worden gezet, wordt 

er echter niet bij verteld. Nu, een maand later, vraag ik me 

af: ‘zou er daadwerkelijk iets aangepast zijn, onzichtbaar?’. 

Ik weet het niet. 

Spiraal
Niet alleen politici hebben een eigen opvatting, ook burgers 

zijn daar goed in. Zo hoorde ik tijdens een radio-interview 

mensen beweren dat degenen die getroffen waren door de 

aanslagen, dit zelf over zich hadden afgeroepen. ‘Zij zijn de 

schuldigen en niet degenen die de aanslagen hebben 

gepleegd’. Ook hoorde ik over schoolkinderen die in de klas 

Vliegveld Zaventem bij Brussel en een metrostation in het centrum zijn vorige maand  
getroffen door aanslagen, waarbij tientallen slachtoffers en honderden gewonden zijn 
gevallen. Dit enkele maanden na de terreuraanslagen in Parijs, waarbij 129 doden en meer 
dan 350 gewonden vielen. 

Edwin

Janssens
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hadden geapplaudisseerd toen bekend werd dat het om 

aanslagen ging. ‘Wat gebeurt hier dan?’, denk ik. 

Mensen uit Nederland die positief op deze laffe 

aanslagen reageren? Ik schrik, word boos en het raakt 

me diep. Waar moet dit alles naartoe? Dit soort acties 

van applaudisseren en goedpraten leidt tot nieuwe 

acties en voor je het weet, beland je in een spiraal die 

steeds gewelddadiger wordt.

Eén deur
Waarom kunnen mensen niet praten over hun gevoelens 

en ideeën? Gewoon zeggen wat ze verkeerd vinden 

gaan? Het zijn toch zaken waarover te praten valt? 

Waartoe dienen aanslagen, het leed dat men veroor-

zaakt en alle gruwelijke gevolgen? Ik ben er totaal 

ontdaan van, geschokt, geschrokken en beroerd. We 

leven hier in een land waar heel veel kan en mag en 

waar we met veel mensen wonen. We kunnen niet 

allemaal tegelijk door één deur, maar we kunnen wel 

proberen om de deuropening zo breed mogelijk te 

maken. Voer gesprekken met alle bevolkingsgroepen, 

ondersteun scholen, voorkom radicalisatie en probeer er 

samen uit te komen. Maak zaken bespreekbaar en ga 

het gesprek aan met degenen die buiten de deurope-

ning staan. 

Een warme groet van jullie secretaris,

  Edwin Janssens
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Veelvuldig heb ik in mijn bijdrages aan Bondig aandacht besteed aan de termijnen die gelden 
in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bekendste daarvan is de bezwaar- en beroeps-
termijn van 6 weken tegen een besluit van je werkgever. 

Maar wat nu als je beroep door de 

rechtbank ongegrond is verklaard en 

je blijft het oneens met die beslis-

sing? Kun je hier dan helemaal niets 

meer tegen doen?

Aan de orde
In een zaak die onlangs is behandeld 

door de hoogste ambtenarenrechter, 

de Centrale Raad van Beroep, kwam 

deze vraag aan de orde. Het betrof 

een leraar die wegens ziekte was 

uitgevallen. Na een gedeeltelijke 

hervatting van zijn werkzaamheden, 

viel hij kort daarna weer volledig uit. 

Dit leidde ertoe dat aan hem, na 

twee jaar ziekte, door het UWV een 

WIA-uitkering werd toegekend 

vanwege 100% arbeidsongeschikt-

heid. De school besloot aan hem 

ontslag te verlenen. De verwachting 

was namelijk dat herstel niet binnen 

een half jaar te verwachten was. 

Bovendien was er volgens de school 

geen passende of gangbare arbeid 

binnen het gezagsbereik van het 

College van Bestuur aanwezig. De 

leraar was het hier niet mee eens en 

maakte bezwaar. Dit bezwaar werd 

door de school afgewezen. In beroep 

gaf de rechtbank Amsterdam de 

leraar gelijk, maar de Centrale Raad 

van Beroep had het laatste woord en 

stelde de leraar in het ongelijk.

Verzoek tot herziening
De leraar liet het er niet bij zitten en 

diende een verzoek in tot herziening 

van de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep. De Awb zegt 

echter dat zo een herzieningsver-

zoek alleen kan worden ingediend 

op grond van feiten of omstandighe-

den die hebben plaatsgevonden 

vóór de uitspraak, bij de indiener 

van het verzoekschrift vóór de 

uitspraak niet bekend waren én 

redelijkerwijs niet bekend konden 

zijn en waren zij bij de Raad eerder 

bekend geweest tot een andere 

uitspraak zouden hebben kunnen 

leiden.

De argumenten van de leraar ter 

onderbouwing van zijn verzoek, 

hielden in dat hij in de periode 

voorafgaande aan zijn ontslag 

beschikbaar was voor het verrichten 

van arbeid en dat plaatsing in enige 

functie gelet op zijn arbeidsgeschikt-

heid van aanvankelijk 20% en later 

40% wel degelijk tot de mogelijkhe-

den behoorde. Hij stelde dat hij met 

minimale, overwegend rooster-tech-

nische aanpassingen op de werk-

vloer kon worden ingezet in 

bestaande functies gedurende de 

periode dat er examens werden 

afgenomen en er minder directe 

contactlessen met studenten waren. 

Bovendien zouden er meerdere 

mogelijkheden geweest zijn om hem 

in te zetten nu hij bevoegd was om 

zowel wiskunde als natuurkunde te 

geven.

Bikkelhard

Denk aan de termijnen

Afgewezen
De Centrale Raad van Beroep was 

het niet eens met de leraar. Zij 

oordeelde dat hetgeen de leraar 

aan zijn verzoek om herziening ten 

grondslag had gelegd, geen feit of 

omstandigheid was zoals bedoeld 

in de Awb. Hij probeerde een 

discussie te voeren over de juistheid 

van de eerdere uitspraak van de 

Raad. Het bijzondere rechtsmiddel 

van herziening is echter niet 

gegeven voor het voeren van 

dergelijke discussies. Daarom werd 

het verzoek om herziening dus 

afgewezen.

Bikkelhard
Het bestuursrecht omschrijf ik 

weleens als bikkelhard.

Heb je een termijn gemist, jammer 

maar helaas. Slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen, kan hier 

overheen gestapt worden. En ook 

op een in rechte vaststaande 

uitspraak van de bestuursrechter 

kun je, zo blijkt uit het bovenstaan-

de, vrijwel niet terugkomen. Het is 

en blijft dus belangrijk om tijdig 

bezwaar te maken of beroep in te 

stellen als dit nodig is en daarin alle 

argumenten naar voren te brengen. 

Wilt u hulp hierbij dan kunt u altijd 

een beroep doen op de juristen van 

de NCF.

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wal
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Column

Robots ruiken fraude
China telt in 2018 meer robots dan heel Europa. Dat is de 

verwachting van de International Federation of Robotics (IFR), 

de branchevereniging van robotproducenten in Frankfurt. 

Over drie jaar werken er in China mogelijk meer dan 614.000 

robots, een verdrievoudiging in een paar jaar tijd. En Neder-

land? Bij ons staan nauwelijks robots. Slechts 2% van de 

Europese robots staat bij een Nederlands bedrijf. Met slechts 

8.470 robots tellen we nauwelijks mee. In China komt dat 

aantal er de komende jaren maandelijks bij. 

Al zijn de absolute aantallen bescheiden, ook in Nederland was 

er bijvoorbeeld in 2014 sprake van een groeispurtje: er werden 

1.234 nieuwe toezichtrobots geïnstalleerd. Dat zijn er bijna 

40% meer dan in 2013. Het aantal robots per tienduizend 

werknemers in het Nederlandse bedrijfsleven komt daarmee 

op 107 stuks. Dat is meer dan de 95 van 2013, maar Nederland 

loopt hiermee nog steeds achter vergeleken met bijvoorbeeld 

België en Denemarken en zelfs heel ver achter bij industrielan-

den als Duitsland en Zuid-Korea. 

De belastingrobot
Volgens voornoemd IFR-rapport rukt de robot nu ook op in de 

andere delen van de economie. In Nederland is inmiddels 

sprake van wat het rapport noemt ‘een gediversifieerde inzet 

van robots in het gehele arbeidsproces’. Zo worden bij de 

Belastingdienst met ingang van 2017, via het met veel 

boventallige, hoogopgeleide medewerkers opgetuigde 

uitzendbureau Switch, duizenden toezichtrobots geheel 

zelfstandig de straat op gestuurd. Deze artificieel zeer 

intelligente, sexeloze, onvermoeibare superentiteiten gaan 24 

uur per dag letterlijk snuffelen aan het lijf en de kleding van 

mensen, omdat zij de geur van (intentionele) belastingfraude 

tot in detail kunnen determineren. Daartoe zijn zij speciaal 

geprogrammeerd door zeer innovatieve informaticamedewer-

kers van een geheime ICT-afdeling, die gevestigd is in een 

streng bewaakt en met ijzeren hekwerken omheind belasting-

gebouw aan de Laan van Westenenk te Apeldoorn. Het  idee 

om dit soort robots in te zetten, is aan de basis afkomstig van 

vier zeer succesvolle vrouwelijke gedragsdeskundigen uit 

Utrecht, die bij toeval (chaostheorie) ontdekt hebben, dat 

iedere menselijke gedachte - zowel positief als negatief - een 

specifieke geur afscheidt via duizenden daartoe speciaal 

geëigende huidporiën. Voornoemde aanstormende jeugdige 

talenten hebben hun idee in het Gedragslab van de Radboud-

universiteit te Nijmegen eerst uitgebreid wetenschappelijk 

getest op proefpersonen van uiteenlopende leeftijden, 

afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. De 

resultaten waren zo verbluffend en tot de verbeelding 

sprekend, dat de dienstleiding meteen een zeer ruim project-

budget fourneerde, middels het principe van de ‘kostenplaats-

verdeelmethodiek’, vergezeld van een bindend en superge-

heim ‘no-turn-around-advies’.

De praktijk
Indien een besnuffelde persoon ‘negatief’ scoort, dan zendt 

de robot een spoed-sms’je naar de iPad of GSM van de 

‘potentieel verdachte persoon’. Deze persoon is dan verplicht 

zich binnen zes (getal van de duivel) dagen fysiek te melden 

aan de balie van het dichtstbijzijnde belastingkantoor om ter 

zake een goed beargumenteerde verklaring af te leggen ten 

overstaan van een digitale teamleider en een uiterst zeldzame, 

nog nét niet wegbezuinigde, vleselijke opsporingsmedewerker 

uit de E-categorie. Als blijkt dat sprake is van afwezigheid van 

alle schuld (AVAS), dan wordt middels uitreiking van een 

Binaire Verklaring Omtrent Goed Fiscaal Gedrag (BVOFG) 

voorwaardelijke decharge verleend voor de vermeende 

anti-fiscale gedraging. Aan voornoemde BVOFG-verklaring zijn 

legeskosten (10 euro) verbonden, welke de ex-verdachte 

binnen zes werkdagen middels een wettelijk verplichte 

bitcoinbetaling naar de digitale wallet van de door de 

plaatselijke M1 gemandateerde RijksRobotOntvanger (RRO) 

dient over te maken. Als de verdachte schuld ontkent, dan zal 

de naar zijn menselijk evenbeeld gekloonde mr. Frank 

Visser-robot (FVR) worden ingeschakeld om zijn voor beide 

partijen zowel bindende als onherroepelijke uitspraak te doen.

Belastingdienst. Leuker en moderner kunnen we het nu écht 

niet meer maken! 
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Peter van 

Diepen

Onlangs was James Kroon van de Union Patriotte Bonaire (UBP), één van de regeringspartijen 
op Bonaire, in Nederland.  Hij bezocht ons land om het eiland te promoten bij 
vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, waaronder minister van 
Economische Zaken Henk Kamp.

Interview met James Kroon, UBP, Bonaire

Meer Bonaire in Nederland

Tevens maakte hij van de gelegen-

heid gebruik om collega’s van de 

Nederlandse Douane te ontmoeten 

waarmee hij (ruim) vijfentwintig jaar 

geleden heeft samengewerkt.  

‘Bondig’ sprak hem op het in 

verbouwing zijnde Schiphol vlak 

voordat hij terugvloog naar het 

exotische eiland Bonaire.

Diplomaat
James is een drukbezet man. Samen 

met Leon Warnies (E-functionaris op 

Schiphol en eerste hondengeleider 

van Nederland) heb ik met hem 

afgesproken bij de ontmoetings-

plaats op Schiphol: de rood-witte 

kubus op de Plaza bij de aankomst-

hallen. Hij is even daarvoor met de 

trein gearriveerd uit Den Haag, waar 

hij een topoverleg had met minister 

Henk Kamp. Het loopt tegen het 

einde van de middag en James oogt 

enigszins vermoeid na deze over-

volle dag. Met zijn lange jas onder 

zijn arm, een grote, leren diploma-

tentas in zijn hand en een glimlach 

op zijn gezicht geeft hij mij een 

ferme handdruk. Hiermee zet hij zijn 

afkomst van het gastvrije Bonaire 

kracht bij. James is duidelijk een 

politicus. Hij is charismatisch, 

welbespraakt, bedachtzaam en 

loopt net iets langzamer dan ons om 

zo zelf het tempo te kunnen 

bepalen. Omdat hij al de hele dag in 

overleg is geweest besluiten we naar 

het bedrijfsrestaurant van Schiphol 

te gaan. James heeft trek en wil 

eerst wat gegeten hebben voordat 

het interview kan beginnen. 

James is duidelijk een politicus.

Hij is charismatisch, welbespraakt, 

bedachtzaam en loopt net iets 

langzamer dan ons om zo zelf het 

tempo te kunnen bepalen.

Verbouwingen
Gedrieën nemen we plaats in het 

bedrijfsrestaurant. Door de enorme 

verbouwingen die plaatsvinden op 

de luchthaven, oogt het er erg 

rommelig. Het plafond ligt helemaal 

open en her en der staat nog wat 

elektrische apparatuur, die door de 

bouwvakkers is achtergelaten. Sinds 

een jaar of twee wordt er hard 

gewerkt aan vernieuwingen op 

Schiphol. Er wordt een extra 

verdieping gebouwd op de gates om 

aankomende en vertrekkende 

passagiers te scheiden en ook moet 

op het ‘nieuwe’ Schiphol de beveili-

ging centraal geregeld worden in 

plaats van bij de gates. Gelukkig 

voor James staat er een bekende 

exotische maaltijd op het menu: kip 

met groente en rijst.

Eerste hondengeleider
Terwijl we van de maaltijd genieten 

en James een beetje bijkomt, begint 

hij te vertellen. ‘Voordat ik in 1999 

de politiek inging, heb ik eerst nog 

gewerkt bij de Douane op Bonaire 

en bij de Douane in Nederland’. In 

1989 ging James voor het eerst naar 

ons land. Hij is een groot liefhebber 

van dieren en het was dan ook niet 

verwonderlijk dat hij werd opgeleid 

tot hondengeleider. Zijn eerste 

trainingen volgde hij in Wassenaar, 

waar het hondentrainingscentrum 

van de Douane was gevestigd. Hij 

kreeg les van de eerste hondengelei-

dertrainer van Nederland, Leon 

Warnies. De twee hebben sinds die 

tijd een vriendschappelijke band 

opgebouwd, wat blijkt uit het steeds 

gezelliger worden van dit interview. 

Na zijn training deed James zijn 

eerste ervaring als hondengeleider 

op in Nederland. Hij begon op 

Schiphol, waar hij vluchten binnen 

Europa moest controleren. Daarna 

ging hij naar de havens van Amster-

dam en was hij een aantal maanden 

werkzaam in het kustgebied bij Den 

Haag.  

Eenmaal terug in Bonaire werd 

James de eerste hondengeleider.

Thuis
Bij zijn eerste bezoek aan Nederland 

voelde James zich gelijk al thuis in 

ons land. In de afgelopen vijfen-

twintig jaar is hij meer dan dertig 

keer teruggekomen om met de 

Nederlandse Douane samen te 

werken. Samen hebben zij vele 

drugsvangsten gedaan. ‘Ik heb nog 

een speciale oorkonde van de 

Nederlandse Douane thuis in 

Bonaire’, vertelt hij terwijl hij 

genietend een hap van zijn kip 

neemt. Hij heeft die gekregen voor 

speciaal bewezen diensten. Zo weet 

James zich ook nog een hele mooie 

drugsvangst te herinneren. Het was 

in de Amsterdamse havens en het 

betrof een schip uit Venezuela. De 

drugs zaten verstopt in boilers en 

James wist ze te vinden met zijn 

hond. 

Bonaire
Na zijn opleiding in Nederland werd 

James de eerste hondengeleider op 

Bonaire. Als hij over het eiland 

spreekt zie ik een duidelijke 

twinkeling in zijn ogen. Bonaire is 

één van de eilanden in het Caraïbi-

sche gebied en vormt bestuurlijk 

sinds 2010 als openbaar lichaam een 

bijzondere gemeente van Nederland. 

Het eiland telt zo’n 18.000 inwoners, 

de hoofdstad is Kralendijk en de 

bevolking is er overwegend katho-

liek. Eén van de voornaamste 

bronnen van inkomsten van het 

eiland is toerisme. Dit dankt Bonaire 

aan haar prachtige natuur, de witte 

stranden, de blauwe zee, de 

flamingo’s, het koraalduiken, het 

weer en de gastvrijheid van haar 

inwoners. Door zijn werkzaamheden 

als hondengeleider en door zijn 

samenwerking met onder meer 

medewerkers van de politie en 

haveninstanties, leerde James vrijwel 

iedereen op het eiland kennen en 

werd hij een gerespecteerd burger. 

‘Aan ieder loket in Bonaire kennen 

ze mij wel’, vertelt hij glimlachend.
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hij een aantal voetbalprogramma’s. 

Omdat hij zo vaak in Nederland 

kwam, had hij hier veel contacten. 

Zo ook met de KNVB. James zette 

zich tevens in om het aantal wilde 

ezels op het eiland te verminderen. 

Samen met een dierenarts werd een 

programma opgezet om de wilde 

mannetjesezels te laten castreren. 

James kwam daarvoor zelfs op de 

radio van Bonaire. Zijn actie heeft 

geholpen, want op dit moment zijn 

er op het eiland nog maar zo’n 1.500 

ezels in het wild.

 

‘Aan ieder loket in Bonaire kennen 
ze mij wel.’

Politieke carrière
Van fractiemedewerker groeide 

James in zijn politieke rol door tot 

fractievoorzitter en uiteindelijk werd 

hij partijvoorzitter van de UBP. Hij 

voelt zich duidelijk als een vis in het 

‘politieke water’. Bevlogen vertelt hij 

over het bezoek aan Nederland. Een 

week voor het interview nam hij nog 

deel aan een grote VN-conferentie 

in Apeldoorn, waar zo’n 2.600 

mensen aanwezig waren. De rest van 

de week heeft hij door Nederland 

gereisd om Nederlandse politici te 

In de politiek
Terwijl wij aan een chocoladetoetje 

zitten hebben James en Leon samen 

veel te bespreken. Het interview 

wordt ook gebruikt om herinnerin-

gen op te halen. Af en toe wordt er 

schaterend gelachen. De toon van 

het gesprek wordt weer serieus als 

James over zijn politieke carrière 

begint te praten. James kwam in de 

politiek in 1999. Hij begon als 

fractiemedewerker van de UBP. Deze 

partij behoort van oudsher tot de 

grotere politieke partijen op 

Bonaire. Samen met de Democrati-

sche Partij (DP) vormt zij een 

regering. Tijdens de verkiezingen in 

het afgelopen jaar bleek de UBP met 

drieduizend stemmen de grootste 

partij op het eiland te zijn. ‘In mijn 

eerste periode op het politieke 

toneel van Bonaire hield ik mij 

voornamelijk bezig met sport en 

ruimtelijke ordening’, vertelt James 

verder. Het avondeten en het toetje 

hebben hem goed gedaan, want hij 

zit behoorlijk op zijn praatstoel. 

James wilde graag het niveau van 

voetbal en andere sporten op 

Bonaire verhogen. Hij zorgde ervoor 

dat in sommige voetbalstadions 

kunstgras werd aangelegd, zodat er 

altijd getraind en gevoetbald kon 

worden. Samen met de KNVB startte 

ontmoeten.

‘Meer Bonaire in Nederland’, is zijn 

slogan. James vindt dat er teveel 

wordt voorgekauwd door de 

regering in Den Haag en wil graag 

dat de Nederlandse politici meer 

feeling krijgen met de politiek in 

Bonaire. Dat was ook zijn reden voor 

dit bezoek aan Nederland. Behalve 

met minister Henk Kamp heeft 

James ook nog met CDA-coryfeeën 

Sybrand Buma en Hans Hillen 

gesproken.

Voor James was het een succesvol 

werkbezoek. Net als alle andere 

voorafgaande keren heeft hij het 

weer ontzettend naar zijn zin gehad 

in Nederland. Wanneer we het 

interview afsluiten met een kop 

koffie en een zoete versnapering, 

richt Leon het woord tot James en 

bedankt hem voor de jarenlange 

band en het werkbezoek aan 

Nederland. Hij overhandigt hem het 

boek ‘Van Tollenaar tot Poortwach-

ter / Geschiedenis van de Douane, de 

oudste Rijksdienst van Nederland’ 

van auteur Tom Pfeil. James is 

aangenaam verrast door het cadeau 

van zijn vriend en collega. ‘Dit boek 

krijgt een heel speciale plek in mijn 

boekenkast. Net zoals Nederland 

een heel speciale plek in mijn hart 

heeft’, besluit hij.
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Werk jij drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel, vind je het tijd om 
iets nieuws te leren en heb je nog niet eerder aan deze regeling meegedaan? Maak dan nu 
gebruik van de scholingsregeling ‘Blik vooruit’ waarbij je met een subsidie van maximaal 
duizend euro zelf een cursus of opleiding kiest voor een vervolgstap in jouw carrière. Ook 
kan de subsidie worden gebruikt voor het behalen van een ErVaringsCertificaat (EVC-traject). 

Voorwaarden
Met de regeling ‘Blik vooruit’ kan je één opleidingsactivi-

teit vergoed krijgen. Het kan gaan om een cursus, oplei-

ding of ervaringscertificaat. De activiteit moet voldoen 

aan de volgende inhoudelijke voorwaarden:

• De cursus, opleiding of het ervaringscertificaat draagt 

bij aan jouw volgende loopbaanstap.

• De cursus, opleiding of het ervaringscertificaat is niet 

noodzakelijk om jouw huidige werk te doen.

Trajecten gericht op loopbaanoriëntatie komen niet voor 

vergoeding in aanmerking. Voor die trajecten kan je 

gebruik maken van het loopbaanadvies. Voor een loop-

baanadvies kun je toegang krijgen via je werkgever. Meer 

informatie vind je op  www.rijkstalentencentrum.nl en op 

www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl

Hobbyachtige cursussen en activiteiten die algemeen van 

aard zijn en overwegend in de privésfeer liggen, zoals het 

behalen van uw golfvaardigheidsbewijs en het rijbewijs, 

komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Daarnaast moet onder andere worden voldaan aan de 

volgende procedurele en administratieve voorwaarden:

• Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering.

• De regeling ‘Blik vooruit’ is geen vervanging van een 

mogelijke vergoeding van scholingskosten door jouw 

werkgever op grond van art. 59 of 60 van het ARAR.

• De activiteit mag niet beginnen voordat het A+O 

fonds Rijk jouw volledige subsidieaanvraag per post 

heeft ontvangen. 

Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk 

de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het 

ervaringscertificaat voor de verbreding van jouw inzet-

baarheid en de vergroting van je kansen op de arbeids-

markt.

Heb je vragen over de regeling ‘Blik vooruit’, dan kun je 

contact opnemen met: blikvooruit@caop.nl of

06 - 29 521 339. Of kijk op blikvooruit.aofondsrijk.nl voor 

meer informatie.

Dien je aanvraag uiterlijk 31 december 2016 in. De 

sluitingsdatum wordt vervroegd wanneer het beschikbare 

budget is uitgeput.

 

1.500 euro voor je loopbaan 
Een subsidie van maximaal 1.500 euro voor je loop-

baanadvies? Je kiest zelf een professionele loopbaan-

deskundige (CMI-gecertificeerd) die je helpt afspraken 

te maken over jouw verdere loopbaan. Wat je met het 

loopbaanadvies doet, bepaal je zelf. Mogelijk houd je 

het voor jezelf en trek je je eigen plan, of je kaart het 

aan bij je jaarlijkse loopbaangesprek. Anonimiteit is in 

ieder geval verzekerd. 

Voor wie? 
Ben je rijksambtenaar en de afgelopen drie jaar 

onafgebroken in dienst van het Rijk geweest? Heb je 

nog niet eerder gebruik gemaakt van de regeling 

loopbaanadvies? Dan is de kans groot dat je mee kunt 

doen. De regeling loopt af op 31 december 2016. Het 

beschikbare budget is beperkt. 

Heb je vragen over het loopbaanadvies?

Meer info vind je op loopbaanadvies.aofondsrijk.nl of 

neem contact op via loopbaanadvies@caop.nl of

06 - 29 521 339. 

Scholingsregeling ‘Blik vooruit’

€ 1.000 voor een studie 
voor je loopbaan



10

Vanaf 1 februari kunnen medewerkers zich aanmelden voor de vrijwillige fase van het 
VWNW-beleid. En het loopt storm. Veel medewerkers kiezen voor uitstroom met een 
stimuleringspremie. Het kan dus zijn dat jouw leidinggevende je vraagt, vanwege de 
continuïteit van het werk, om nog zes maanden langer door te werken. Dit hebben de 
vakbonden ook afgesproken met je werkgever. Welke vragen hebben jullie zoal?

Krijgen medewerkers van tevoren bericht dat hun werk 
gaat vervallen? Dan zou je alsnog een keuze kunnen 
maken (A t/m D inzake Switch/uitstroom)?
In de procedure is nergens geregeld dat medewerkers 

vooraf een bericht krijgen dat hun werk gaat vervallen. 

Ik zou hier dus niet van uitgaan. Wel zijn er van 

tevoren aanwijzingen dat een medewerker wellicht 

getroffen zal worden door een reorganisatie. Deze 

aanwijzingen zijn:

1. De roadmap waarmee de dienstleiding per 

kwartaal aankondigt welke organisatieveranderin-

gen ze het komend kwartaal wil starten.

2. Een adviesaanvraag bij de OR voor de desbetref-

fende reorganisatie.

Ik zit er aan te denken om 3 jaar in Switch te gaan en 
vervolgens te vertrekken met een stimuleringspremie. 
Ik heb nu één PAS-dag en wil straks ook twee pensi-
oendagen opnemen zodat ik nog twee dagen werk in 
Switch. Geldt de PAS-regeling ook als ik in Switch kom? 

Gaan we wel of niet Switchen?

Ja. Switch is een onderdeel van de Belastingdienst. 

Zolang de PAS-regeling bestaat, kan dus iedereen hier 

gebruik van maken. De combinatie waar je nu aan 

denkt, klopt echter niet. Als je deelneemt aan de 

PAS-regeling wordt je werktijd verminderd met 15,8%. 

Bij een volledige arbeidsduur van 36 uur wordt de 

wekelijkse werktijd dan 30,31 uur. Als je nu deeltijd-

pensioen gaat opnemen voor twee dagen van 16 uur, 

dan wordt jouw PAS-tijd opnieuw berekend. Je hebt 

dan namelijk geen arbeidsduur van 36 uur meer, maar 

nog van 20 uur.

Ik wil voor variant B kiezen en over twee jaar uitstro-
men. Ik wil dan een reis maken en pas anderhalf jaar 
later met pensioen gaan.
Voordat je een keuze maakt, moet je goed kijken wat 

de financiële gevolgen zijn. Laat je hierin ook door een 

Switch financieel adviseur voorlichten. Door uit te 

stromen en niet aansluitend met pensioen te gaan, 

verlies je namelijk je voorwaardelijke pensioenrechten. 

Angelique 

Kansouh
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Hoe hoog dit is, kan je zien op jouw ABP-UPO-over-

zicht of in MijnABP. Het verlies aan voorwaardelijke 

rechten kan je voorkomen door aansluitend aan je 

ontslag minstens 10% pensioen op te nemen.

Ik werk bij MKB en mijn leidinggevende dringt aan om 
zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen om 
vrijwillig gebruik te maken van één van de varianten. 
Moet ik inderdaad nu al kiezen?
Nee, gedurende de gehele periode van de Investerings-

agenda, is er sprake van een vrijwillige fase en kun je 

kiezen tussen de vier varianten. Pas als je wordt 

aangewezen als verplichte VWNW-kandidaat, kun je 

niet meer zelf kiezen. Verder is afgesproken dat in het 

eerste halfjaar van de vrijwillige fase (tot 1 juli 2016) 

niemand bij de Belastingdienst als verplichte VWNW-

kandidaat kan worden aangewezen.

Let wel: de vrijwillige fase loopt gedurende de gehele 

Investeringsagenda door, maar deze vrijwillige fase 

wordt wel na twee jaar (begin 2018) geëvalueerd. Op 

dat moment wordt bezien of bedrijfsvoering niet in 

problemen komt en of de uitstroom is bevorderd in 

functies die in de toekomst overtollig worden. Kortom: 

mocht je willen kiezen voor variant B, als daar nu jouw 

voorkeur naar uitgaat, dan kun je gedurende maximaal 

drie jaar in Switch werkzaamheden uitvoeren en 

daarna vertrekken met een stimuleringspremie. 

Waar je wel rekening mee moet houden is het

volgende:

als je de AOW-leeftijd hebt bereikt of bijna hebt 

bereikt, dan kun je tot 1 juli kiezen voor directe 

uitstroom met de volledige stimuleringspremie. Je 

moet dan wel je aanvraagformulier hebben onderte-

kend en ingediend vóór 1 juli. Je stimuleringspremie 

wordt gelimiteerd vanaf 1 juli. Vanaf 1 juli valt je stimu-

leringspremie lager uit als je uitstroomdatum binnen 

18 maanden voor je AOW-gerechtigde leeftijd ligt. 

Kortom: tot 18 maanden voor je AOW-gerechtigde 

leeftijd kun je aanspraak maken op de volledige 

stimuleringspremie. Daarna wordt het premiebedrag 

1/18 kleiner met elke maand die je dichter bij de 

AOW-gerechtigde leeftijd komt. 

Ik ben B-medewerker en maak me zorgen als straks de 
non-ontslagperiode van de Investeringsagenda is 
afgelopen. Als ik ontslagen word, vraag ik mij af of ik 
ander werk vind.
Als NCF begrijpen we jouw zorgen. Inderdaad is er 

voor 7 jaar, tot 1 januari 2023, de garantie geboden 

dat geen medewerkers worden ontslagen in het kader 

van de reorganisaties van de Investeringsagenda. 

Uiteraard komt dan de vraag naar boven: wat gebeurt 

er met de medewerkers die straks nog in Switch zitten 

als de Investeringsagenda is afgerond? Bonden en 

dienstleiding hebben hierover besloten dat op dat 

moment hierover afspraken worden gemaakt met de 

DG.

Werkgelegenheidsgarantie bij reorganisaties is een 

zeer belangrijk punt voor medewerkers en dus voor de 

bonden. Ook in de afgelopen cao-rondes is duidelijk 

naar voren gekomen dat werkgelegenheid prioriteit 

nummer één is bij medewerkers. Niet voor niets 

hebben de vakbonden toen eerst over het rijksbrede 

VWNW-beleid, met de non-ontslaggarantie, onder-

handeld alvorens te overleggen over de in de cao 

opgenomen salarisverhogingen.

Het rijksbrede VWNW-beleid loopt af op 01/01/2017

De inzet van de NCF, maar ook van onze collegabon-

den, zal zijn om een werkgelegenheidsgarantie voor 

onbepaalde tijd bij reorganisaties af te spreken. Dit 

punt is ook meegenomen in de cao-rondes 2015-2016 

en heeft geresulteerd in een verlenging van een jaar 

van het huidige VWNW-beleid. Dit beleid wordt nu 

door werkgevers- en werknemerspartijen geëvalueerd 

om zo afspraken te kunnen maken voor een sociaal 

flankerend beleid na 31 december 2016 met als doel de 

‘werkgelegenheidsgarantie voor onbepaalde tijd bij 

reorganisaties’ te verankeren in het ARAR.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar mijnncf@ncf.nl.
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Tot op heden werden altijd belastingdienstcollega’s voor Bondig geïnterviewd. Ter verbreding 
van de horizon heb ik ditmaal gemeenteambtenaar Frank van de Leur voor een onderhoudend 
gesprek weten te strikken onder het motto: over de heg kijken is nooit verkeerd. Frank is 54 jaar 
oud en werkt als hoofd ICT (informatie- en communicatietechnologie) bij de gemeente Oss. 

Een kijkje in de ICT-keuken 
van een gemeente

Voordat hij bij de gemeente Oss aan 

de slag ging, heeft Frank een aantal 

jaren ervaring opgedaan in het 

bedrijfsleven als adviseur en 

consultant. Hij kent hierdoor het 

klappen van de ICT-zweep bij zowel 

de gemeenten als het bedrijfsleven.

Frank, wat heeft jou doen 
besluiten om het bedrijfsleven 
te verlaten en bij de gemeente 
Oss te gaan werken?
Wel, ik heb een grote passie voor 

openbaar bestuur. Ik wil de ICT-

omgeving constant beter maken om 

de inwoners, bedrijven en instellin-

gen snel en soepel van dienst te 

kunnen zijn. Dát is mijn passie. De 

gemeente dient naar mijn mening 

heel dicht bij de burger te staan. Ik 

denk dat ik in mijn werk - gezien 

mijn instelling, ervaring en expertise 

- het verschil kan maken op de lange 

en grillige weg naar succes.’

Ben je niet bang dat jouw 
dromen te groot zijn voor een 
overheidsinstantie?
‘Als antwoord op deze vraag wil ik 

graag een citaat van topondernemer 

Richard Branson voor het voetlicht 

brengen: “If your dreams don’t scare 

you, they are too small”. Duidelijker 

kan ik het niet zeggen. Ik probeer 

overigens de droom altijd terug te 

vertalen naar de basis. Wat willen en 

moeten we vanaf de start gaan 

doen. Daarbij ben ik snel tevreden 

met het bereiken van kleine 

resultaten in het grote werkproces. 

Vooruitgang gaat namelijk stapsge-

wijs.’  

Bedrijfscultuur
Iedere organisatie kent een 

specifieke bedrijfscultuur. Bij de 

Belastingdienst is het gros van de 

medewerkers bijvoorbeeld heel 

erg betrokken bij het werk. Zij 

denken mee om problemen op te 

lossen en uiten openlijk hun 

kritiek, omdat zij vinden dat 

diverse zaken (nog) veel beter 

geregeld zouden moeten worden. 

De dienstleiding luistert - naar 

hun mening - veel te weinig naar 

hun grieven en verbetervoorstel-

len.  Dat opent ‘noodgedwongen’ 

de deur naar gewetensvol 

‘klokkenluiden’ en machteloos 

cynisme. Een belastingdienstme-

dewerker zegt daarover letterlijk: 

‘Zodra het verschil tussen cynisme 

Frank

Verweij



13Uitgave 31 - april 2016

en realisme niet meer te duiden is, 
wordt het lastig de machtelozen 
van de opbouwende criticasters te 
onderscheiden. Ik ben bang dat 
we dat punt bereikt hebben. Het 
is een groot goed dat we, zonder 
al te angstig te hoeven zijn, zowel 
positief als negatief kunnen 
reageren op zaken die gebeuren. 
Het zou een groter goed zijn, 
wanneer ‘zij die ons leiden’, zich 
iets meer geroepen zouden 
voelen daar herkenbaar mee aan 
de gang te gaan. Uiteindelijk is 
het het resultaat dat telt, niet de 
intentie!’

Wat doe jij met al dan niet 
terechte kritiek van jouw 
medewerkers?
‘Ik geef waarderend leiding en 

spreek zo veel mogelijk de talenten 

en vaardigheden aan van mijn 32 

medewerkers en de rest van de 

organisatie. Ik zet mensen in op hun 

kracht. Daarnaast communiceer ik 

open en eerlijk en zeg direct waar 

het op staat. Ik heb een open oor 

voor kritiek en probeer knelpunten 

direct op te lossen. Als ik bijvoor-

beeld zelf een fout heb gemaakt, 

dan zal ik dat direct toegeven.'

Automatisering en innovatie
Er moest begin 2014 een parlemen-

taire enquête aan te pas komen om 

het ICT-falen bij de Rijksoverheid te 

onderzoeken. De parlementaire 

onderzoekscommissie onder leiding 

van VVD’er Ton Elias belicht vele 

donkere kanten van overheidsauto-

matisering. Zo concludeert zij dat 

het falen met name zijn oorsprong 

vindt in politici die, in hun oncontro-

leerbare dadendrang, projecten 

bedenken die zonneklaar niet goed 

kunnen aflopen. Daarnaast wordt 

het soms volstrekte gebrek aan 

competentie en kostenbewustzijn bij 

ambtenaren zonder scrupules 

uitgebuit door gewiekste ICT-leve-

ranciers. Het amateurisme bij het 

Rijk en de ongezonde verhoudingen 

tussen overheden en leveranciers 

zijn al jaren bekend, maar niemand 

deed er iets aan. 

Wat is jouw visie? 
‘Praat je over ICT, dan kom je altijd 

uit bij de zogenaamde beheerpara-

dox. De beheerafdeling wil niets 

nieuws, want dat is moeilijk en 

lastig. Dat is een ongewenste 

inbreuk op de bestaande structuur 

en creëert daardoor onrust. 

Verandering voelt onveilig. Dat is 

een menselijke eigenschap. Innova-

tors daarentegen willen modernise-

ren, willen door. Die mensen moet je 

niet willen knechten. Laat ze vrij in 

hun denken en doen en omarm wat 

uit hun hoofden en handen ont-

spruit. Dát kan de organisatie verder 

brengen. Daar sta ik voor.’

Hoe zou jij het ICT-probleem bij 
de Belastingdienst aanpakken 
als je vrije hand zou krijgen? 
Staatssecretaris Eric Wiebes ziet 
als oplossing: Ontwikkel een 
bovenliggende datalaag, zodat 
de benodigde gegevensuitwisse-
ling tussen de systemen tot 
stand komt. Op deze wijze komt 
systeem- en gegevensintegratie 
snel dichterbij.
‘Ik zou de bestaande ICT-systemen 

nog een tijdje laten doorwerken 

(inclusief onderhoud, etc.). Maak 

daarnaast een aantal automatise-

ringsdeskundigen vrij of huur ze in. 

Laat ze in een labomgeving een 

aantal jaren hard werken aan een 

compleet nieuw ICT-systeem. Test dit 

systeem tot het 100% werkt en 

implementeer het vervolgens als 

vervanging van de bestaande 

structuur. Je hoeft niet bang te zijn 
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dat het nieuwe systeem op het 

moment van ‘geboorte’ door de 

voortschrijdende ontwikkelingen op 

ICT-gebied reeds is ingehaald. Je 

moet namelijk denken én handelen 

buiten de bestaande kaders om. 

Herprogrammeer je mindset. Dát is 

wat nodig is op dit moment. Anders 

mis je de boot compleet. Ik zal je een 

voorbeeld geven om mijn visie 

inzichtelijk te maken. Stel, je leeft in 

een uitgeleefd huis en je wilt graag 

veranderen en verbeteren. Je hebt 

de keuze om dit huis aan te passen 

of om ernaast een nieuw huis te 

bouwen dat volledig aan je wensen 

voldoet. Ondertussen ben ik 

erachter gekomen dat onderhouden 

van het bestaande ICT-landschap, 

naast het opnieuw bouwen van een 

volledig nieuw landschap, de beste 

optie is. Uiteraard kan dit niet in één 

keer, maar stapsgewijs.

Wetgeving kan automatisering 

onnodig ‘tackelen’. Kijk hierbij naar 

de automatisering en wat je er 

uiteindelijk mee wil bereiken. Jaag 

geen luchtkastelen na. Kijk naar wat 

er wél kan en pas daar de regelge-

ving op aan. Privacywetgeving dient 

daarbij niet uit het oog te worden 

verloren. Daar heeft een hoog 

ontwikkelde beschaving/maatschap-

pij namelijk een groot ethisch belang 

bij. Het vertrouwen van de burger in 

de overheid dient leidend te zijn.’

‘You never change things by fighting 

the existing reality. To change 

something, build a new model that 

makes the existing model obsolete.'

Richard Buckminster Fuller (Milton, 
12 juli 1895 - Los Angeles, 1 juli 
1983). Hij was een Amerikaanse 
uitvinder, architect, ontwerper en 
dichter.

Jij hebt in het bedrijfsleven 
gewerkt met diverse gemeenten 
als klant. Nu werk je zelf bij een 
gemeente. Hoe zou je de 
samenwerking tussen dienstver-
lener en klant kwalitatief 
kunnen verbeteren?
‘Ik zou de soft- en hardwareleveran-

ciers constant uit willen dagen. Dat 

houdt beide partijen scherp op 

zowel de prijs als de te leveren 

prestatie. Mijn idee is om niet af te 

rekenen op de prijs van het product, 

maar op de tot in detail berekende 

feitelijke besparing voor de klant. 

Facturen gaan we voortaan direct na 

ontvangst betalen.’ 

De gemiddelde leeftijd van de 
gemeenteambtenaar is onlangs 
gestegen naar 47,5 jaar, blijkt uit 
de Personeelsmonitor van het 
A+O fonds Gemeenten.
Kan de oudere ambtenaar nog 
mee in de ICT-innovatieratrace?
‘Ons team dient te bestaan uit een 

gemêleerd gezelschap, omdat we 

werkzaam zijn in een immer 

complexer wordende ICT-omge-

ving. Dat vergt veel kennis, inzicht, 

ervaring en competenties van de 

medewerker. De oudere collega’s 

zijn heel waardevol, vanwege hun 

wijsheid. Zij kunnen situaties 

inschatten en overzien. De jongere 

van veel actuele vakkennis voor-

ziene collega’s daarentegen, zijn 

fel en willen meteen aan de slag. 

Als ik deze twee generaties goed 

kan laten samenwerken, dan is dat 

de sleutel tot succes. Uiteindelijk 

wil ik met alles wat ik doe het 

verschil maken voor onze burgers, 

bedrijven en instellingen. Dit kan 

volgens mij alleen met passie voor 

het openbaar bestuur en daar ben 

ik van.’
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Leeftijdsgrens verschuift
Door een wijziging in de belastingwetgeving verschuift 

de leeftijdsgrens voor de fiscale toets voor inkomensver-

vangend karakter van pensioen. De grens ligt nu bij 60 

jaar. Per 1 juli 2016 ligt die grens op 5 jaar vóór je 

AOW-leeftijd. 

Wat betekent dit?
De ingangsdatum van het ouderdomspensioen bij ABP 

blijft gewoon 60 jaar. 

Gaat je pensioen eerder in dan 5 jaar vóór je AOW-leef-

tijd? Dan moet je een intentieverklaring ondertekenen 

waarin staat dat je je betaalde werk in dezelfde mate 

beëindigt als waarin je vervroegd met pensioen gaat. 

Ook staat hierin dat je niet van plan bent je betaalde 

werk te hervatten. 

Kortom: ga je met pensioen en is dat eerder dan 5 jaar 

voor je AOW-leeftijd én wil je blijven doorwerken? Dan 

kan je pensioen slechts worden vervroegd voor zover je 

in gelijke mate in arbeidsinkomsten achteruitgaat. 

Waarom deze maatregel?
De achtergrond van het vereiste van inkomensvervanging 

is, dat het vervroegen van de pensioeningangsdatum 

onder gelijktijdige voortzetting van de arbeid in beginsel 

niet verenigbaar is met het karakter van pensioenregelin-

gen en de daaraan gekoppelde fiscale faciliteiten. De 

fiscus geeft in het beleidsbesluit aan dat deze toetsing in 

de praktijk inhoudt dat het pensioenfonds een verklaring 

van de werknemer verlangt, waarin de werknemer 

verklaart dat hij zijn arbeidzame leven in dezelfde mate 

beëindigt als waarin hij vervroegd met pensioen gaat en 

dat hij niet van plan is die arbeid te hervatten. Deze 

verklaring wordt ook wel de intentieverklaring genoemd.

Let op!
Ga je uiterlijk 5 jaar vóór je AOW met pensioen? Dan 

wordt niet getoetst of je economische activiteiten, 

oftewel je betaalde werk, in gelijke mate worden 

verminderd. Vanaf die datum is het dus nog steeds moge-

lijk om (gedeeltelijk) vervroegde pensionering in 

combinatie met (gedeeltelijk) doorwerken flexibel in te 

vullen. De nieuwe bepalingen gelden vanaf 1 juli 

aanstaande. Voor iedereen die daarvoor al pensioen 

opgenomen heeft (volledig of bijvoorbeeld voor 10%) 

geldt de nieuwe wetgeving niet. Dit zijn de lopende 

gevallen. 

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar angeliquekansouh@ncf.nl.

Doorwerken en een pensioenuitkering:
dat kan ook na 1 juli 2016 nog steeds,
maar er gaat wel wat veranderen.
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Waarom lid zijn
van een vakbond? 

Jij bent voor een vakbond onmisbaar. Maar een 
vakbond is ook voor jou onmisbaar. 
Hoe krijg je mensen dat tussen de oren? 
Dat is razend ingewikkeld. Grove schendingen van 

arbeidsrecht liggen ver achter ons of vinden in landen 

ver weg plaats. Het ´verdwijnen´ van vakbondsleiders 

zoals in andere landen nog gebeurt, is bij ons nieuws. 

Vrijheid van vakbondswerk is voor ons gelukkig een 

gegeven. 

Raken mensen verzadigd? 
Er wordt wel eens gezegd, ‘de vakbonden zijn té 

succesvol’. Dat komt omdat we voor elkaar hebben 

gekregen dat ook iedereen die geen lid is, wel profiteert 

van de onderhandelingen. Dus waarom zou je nog lid 

worden als je gewoon kunt ‘meeliften’? Daarnaast zijn 

er geluiden als ‘ik wil best solidair zijn, zolang ik er maar 

per saldo positief uitspring’. Uit onderzoek blijkt dat de 

toenemende individualisering niet de belangrijkste 

reden is om geen lid te zijn van een vakbond, maar 

‘nooit serieus over nagedacht’.

Hoe krijg je medewerkers dan zover dat ze er wel 
over gaan nadenken?
Het al dan niet lid worden heeft deels ook te maken met 

norm en cultuur. Zijn er in jouw omgeving veel leden, 

dan is de kans groot dat jij ook lid zal worden. Of je 

wordt lid uit frustratie over je werksituatie. Verder 

worden mensen lid vanuit een zekere gemeenschapszin, 

het besef dat het belangrijk is om voor anderen op te 

komen, zelfs als dat jezelf weinig of niets oplevert. En 

ook voor de kenniswerker anno 2016 geldt: samen sta je 

sterker dan alleen. Dus waarom niet netwerken met de 

professional op dat gebied, jouw vakbond? Kortom, 

werknemers zullen lid worden als ze zien dat dit in hun 

belang is. En men blijft lid als men zich betrokken voelt 

bij de NCF. Wij als vakbond moeten de juiste noemer 

weten te vinden, het gedachtegoed van de vakbond … 

de ziel. 

Een vakbond is van klagen en zeuren?
Nee, de vakbond is van gave ideeën!
Klagen of zeuren is zelden een effectieve strategie om 

iets voor elkaar te krijgen. Je legt de verantwoordelijk-

heid en schuld bij een ander en je steekt je energie 

ondertussen niet in oplossingen. In deze digitale 

netwerktijd is het veel makkelijker om jezelf met 

anderen te verbinden. Druk op een paar knoppen en je 

bent verenigd. Minder klagers en meer meedenkers 

maakt het werk leuker. Bovendien komt de vakbond met 

ideeën die jou weer verder op weg helpen! 

De juiste noemer vinden
Heb jij mooie verhalen over de vakbond, vertel het me 

en laat mij weten waarom jij je betrokken voelt bij de 

NCF. Welke tradities willen we behouden, welke 

waarden moeten we opnieuw vormgeven en wat willen 

we van ons afschudden, omdat ze niet meer nodig zijn, 

of omdat ze nieuwe generaties niet meer aanspreken?

Ook dat lees ik graag via angeliquekansouh@ncf.nl.

Angelique 

Kansouh
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Vraag het Marianne Wendt

Vraag 1
‘Voor medewerkers in de leeftijd 52 
tot 60 jaar is alleen optie D haalbaar. 
Deze optie kent geen stimulerings-
premie. Waarom is dit?’ 

‘Er bestond bij de werkgever geen 
bereidheid om na de termijn van de 
investeringsagenda – deze duurt vijf 
tot zeven jaar – medewerkers nog 
middels een stimuleringspremie te 
laten vertrekken. Aangezien het in 
optie D mogelijk is om te blijven 
werken tot aan het eind van de 
Investeringsagenda in Switch, is het 
niet gelukt om ook voor de groep 
medewerkers die kiezen voor optie 
D, een stimuleringspremie uit te 
onderhandelen.’ 

Vraag 2
‘Het geval wil dat je bij de keuze A 
en B een premie meekrijgt. Bij D kies 
je voor het afzien van elke vorm van 
premie. Met andere woorden, moet 
ik kiezen voor optie D om in 2023, op 
mijn 63ste met 46 pensioenjaren, 
niets te ontvangen? En moet ik me 
daarna maar zien te redden tot mijn 
67ste? 
Je zult begrijpen dat ik er ook wel 
graag in 2023 uit wil met een 
stimuleringspremie. Ik vind dat de 
61-plus collega’s wel erg ruim 
worden bedeeld ten opzichte van de 
61-min collega’s. De ene groep krijgt 

een ruime premie en de andere 
groep mag straatstenen eten?’

‘Het doel van de NCF is niet om 
groepen medewerkers te bevoorde-
len ten opzichte van andere 
groepen, maar juist om gedwongen 
ontslagen te voorkomen, wat in het 
belang is van alle medewerkers. Om 
gedwongen ontslagen te voorko-
men, accepteert de NCF dat mede-
werkers middels een financiële 
premie gevraagd worden om 
vrijwillig de Belastingdienst te 
verlaten in de wetenschap dat dit 

Marianne

Wendt

voor sommige medewerkers 
(bijvoorbeeld boven de 60 jaar) een 
aantrekkelijkere optie is en dat 
andere medewerkers zich dit niet 
kunnen veroorloven.’

Vraag 3
‘De werkgarantie geldt tot 2023. Ik 
kan het mij niet veroorloven om 
voor die datum met optie A, B, C of 
D de Belastingdienst te verlaten. 
Betekent dit dat ik vanaf 2023 
alsnog ontslagen kan worden?’

‘Er is afgesproken dat gedurende de 
termijn van de Investeringsagenda 
niemand ontslagen wordt als gevolg 
van reorganisatie. Om deze reden is 
een non-ontslaggarantie afgespro-
ken tot 2023. Dit betekent niet dat 
je daarna dus wel weer ontslagen 
kan worden. Het betekent dat in 
2023 de Investeringsagenda is 
afgelopen en daarna zullen er heus 
wel weer nieuwe organisatieveran-
deringen optreden. Hierover gaat 
de NCF dan weer nieuwe afspraken 
maken en ook dan zal de NCF 
ervoor strijden om te voorkomen 
dat dit tot gedwongen ontslagen 
leidt. Dat is onze eerste prioriteit en 
voor dit doel blijven we ook in de 
toekomst strijden.’

Medewerkers van de Belastingdienst kunnen in ieder geval tot
30-12-2017 kiezen voor de volgende varianten:

Variant A: Directe uitstroom met toekenning van de stimuleringspre-

mie. Directe uitstroom en vrijwillig ontslag binnen drie maanden met 

toekenning van een stimuleringspremie.

Variant B: Werk en uitstroom met toekenning van de stimuleringspre-

mie. Overgang naar Switch, met afspraak over datum van vrijwillig 

ontslag binnen drie jaar en toekenning van een stimuleringspremie.

Variant C: Werk, begeleiding en uitstroom. Begeleidingstraject op maat 

in Switch voor zo groot mogelijke kans op ander werk.

Variant D: Werk en uitstroom zonder toekenning van de stimulerings-

premie. Passend werk in Switch, met ontslag op eigen verzoek vóór 

ingang van de AOW-gerechtigde leeftijd.
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Ook NCF

Jolanda Refos

Paspoort 

Leeftijd: 51 jaar.

Geboren: op een zonnige winterdag in het Wilhel-

mina Gasthuis te Amsterdam op 18 januari 1965. 

Opleiding: ik heb eerst de MAVO en toen de HAVO 

gedaan. Bij de Douane heb ik de C-opleiding gedaan 

en mijn BOA behaald. Toen ik later het teamleiders-

traject in ging, heb ik een managementopleiding 

gedaan.

Loopbaan: ik ben begonnen bij het UWV. Daar heb 

ik in het kader van de toenmalige ziektewet gewerkt 

in diverse functies: van ziektewetbeoordelaar en 

vervolgens verzuimcontroleur, tot vakbaas op diverse 

afdelingen. Mede door de reorganisatie in 2005 heb 

ik de overstap gemaakt naar de Douane. Eerst ben ik 

werkzaam geweest als C-medewerker en vervolgens 

werd ik coördinator van een targetteam in de 

aankomsthal van Schiphol. Daarna ben ik als talent in 

een teamleiderstraject beland en ben ik na afronding 

daarvan benoemd als teamleider in het toenmalige 

kantoor Land en Zee, nu kantoor Amsterdam.

Burgerlijke stand: komende februari ben ik 25 jaar 

gelukkig getrouwd met Glenn uit het mooie, 

tropische Suriname. We hebben twee lieve dochters.

Woonplaats: ik woon onder de rook van Halfweg op 

enkele meters van de gemeentegrens van Amsterdam 

en Zwanenburg, landelijk gelegen op een dijk.
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Wat betekent werk voor jou?

Idealiter is mijn werk mijn hobby en 

dat was het geval toen ik van het 

UWV de stap naar de Douane zette. 

Ik voelde me hier direct thuis. Werk 

is voor mij plezier. Leuk vinden wat 

je doet en het leuk hebben met je 

collega’s. Ik verdien graag geld om 

fijn te kunnen wonen, leuke dingen 

te doen, lekker te eten en mijn 

kinderen te geven wat ze nodig 

hebben. Maar, geld komt voor mij 

niet op de eerste plaats. Zo kan ik 

me niet voorstellen dat ik voor het 

geld alleen iedere dag weer naar 

kantoor zou moeten komen. 

Wat is de leukste klus die je ooit 

hebt gedaan?

In de tijd dat ik teamleider was, 

gingen we met een paar collega’s 

aangiftes opnemen op een marine-

schip dat voor enkele maanden was 

ingezet bij de bestrijding van 

piraterij. We moesten met een Rigid 

Inflatable Boat (RIB) naar het schip 

worden gebracht dat 15 mijl uit de 

kust lag. Vanaf het moment dat ik 

één voet aan boord zette, werd ik 

vreselijk zeeziek. Ik kon niks meer 

binnenhouden en kreeg pilletjes 

toegediend door de scheepsdokter, 

waarna ik werd ingestopt in een 

kajuit door een matroos. Ik heb 

noodgedwongen 5 uur lang liggen 

slapen in de baas zijn tijd. Toen we 

de haven van Den Helder binnenvoe-

ren, werden we feestelijk onthaald 

door het thuisfront van het marine-

personeel en mijn oog viel op een 

groot spandoek waarop stond: 

‘Welkom thuis Jolanda!’. Natuurlijk 

voor een andere Jolanda, maar in de 

gegeven omstandigheden was dat 

grappig om te lezen, want ik was 

ook enorm opgelucht dat ik weldra 

weer terug zou zijn. Ik zal die 

controleactie nooit meer vergeten. 

Welk beroep zou je het liefst willen 

uitoefenen?

Ik heb altijd prettig gewerkt in de rol 

van teamleider bij de Douane en het 

liefst kruip ik weer in een teamlei-

dersrol. Dit gaat ook weer gebeuren, 

maar de termijn waarop is nog niet 

helemaal duidelijk. Het wachten is 

op een geschikte plek. De ingrediën-

ten waar het mij met name om gaat, 

is dat het werk dynamisch is met af 

en toe leuke acties en het kunnen 

werken in teamverband. Daarom 

verheug ik me ook op mijn tijdelijke 

tewerkstelling in het team GOS (Geld 

op Schiphol) bij de FIOD. Dit is een 

team dat zich onder meer bezig-

houdt met witwassen. Daar zit dus 

ongeveer alles in wat mij aantrekt in 

een functie. In afwachting van een 

definitieve plaatsing als teamleider 

binnen de Douane is mij door onze 

directie en het managementteam 

van de FIOD de kans geboden om 

deze rol tijdelijk te vervullen. Dat is 

iets waarmee ik erg in mijn nopjes 

ben. 

Waar sta jij voor op de barricade?

Of het nu om werk of privé gaat, ik 

maak me graag hard voor rechtvaar-

digheid en eerlijkheid. Zo gaf ik ooit 

een rondleiding aan nieuwe 

medewerkers op Schiphol. Toen we 

langs de beveiliging gingen, werd 

van de hele groep alleen een 

gekleurde jongen apart genomen 

voor nadere controle. Wat daarmee 

precies aan de hand is, is moeilijk te 

zeggen. Ik krijg er toch een verve-

lend gevoel bij. Daar kan ik moeilijk 

tegen. 

Wat maakte dat je lid werd van de 

NCF?

In 2006 werkte ik op Douane/

Schiphol toen er stakingsacties 

waren waar vertegenwoordigers van 

de bonden bij aanwezig waren. Ik 

heb me toen als lid aangemeld. 

Waar moet de NCF zich hard voor 

maken volgens jou?

Ik zal een voorbeeld geven van 

zo’n situatie. Met de reorganisatie 

bij het UWV is een aantal mede-

werkers overgegaan naar de 

Douane. Die medewerkers konden 

de jaren die ze bij het UWV 

hebben gewerkt, als dienstjaren 

meenemen naar de Belasting-

dienst. Alleen voor medewerkers 

die bij de Douane gingen werken, 

was dat niet het geval. Dat is 

natuurlijk een scheve situatie, 

maar voorlopig bestaat die nog 

steeds. Dat er dan een vakbond is 

die naast je komt staat om deze 

situatie recht te trekken, vind ik 

een goede zaak. 

Wat zou je weleens over willen 

doen?

Mijn jeugd. Het gezinsleven van 

mijn jeugd herbeleven. Pas 

achteraf besef ik ten volle hoe fijn 

het toen was. 

Als je de directeur van de Douane 

iets zou willen meegeven, wat zou 

dat dan zijn?

Dat wordt dan een compliment. Ik 

ben eens in de gelegenheid 

geweest om met haar te praten. Ik 

heb ervaren dat ze een heel 

toegankelijk en benaderbaar 

persoon is die over verschillende 

lagen goed het gesprek kan 

aangaan met mensen. Behalve dat 

ik het heel prettig vind, denk ik 

ook dat het belangrijk is. Als je 

zonder spanning en terughou-

dendheid met elkaar kunt praten, 

kom je makkelijker tot de kern. Zo 

hou je feeling met de werkvloer en 

dat is een goede zaak. 
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


