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Van de voorzitter

Werk is werk… Ja, toch?

Albert van der 

Smissen
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Met een warme groet,

jullie voorzitter,

Albert

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat het ook? Je 

gaat of moet van de ene naar de andere job binnen 

onze dienst. De inhoud van de nieuwe job is anders 

en voelt niet lekker. 

Vaak is de vertrouwde werkplek de beste uitvals-

basis om je werk te verrichten.

De leiding heeft echter centralisatie van het werk 

voor ogen en verplaatst(e) al het werk naar nog 

maar een paar plekken. Het werk achternagaan is 

geen optie vanwege de afstand of het gezin. Dan 

blijf je dus zitten waar je zit en je krijgt ander werk 

toebedeeld.

Ik vraag mij af waarom digitaal werken op afstand 

bij ons niet kan, zoals dat in het bedrijfsleven vaak 

normaal is. Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk 

Werken (TPAW) noemt men dat. Binnen sommige 

segmenten mag dat niet of wordt dat onmogelijk 

gemaakt. Waarom eigenlijk?

Het lijkt erop dat de geplande veranderingen 

moeten doorgaan en elkaar in rap tempo opvolgen. 

Echter heb ik de stellige indruk dat daarbij de 

werknemerskant niet als uitgangspunt wordt 

genomen. Ook vraag ik mij af of zaken en/of 

reorganisaties wel worden afgemaakt.

Hoe bedoelt u..?

Achtereenvolgens heeft de dienst of de politiek – 

wie zal het zeggen – in de afgelopen jaren de 

volgende thema’s gelanceerd met de bijkomende 

reorganisatiebewegingen:

• de Brede Agenda

• de Investeringsagenda

• de herijking van de Investeringsagenda

• beheerst vernieuwen 

Telkens weer begint het volgende thema zonder 

dat het vorige thema is afgerond en dan gaat het 

vaak met name over de zaken die voor mensen nog 

moesten worden geregeld.

Het lijkt wel of er met ieder nieuw kabinet een 

nieuw plannetje komt of zou dat nu juist iets zijn 

wat ik niet doorheb? Van staatssecretaris naar 

staatssecretaris, van plan naar plan en dan nog

snel ook?

Ik maak mij zorgen om mijn collega’s die met een 

aanwijzing voor een vrijwillige of een verplichte 

fase met een hoofd vol vragen naar huis gaan.

Voeg daarbij de onzekerheden die dat met zich 

meebrengt en het feit dat je weet dat er toch niet 

echt naar je geluisterd wordt… toch? Hadden we 

dan niet echt heel veel goede ideeën van medewer-

kers bij de herijking van de Investeringsagenda?

En hoeveel daarvan zijn er nu dan al uitgevoerd?

Luisteren naar mensen is volgens mij belangrijk en 

dan wel op een zodanige manier dat mensen zich 

gehoord voelen. Dat is niet makkelijk en soms zelfs 

heel erg moeilijk, maar uiteindelijk betaalt zich dat 

terug. Een sociale en hardwerkende, gemotiveerde 

groep van collega’s die de klus klaren; dat houd je 

dan daaraan over.

Werk is werk... Ja, toch?

Belastingdienst   Belastingdienst   B
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Het is op deze plek al eens eerder aan de orde geweest dat je niet alleen ambtenaar bent op 
je werkplek, maar dat je je ook in je privéleven als goed ambtenaar moet gedragen. Hieruit 
volgt dat je als ambtenaar de door de werkgever opgelegde verplichtingen, zoals dienstop-
drachten, dient op te volgen.

Houdt dit nu ook in dat je werkgever 

jouw privékeuzes over levensstijl 

mag kwalificeren als plichtsverzuim?  

Levert bijvoorbeeld jouw keuze om 

te roken of niet te sporten plichts-

verzuim op? Eenieder heeft toch het 

recht op het maken van persoonlijke 

levenskeuzes op grond van onder 

meer artikel 10 Grondwet en artikel 

8 EVRM, waarin het recht op de 

eerbiediging van het privéleven is 

neergelegd?

Deze twee soms botsende standpun-

ten kwamen samen in de volgende 

zaak. Een ambtenaar van de 

gemeente Roermond werd gecon-

fronteerd met een voorwaardelijk 

ontslag wegens plichtsverzuim toen 

zij weigerde een dienstopdracht uit 

te voeren. Deze ambtenaar was al 

langere tijd zodanig veel ziek dat 

haar werkgever een onderzoek naar 

haar fysieke belastbaarheid instelde. 

Adviezen van de werkgever en de 

bedrijfsarts volgden om haar 

gezondheid te verbeteren, maar de 

ambtenaar volgde deze niet op. Aan 

de ambtenaar werd daarom een 

dienstopdracht verstrekt om te 

stoppen met roken en structureel 

sportlessen te volgen. Toen de 

ambtenaar dit weigerde voelde de 

werkgever zich genoodzaakt om een 

voorwaardelijk strafontslag met 

strikte voorwaarden op te leggen. 

Zo moest de ambtenaar stoppen met 

roken, sportlessen gaan volgen en 

bij een diëtist onder behandeling 

gaan en diens aanwijzingen 

opvolgen. De ambtenaar voldeed 

niet aan de voorwaarden en de 

werkgever ging over tot tenuitvoer-

legging van het voorwaardelijk 

ontslag.

Bezwaar en beroep bij de rechtbank 

volgde en uiteindelijk moest de 

Centrale Raad van Beroep een 

oordeel vellen. De Raad vond dat de 

werkgever te ver was gegaan en 

oordeelde dat deze opdrachten een 

te ingrijpende en onaanvaardbare 

inbreuk maakten op de persoonlijke 

levenssfeer van de ambtenaar en 

haar lichamelijke integriteit. De Raad 

gaf aan dat er een belangenafwe-

ging moet plaatsvinden waarbij 

moet worden gekeken:

1. of er een wettelijke grondslag 

bestond voor de inbreuk

2. de inbreuk een legitiem doel 

diende

3. of de inbreuk als noodzakelijk 

werd beschouwd in een 

democratische samenleving.

Hieruit blijkt dat de Raad vindt dat 

onder omstandigheden de persoon-

lijke levenskeuzes van de ambtenaar 

te kwalificeren zijn als plichtsver-

zuim. De werkgever moet daarvoor 

echter per individueel geval een 

gedegen belangenafweging maken 

en beoordelen of er sprake is van 

een gerechtvaardigde inbreuk in de 

persoonlijke levenssfeer. Om te 

beoordelen of de inbreuk noodzake-

lijk is, is het van belang dat er een 

Uit de praktijk

Gaat je werkgever over
je gezondheid?

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

verband is tussen de levenskeuzes 

en (het goed uitoefenen van) de 

functie.

In de voorliggende zaak ondervond 

de werkgever weliswaar hinder van 

de levenskeuzes van de ambtenaar 

vanwege het hoge ziekteverzuim, 

maar deze keuzes hadden geen 

negatief verband met de functie 

van de ambtenaar of de uitstraling 

daarvan op de gemeente. In dit 

geval was er geen noodzaak om de 

dienstopdracht te geven voort-

vloeiende uit de aard van het werk. 

De Raad oordeelde dan ook dat er 

geen sprake was van plichtsverzuim 

en dat de werkgever niet bevoegd 

was om het voorwaardelijk 

strafontslag ten uitvoer te leggen. 

De Raad voegde daar wel aan toe 

dat de werkgever wel kritisch 

mocht zijn op de houding en het 

gedrag van de ambtenaar, maar 

dat de gekozen weg met de daarbij 

gemaakte inbreuken op de 

persoonlijke levenssfeer van de 

ambtenaar echter onbegaanbaar 

moet worden geacht.
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Column

Peertje

Peert jes  hersenspinsels
achter het meisje aan. ‘Nu wil ik iets drinken en een 

beetje snel!’, snauwt hij tegen het meisje. ‘En wat zal dat 

zijn?’, vraagt ze gekweld door zoveel grofheid. ‘Een 

wijntje natuurlijk’, zegt hij en kijkt toe hoe ze afdruipt. 

Vanuit de keuken klinken geluiden en op open vuur 

worden pizza’s gebakken. En nog meer, maar dat is 

Italiaans geheim. Er is veel personeel. Ook zijn er bazen. 

Op de rug van hun shirt staat dit in zwarte letters 

geschreven: BAAS. Ze zitten niet achter bureaus maar 

werken mee, ze koken, helpen afruimen, nemen 

bestellingen op en verrichten hand- en spandiensten. De 

werkvloer is ook hun domein. De samenwerking is 

perfect en de bediening wordt automatisch door een 

BAAS overgenomen. Dit zijn echte bazen. Buitengewoon, 

nooit eerder gezien.

‘Uw wijn, meneer’, zegt de BAAS. ‘Ik wil eerst proeven’, 

zegt de man arrogant. ‘Hebt u wel smaak dan?’, vraagt 

de BAAS. Die slag treft doel. De man wordt purperrood 

en hij raast met stemverheffing, ‘Man, wat denk jij wel 

niet…’ Hij maakt zijn zin niet af, want de BAAS pakt hem 

bij zijn arm en sleurt hem richting de uitgang. ‘Niet 

iedereen is gelukkig te maken’, verontschuldigt hij zich 

bij zijn gasten. Ze worden geamuseerd nagekeken door 

zijn kompanen.

Nooit zal ik de uitdrukking vergeten van de serveerster 

die een eindje verderop staat toe te kijken. Ze glimlacht 

opgetogen. Ze is ook happy. Want bazen die meedenken 

en meewerken is en blijft een uitzondering. Italië is zo 

gek nog niet.  

Pizza

Aan de rand van ons dorp, op een open veldje, is een 

restaurant gevestigd. Het maakt onderdeel uit van een 

keten, geloof ik. Het draagt de intrigerende naam Happy 

Italy en de naam suggereert een paradijs binnen de 

Europese gemeenschap. Uitzonderlijk en ik denk: het is 

goedkoop, dus laat ik daar ook maar eens gaan eten. Ik 

ben niet de enige. Noodgedwongen sluit ik aan in een 

stoet van mensen die voor de ingang van al dat geluk 

staat opgesteld. Naast mij staat een statige heer met een 

baardje. Een verdwaalde aristocraat die per abuis tussen 

het simpele publiek is beland. ‘Dit is geen gelegenheid 

voor ons’, zegt hij geringschattend tegen niemand in het 

bijzonder. ‘Wachten op je eten.’ Hij zegt het misprijzend 

op de bekakte toon van iemand die zich meer kan 

veroorloven. Hij lijkt niet gelukkig te kunnen worden bij 

het consumeren van een pizzaatje of pasta uitgeserveerd 

in diverse varianten. Hij wordt vergezeld door een clubje 

mensen dat uit ander hout is gesneden. ‘Je moet niet zo 

zeuren’, zegt een jonge vrouw die daar deel van uit-

maakt. De man mokt nog een beetje na maar zegt verder 

niets. Een dame met macht, daar is een gebrek aan in 

overheidsfuncties en in de politiek, zo weet ook Rutte.

Een vrolijke serveerster, herkenbaar aan haar Italiaanse 

uitmonstering, begeleidt de klanten naar een tafeltje 

waaraan het ultieme welzijn zal worden geserveerd. De 

aristocraat kijkt neerbuigend, maar sukkelt gedwee 
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Op de website van de NCF staat vermeld: ‘We zijn een bond die staat! Al 125 jaar.’ 
Meer dan 6.000 collega’s bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën hebben zich al bij 
de NCF aangesloten. ‘Voor leden, door leden’ is het motto. Jouw belang is ons belang. We doen 
dit met volle energie en met gemotiveerde mensen. Actieve leden steken zelf de handen uit de 
mouwen en je komt ze op de werkvloer overal tegen.

Wie zijn die NCF’ers die zich vol 

overgave inzetten voor hun bond en 

de leden? Wat motiveert hen om dat 

te doen? In dit artikel maak je kennis 

met Martie Crombach, werkzaam in 

Apeldoorn. Zij is daar bijna tien jaar 

regiocoördinator (reco) geweest, maar 

vulde haar vakbondsuren de laatste 

jaren vooral als voorzitter van alle 

reco’s.

Kun je in het kort je loopbaan bij 
de Belastingdienst schetsen?
‘Toen ik na de havo uitgeloot werd 

voor een studie museologie, besloot ik 

bij de Belastingdienst te solliciteren. 

De banen lagen begin jaren tachtig 

niet voor het oprapen. Ik schatte mijn 

kansen in het westen het grootst en 

schreef een brief naar de inspecteur in 

Amsterdam. Tot mijn verbazing kon ik 

amper twee weken later al beginnen 

bij de inspectie LB (Loonbelasting) aan 

de Wibautstraat. De dienst regelde 

zelfs een pension voor me. Ik deed 

daar de verzoeken vermindering 

loonbelasting en had het prima naar 

mijn zin. Na mijn huwelijk in 1987 

verhuisde ik naar Twente en werkte 

daar op de kantoren in Hengelo, 

Enschede en Almelo. In 1998 scheidde 

ik van mijn man en verhuisde ik met 

mijn twee kinderen terug naar 

Nijmegen, waar ik geboren en 

getogen ben. Ik kon aan de slag bij 

Belastingdienst/Centrum voor 

Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) 

Arnhem op de financiële administratie. 

Begin deze eeuw centraliseerde B/CFD 

haar werkzaamheden. Mijn werk 

verdween uit Arnhem. Ik heb toen nog 

een blauwe maandag bij Particulieren 

Nijmegen gewerkt, maar omdat het 

fiscale werk mij niet kon boeien, sollici-

teerde ik bij Belastingdienst/Centrum 

voor ICT (B/CICT) in Apeldoorn. Daar 

werk ik nu nog steeds.’

Heb je in Apeldoorn steeds 
hetzelfde werk gedaan?
‘Ik ben begonnen als projectonder-

steuner. Ik mocht diverse IT-modules 

op hbo-niveau volgen en werd daarna 

versiebeheerder. De laatste jaren 

werk ik in de hoek van de bestuurlijke 

informatie. Met twee collega’s 

verzorg ik managementinformatie 

binnen de Informatievoorziening 

(IV-keten). Wij rapporteren recht-

streeks aan Willy Rovers, de hoofddi-

recteur Informatievoorziening. We 

gaan dat op korte termijn uitbreiden 

met ketenrapportages belasting-

dienstbreed. Ik voel me als een vis in 

het water in dit werk.’

Je bent vrij laat lid geworden van 
een vakbond. Hoe komt dat?
‘Ik ben nooit door een bond bena-

derd en was uit mezelf eigenlijk ook 

niet geïnteresseerd.  Voor de 

medezeggenschap vind ik mezelf niet 

geschikt. Daarvoor ben ik te direct. 

Pas toen Albert van der Smissen bij 

ons op kantoor langskwam, heb ik me 

aangemeld bij de NCF. Hij toonde een 

warme, oprechte belangstelling voor 

de medewerkers op de werkvloer. Ik 

dacht: als een voorzitter de moeite 

neemt om de boer op te gaan en ook 

nog een goed verhaal heeft, dan is de 

NCF beslist de juiste vakbond voor 

mij.’

En is dat uitgekomen?
‘Zeker. Al snel werd ik benaderd om 

de taak van reco in Apeldoorn op me 

te nemen. Die taak bestaat uit het 

kennismaken met en werven van 

nieuwe leden en je oor te luisteren 

leggen op de werkvloer. Ik merkte 

ook dat medewerkers zelf eerder naar 

een ondernemingsraad stappen dan 

naar een reco. Apeldoorn bleek al 

gauw te groot en te divers (automati-

sering, blauw, groen) te zijn voor één 

reco. Ik was dan ook blij dat Daphne 

Duif erbij kwam. Enkele jaren geleden 

ben ik ook voorzitter geworden van 

het landelijk reco-overleg, vier keer 

per jaar. Daarnaast zit ik ook de 

ledenraad voor. De voorbereiding doe 

ik altijd samen met secretaris 

Elisabeth Stroet.’ Sinds 1 september 

jongstleden is de recogroep opgehe-

ven. Er wordt momenteel nog vorm 

gegeven aan een nieuwe structuur.

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik lees erg graag, met name detecti-

ves en spionageverhalen. Dat doe ik 

eigenlijk alleen nog maar digitaal; 

papieren boeken koop ik niet meer. 

En ik schilder, al sinds mijn jaren op de 

havo. De lessen kunstgeschiedenis en 

tekenen wekten mijn belangstelling 

daarvoor. Tekenen deed ik al sinds de 

basisschool, schilderen doe ik nu 

vooral met pastelkrijt. Vanwege dat 

materiaal werk ik vooral op grotere 

doeken. Ik schat dan ook dat ik zo’n 

tachtig uur met een werk bezig ben. 

Mijn onderwerpen zijn vooral 

realistisch, bewust of onbewust 

gevoed door mijn gevoelsleven. Ik 

schilder vooral voor mezelf, maar 

soms geef ik een werk weg, wanneer 

ik vind dat het beter bij een ander 

past. Sinds kort doe ik ook vrijwilli-

gerswerk voor mensen met Asperger.’

 

Hoe ben je in dat vrijwilligers-
werk terecht gekomen?
‘Mijn zoon heeft Asperger. Dat is een 

vorm van autisme die zich enerzijds 

kenmerkt door hoogbegaafdheid en 

anderzijds door sociaal-emotionele 

beperkingen. Ik ben ervaringsdeskun-

dige. Enerzijds als moeder, maar 

anderzijds ook een beetje als 

mantelzorger. Ik heb voor hem ook 

enkele taken van een gedragsweten-

Ad van der

Donk

Interview

Kennismaken met…
Martie Crombach
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schapper op me genomen. Nu het met 

mijn zoon goed gaat, doe ik dat 

vrijwilligerswerk kort-cyclisch op 

verzoek van een psycholoog.’

De Belastingdienst is de laatste 
jaren vaak minder goed in het 
nieuws. Raakt je dat?
‘Ik vind dat eigenlijk alleen maar 

jammer. Vooral ook omdat de 

berichtgeving in de media meestal 

onvolledig is. Maar verder doet het 

me niet zo veel. Ik word er privé ook 

niet op aangesproken.’

En toen was er plotseling toch 
een nieuwe cao. Wat vind je 
ervan?
‘In eerste instantie was ik enthousiast 

én erg verrast. Ik was in Apeldoorn al 

bezig met voorbereidingen voor 

acties. Ik merkte dat er meer actiebe-

reidheid ontstond. Dat is vooral voor 

Apeldoorn erg opvallend, met haar 

goed betaalde IT’ers. Nadat ik het 

resultaat vergeleek met de cao’s in 

andere branches, daalde mijn 

enthousiasme enigszins. Eigenlijk is 

het gewoon de norm.’

Wat wens je de NCF toe?
‘Vooral veel wijsheid in deze roerige 

tijden. We zijn soms nog niet flexibel 

genoeg. We vertegenwoordigen nu 

nog ruim 6.000 medewerkers, maar 

die hebben gemiddeld een hoge 

leeftijd. Voor de toekomst moeten we 

ons meer gaan focussen op jongere 

leden. Dat doen we al met de 

wervingsactie met een contributie 

van 1 eurocent per maand voor leden 

tot 30 jaar. Maar daarnaast moeten 

we hun ook opleidingsmogelijkheden 

gaan aanbieden.’

En ten slotte, een advies aan de 
dienstleiding?
‘Visie op de lange termijn. Niet alleen 

op het gebied van automatisering, 

maar ook van wetgeving. Betere 

automatisering kan alleen met 

eenvoudiger wetgeving!’

Martie Crombach
 
Geboren op 30 november 1960 
 
Opgegroeid in Nijmegen
 
Werkt bij de Belastingdienst
sinds 1981
 
Is lid van de NCF sinds 1 juni 2011
 
Ongehuwd, twee kinderen:
Leon (27) en Marielle (25)
 
Woont in Deventer
 
Houdt van lezen en schilderen
 
Typeert zichzelf als een enthou-
siaste vrouw die openstaat voor 
nieuwe dingen 
 
Motto: leven en laten leven
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Even flauw en met een grote knipoog: zie je kantoor als een all-inclusive resort. Met één 
rijkstoegangspasje kan je van alle faciliteiten genieten. Je laat je animeren tijdens een van de vele 
vergaderingen die er zo’n beetje dagelijks worden georganiseerd. En kennis deel je met de ‘locals’. 
Zij geven je een gevoel van betrokkenheid en zij geven je nieuwe inzichten. Wanneer je dan 
vervolgens aan het einde van de dag naar huis gaat, dan leg je natuurlijk je handdoek op je 
favoriete flexwerkplek. Zo weet je zeker dat je morgen weer een goede plek bij het raam hebt.

Fijne vakantie gehad?
En het vakantiegevoel al weg aan 

het ebben of zelfs verdwenen? 
Wat kan je daaraan doen?

Ja, dat was flauw. Maar hoe zorgen we ervoor om dat 

heerlijke, ontspannende gevoel van welbevinden vast te 

houden? 

Autonomie, zo meldt de een. Autonomie is naast 

competentie (gevoel van vertrouwen in je eigen capaci-

teit en acties) en relatie (je verbonden voelen met 

anderen) een van de drie basisbehoeften die bijdragen 

aan ons gevoel van welbevinden. Zelf kiezen waar je 

naartoe gaat, wat je gaat doen en met wie. En dat alles 

vanuit je eigen interesses en waarden. Niemand die je 

iets oplegt (of het moet een van je mede-vakantiegeno-

ten zijn). 

Advies: zijn we terug op kantoor, ook dan dus zorgen dat 

je in je werk ‘zelf de handen aan het stuur hebt’, ook al 

oefenen anderen daar invloed op uit. 

Het buitengevoel, zo meldt de ander.

Inderdaad. Een van de dingen die vakantie zo plezierig 

maakt is het buiten zijn. De hele dag als het kan. En nu? 

Het is vooral weer binnenwerk. 

Advies: ga gewoon ‘s ochtends genieten van de wisselend 

kleurende wolkenmassa’s. En tijdens lunchtijd even een 

frisse neus halen en dat straaltje zonneschijn nog meepik-

ken. Of ’s avonds na het eten nog even de buitenlucht 

opsnuiven. Bijkomend voordeel: je beweegt en dat zorgt 

weer voor energie. 

Tijd maken voor dingen en personen die jij belangrijk 

vindt, je relatie bijvoorbeeld. Ook een mooi advies.

Echt tijd maken is best lastig in de hectiek van een 

werkend leven en mogelijk een druk gezin. Klopt. Dat is 

ook het mooie van vakantie. Geen agenda’s, clubjes of 

sportactiviteiten van je kinderen. Maar tijd om uitgebreid 

te lunchen, met elkaar een pilsje of een glas wijn te 

drinken of juist dat ene boek nu eens te lezen. 

Advies: maak ook nu tijd voor jezelf en voor de mensen 

die jij belangrijk vindt. 

Denk je nu: ‘Leuk al die adviezen, maar dat vakantiegevoel 

komt toch echt niet tevoorschijn’? Tja, dan resteert slechts 

één ding: boek alvast je volgende vakantie. Of het nu een 

weekendtripje is of je volgende zomervakantie; niks is 

namelijk leuker dan vakantievoorpret. Daarnaast is het 

ook nog eens gezond, want voorpret werkt stressvermin-

derend. En daar hebben we uiteindelijk allemaal iets aan.

Angelique 

Kansouh
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Lijstjes, grafieken, tabellen en 
verbanden

Er schijnt een verband te zijn tussen 

de opwarming van de aarde en het 

gegeven dat er steeds minder 

piraten zijn. Zo ook tussen de 

hoeveelheid ooievaars en de 

kinderen die geboren worden in een 

bepaald gebied. Je hoeft geen 

hooggeleerde te zijn om deze 

verbanden te kunnen weerspreken, 

maar toch komen zij voort uit 

grafieken die naast elkaar gelegd 

worden en het verband laten zien.

Een veel gehoorde klacht over de 

nieuwe manier van werken is dat er 

veel vragen gesteld worden die 

eigenlijk alleen maar voer voor 

statistici zijn. Als voorbeeld wil ik de 

vraag naar de materialiteit noemen. 

Laat je die berekenen, dan is 

iedereen tevreden, maar wat je 

ermee moet is voor mij niet duide-

lijk. Ik ben dan ook geen registerac-

countant, maar ik krijg het idee dat 

wij steeds meer vertrouwen op dit 

soort vaststellingen zonder dat 

iedereen weet waarom het gebeurt. 

Zo moeten we veel vastleggen. Dit 

wordt vervolgens verwerkt in allerlei 

grafieken en tabellen waaruit dan 

door mensen die er verstand van 

hebben conclusies worden getrok-

ken, of op basis waarvan beleid 

wordt vastgesteld zonder zich af te 

vragen of degene die de gegevens 

heeft vastgelegd, weet waarom en 

waarvoor dat gebeurt. Alles lijkt wel 

gemeten te moeten worden om 

maar niets aan het toeval over te 

laten. We dekken ons toe met een 

warme deken van schijnzekerheid, 

die ons wordt aangereikt doordat 

wij de voorschriften gevolgd hebben 

en niet naar creatieve andere 

oplossingen op zoek zijn gegaan.

Ik denk dat er ook ergens een tabel 

of grafiek is van de cursussen die wij 

moeten volgen om aan een van 

Mansveld
snapt
het
niet...

hogerhand opgelegde norm (van 

voldoende educatie te hebben 

gehad) te voldoen. Ik heb laatst zo’n 

cursus mogen volgen, waarbij mij 

het doel totaal ontging, maar door 

hem bij te wonen en blijkbaar met 

goed gevolg af te ronden werd ik 

ook onderdeel van de grafiek. Er is 

aandacht aan besteed, dus iedereen 

tevreden. De menselijke maat wordt 

hierbij vergeten en ik heb het idee 

dat de letter belangrijker is dan de 

geest.

Het lijstje staat voorop. In de Tweede 

Kamer werd zoiets een gestandaar-

diseerde technocratie genoemd. Ik 

zou het niet willen, maar werk er 

wel aan mee.

Ik denk dat ik mijzelf maar eens 

beheerst ga vernieuwen om aan alle 

lijstjes te kunnen voldoen en 

vertrouw er maar op dat iemand 

anders dan wel de verbanden zal 

zien.
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Ook NCF

Mathijn
Rouhof

Paspoort

Geboren: 9 mei 1985 te Hengelo

Opleiding: MBO 4 - Ondernemer/Manager Detailhandel op het ROC te Hengelo

Loopbaan: Na de basisopleiding op het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC Oost) in 
Enschede is Mathijn begonnen als bloemist. Eerst als stagiair, maar hierna werd het 
zijn werk. Dit heeft hij maar kort gedaan, want hij wilde een mbo-opleiding volgen. 
Dat werd Ondernemer/Manager Detailhandel. Hij volgde deze opleiding fulltime en 
ook werkte hij bij de Free Record Shop, soms wel 40 uur per week. Toen hij zijn 
opleiding had afgerond, kon hij echter geen fulltime baan bij de Free Record Shop 
krijgen. Hij stapte over naar de MediaMarkt in Enschede. Dit was leuk werk, maar 
met een dramacultuur: niets verkopen was ‘not done’. Mathijn heeft vervolgens nog 
even bij de MediaMarkt in Hengelo gewerkt en ging toen naar KPN. Hier heeft hij 2,5 
jaar in het callcenter van de verkoopafdeling gezeten. Toen hij een fulltime contract 
kreeg aangeboden, greep hij een betere kans die zich voordeed: hij werd filiaalmana-
ger bij MatrasDirect. Hoewel hem een vast contract werd beloofd, werd zijn tijdelijke 
contract na een half jaar daar niet in omgezet. Het bedrijf maakte bovendien te 
weinig reclame en zat in een uithoek, waardoor Mathijn besloot het zinkende schip 
te verlaten. Hij ging werken bij KPN buitendienst, maar dat lag hem niet. Op 10 mei 
2010 kwam hij bij de BelastingTelefoon en kon hij gelijk fulltime aan de slag. In 2013 
is Mathijn bij de Belastingdienst in vaste dienst gekomen. Hij pakte alles op wat hij 
kon, leerde Inkomstenbelasting 1 (IB1, de belangrijkste basisvaardigheden om 
informatie te geven) en vervolgens Inkomstenbelasting 2 (IB2, inclusief inhoudelijke 
kennis) en werd uiteindelijk ondersteuner, vraagbaak en coach. In juni 2016 ging 
Mathijn de OC (Onderdeelscommissie) in. Vorig jaar kwam daar Innovatie NCF bij en 
hij participeert ook in de werkgroep Toekomst NCF. Momenteel is Mathijn, naast zijn 
werk bij de BelastingTelefoon, voorzitter van de Inputgroep NCF.

Burgerlijke stand: Gehuwd samenwonend met Karin en haar zes kinderen, waarvan 
twee van hen samen: Merle van bijna 1 jaar en Nora die in december 3 jaar wordt.

Woonplaats: Borne



11Uitgave 45 - oktober 2018 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Dat is per dag verschillend, afhanke-

lijk van mijn rooster, maar meestal 

sta ik rond half zeven op en haal ik 

de kinderen uit bed. Ik maak mijn 

lunchpakket en breng de kinderen 

naar school wanneer mijn vrouw of 

de oppas dat niet doet. Rond acht 

uur ben ik dan op het werk. Er zijn 

dagen dat ik de hele dag op kantoor 

'de lijn in' ben, dus echt alleen maar 

aan de telefoon hang als medewer-

ker BelastingTelefoon. Daarnaast 

heb ik dagen dat ik vanwege mijn 

BHV-werkzaamheden al vanaf 7:15 

uur op het werk moet zijn. Rond 

16:30 uur ben ik vaak klaar met 

werken en ga ik naar huis om voor 

het gezin te koken. Behalve op 

donderdag, want dan heb ik altijd 

avonddienst.

Hoe is het om in het oosten te wonen 

en te werken?

Heerlijk! Ik hou van de rust die het 

oosten biedt. Ik zou ook niet 

kunnen aarden in het drukke 

westen.

Waaraan besteed je je vrije tijd, wat 

zijn jouw hobby’s?

Ik ga graag naar voetbalwedstrijden 

van FC Twente. Ook al zijn ze nu 

gedegradeerd, het blijft heerlijk om 

in zo’n mooi voetbalstadion waar 

een fantastische sfeer heerst, te 

zitten. Een andere hobby die ik heb, 

zijn leuke dingen doen met de 

kinderen. Ik kan er zo van genieten 

als ze heerlijk aan het spelen zijn.

Vertel eens wat over je tatoeages!

Ik vind tatoeages heel mooi en

heb er ook meerdere. Ze hebben 

allemaal een speciale betekenis.

Zo heb ik op mijn linkerbovenarm 

een tatoeage met het logo van FC 

Twente en daarin mijn geboorteda-

tum en sterrenbeeld verwerkt.

Op mijn rechteronderarm heb ik er 

eentje met boeddha’s. Ik ben gek 

van boeddha’s en vind het boed-

dhisme een prachtige levenswijze.

Ik ben geen boeddhist, maar die 

wijsheden… Daarom heb ik er ook 

de tekst bij laten zetten “No matter 

how hard the past, you can always 

begin again”. Je kan keihard vallen, 

maar altijd weer opstaan en 

opnieuw beginnen. Ofwel: geef 

nooit op!

Waarom heb je voor de NCF 

gekozen?

Volgens mij was het begin 2013 

toen ik door een collega van de 

NCF werd benaderd. Hij vertelde 

hoe de NCF is en waar de NCF voor 

staat. Ik ben toen eerst abonne-

menthouder geworden (speciaal 

voor flexmedewerkers). In septem-

ber 2013 kwam ik in vaste dienst en 

heb ik mijn abonnement gelijk 

omgezet naar een lidmaatschap 

van de NCF. Naarmate ik langer ver-

bonden was aan de NCF kwam ik 

steeds meer collega’s tegen die ook 

bij de NCF zitten.

Zo merk je hoe dicht de NCF bij de 

medewerkers staat en dat ook de 

kaderleden van de NCF zo je 

collega’s kunnen zijn.

Waar moet de NCF zich hard voor 

maken?

De NCF maakt zich al hard voor 

vele zaken en is bezig te groeien. 

Als ik dan toch één ding moet 

noemen dan vind ik dat wij als NCF 

meer jonge collega’s moeten 

binnenhalen. Helaas zullen heel 

wat oudere collega’s ons in de 

komende jaren verlaten om 

heerlijk te gaan genieten van hun 

welverdiende pensioen. De 

vakbondskennis die bij deze 

collega’s zit zou binnen de NCF 

moeten blijven. De jonge generatie 

(en jong is iedereen die zich jong 

voelt) kan en moet deze kennis 

overnemen om de NCF voort te 

zetten.

Waarom zouden onze collega’s ook 

lid moeten zijn van de NCF?

De NCF maakt zich hard voor alle 

collega’s. Denk bijvoorbeeld aan de 

cao, maar ook bij problemen met 

de werkgever kan de NCF goede, 

juridische hulp bieden. Maar het 

allerbelangrijkste is dat de NCF een 

bond is die dichtbij staat en voelt 

als een warm bad. Je hoeft maar te 

e-mailen, bellen of iemand aan te 

spreken en je kan alles vragen. 

Natuurlijk zit er ook altijd een 

voordeel aan voor de bond. Wij zijn 

nu de grootste, maar wij moeten 

ook de grootste blijven. Het 

mooiste zou zijn als wij nog groter 

kunnen worden, zodat wij een nog 

belangrijkere partner zijn aan de 

overlegtafels.

Als ik een dag de DG van de 

Belastingdienst was dan zou ik…

Ervoor zorgen dat wij een 

Belastingdienst en Douane zijn 

met vrolijke collega’s die weer 

plezier hebben in hun werk.

Ik zou de lange wachtrijen en 

hoge werkdruk verminderen.

En ik zou ervoor zorgen dat er 

meer geluisterd wordt naar 

onze collega’s.

Je bent ook ploegleider BHV. 

Waarom heb je hiervoor 

gekozen en hoe beïnvloedt het 

je werk?

Ik ben nu bijna vijf jaar bedrijfs-

hulpverlener (BHV’er) in het 

pand hier in Hengelo en wilde 

graag iets meer doen. Als 

ploegleider ben ik bij calamitei-

ten het aanspreekpunt van de 

hoofd BHV’er en stuur ik mijn 

team BHV’ers aan. Ik draag vaak 

een porto als ik op mijn werk 

ben, maar kan mijn werkzaam-

heden gewoon uitvoeren.

Wat zou je weleens over willen 

doen?

Dat is een goede vraag. Ik denk 

dat ik bepaalde keuzes anders 

zou hebben gemaakt. Zo zou ik 

wel weer terug willen naar mijn 

studieperiode om dan vervol-

gens mezelf een trap onder de 

kont te geven en te zorgen dat 

ik een hbo-opleiding had 

kunnen volgen.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Ik hoop nog lang voor onze 

dienst te mogen werken, maar 

ik zou wel graag op korte 

termijn willen doorstromen 

naar een ander onderdeel.

En als we straks in 2020 zitten, 

wil ik dat onze NCF gegroeid is 

en nog steeds dichtbij staat.

Tot slot, wat wil je onze lezers 

nog meegeven?

Laten we er met z’n allen voor 

zorgen dat we meer leden gaan 

werven. Als elk NCF-lid nou een 

collega lid maakt, dan hebben 

we er meer dan tienduizend. 

Hoe groter de bond, des te 

sterker we staan, bijvoorbeeld 

bij de nieuwe onderhandelin-

gen voor de cao vanaf 2020!
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De digitale Binding hierover gemist? Geen nood en lees snel verder. Zorg er wel voor dat 
je je IKAP-aanvraag vóór 14 november indient.

Vakbondsinformatie 

Verdien een deel van je betaalde

vakbondscontributie 2018 terug.

Pak je fiscale voordeel!

Het lidmaatschap van de NCF levert 

je veel voordelen op. Een van die 

voordelen is dat je ieder jaar geld 

kan besparen. Hoe? Door simpelweg 

je vakbondscontributie in te zetten 

via de IKAP-regeling. IKAP is de 

afkorting van Individuele Keuzen in 

het Arbeidsvoorwaardenpakket.

Doe dit in ieder geval vóór 14 

november in verband met de 

jaarlijkse sluiting van P-Direkt. 

Wat houdt het fiscale voordeel 
in? 
Door gebruik te maken van de 

IKAP-regeling (via het P-Direktpor-

taal) krijg je een gedeelte van de 

betaalde vakbondscontributie over 

2018 terug. Hoe? Je werkgever 

verrekent jouw betaalde vakbonds-

contributie met je brutosalaris. 

Hierdoor krijg je al snel 40% op je 

betaalde NCF-contributie terug. 

Mooi meegenomen. 

Wat moet je doen? 
Simpel gezegd gaat dit als volgt: log 

in op MijnNCF (www.mijnncf.nl) en 

ga naar het menu-item ‘IKAP 2018’. 

Hier staat jouw ‘contributieverklaring 

NCF 2018’ gereed. Kijk deze zorgvuldig 

na. Vervolgens vul je in P-Direkt onder 

IKAP jouw (jaarlijkse) vakbondscontri-

butie in. 

Andere IKAP-voordelen 
Met IKAP kan je een deel van jouw 

arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. 

Een deel van je arbeidsvoorwaarden 

(geld/uren) kan je inruilen voor een 

vergoeding die je besteedt aan een 

belastingvrij doel, zoals je vakbonds-

contributie van de NCF. Maar wist je 

dat je dit ook met andere in 2018 

betaalde bedragen kunt doen? Denk 

bijvoorbeeld aan de kosten van je 

sportschoolabonnement of studiekos-

ten.

Kijk maar eens in P-Direkt onder IKAP 

wat er allemaal mogelijk is en wat 

daarbij de voorwaarden zijn. 

Ben je volledig met pensioen of 
uitkeringsgerechtigd?
Dan kun je helaas geen gebruikmaken 

van de regeling. De teruggave van een 

deel van de vakbondscontributie geldt 

namelijk alleen voor werkenden.
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Vraag het Marianne Wendt

Vraag 1
In de nieuwe cao wordt gesproken over 13 weken ouder-

schapsverlof tegen 60% uitbetaling. Over de resterende 13 

weken ouderschapsverlof wordt 0% uitbetaald. Betekent 

dit dat ik een contingent van uren krijg, ieder uur ouder-

schapsverlof van dat potje af wordt gehaald en je zo je 

ouderschapsverlof (met 60% uitbetaling) over een langere 

periode spreidt? Of moet je dit ouderschapsverlof 

aaneengeschakeld in een periode van de eerste 13 weken 

opnemen om voor de 60% loondoorbetaling in aanmer-

king te komen?

Antwoord
Je hebt recht op 13 weken ouderschapsverlof tegen een 

loondoorbetaling van 60%. Bij een voltijdsdienstverband 

gaat het dan om 13 keer 36 uur = 468 uur. Je kan dit 

gespreid opnemen. Dus je hebt dan een pot van 468 uur 

die je kan opnemen op de momenten dat jij dit wilt. Alles 

wat daarboven uitgaat is onbetaald verlof tot een totaal 

van maximaal 26 weken. 

Vraag 2
Ik krijg klachten binnen van medewerkers die zijn afgewe-

zen voor de vacatures bij Toeslagen omdat zij niet aan de 

vacature-eisen voldoen. 

De medewerkers geven aan dat ze aan alle eisen voldoen, 

echter aan één eis kun je niet voldoen. Zoals je in de 

vacaturetekst kunt lezen, is een functievereiste minimaal 1 

jaar ervaring met het automatiseringssysteem van 

Toeslagen (specifiek toeslagensysteem). Deze functie-eis 

sluit medewerkers buiten het segment Toeslagen uit en 

beperkt de doorstoom vanuit andere geledingen binnen 

de Belastingdienst.

Antwoord
Ik heb hier navraag naar gedaan. Ik vernam dat de 

betreffende wervingsactie voor E-vacatures bij Toeslagen 

speelde net voordat het nieuwe beleid was opgesteld 

rondom het vergemakkelijken van de doorstroom. Met de 

inmiddels aangepaste aanpak vanwege de werving zou in 

dit geval geen vacature-openstelling hebben plaatsgevon-

den, maar een (interne) matching.

Toen was het doel om de continuïteit van het werk te 

borgen, door mensen aan te trekken die snel inzetbaar 

zijn. Werkervaring met het toeslagensystemen scheelt 

zeker een half jaar aan opleidingsinspanning waarin 

medewerkers nog geen productie opleveren. Deze 

ervaring zit bij de huidige Toeslag C-medewerkers, Toeslag 

uitzendkrachten en medewerkers en uitzendkrachten van 

KI&S.

Kortom: er wordt erkend dat deze vacature-eisen belem-

merend werken voor medewerkers buiten KI&S en 

Toeslagen en met het aangepaste beleid mag dit ook niet 

meer voorkomen. 

Vraag 3
Bij mij op de locatie is een uitzendkracht werkzaam die al 

ruim vijfentwintig maanden op dezelfde afdeling werkt en 

dezelfde werkzaamheden uitvoert. Nu lees ik in de nieuwe 

cao dat hij op basis hiervan door de Belastingdienst een 

vast contract zou moeten krijgen. Kunt u mij vertellen of 

dat ik dit juist interpreteer?

Antwoord
Nee, dat is niet juist. Indien blijkt dat een uitzendkracht 

hetzelfde werk langer dan 2 jaar uitvoert, dan is de 

conclusie dat het om structureel werk gaat en moet een 

vacature opengesteld worden. Daar gelden dan de 

normale vacaturespelregels voor. De desbetreffende 

uitzendkracht kan uiteraard solliciteren op deze vacature. 

Het effect van de cao-afspraak is dus dat tijdelijk werk 

omgezet wordt naar structureel werk. Om deze reden 

wordt een vacature opengesteld. Het betekent echter niet 

dat de uitzendkracht automatisch na 2 jaar een vast 

dienstverband krijgt voor het werk dat hij of zij doet.

Marianne

Wendt
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De 33-jarige Milou Hamels-van Gaans woont samen met haar echtgenoot Leon en dochter 
Kaira (4,5 jaar) in Bergen op Zoom en heeft er anderhalf jaar geleden voor gekozen om haar 
interessante en goedbetaalde baan bij de Belastingdienst op te zeggen in ruil voor 
inhoudelijk totaal ander werk bij de gemeente Bergen op Zoom. 

Interview

MiIou Hamels-van Gaans 
leeft niet om te werken, 
maar werkt om te leven  

Milou vertelt graag aan de lezer van 

Bondig wat haar beweegredenen 

waren om zo’n gedurfde switch te 

maken.

Welke opleiding heb je genoten?
‘Ik heb de bachelor "Social Sciences" 

(University College Utrecht) en 

master "Migration, Ethnic Relations 

& Multiculturalism" (Graduate School 

for Social and Behavioural Sciences, 

Utrecht) met succes afgerond.’

Waarom heb je ooit voor een 
job bij de Belastingdienst 
gekozen?
‘Na het afronden van mijn opleiding 

lagen de banen niet voor het 

oprapen. Ik kwam uiteindelijk in het 

bedrijfsleven terecht, bij een jong 

bedrijf dat tooling ontwikkelde voor 

het monitoren van social media data. 

Bij dit bedrijf hield ik me vooral 

bezig met "business development": 

onderzoeken wat de wensen zijn van 

de markt met betrekking tot een 

dergelijk product en waarop de 

focus moet liggen bij de ontwikke-

ling hiervan. Mijn focus lag vooral bij 

de ontwikkeling van de tooling voor 

overheid en semi-overheid. In dit 

kader heb ik destijds ook een aantal 

papers geschreven over hoe de 

overheid social media monitoring 

zou kunnen gebruiken. Op een 

gegeven moment werd ik getipt 

over de vacature voor social media 

Frank

Verweij
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monitoring specialist bij het Internet 

Service Centre (ISC) van de Belasting-

dienst. Ondanks de geweldige tijd 

die ik had bij mijn toenmalige 

werkgever, koos ik er uiteindelijk 

toch voor om de overstap te maken 

naar de overheid. 

Na een aantal jaren met de meest 

gemotiveerde collega's, interessante 

internationale tripjes, geweldige 

bedrijfsfeesten, eeuwige vrijmibo's, 

maar ook 24/7 klaarstaan voor het 

bedrijf had ik behoefte aan een 

ietwat minder hectische baan. Dat ik 

zwanger was van ons dochtertje 

heeft daar ook wel aan bijgedragen. 

De overheid staat bekend als een 

fijne, stabiele werkgever en de 

salarissen (voor juniors en mediors) 

zijn gunstig. Het was overigens meer 

de functie die me trok dan de 

organisatie. Sterker nog: eigenlijk 

stond ik niet echt te trappelen om te 

gaan werken bij de organisatie waar 

mijn beide ouders ook werken. Maar 

de kennis, visie en gedrevenheid van 

de mensen die ik bij het ISC sprak 

werkten aanstekelijk. 

Het ISC was echter heel erg zoeken-

de naar haar plek in de organisatie; 

een zoektocht die in een grote, 

logge organisatie zoals de Belasting-

dienst – die ook nog eens zeer stevig 

moest reorganiseren – steeds vaker 

niet precies opleverde waar de 

medewerkers op hoopten. Dit 

werkte niet heel motiverend; ik had 

vaak weinig tot geen idee wat de 

toegevoegde waarde was van mijn 

werk en waar we als team naar toe 

werkten. Daarnaast begon het werk 

zich steeds meer in Utrecht te 

concentreren, wat voor mij vaker een 

lange reistijd betekende. Dit alles, in 

combinatie met nog wat persoon-

lijke omstandigheden, zorgde ervoor 

dat ik niet lang hoefde te twijfelen 

toen ik de vacature van mijn huidige 

baan voorbij zag komen.’       

  

Wat doe je nu voor werk?
‘Ik werk sinds maart 2017 als 

beleidsadviseur sociaal domein bij de 

gemeente Bergen op Zoom. In deze 

functie volg en vertaal ik landelijke, 

regionale en lokale ontwikkelingen 

naar gemeentelijk beleid, onder-

houd ik contacten met andere 

gemeenten en probeer ik draagvlak 

en inzet te creëren bij partners. Ik 

houd me hoofdzakelijk bezig met 

thema’s op het terrein van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO).’ 

Hoe bevalt je baan bij de 
gemeente Bergen op Zoom?
‘Mijn huidige baan bevalt heel erg 

goed. We zitten midden in de 

transformatie van het sociaal domein 

en het is heel erg interessant om 

daar een bijdrage aan te kunnen 

leveren. Het werk is heel divers en je 

hebt te maken met veel verschil-

lende stakeholders. Daarnaast zit ik 

nu met mijn werk veel dichter op de 

politiek (wat mij persoonlijk erg 

trekt) en op de maatschappij; ik zie 

mijn werk letterlijk terug in de stad 

waarin ik leef. Wat ook fijn is, is dat 

de gemeentelijke organisatie een 

stuk sneller beweegt dan de 

Belastingdienst, waardoor je veel 

meer het idee hebt dat je echt wat 

gedaan krijgt. Het helpt ook dat ik 

een leuk team heb met veel jonge 
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mensen en dat de beleidsadviseurs erg 

zelforganiserend werken. Ik kreeg al vrij 

snel de verantwoordelijkheid en het 

vertrouwen om grote dossiers zelf op te 

pakken. Ik heb wel een flinke stap terug 

moeten doen in salaris, maar dat weegt 

niet op tegen de inhoudelijke uitdaging 

en praktische voordelen die deze baan 

me hebben gebracht.’

Is het drukke moederschap goed te 
combineren met je huidige werk?
‘Ja, dat gaat prima. Mijn man en ik 

werken beiden 32 uur per week en 

verdelen de taken in het huishouden en 

de opvoeding 50/50. Het feit dat ik nu 

op de fiets naar mijn werk kan is echt 

een enorme opluchting. Ik heb de 

vrijheid gekregen om mijn uren zo in te 

delen dat ik mijn dochter elke dag zelf 

's ochtends naar school kan brengen en 

's middags weer uit school kan halen en 

mijn man is op woensdag de hele dag 

thuis. Als ik een keer na 15:00 uur een 

belangrijke bespreking of iets dergelijks 

heb, dan is er altijd wel een opa of oma 

die mijn dochter uit school kan halen. 

De balans die ik nu heb tussen werk en 

privé had ik bij de Belastingdienst denk 

ik niet kunnen realiseren.’

Wat wil je de lezer van Bondig 
graag nog meegeven? 
‘Leef niet om te werken, maar werk om 

te leven! Stel geen belangrijke dingen 

uit, maar durf te kiezen voor die leuke 

of praktisch voordelige baan, koop dat 

droomhuis, maak die mooie reis naar 

dat land waar je altijd al heen wilde, 

vertel de mensen van wie je houdt hoe 

belangrijk ze voor je zijn. Je kan beter 

spijt hebben van iets dat je wel hebt 

gedaan, dan van iets dat je niet hebt 

gedaan. Daarnaast wil ik de jonge lezers 

van Bondig oproepen om actief mee te 

denken hoe een vakbond van waarde 

kan zijn en blijven voor hen. Een 

kenmerk van de jonge generatie 

werknemers is dat ze vaak niet zo veel 

voelen voor de gedachte van het 

collectief, maar zelf willen bepalen wat 

zij, als individu, nodig hebben. Dit 

betekent niet dat alle vakbonden 

daarom automatisch gedoemd zijn om 

uit te sterven, maar wel dat vakbonden 

hun visie, doelstellingen en taken 

opnieuw af moeten gaan wegen als ze 

ook de toekomstige generaties willen 

kunnen blijven bedienen. Maar er zijn 

vast genoeg slimme, jonge ambtenaren 

met vakbondsambitie die daar over mee 

willen denken.’
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‘Werken met die handen’, zeiden mijn ouders altijd als ik weer eens languit op de 
bank lag en geen zin had om in de regen mijn folderwijk van reclamemateriaal te 
voorzien. ‘Je mankeert toch niks?’ Tja, je staat er waarschijnlijk liever niet bij stil, 
maar de kans bestaat altijd dat je arbeidsongeschikt wordt. En dat heeft nogal een 
impact, helemaal als je gezondheid ook structureel verandert. Mentaal, maar ook 
voor je financiële situatie. De huur of hypotheek moet toch gewoon betaald worden.

Maar je krijgt na 2 jaar ziekte toch een WIA-uitke-
ring?
Nee, niet als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan betekent 

dit dat je 65% of meer van je oude loon kan verdienen.

Je krijgt dan geen WIA-uitkering.

Let op: Kan je minder dan 65% van je oude loon

verdienen? Dan ontvang je een WGA-uitkering.

WGA staat voor de regeling Werkhervatting

Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Deze regeling

is een onderdeel van de wet Werk en Inkomen

naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Wat is er dan geregeld voor de medewerker die 
minder dan 35% arbeidsongeschikt is?
In 2006 heeft de NCF met jouw werkgever afgesproken 

dat jullie beiden alles wat mogelijk is doen om jou in 

dienst te houden dan wel elders te herplaatsen.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een tijdelijke 

compensatie van inkomensverlies. 

Wat hield die tijdelijke compensatie in?
Maximaal 5 jaar lang een compensatie van 70% van het 

inkomensverlies. Dit omdat jij (als je minder dan 35% 

arbeidsongeschikt wordt) niet in aanmerking komt voor 

een WGA-uitkering.

Die regeling was niet structureel, maar gold in eerste 

instantie tot 2011. Nadien hebben de vakbonden de 

regeling elk jaar kunnen verlengen. 

Vakbondsinformatie

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt?
Weet dat de NCF zich blijft inzetten voor 
een structurele inkomensvoorziening 

Geen ideale situatie
Elk jaar opnieuw verlengen betekende elk jaar opnieuw 

onzekerheid of de regeling wel zou blijven bestaan. Een 

verre van ideale situatie. En dat terwijl uit onderzoek 

bleek dat bij het merendeel van de betreffende arbeids-

ongeschikte medewerkers het ontbrak aan perspectief 

op verbetering. De NCF zette daarom in haar cao-inzet 

2015: maak de regeling structureel!

En is dat gelukt?
Ja. In de cao 2015 is afgesproken om de tijdelijke 

afspraken om te zetten in een structurele regeling 

waarbij jij als arbeidsongeschikte medewerker 5 jaar lang 

een compensatie kunt krijgen. Dus raak je na 2 jaar 

ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt en 

stroom je vervolgens in de compensatieregeling? Dan 

geldt voor jou een 5 jaar durende compensatieperiode.

Succes dus en daarmee afgehandeld?

De NCF is nog niet klaar
Succes wel, maar afgehandeld niet, want na 5 jaar stopt 

je compensatie. En dat terwijl jouw situatie vaak niet 

gewijzigd is. Je komt dan alsnog in een onwenselijke 

financiële situatie terecht. Onze recente cao-inzet was 

dan ook ‘een structurele inkomensvoorziening voor 

zolang de arbeidsongeschiktheid duurt’. Dat is niet 

gelukt voor deze cao-ronde (die loopt tot 1 juli 2020). 

Maar de wens verdwijnt niet. We blijven ons inzetten 

voor een structurele inkomensvoorziening. 
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‘Precair’ betekent volgens Google ‘heikel, zorgelijk, zeer onzeker, ongewis, hachelijk’. 
Op basis van mijn interviews op de bekende locaties (Doetinchem, Zwolle, Rotterdam 
en Middelburg) lijkt mij dit woord wel van toepassing op hoe VWNW-kandidaten hun 
nieuwe situatie ervaren. Het feit dat ze niet kunnen worden ontslagen ervaren ze al 
niet meer als een verworvenheid, zoveel vragen roept hun nieuwe status op als 
VWNW-kandidaat, bijna altijd 50+ met administratief werk op B- of C-niveau
en de pensioenhaven nog tamelijk ver weg.

Zoals in het vorige nummer beloofd doe ik hier kort 

verslag van lotgevallen van onze VWNW-kandidaten in 

de verlengde voorbereidende fase. Ik zal dat aanvullen 

met informatie over VWNW-kandidaten bij het Ministe-

rie van Justitie en Veiligheid die na 18 maanden verplich-

te fase nog steeds geen passend werk hebben gevonden. 

Wat doet een dergelijke lange periode van (baan)

onzekerheid met deze medewerkers? Hoeveel energie 

houd je nog over om je serieus te richten op ander werk? 

Tot slot stellen we aan Ruud Muffels, professor arbeids-

markt en sociale zekerheid in Tilburg, de vraag hoe het 

ook anders kan met dat VWNW-beleid bij de overheid.

Mogelijkheden voor B-functionaris om gefacili-
teerd opleiding te volgen altijd beperkt geweest
Al lang voordat de huidige DG in 2017 aantrad, was het 

beleid dat een B-functionaris geen (vervolg)opleiding 

kreeg aangeboden op dezelfde voorwaarden als andere 

medewerkers. Bij verzoeken op zijn/haar eigen initiatief 

bemerkte de B-functionaris echter dat zijn vergoeding op 

Vervolg van de oproep uit Bondig 44

Van Werk Naar Werk:
een precaire situatie

basis van de regeling studiefaciliteiten bovendien 

beperkter was in tijd en geld dan voor andere medewer-

kers. 

Achtergrond van dit als ontmoedigend ervaren oplei-

dingsbeleid was dat een B-functionaris geen fiscaal 

uitvoerend werk deed, maar slechts algemeen ondersteu-

nend. Het investeren in een dergelijke medewerker werd 

tot voor kort als niet effectief gezien. En menig B-functi-

onaris heeft zich door de economische crisis in het begin 

van deze eeuw (werkloosheid ca.7%) laten weerhouden 

om zijn magere zekerheid te verruilen voor een onzeker, 

maar beter loopbaanperspectief elders. Wanneer ik in 

Zwolle in gesprek raak met een oudere B-functionaris in 

Switch, die al (zeer) lang in een bepaald proces werk-

zaam was, merk ik hoe hard de afwijzing op een 

sollicitatie voor C-functionaris in datzelfde werkproces 

kan aankomen. Betrokkene had namelijk binnen een 

week de afwijzing op briefselectie in huis: vooropleiding 

MBO-2 is namelijk onvoldoende als mavo de minimumeis 

is. Kennis van het werkproces en werkervaring die is 

Bart

Lamers
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opgedaan in al die jaren, het functioneren naar volle 

tevredenheid en meestal met veel werkplezier, zijn 

daarbij dus niet eens in beeld gekomen. Zo werkt dat 

althans bij de Belastingdienst. ‘Een deur verder’, bij een 

andere uitvoeringsorganisatie in de Rijksdienst, was 

betrokkene in een vergelijkbare situatie als interne 

kandidaat (zeer) waarschijnlijk wel benoemd, waarbij 

afspraken zouden zijn gemaakt om dat minimum 

opleidingsniveau alsnog in de praktijk te halen met 

faciliteiten in tijd en geld. Ik kan me bij de persoon die ik 

in Zwolle heb gesproken, in elk geval niet voorstellen dat 

de werkgever spijt van deze alternatieve benadering zou 

hebben gekregen. Als de arbeidsmarkt erg krap wordt, 

kijken de meeste werkgevers trouwens nog eens goed 

naar hun selectie-/(vooropleidings)eisen en passen die 

aan. Zou dat voor onze VWNW-kandidaten op B-niveau 

niet redelijker zijn?

Klantbeheer Doetinchem: een geval apart?
De mensen die ik heb gesproken voor hun VWNW-ver-

haal, waren alleen bereid mee te werken als dat anoniem 

zou blijven: Ans Jansen-Reessink en Henk Stubbe bij 

Klantbeheer Doetinchem vormen daarop de enige 

uitzondering. Ans heeft er inmiddels 44 dienstjaren op 

zitten, waarvan 33 bij de Douane in Duiven, en heeft nog 

8 jaar te gaan voordat ze 67 jaar hoopt te worden. Als 

NCF-lid heeft ze onze advocaat ingeschakeld om haar 

situatie eens goed te onderzoeken. Al ruim 10 jaar doet 

ze als ‘blauwe’ C-functionaris en onderdeel van het team 

klantbeheer (ongeveer 20 mensen) werkzaamheden voor 

diverse processen en middelen, laatstelijk BPM. Daarbij 

gaat het steeds om tijdelijke werkzaamheden als gevolg 

van elders opgelopen achterstanden. Door het voortva-

rend wegwerken droogt echter de werkstroom telkens 

weer op, waarna het team onzekere tijden wacht of er 

nieuwe tijdelijke klussen zullen komen. Deze (financieel) 

onzekere toekomst uit zich door het hele team heen, 

aldus Henk, in gevoelens van ‘niet meer vooruit kunnen 

kijken’ en ‘buiten de groep collega’s komen te staan die 

gewoon kunnen doorwerken’. Thuis merken ze dat je een 

kort lontje krijgt van de werksituatie. En vanuit je 

omgeving krijg je volgens Henk ook het makkelijke 

verwijt dat je het had kunnen zien aankomen. Eigenlijk 

vindt Ans dat ze gezien haar staat van dienst beter 

werkgeverschap verdient. En als er momenteel nou geen 

passende werkzaamheden zouden zijn op C- of E-niveau 

in Doetinchem en omstreken, dan zou het een ander 

verhaal zijn. Echter, ze heeft gemerkt dat er altijd wel 

een regel of een uitzondering blijkt te zijn waarop de 

werkgever zich kan beroepen om haar af te wijzen. 

Verder is er een collega die met de premie volgens de 

vrijwillige vertrekregeling een meerjarige hbo-opleiding 

is gaan volgen, die haar in de praktijk zwaarder viel dan 

ze vooraf kon vermoeden. Omdat ze door het accepteren 

van de premie al haar rechten op een uitkering had 

verspeeld, moest ze toen het geld op was via het uitzend-

bureau in de fabriek gaan werken om in haar levenson-

derhoud te voorzien. Extern gaan met die premie is dus 

niet zonder risico’s. Wat zou onze advocaat bij kantoor 

Dijkgraaf in Den Haag voor de zaak van Ans kunnen 

betekenen?

Geen passend werk na 18 maanden verplichte 
fase VWNW: en dan?
Marcel Smit, voorzitter van Justitievakbond Juvox, 

vertelde dat het aantal VWNW-kandidaten bij het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018) dat na 18 

maanden verplichte fase nog geen ander werk had 

gevonden, inmiddels 189 was geworden. En daar komen 

nog eens 182 vergelijkbare VWNW-kandidaten bij van 

de Dienst Justitiële Inrichtingen en het OM. Het bleek 

echter niet mogelijk om iemand van deze omvangrijke 

groep medewerkers zo gauw te spreken te krijgen over 

de vraag wat een dergelijke lange periode van (baan)

onzekerheid voor je betekent op je werk- en thuissitu-

atie. Dit staat onze VWNW-kandidaten in de voorberei-

dende fase dus nog te wachten voor zover zij zelf geen 

ander werk weten te vinden.

Kan het anders met het VWNW-beleid bij de 
overheid? Goed collectief werkgeverschap
Tot slot heb ik met Ruud Muffels, professor arbeids-

markt en sociale zekerheid in Tilburg, een paar ideeën 

besproken om het VWNW-beleid bij de (Rijks)overheid 

te vernieuwen. Volgens hem zullen namelijk vanzelf 

nieuwe mogelijkheden ontstaan naast het huidige 

VWNW-beleid, als je de omslag in het denken weet te 

maken van baanzekerheid naar werkzekerheid. Want 

dan kijk je vooral naar de talenten van medewerkers en 

hoe die in je organisatie tot zijn recht kunnen komen. 

Terwijl je op de traditionele manier uitgaat van de 

functie of baan die als een keurslijf werkt dat je juist het 

zicht op andere talenten van medewerkers ontneemt. 

En dat gaat natuurlijk als eerste ten koste van de 

medewerkers die qua opleiding minder alternatieven 

hebben. Deze noodzakelijke omslag in het denken over 

arbeidsbemiddeling kan niet zomaar bij de Belasting-

dienst worden bewerkstelligd, want daarvoor zal 

overleg nodig zijn bij Min BZK en met sociale partners. 

Als eerste stap is aan te raden om op het niveau van het 

Rijk gebruik te maken van de bestaande juridische 

mogelijkheid om maatwerk te leveren voor bepaalde 

groepen: waarom niet als eerste maatwerk bieden aan 

de VWNW-kandidaten administratieve medewerkers op 

(sub-)mbo-niveau tot schaal 8? Dat biedt pas echt 

perspectief voor zowel deze medewerkers als hun 

werkgevers. 

Daarbij kunnen de mogelijkheden voor ander werk zeer 

sterk worden vergroot als de overheidswerkgevers – 

Rijk, provincies, gemeenten en de andere elf sectoren 

– samen afspraken maken over het gebruik van 

scholingsfondsen in het eerste VWNW-jaar en over de 

voorwaarden waaronder hun VWNW-kandidaten 

worden gestimuleerd om ander werk (elders) te vinden. 

Als overheidswerkgevers op dit terrein samenwerken, 

zal arbeidsbemiddeling op deze manier in ‘Abp-land’ 

logischerwijs voordeliger worden, ze zullen optimaler 

profijt hebben van hun beschikbare capaciteit aan 

‘human capital’ en ze zullen besparen op de kosten voor 

uitkeringen. Kortom, de nieuwe aanpak is, als je het zo 

bekijkt, eigenlijk gewoon een kwestie van goed 

collectief werkgeverschap vanuit welbegrepen eigenbe-

lang. En waarom nog tot morgen wachten?
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Op woensdag 10 oktober vond een intensief overleg plaats tussen de kaderleden van AC 
Rijksvakbonden. Op de agenda stonden het door AC Rijksvakbonden voorgestelde nieuwe 
roosterstatuut, de hervorming van de nachtdienstontheffing voor 55+’ers en de vaste Toelage 
Onregelmatige Dienst (TOD). 

Het overleg werd voorgezeten door 

de cao-onderhandelaars Peter Wulms 

en Marianne Wendt en vond plaats in 

het kantoor van AC Rijksvakbonden in 

Den Haag.

Achtergrond
Waarom een nieuw roosterstatuut? 

AC Rijksvakbonden is van mening dat 

dit nieuwe statuut meer kansen biedt 

om het werk gezonder te maken, om 

de medewerkers meer invloed te 

geven op hun roosters, om soms niet 

te rechtvaardigen verschillen in het 

rooster weg te nemen en om ervoor 

te zorgen dat er altijd genoeg 

bezetting is om de roosters te kunnen 

draaien. Daarnaast bereikt de 

werkgever met dit nieuwe statuut dat 

zij meer mogelijkheden krijgt om het 

rooster af te stemmen op de pieken 

en dalen in het werkaanbod. Zowel 

de werknemer als de werkgever 

kunnen dus voordeel hebben met dit 

nieuwe statuut. AC Rijksvakbonden 

stelt voor afspraken te maken over 

varianten van meeroosteren naast de 

huidige variant van traditioneel 

roosteren.

Voor de cao 2018-2020 is afge-
sproken dat er nog dit jaar een 
akkoord bereikt moet worden 
over dit nieuwe roosterstatuut.

Voor de cao 2018-2020 is afgesproken 

dat er nog dit jaar een akkoord 

bereikt moet worden over dit nieuwe 

roosterstatuut. Naast het roostersta-

tuut wordt er ook onderhandeld over 

de nachtdienstontheffing voor 55+’ers 

en de vaste TOD. Afgesproken is dat 

hierover volgend jaar een akkoord 

moet zijn bereikt. Maar voordat er 

verder wordt onderhandeld over deze 

belangrijke onderwerpen worden 

eerst de kaderleden geraadpleegd 

over wat zij ervan vinden, welke 

knelpunten zij zien en wat hun 

wensen zijn. Vandaar dit overleg, dat 

moet leiden tot een inzet voor de 

onderhandelingen.

Voorstelrondje
Het is een zeer aangename, zonnige 

nazomerochtend in de edelstenen-

buurt van Den Haag. In de Ametist-

horst, in het kantoor van AC Rijksvak-

bonden op de tweede verdieping, 

hebben zich zo’n vijftig kaderleden 

van de verschillende vakbonden 

verzameld. Er is voor hen een ontbijt 

klaargezet met belegde broodjes,

Kaderdag AC Rijksvakbonden

Het nieuwe roosteren

“ “

Peter van 

Diepen
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koffie, thee en melk. Geen overbodige 

luxe, want menig kaderlid heeft al een 

flinke reis achter de rug. Om precies 

tien uur opent Marianne Wendt het 

overleg. Het belooft een intensieve 

dag te worden. De sfeer in de zaal is al 

sinds het ontbijt positief onrustig. Het 

is duidelijk dat de deelnemers vandaag 

graag gehoord willen worden. 

Er wordt begonnen met voorstellen. 

De deelnemers zitten in een grote 

kring rond een scherm en grote tafel, 

midden in de zaal, waar Marianne en 

Peter ontspannen voor staan. In dit 

voorstelrondje vertelt iedereen waar 

ze werken en welke problemen (of 

eventueel successen) zij met het 

rooster ondervinden. Er wordt een 

flink aantal struikelblokken en 

knelpunten genoemd, zoals het 

jaarrooster, geen balans tussen privé 

en werk, extreme flexibiliteit, het 

vakantierooster, kort van tevoren 

opgelegde roosters, de 55+-regeling, 

maatwerkafspraken, afgesproken 

werktijdregelingen die niet worden 

gevolgd en de grote uitstroom van 

jongeren. Maar het meest genoemde 

probleem is de (onder)bezetting. 

Daarom moet aan de introductie van 

het nieuwe roosterstatuut als 

voorwaarde gesteld worden dat de 

bezetting bij een organisatie op orde 

moet zijn. Met een onderbezetting is 

het in de meeste gevallen onmogelijk 

om een rooster goed te kunnen 

draaien. 

Presentatie
Na het voorstelrondje begint Peter 

Wulms met zijn presentatie. Hij 

schetst het kader waarin de onder-

handelingen over deze drie onder-

werpen plaatsvinden, noemt de 

belangrijkste punten in het rooster-

statuut die besproken gaan worden 

en staat stil bij de nachtdienstonthef-

fing voor 55+’ers en de vaste TOD.

‘Op dit moment hebben we alleen 

basisafspraken in de cao staan’, 

begint hij te vertellen. We hebben 

afgesproken dat we een akkoord 

hebben over het roosterstatuut voor 

1 november 2018 en een akkoord over 

de 55+-regeling en de vaste TOD voor 

1 juli 2019. ‘De datum van 1 november 

gaan we sowieso niet halen’, vervolgt 

Peter. Het roosterstatuut is een pittig 

onderwerp en zal eerst worden 

besproken met de kaderleden om zo 

tot een inzet te komen alvorens er 

verder onderhandeld kan worden. Er 

wordt naar gestreefd om voor het 

einde van dit jaar een akkoord te 

hebben.

Medewerkers hebben op dit 
moment weinig invloed op het 
rooster. Dit moet in het nieuwe 

statuut gaan veranderen.

Werk
In het nieuwe roosterstatuut is het 

werk een van de centrale issues. Het is 

belangrijk dat pieken en dalen in het 

werkaanbod door het jaar heen goed 

kunnen worden opgevangen. Maar 

vaak wordt niet naar het hele jaar 

gekeken, maar naar een maand of 

een andere roosterperiode. Straks 

wordt het mogelijk om meer op 

jaarbasis te kijken, zodat je werk en 

medewerkers beter op elkaar kunt 

afstemmen. Als je dit goed regelt, 

hebben werkgever èn medewerkers 

hier profijt van. 

Invloed
‘Medewerkers hebben op dit moment 

weinig invloed op het rooster. Dit 

moet in het nieuwe statuut gaan 

veranderen’, legt Peter uit. Zo wil AC 

Rijksvakbonden dat medewerkers 

door het meeroosteren veel meer 

invloed krijgen op hun roosters. Ook 

de invloed van de medezeggenschap 

moet groter en duidelijker worden. 

Op dit moment is die invloed in het 

land niet eenduidig. Er zijn zelfs 

gevallen bekend dat de medezeggen-

schap helemaal geen invloed heeft 

gehad op de roosters. Dit gaat 

veranderen. In het nieuwe statuut 

gaat de medezeggenschap over de 

invulling van de kaders, over de keuze 

van de vier roostervarianten en ook 

over de vraag of aan alle randvoor-

waarden is voldaan. 

De gezondheid en het welzijn van de 

medewerkers vormen een ander 

belangrijk issue in het roosterstatuut. 

Beschermende normen voor gezond-

heid en welzijn blijven belangrijk. 

Maar als medewerkers meer invloed 

op hun rooster hebben, zijn er 

wellicht minder normen nodig.

Randvoorwaarden
‘Voordat het nieuwe roosterstatuut in 

werking kan treden moet er wel aan 

een aantal randvoorwaarden worden 

voldaan’, vervolgt Peter. De belang-

rijkste randvoorwaarde, die ook 

tijdens het voorstelrondje naar voren 

kwam, is de bezetting. De bezetting 

moet op orde zijn. AC Rijksvakbonden 

stelt voor dat er een rijksbrede 

systematiek ontwikkeld wordt 

waarmee de bezettingsgraad 

berekend kan worden. Tevens moet 

de kennis en kunde van de medewer-

kers die de roosters gaan maken op 

peil zijn. Roosteren is namelijk een 

“

“
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vak waar je expertise voor nodig 

hebt. En als laatste moet er een goed 

georganiseerd ICT-systeem zijn waar 

medewerkers makkelijk toegang tot 

hebben.

Het is langzaamaan wat warmer 

geworden in de vergaderzaal. De hele 

ochtend schijnt er al een lekker 

zonnetje en de presentatie van Peter 

en de reacties hierop vanuit de zaal 

hebben ervoor gezorgd dat de 

temperatuur is gaan stijgen. Het 

onderwerp speelt onder de deelne-

mers. Een aantal van hen vertelt dat 

ze bezig geweest zijn met rooster-

pilots. Ze hebben een aantal proble-

men ondervonden. Omdat de 

economie weer is aangetrokken, is er 

een grote uitloop van jonge mede-

werkers die elders meer kunnen 

verdienen. Daarnaast hebben 55+’ers 

heel andere wensen qua rooster dan 

jongeren. Het zijn problemen die in 

het nieuwe roosterstatuut ook naar 

voren kunnen komen.

Nachtdienstontheffing 55+
De nachtdienstontheffing 55+ en de 

vaste TOD gaan veranderen. Op dit 

moment zijn de contouren van de 

hervormingen zichtbaar, maar er zal 

nog heel wat onderhandeld moeten 

worden alvorens hierover er een 

akkoord is met de rijkswerkgever.

‘Uit alle wetenschappelijke onderzoe-

ken blijkt dat nachtdiensten onge-

zond zijn’, legt Peter uit. Of je nu oud 

of jong bent. Nu is het zo dat er een 

harde leeftijdsgrens is vanaf wanneer 

je recht hebt op ontheffing. Wij 

willen een hervorming waarbij 

rekening wordt gehouden met het 

aantal jaren dat je in nachtdienst hebt 

gewerkt. De huidige 55+’ers moeten 

de huidige mogelijkheid van nacht-

dienstontheffing en vaste TOD 

kunnen behouden. Dit moet ook 

gelden voor degenen die de onthef-

fing al redelijk in zicht hebben. Voor 

jongere medewerkers zal de huidige 

nachtdienstontheffing gaan verande-

ren, op een manier waarbij we nog 

steeds rekening houden met de 

zwaarte van het werken in nacht-

dienst.

Vaste TOD
‘Met een hervorming van de nacht-

dienstontheffing zal ook de vaste TOD 

veranderen’, benadrukt Marianne. Nu 

is die gekoppeld aan de leeftijd van 55 

jaar en het 5 jaar gewerkt hebben in 

nachtdienst. Iemand met veel meer 

dan 5 jaar in nachtdienst krijgt dus 

hetzelfde als iemand met 5 jaar in 

nachtdienst. De vraag is of dat 

rechtvaardig is. Over hoe dit gaat 

veranderen zal nog uitvoerig onder-

handeld moeten worden.

Ook over de maximering van de TOD 

zal worden gesproken. Nu is het zo dat 

de maximering bepaald wordt door 

het maximum in loonschaal zeven. 

‘Maar sommigen vinden dat de TOD 

niet gemaximeerd moet worden, maar 

dat deze gekoppeld moet worden aan 

de eigen loonschaal’, besluit Peter.

Inmiddels staan de deuren naar het 

dakterras wijd open, de temperatuur 

in de zaal is blijven stijgen. Aan het 

einde van deze kaderdag zijn Mari-

anne en Peter tevreden. Ze hebben de 

stem van de kaderleden gehoord en 

kunnen nu gaan werken aan een inzet 

voor de onderhandelingen.



23Uitgave 45 - oktober 2018 

Colofon

Hoofdredactie 

Chris Regtop

Redactie 

Frank Verweij

Peter van Diepen 

Gerard Pereboom 

Gerrit Mansveld

Bart Lamers

Ad van der Donk

Carien Scholtmeijer

Eindredactie

Daphne Duif

Fotografie

Rob van Polanen 

Paul Heijne

Willem van Duijn

Cartoonist

Cees den Otter

Ontwerp

Digidee

Ontwerpstudio,

Enschede

Opmaak 

Chris Regtop

Druk

Quantes  

Grafimedia,  

Rijswijk

E-mail redactie 

Heb je vragen of 

opmerkingen over 

Bondig? 

Mail dan naar

redactie@ncf.nl

Verschijnt 

6x per jaar

ISSN: 2211-8624

Ingenomen stand-

punten in het blad 

vertegenwoordi-

gen niet noodza-

kelijkerwijs die van 

de NCF.

© NCF 2018

NCF
 

Wist je dat...
• er een Rijksbreed team Financiële 

Analyse op Maat (FAOM) is?

Dit team verstrekt persoonlijke informatie 

over de gevolgen voor je salaris, uitkering of 

pensioen bij een verandering in je werksitu-

atie. Om een afspraak te maken kun je een 

e-mail sturen naar contactcenter@p-direkt.nl.

• de pilot remplaçantenmakelaar tot 

1 maart 2019 loopt?

In september hebben al meer dan driehon-

derd collega’s zich hiervoor ingeschreven.

Dus, overweeg jij je functie via de remplaçan-

tenmakelaar vrij te maken voor een verplichte 

VWNW-kandidaat? Dan kan je zonder 

toestemming van je leidinggevende je 

belangstelling tonen. Informatie over 

werkwijze en aanmelding kun je op

mobiliteitsbank.nl vinden.

• het op 10 november de Dag van de 

Mantelzorg is?

Het is niet bekend hoeveel medewerkers van 

de Belastingdienst mantelzorger zijn.

Wel is bekend dat bij de 5% van de medewer-

kers die een beroep doen op Bedrijfsmaat-

schappelijk Werk (BMW) belastende mantel-

zorgtaken een rol spelen.

Mantelzorgers en leidinggevenden zijn niet 

altijd op de hoogte van voorzieningen waar 

mantelzorgers beroep op kunnen doen.

Hierover kan je info vragen bij Bedrijfsmaat-

schappelijk Werk.

• ‘langer + langer = eerder’? 

Dit is de titel van onze laatste Nieuwsbrief 

Pensioen. Langer leven en langer werken 

betekent ook eerder nadenken over je 

(financiële) toekomst.

Nieuwsbrief gemist? Ga dan naar 

ncf.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_201808_ncf.pdf.

https://mobiliteitsbank.nl/geen-toegang?redirect=%2Fonderwerpen%2Factief-met-je-carriere%2Fpilot-remplacantenmakelaar 
https://ncf.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_201808_ncf.pdf
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Wij hebben iets 
tofs voor jou
en voor jouw collega’s die ook jonger dan 30 jaar zijn.

Het NCF-lidmaatschap kost je tot
het moment dat je 30 jaar wordt 
maar 0,01 euro per maand!


