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Peertjes hersenspinsels
Deze avond ga ik een lezing meemaken. 

Deze wordt gegeven door een hoogleraar 

die doceert aan een universiteit hier te 

lande. Een alom bewonderd mens. 

Hij is gepromoveerd op twee werken...

Meer samenwerken in de toekomst
Binnenkort zijn de verkiezingen voor de 

medezeggenschap binnen de Belastingdienst. 

Ik spreek hierover, en over de afgelopen 

jaren, met Johan Schurink, voorzitter van de 

Ondernemingsraad van de Douane. 

‘De OR behoedt het management voor 
het maken van fouten’
Als voorzitter Platform Medezeggenschap en 

vicevoorzitter Concern Ondernemingsraad 

(COR) is Arthur van Irsen een belangrijke en 

gewaardeerde speler voor onze NCF in de MZ.
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Kennismaken met... 
In dit artikel maak je kennis met Albertine 

Odekerken-van Laar, nog even fulltime 

voorzitter van OC-CAP en lid van de OR 

Belastingen en Toeslagen. Daarnaast is ze 

binnen de NCF voorzitter van het Platform DGO.

Van de voorzitter Platform MZ

Lijst 1 voor jou

Van de coördinator MZ-verkiezingen 2019

Check, check, dubbelcheck

Arthur van 

Irsen

Ad van

GaansP 3

Met een warme groet,

Arthur van Irsen

Ditmaal een Bondig geheel in het teken van de 

aanstaande medezeggenschapsverkiezingen.

Vanaf 4 juni tot en met 18 juni kiezen collega’s hun 

vertegenwoordigers in de ondernemingsraden. 

Maar liefst bijna honderdvijftig NCF-leden hebben 

zich aangemeld als kandidaat. Dat zijn meer 

kandidaten dan drie jaar geleden!

Medezeggenschap wordt door veel collega’s 

ervaren als een ver-van-mijn-bed-show. Begrijpelijk, 

want door de centralisatiedrang worden besluiten 

steeds verder van de werkvloer af genomen. 

Daardoor wordt ook de afstand tussen de mede-

zeggenschap en de medewerkers groter. Iets waar 

we binnen de NCF voor blijven waken. Niet voor 

niets willen wij warm en dichtbij zijn. Juist in deze 

tijd waarbij ik merk dat de kennis en het sentiment 

van de werkvloer via de managementlijnen niet of 

onvoldoende doorklinken. 

Het uitdagende, lange en intensieve traject van de coördinatie en voorbereiding van de MZ-verkiezingen zit erop.

Maanden geleden hebben we alle NCF-leden gevraagd om na te denken over een mogelijke MZ-kandidatuur.

Het was geweldig om te zien dat er zich uiteindelijk ongeveer honderdvijftig belangstellenden aanmeldden.

Voor de organisatie was dit direct al een signaal dat NCF’ers erg betrokken zijn bij medezeggenschap: warm en 

dichtbij dus!

Met een vooruitstrevend plan van aanpak zijn we samen het selectieproces ingegaan, met als vernieuwende 

factor ‘jouw mening’.

Een ander onderdeel was het per persoon ontdekken hoe de gewenste lijstvolgorde zou kunnen worden.

Als stimulerende factor werd ervaren dat veel kandidaten wisselwerkingen willen tussen MZ en NCF en dat men 

beslist een 'oranje' gevoel heeft bij Lijst 1.

De uitdaging de laatste weken was het op tijd binnenhengelen van alle bereidverklaringen, een vrij

arbeidsintensieve klus zo is gebleken.

Dwars daar doorheen is het een hele kunst om met alle verkiezingscommissies tegelijk van alles te regelen. 

Tussendoor zijn onze PR-mensen druk aan de slag geweest met gadgets en werden er afspraken gemaakt over

de verdeling hiervan.

Deze OR-special, lekker bij iedereen op de deurmat, lijkt mij al bij voorbaat een succes.

Nu is het aan de OR- en OC-kandidaten om zich goed te presenteren en om alle kiezers vooral op inhoud te 

overtuigen.

Na de verkiezingen gaan we samen ontdekken wat goed ging en wat nog beter/anders kan.  

Tot slot wil ik het Platform MZ, Sabrina, Thijs, Chris en Albert hartelijk danken voor hun geweldige creatieve

en arbeidsintensieve bijdrage.

Ga voor kwaliteit en lef, kies (ook van 4 t/m 18 juni) de warmte van de NCF. Meer zetels is meer invloed!

Ik hoop niet dat ik nog iets of iemand vergeten ben. Succes allemaal! 

Check, check, dubbelcheck.

Medezeggenschap speelt zich op een breed terrein 

af. Niet altijd worden individuele medewerkers 

geraakt door centrale besluitvorming. Maar er is 

altijd een moment dat ook jouw belang wordt 

geraakt. Wel zo prettig dat er dan NCF’ers zijn die 

jouw belangen in het oog houden. Of het nu gaat 

om jouw arbeidsomstandigheden, studiefacilitei-

ten, loopbaanmogelijkheden of anderszins, het zijn 

onderwerpen die de medezeggenschap direct 

aangaan.

Daarom: steun de medezeggenschap met jouw 

stem op Lijst 1. Opdat onze NCF’ers op kunnen 

komen voor jouw belangen! Daar zijn we altijd op 

aanspreekbaar.
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In dit artikel maak je kennis met Albertine Odekerken-van Laar, nog even fulltime 
voorzitter van OC-CAP en lid van de OR Belastingen en Toeslagen. Daarnaast is ze 
binnen de NCF voorzitter van het Platform DGO (voorheen de kerngroep CB-DGO).

Interview 

Kennismaken met…

Albertine Odekerken-van Laar

Kun je in het kort je fiscale loopbaan schetsen?
‘Ik ben 1 augustus 1983 begonnen bij het Centraal Bureau 

Motorrijtuigenbelasting (CBM). Er was dat jaar een 

wervingsronde voor familie van al werkende ambtenaren. 

Mijn vader werkte bij de dienst en ik besloot te sollicite-

ren. Ik deed de opleiding adjunct-commies en slaagde 

meteen voor het loopbaanonderzoek. Voor de Beheer-

eenheden Apeldoorn ging ik aan de slag als projectcom-

mies, een nieuwe functie speciaal voor het Apeldoornse 

automatiseringswerk. Voor de vennootschapsbelasting 

(Vpb) verzorgde ik het eindtraject, aanslagen en penpos-

ten, daarna deed ik intracommunautaire transacties 

omzetbelasting en vervolgens werd ik releasemanager 

Auto. Daarna was ik onder de vlag van B/CPP eerst 

toepassingsdeskundige Douane en vervolgens informatie-

manager met onder meer de specials douaneschepen, lab 

en museum in mijn portefeuille. In 2008 maakte ik de 

overstap naar B/CA waar ik de portefeuille Douane-que-

ries leidde en daarna projectleider en projectadviseur van 

het Collegiaal Managementteam (CMT) was. In 2010 

verliet ik het primaire proces, toen ik werd gevraagd 

voorzitter te worden van de Ondernemingsraad B/CA, als 

opvolger van Jan Minks. In eerste instantie had ik mijn 

bedenkingen. Toch besloot ik de uitdaging aan te gaan 

met als persoonlijk doel de medezeggenschap professio-

neler te maken.’

Bij de komende verkiezingen heb je je niet meer 
herkiesbaar gesteld voor de medezeggenschap. 
Waarom niet?
‘In overleg met mijn teamleider CAP ben ik kortgeleden 

begonnen met een masterstudie Bedrijfskunde. Die 

studie kost me veel tijd en energie. Dat is voor mij niet te 

combineren met serieus medezeggenschapswerk. Ik keer 

dan ook weer terug in het primaire proces, maar wat ik 

ga doen bij CAP is nog niet bekend.’

Hoe kijk je terug op negen jaar medezeggenschap?
‘Als MZ’er kun je een bijdrage leveren aan je dienstonder-

deel. Ik ben een inhoudelijk voorzitter: ik lees me goed in 

en heb dus van veel onderwerpen kennis. Het risico 

daarvan is misschien dat ik anderen te weinig ruimte 

geef. Collega MZ’ers spreken dat overigens tegen. Je 

moet je realiseren dat je ook in de MZ werkt met een 

afspiegeling van je dienstonderdeel. En helaas zitten daar 

ook wel eens mensen bij die het alleen doen om van de 

werkvloer af te zijn. Ik heb een dienstverband voor 32 

uur, maar ben zo bevlogen dat ik niet op een paar uurtjes 

meer kijk. Net als in de vakbond moet je in de MZ alert 

blijven, zodat je invloed kunt uitoefenen. Ik verzorgde 

maandelijks een nieuwsbrief die we publiceerden op 

ConnectPeople. Als MZ streefden we ernaar om alle 

locaties waar CAP-medewerkers zitten eenmaal per jaar 

te bezoeken. En daarnaast zetten we regelmatig een 

welzijn-enquête uit bij CAP-locaties over onder meer 

pestgedrag en informatievoorziening, die men anoniem 

kan invullen. Over de respons zijn we tevreden. Er zijn 

zelfs enkele vervolggesprekken geweest met medewer-

kers die daaraan behoefte hadden. Wat ik jammer vind is 

dat collega’s vaak pas interesse hebben in MZ en de 

vakbond als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld een 

reorganisatie.’

Wat doe je binnen de NCF?
‘Ik ben meteen al in 1983 lid geworden van de vakbond, toen 

nog BPF. Dat deed ik op advies van mijn vader, die ook al 

jarenlang lid was. Tot twee jaar terug was ik alleen betalend lid. 

In 2017 benaderde Albert van der Smissen me om voorzitter te 

worden van het Platform DGO van de NCF. Ik heb even getwij-

feld omdat mijn echtgenoot Peter daarin ook actief is. In dit 

platform bereiden we samen met onze 3 afgevaardigden naar 

het DGO de vergaderingen met secretaris-generaal Manon 

Leijten voor. De NCF vindt zichzelf nu te volgzaam, wil meer 

invloed en inbreng gaan hebben op die DGO-agenda. Eén van 

de speerpunten daarbij is het werkbehoud voor de lagerbetaal-

den in onze dienst. Voor de collega’s in groepsfunctie B en C en 

individuele functies tot en met schaal 7 dus. Ook houden we 

nauwlettend de ontwikkelingen rond de groepsfunctie E in de 

gaten, waaraan steeds hogere opleidingseisen gesteld worden. 

Solidariteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn immers 

de basisbeginselen van de NCF. Sinds dit jaar zit ik ook in het 

Platform Portefeuillehouders Overleg (PHO), dat is voortgeko-

men uit de werkgroep Toekomst NCF. Met de afname van het 

aantal leden door de pensioneringsuitstroom, neemt ook onze 

invloed aan de onderhandelingstafel af. We moeten ons als 

vakbond dus op een andere manier gaan onderscheiden.’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik steek mijn vrije tijd graag in onze honden. We hebben twee 

Newfoundlanders (Leila en Shesh), die met 8,5 en 6,5 jaar al 

aardig op leeftijd zijn. Ik studeer graag en heb aan de Open 

Universiteit verscheidene deelcertificaten behaald voor modules 

die raakvlakken hebben met het werk en de medezeggenschap. 

Nu ben ik dus begonnen met een masterstudie Bedrijfskunde 

op sociologische grondslag, waarbij de medewerker centraal 

staat. Verder lees ik graag, met name fantasy (Robert Jordan, 

Terry Brooks) en speel ik al ruim vijftien jaar klarinet. Dat laatste 

doe ik puur voor mezelf, dus niet in een orkest.’

De Belastingdienst is de laatste jaren vaak minder goed 
in het nieuws. Raakt je dat?
‘Daar baal ik enorm van, vooral omdat het vaak maar van één 

kant belicht wordt. Dan hebben ze het bijvoorbeeld bij collega’s 

die met Switch vertrekken over “graaiers”. En je kunt niet 

reageren, hooguit naar je familie, vrienden en kennissen als die 

iets ter sprake brengen.’

Wat wens je de NCF toe? 
‘De bond moet zich duidelijker gaan manifesteren met de focus 

op personeelsgebied. We moeten nog nadrukkelijker de 

samenwerking zoeken met de medezeggenschap. We werken al 

wel met toekomstscenario’s, maar kunnen misschien leren van 

de Scandinavische landen. Daar hebben de vakbonden veel 

meer inbreng en invloed.’

En ten slotte, een advies aan de dienstleiding? 
‘Bezoek een locatie eens “undercover”. Dan durven medewer-

kers meer te zeggen en krijg je geen plichtmatige en voorbe-

reide antwoorden. Je ziet en hoort dan wat er werkelijk speelt. 

En werk dan ook eens echt mee in het primaire proces. Dan zie 

je ook de problemen en niet alleen de succesverhalen. En 

timmer niet alle werkzaamheden dicht met controles. Heb 

vertrouwen in de professionaliteit van je medewerkers. 

Autonomie is belangrijk, steekproefsgewijze controle is 

voldoende.’

Albertine Odekerken-van Laar
Geboren op 23 augustus 1962 in Den Burg (Texel). Daarna nog gewoond in Enkhuizen en 
Emmen (vanwege werk vader) maar voornamelijk opgegroeid vanaf haar 12e in Apeldoorn.

Werkt bij de Belastingdienst sinds 1983

Is lid van de NCF sinds 1983 

Gehuwd met Peter, twee zoons: Stijn (20) en Thijs (17) 

Woont in Apeldoorn 

Hobby’s: haar honden, studeren, lezen en klarinet spelen 

Typeert zichzelf als gedreven en nieuwsgierig

Levensmotto: Je moet je talenten gebruiken.
Ad van der
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Wachten en kiezen

Deze avond ga ik een lezing meema-

ken. Deze wordt gegeven door een 

hoogleraar die doceert aan een 

universiteit hier te lande. Een alom 

bewonderd mens. Hij is gepromo-

veerd op twee werken die weinig tot 

geen publieke aandacht hebben 

gekregen en die toch, op zijn zachtst 

gezegd, tot hoogstandjes moeten 

worden gerekend. De geniale 

afstudeerwerken werden gelanceerd 

onder de titels Wachten en Kiezen. 

De scripties werden met veel 

bombarie onder de publieke 

aandacht gebracht en die heeft hem, 

zoals verwacht, de titel van hoogle-

raar bezorgd. Zowaar een prestatie 

Peertje

Peert jes  hersenspinsels

van een ongekende orde maar de 

bekendheid, waarop hij zo had 

gehoopt, kwam niet van de grond. 

Vandaar de lezingen. Zijn presentatie 

over wachten heb ik helaas niet 

kunnen volgen. Een gemiste kans. 

Gelukkig kreeg ik een korte uiteen-

zetting van een kennis die duidelijk 

wel geïnteresseerd was in dit 

onderwerp. Van hem hoorde ik hoe 

de hoogleraar betoogde dat wachten 

in ieders leven een belangrijke 

tijdsfactor is. We wachten wat af. In 

de winkel, bij de apotheek, voor het 

stoplicht, in de file, bij de dokter. En 

zo kon hij nog wel even doorgaan. 

De woorden wachtkamer en 

wachtlokaal vinden overigens daar 

hun bestaansrecht. Ook bestaat er 

nog zoiets als de nachtwacht, maar 

dat is anders. Nu schijnt hij, in de 

lezing over dat onderwerp, zijn 

standpunten zo haarscherp te 

hebben verwoord dat een paar van 

die aanbevelingen, voor eenieder die 

veel moet wachten, uitermate 

praktisch zijn. Zo gaf hij tips om de 

wachttijden zo constructief mogelijk 

te besteden. Bijvoorbeeld sociale 

contacten leggen in de winkel met 

overige klanten die ook wachten, of 

in de wachtkamer lectuur lezen 

zodat je optimaal bij blijft over 

belangrijke zaken die in de wereld 

gebeuren. Ook je mobieltje kan een 

belangrijk hulpmiddel zijn om de tijd 

Column

nuttig te besteden. Het is zomaar 

een greep en zeker niet uitputtend, 

zo ben ik mij bewust. Ook had hij 

een tip die ik u niet wil onthouden. 

Zo betoogde hij dat er een financiële 

tegemoetkoming moet komen voor 

degene die noodgedwongen moet 

wachten. Met andere woorden: 

wachten moet worden beloond. En 

de veroorzaker moet daarvoor gaan 

betalen. Een weergaloos idee en een 

geweldige oplossing voor mensen 

met een minimum inkomen. Het is 

een buitengewoon en uitzonderlijk 

standpunt. 

Met die voorkennis betreed ik, met 

een bovengemiddeld verwachtings-

patroon, het leslokaal. Als iedereen 

heeft plaatsgenomen, er zijn vier 

belangstellenden, komt een zwart-

geklede en welgemanierde jonge-

man binnen. De lezing vindt plaats 

op een toepasselijke locatie: in een 

oud schoolgebouw dat troosteloos 

nadenkt over de vergane glorie van 

spelende schoolkinderen en smeekt 

om gesloopt te mogen worden. Maar 

het is nu nog eenmaal het middel-

punt van een glorieus moment waar 

kennis over het onderwerp – kiezen 

– gedeeld mag worden. De jonge-

man tuurt over een brilletje met een 

zilverkleurig montuur het klaslokaal 

in en spreekt in beschaafd Neder-

lands het legendarische woord 

‘kiezen’. Er valt een gespannen stilte 

waarna hij vervolgt: ‘kiezen is van 

oudsher een eerste levensbehoefte 

en begint al op jonge leeftijd. Want 

ook peuters moeten al kiezen. Met 

welk kleurpotlood of stift gaan ze 

tekenen, met welk speelgoed willen 

ze spelen, wie wordt het vriendje of 

vriendinnetje? Zo zijn er talloze 

voorbeelden te bedenken waarbij 

keuzes gemaakt moeten worden. Ik 

ben er een groot voorstander van om 

het kiezen al in een vroeg stadium in 

het lespakket op te nemen. Zo 

kunnen ook kleuters in een vroeg 

stadium leren hoe en wat ze 

moeten weten om verstandige 

keuzes te kunnen maken.’ Hij toont 

nog wat illustraties op een groot 

scherm waarna hij verdergaat met 

de woorden: ‘Dat gezegd hebbende 

wil ik nu overgaan naar enkele 

voorbeelden over keuzes die u en ik 

maken op latere leeftijd en die 

grote gevolgen kunnen hebben. 

Denk aan het kopen van een huis, 

of welke partner u kiest, of welke 

zorgverzekeraar. Ook een beroeps-

keuze valt onder die noemer. Deze 

kiesmomenten kunnen op latere 

leeftijd een belangrijke invloed 

hebben op uw welzijn. Als de 

keuzes onjuist gemaakt zijn, kan 

dat op latere leeftijd negatieve 

consequenties hebben. Zo krijgt u 

misschien geen pensioen en bij een 

verkeerde partnerkeuze zal een 

scheiding het uiteindelijke gevolg 

zijn. Ook op kleinere schaal speelt 

keuzes maken een grote rol. Zo 

kiest u een auto, wasmachine, boek 

of wat dan ook, want kiezen moet. 

En ik wil u helpen bij het maken van 

de juiste keuzes, daarom bent u 

ook hier.’ Dat is een opmerking die 

hout snijdt. Want persoonlijk 

twijfel ik altijd. Ik weet nooit de 

juiste kleur te kiezen die ik op een 

muur wil verven of welk behang 

het beste past bij de rest van het 

meubilair. Ik luister aandachtig als 

hij zegt: ‘Ik kan uit eigen ervaring 

zeggen dat de keuzes die gemaakt 

worden strikt persoonlijk zijn en 

afgestemd moeten worden op elke 

individuele situatie. Het beste is om 

bij twijfel een specialist te raadple-

gen. Zo kan bij de aanschaf van 

bijvoorbeeld een stofzuiger advies 

worden gevraagd aan de ter zake 

kundige verkoper. Is die niet 

voorhanden, ga dan naar een 

andere winkel.’ Opnieuw toont hij 

diverse illustraties op het scherm 

met nog meer praktische tips. De 

voortzetting van de lezing krijgt een 

interessante wending als hij 

verdergaat over de ophanden zijnde 

verkiezingen. ‘Dit jaar is het precies 

honderd jaar geleden dat vrouwen 

ook toegang kregen tot het 

stemrecht en dat ook zij mochten 

gaan kiezen. Een ware vooruitgang. 

Om dat lustrum luister bij te zetten, 

heb ik voorgesteld om vrouwen een 

bloemetje aan te bieden als ze gaan 

stemmen. Dat is afgewezen. We 

gaan dit jaar drie keer stemmen: 

voor de Provinciale Staten, mede-

zeggenschaps- en de Europese 

verkiezingen. Drie keer een 

bloemetje verstrekken bleek te 

duur.’ De hoogleraar bladert nog 

even door zijn stukken en zegt: ‘En 

dan nu de prangende vraag: Op wie 

wil je gaan stemmen? Ik zie dat er 

wordt getwijfeld. Toch is het 

antwoord simpel. Kies een kandi-

daat die je gelooft. Wacht daarna 

rustig af of degene op wie je hebt 

gestemd de gedane beloftes 

waarmaakt. Is dat niet zo, kies dan 

een volgende keer voor iemand 

anders.’ Wacht rustig af; dat zijn de 

woorden die in mijn hoofd blijven 

rondspoken. Kiezen en wachten. 

Veel wijzer ben ik niet geworden. 

Dat had ik bij de vorige verkiezingen 

ook al niet. Bij mij is er dat verve-

lende gevoel van wantrouwen. Maar 

ik kies toch. Daarna wacht ik rustig 

af en let erop dat de gedane 

beloftes niet in de prullenbak 

verdwijnen. Want ik wil niet 

opnieuw met een kluitje in het riet 

worden gestuurd. En als dat wel 

gebeurt… dan wil ik wachtgeld.

De partij en de kandidaat van mijn 

keuze zijn dus gewaarschuwd. 
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De verdeling van 146 NCF'ers 
over 52 kandidatenlijsten
GO
De OR bestaat uit 17 leden met NCF-kandidaten in de volgende kiesgroepen:

• drie leden worden gekozen door en uit de groep Regio Noordoost (Almelo, Enschede, Groningen, Zwolle); 

1. Bert van Dalen (Groningen) - 2. Petra Dalstra (Groningen)

• drie leden worden gekozen door en uit de groep Regio Zuid (Breda, Eindhoven, Maastricht). 

1. René de Jong (Maastricht)  geen verkiezingen

P
De OR bestaat uit 17 leden met NCF-kandidaten in de volgende kiesgroepen:

• drie leden worden gekozen door en uit de groep Den Haag, Rotterdam, Middelburg; 

1. John Halverhout (Den Haag) - 2. Emine Yonyul (Den Haag)

• drie leden worden gekozen door en uit de groep Arnhem, Enschede, Doetinchem; 

1. Mathijn Rouhof (Arnhem) - 2. Turgut Koc (Arnhem) geen verkiezingen
• één lid wordt gekozen door en uit de groep Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Emmen; 

1. Bertha Siesling-Prosé (Leeuwarden)

• drie leden worden gekozen door en uit de groep Heerlen; 

1. Lia Hollands  geen verkiezingen

MKB
De OR bestaat uit 25 leden met NCF-kandidaten in de volgende kiesgroepen:

• twee leden worden gekozen door en uit de groep Amsterdam: 

1. Ryan Simbhoedatpanday

• twee leden worden gekozen door en uit de groep Den Haag; 

1. Inge de Vet - 2. Ronald Zandstra  geen verkiezingen
• twee leden worden gekozen door en uit de groep Eindhoven; 

1. Arthur van Irsen - 2. Edwin Janssens  geen verkiezingen
• twee leden worden gekozen door en uit de groep Rotterdam; 

1. Peter Liu - 2. Gülsen Yurekli-ilbay - 3. Piet Langedijk

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Almere; 

1. Ubbo Hoekstra

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Breda; 

1. Diana Blankers-Joore - 2. Jack van Nijnatten

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Doetinchem; 

1. Els Nijhoff - 2. Corine Drewes-Bluemink - 3. Charles Tolhuis

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Emmen; 

1. Guust Vroling  geen verkiezingen
• één lid wordt gekozen door en uit de groep Enschede; 

1. Ria Egberink - 2. Henk Meulman - 3. Albert van der Smissen

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Hoofddorp; 

1. Willem Stolte

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Hoorn;  

1. Ron Visscher - 2. Mario Hoogendoorn - 3. Harrie Brondijk

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Leeuwarden; 

1. Sjoerd Draaisma – 2. Douwe Boonstra

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Maastricht; 

1. Jack Indenkleef

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Middelburg; 

1. Richard Schill  geen verkiezingen
• één lid wordt gekozen door en uit de groep Venlo; 

1. Walter Knippenberg

• één lid wordt gekozen door en uit de groep Zwolle. 

1. Gerrit Leusink - 2. Jolanda Hartlief-Dijkstra - 3. Christa Ayodeji-Drost - 4. Henri Klosse

K&O
De OR bestaat uit 19 leden met NCF-kandidaten in de volgende kiesgroepen:

• twee leden worden gekozen door en uit de groep CD C en F, SSO F&MI; 
1. Clim Titulaer

• één lid wordt gekozen door en uit de groep CD IV&D, bureau IA, CD DF&A, CD I&S; 

1. Bart Lamers

• zeven leden worden gekozen door en uit de groep CD O&P, SSO O&P, SSO Switch; 

1. Hans Bongers - 2. Hans Schuurman - 3. Patricia Kort-Wolswijk 

4. Ferdinand Bovenschen - 5. Abdelkader Ben Amrane - 6. Dennis Begeman

• acht leden worden gekozen door en uit de groep SSO CFD, CD C, B DG; 

1. Annemieke van Leeuwerden

CAP
De OR bestaat uit 19 leden die worden gekozen door en uit een landelijke lijst:

Toeslagen
De OR bestaat uit 15 leden die worden gekozen door en uit een landelijke lijst:

KI&S
De OR bestaat uit 17 leden die worden gekozen door en uit een landelijke lijst:

1. Peter Odekerken

2. Karen Kuipers

3. Klaas Knijnenberg

4. Johannes Velema

5. Tanja van Delden

IV
De OR bestaat uit 19 leden die worden gekozen door en uit een landelijke lijst:

1. Arie van Koten

2. Marjan de Koning

3. Jasmijn Mooiman

4. Wouter de Jeu

5. Pieter Vermeij

FIOD
De OR bestaat uit 15 leden die worden gekozen door en uit een landelijke lijst:

1. Jasper ter Weele

2. Ria Duncker

3. Robert Smallenburg

4. Lot Veldkamp

5. Karin Rouhof-Veening

6. Annelies Reekers

7. Peter Dankers

1. Ben Lautoe

2. See Leong Aw

3. Vishnu Rampadarath

4. Pieter Vlieg

1. Richard Nijkamp

2. Michel Moerkerk

3. Chris Gimberg

4. Jan Euverman

5. Marcel Schreuder

6. Arjan van der Stelt

7. Henk ter Steege

8. Sander Berg

9. Wendy Ucgul-Koene

10. Mardjy Pelt

11. Daniel Steiginga

12. Hennie Verschoor

13. Elizabeth Paulusma

14. Frank van Harsselaar

15. Ingrid Haagstam

16. Jan Pieter de Vries

17. Ad van Gaans
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OR-Douane
De OR bestaat uit 22 leden die worden gekozen door en uit de 11 regiolijsten:

DAM: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DAM bestaat uit zeven leden.

DLK: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DLK bestaat uit zeven leden.

DEI: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DEI bestaat uit zeven leden.

DLSO: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DLSO bestaat uit vijf leden.

DAR: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DAR bestaat uit vijf leden.

DBR: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DBR bestaat uit negen leden.

DGR: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DGR bestaat uit vijf leden.

OR  geen verkiezingen
1. Raymond de Goijer

OR

1. Chris van Holland

2. Jacqueline Thijsen

3. Bert Eykelenkamp

OR

1. Jan Mennen

2. Peter van der Zanden

3. Frans Dirkx

OR

1. Tjalling Siccama

OR  geen verkiezingen
1. Marion Maduro

OR

1. Kees van Koeveringe

2. Christ van Grinsven

3. Tanja van Vliet

4. Frans Wilshaus

5. Geeta Dielbandhoesing

6. Hans Coenen

7. Huib van ‘t Hoff

OR  geen verkiezingen
1. Arjan Bezemer

OC

1. Raymond de Goijer

2. Leonel Oliveira Dias

3. Ruud Hunneman

4. Erik Blom

OC  geen verkiezingen
1. Chris van Holland

2. Jacqueline Thijsen

3. Bert Eykelenkamp

OC

1. Jan Mennen

2. Peter van der Zanden

3. Frans Dirkx

4. Hermie van Ooijen

OC  geen verkiezingen
1. Tjalling Siccama

OC  geen verkiezingen
1. Marion Maduro

2. Piet van Andel

OC

1. Kees van Koeveringe

2. Tanja van Vliet

3. Frans Wilshaus

4. Geeta Dielbandhoesing

5. Hans Coenen

6. Christ van Grinsven

7. Huib van ‘t Hoff

DSC: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DSC bestaat uit zeven leden.

DSP: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DSP bestaat uit acht leden.

DRH: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DRH bestaat uit negen leden.

DLTC: twee leden voor de OR-Douane worden toegevoegd aan de OC.

De OC-DLTC bestaat uit zeven leden.

OR

1. Nico Middeljans

2. Franklin Rijnders

3. Steven Visch

4. Sander Ekelhof

5. Esther Dijkzeul

6. Marjolein Tijms

7. Jeroen van Ingen

8. Sylvana van Dijk

9. Etienne Tjin-A-Soe

10. Caecilia van der Bos

11. Bert van Oosterhout

12. Arjan Lieberton

13. Swen Dennebos

14. Paul de Graaf Bierbrauwer

OR

1. Rachid Karkache

2. Pieter de Wildt

3. Afef Ben Messaoud

4. Alexander Hendriks

5. Abdeslam Chebaa Amimoun

6. Peter Mönnich

7. El Hassan Hajji

8. Wilco Rikkers

OR

1. John Buist

2. Ko Grinwis

3. Geert Witte

4. Mehmet Demir

5. Marinus Bakker

6. Jos de Kok

7. Wim van Marrewijk

8. Yavuz Yilmaz

9. Rukiye Gören

OR

1. Johan Schurink

2. Edwin Putter

3. Gwendoline Stigter

OC

1. Steven Visch

2. Etienne Tjin-A-Soe

3. Franklin Rijnders

4. Paul de Graaf Bierbrauwer

5. Esther Dijkzeul

6. Caecilia van der Bos

7. Jeroen van Ingen

8. Sander Ekelhof

9. Nico Middeljans

10. Marjolein Tijms

11. Swen Dennebos

12. Sylvana van Dijk

13. Arjan Lieberton

14. Bert van Oosterhout

15. Leyla Bastanik-Bozkurt

OC

1. Pieter de Wildt

2. Alexander Hendriks

3. Afef Ben Messaoud

4. Rachid Karkache

5. Abdeslam Chebaa Amimoun

6. Peter Mönnich

7. El Hassan Hajji

8. Wilco Rikkers

OC

1. Remco Raatgever

2. Jos de Kok

3. Mehmet Demir

4. Marco Bogaard

5. Ko Grinwis

6. Yavuz Yilmaz

7. Geert Witte

8. Wim van Marrewijk

9. Marinus Bakker

10. Rukiye Gören

11. John Buist

OC  geen verkiezingen
1. Edwin Putter

2. Gwendoline Stigter

3. Johan Schurink
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Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1
De onderdeelcommissie heeft vorige week in de zoge-

naamde ‘overlegvergadering’ met de bestuurder gespro-

ken over organisatieveranderingen in de nabije toekomst. 

In dat overleg kwamen ook de termen IST en SOLL voorbij 

in enkele sheets. Ik heb enkele vragen over de termen, 

maar ook over de tijdstippen.

Wat betekent de term IST en SOLL nu eigenlijk als je het 

hebt over organisatieveranderingen?

Zijn beide momenten vaste tijdstippen (data) of kunnen ze 

ruimer gezien worden? Daarmee bedoel ik het volgende: 

kan bijvoorbeeld de SOLL-situatie betrekking hebben op 

een tijdvak van meerdere maanden?

N.B.

Het zou toch vreemd zijn, als een medewerker in het 

ongewisse wordt gehouden. Wanneer een SOLL meerdere 

maanden beslaat, moet dat niet een vaste datum zijn als 

ijkpunt?

Antwoord
Bij een organisatieverandering maakt de bestuurder een 

beschrijving van de organisatie zoals deze was (de 

IST-situatie) en de organisatie zoals deze er na reorganisa-

tie komt uit te zien (de SOLL-situatie). Vervolgens beschrijft 

de bestuurder ook hoe deze verandering wordt doorge-

voerd. Deze reorganisatie beschrijft de bestuurder in een 

voorgenomen besluit, waarover de medezeggenschap 

advies uitbrengt. 

Hoe de reorganisatie eruit komt te zien staat dus beschre-

ven in een voorgenomen besluit. Vervolgens kan het 

inderdaad nog wel enige tijd duren voordat alle medewer-

kers geplaatst zijn in deze nieuwe organisatie. Hiervoor 

geldt een plaatsingsprocedure, zodat uiteindelijk wel alle 

medewerkers na deze plaatsingsprocedure weten of zij 

geplaatst zijn in de nieuwe organisatie en in welke functie. 

Het kan zijn dat niet alle medewerkers geplaatst kunnen 

worden in de nieuwe organisatie. Dit is het geval indien in 

de nieuwe organisatie minder medewerkers nodig zijn. In 

dat geval blijkt ook uit de plaatsingsprocedure welke 

medewerkers boventallig worden. Dit zijn de medewerkers 

waarvoor geen plek meer is in de nieuwe organisatie. Zij 

zullen in Switch geplaatst worden, waar zij op zoek 

moeten gaan naar ander werk.

Vraag 2
Als OR-lid krijg ik van verschillende kanten vragen over het 

fietsplan 2020.

Zoals ik het lees lijkt het me alleen over de bijtelling te 

gaan in de fiscale wetgeving, maar er wordt hier en daar 

gecommuniceerd dat alle werknemers een fiets kunnen 

krijgen van de werkgever, dus ook collega’s van de 

Belastingdienst.

Dat zou dus inhouden dat alle werknemers een fiets 

kunnen krijgen, ook die niet met de fiets naar kantoor 

komen, ik kan dat haast niet geloven. Weet jij hier meer 

van?

Antwoord
Zo ver ik weet, geeft de werkgever geen fiets ter beschik-

king aan de medewerker voor het woon-werkverkeer. En 

daar gaat de fiscale regelgeving over met betrekking tot 

de bijtelling. 

Wel is het mogelijk om via IKAP een fiets aan te schaffen. 

Je kan dan maximaal € 750,- inzetten voor de aanschaf van 

een fiets. Je moet de fiets dan wel gebruiken op meer dan 

de helft van jouw werkdagen voor woon-werkverkeer. 

Verder is het mogelijk om een verhoogde woon-werkver-

keer vergoeding te krijgen indien je op de fiets naar je 

werk gaat (dan moet je wel een verklaring tekenen dat je 

met de fiets naar het werk gaat).

Ik zie echter nergens in de regelgeving staan dat de 

werkgever ook een ‘dienstfiets’ ter beschikking kan stellen.

Marianne

Wendt

Twee kleine posters of één grote
om op te hangen!
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Peter van 

Diepen

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de medezeggenschap binnen de Belastingdienst. Ik 
spreek hierover, en over de afgelopen jaren, met Johan Schurink, voorzitter van de 
Ondernemingsraad van de Douane. 

Hoofd en hart
Het is een frisse, bewolkte middag 

in mei. Ik heb met Johan Schurink, 

voorzitter van de Ondernemings-

raad (OR)/Douane, afgesproken dat 

we het interview telefonisch 

afnemen. Met de aankomende 

verkiezingen is Johan vaak op pad. 

Hij komt net met de trein uit Almere 

en heeft plaatsgenomen op een 

stationnetje in de buurt van 

Rotterdam. Hij is bijna thuis. 

Johan is sinds 1983 in dienst van de 

Belastingdienst/Douane. Hij is 

iemand die graag om de drie jaar 

iets nieuws wil proberen, hij is erg 

mobiel. Daardoor heeft hij inmid-

dels al flink wat functies binnen de 

Douane bekleed. Hij heeft in de 

binnen- en buitendienst gewerkt en 

is teamleider geweest van verschil-

lende teams: speurhondengeleiders 

in Rotterdam, P&O en als laatste van 

aangiftebehandeling. Hoewel hij 

die functie nog steeds bekleedt is 

hij hier, sinds een aantal jaren, volle-

dig voor vrijgesteld vanwege zijn 

voorzitterschap van de OR. Wel 

verzorgt Johan nog cursussen en 

workshops voor zijn werk.

  

Johan is iemand die niet alleen met 

zijn hoofd werkt maar ook met zijn 

hart. Binnen de OR en op zijn werk 

bij de Douane moet hij vaak 

vergaderen, overleggen bijwonen 

en documenten lezen. Hij zit 

daarvoor veel in zijn hoofd. Om 

meer balans te creëren tussen hoofd 

en hart geeft hij ook cursussen Tai 

Chi, meditatie en “Gelukkig zijn kan 

je leren”. Cursussen die te maken 

hebben met bewustzijn en welzijn. 

Tenslotte is hij ook nog kaderlid van 

de NCF. De veelzijdigheid van zijn 

activiteiten zorgt ervoor dat hij een 

rijk gevarieerd leven heeft.

Medezeggenschap
In 2007 ging Johan door een 

moeilijke periode in zijn leven. Hij 

werd toen enorm goed geholpen 

door zijn werkgever: de Douane. 

Toen hij in 2009 volledig hersteld 

was wilde hij graag iets terugdoen 

voor zijn werkgever. In die tijd gaf de 

NCF een aantal workshops en 

cursussen over medezeggenschap 

(MZ). Johan ging naar die bijeen-

komsten en was meteen enthousiast. 

Medezeggenschap was echt iets voor 

hem. Bij de eerste de beste verkie-

zingen stelde hij zich verkiesbaar 

voor de NCF en hij werd direct 

gekozen. 

Ook binnen de medezeggenschap 

bleek Johan mobiel te zijn en zo om 

de drie jaar van functie te verande-

ren. Hij is plaatsvervangend-secreta-

ris, secretaris van de OR geweest en 

bekleedt sinds 2016 de functies van 

voorzitter van de OR en voorzitter 

van de Onderdeelcommissie Douane 

Landelijk Tactisch Centrum. Als 

voorzitter van de OR moet Johan 

natuurlijk een neutrale positie 

innemen. Hoewel hij kaderlid is van 

de NCF mag dit geen invloed hebben 

op zijn beslissingen en acties die hij 

onderneemt. Wel wil hij graag op de 

hoogte blijven van de issues die 

spelen op de werkvloer. Hij bezoekt 

daarvoor regelmatig kadercontact-

dagen van de NCF. 

Als voorzitter van de OR 
moet Johan natuurlijk een 
neutrale positie innemen.

In de tijd dat hij in de medezeggen-

schap zat, heeft hij veel meege-

maakt. Hij kreeg onder andere vaak 

te maken met reorganisaties binnen 

de Douane. Zo waren er in de tijd 

dat hij begon bij de MZ vier 

(autonome) kantoren van de 

Douane. In 2010 is dit veranderd 

naar 1 landelijk Douanekantoor en 

9 regiokantoren. De MZ is toen 

aangepast naar één landelijke OR 

en onderdeelcommissies (OC’s) op 

de verschillende regio’s en onderde-

len van de Douane. De OR behan-

delt de landelijke onderwerpen en 

de OC’s de onderwerpen die hun 

onderdeel aangaan. De OC’s zijn 

door de OR ingesteld en zijn 

daardoor een onderdeel van de OR. 

De laatste vijf jaar heeft Johan veel 

reorganisaties in de top van de 

Doaune en op regionaal niveau 

gezien. De laatste reorganisatie 

waar hij bij betrokken was, was die 

omtrent de Brexit. Om op de 

hoogte te blijven van de reorganisa-

ties en de issues die spelen bij de 

medewerkers hieromtrent ging 

Johan veel op pad en naar de 

medewerkers toe. Deze contacten 

onderhouden vormt een groot 

gedeelte van zijn werk als voorzitter 

van de OR.

  

Dialoog 
In al die jaren dat hij heeft meege-

draaid in de MZ heeft hij de dialoog 

met het Landelijk Management van 

de Douane als zeer positief ervaren. 

‘We worden vanaf de voorkant 

betrokken bij alle gesprekken’, 

vertelt hij. Soms komen ze er tijdens 

de gesprekken niet uit of is er zelfs 

sprake van onenigheid tussen beide 

partijen. De dialoog wordt dan heel 

snel weer hervat om tot een 

overeenkomst te komen. ‘Zo 

hadden we vorige week de 

overlegvergadering van de OR met 

de Algemeen Directeur Douane en 

kwamen we er op sommige punten 

Interview met Johan Schurink, voorzitter OR Douane

Meer samenwerken
in de toekomst

“
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niet uit. Aanstaande maandag wordt 

dit overleg in petit comité alweer 

hervat’, vertelt hij verder. 

 

Eén van de grootste successen die 

Johan heeft meegemaakt in zijn tijd 

binnen de MZ is het mobiliteitsbe-

leid. Mobiliteit houdt in dat 

medewerkers regelmatig van functie 

veranderen in hun carrière. In de tijd 

dat hij begon bij de MZ was dit 

beleid star en vol verplichtingen. Dat 

is inmiddels wel veranderd. Het is nu 

gebaseerd op vrijwilligheid van de 

werknemer en er zijn verschillende 

ondersteunende faciliteiten 

beschikbaar.

 

De OR kan op twee 
manieren invloed hebben 
op beleid of de organisatie.

Invloed OR 
De OR kan op twee manieren 

invloed hebben op beleid of de 

organisatie: met adviesrecht en 

instemmingsrecht. In kwesties die te 

maken hebben met het personeel 

heeft de OR instemmingsrecht en in 

kwesties die te maken hebben met 

de organisatie heeft de OR advies-

recht. 

Instemmingsrecht wordt geregeld 

door artikel 27 in de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR). Dit 

betekent dat het management 

instemming van de OR moet hebben 

over het beleid over regelingen die 

te maken hebben met werktijd, 

beloningssysteem, opleiding, 

roosters, ziekteverzuim e.d. Regelin-

gen die te maken hebben met het 

personeel. Een voorbeeld van 

instemmingsrecht is de besluitvor-

ming omtrent nieuwe roosters. Een 

nieuw rooster kan alleen geïmple-

menteerd worden als de OR 

daarmee instemt. Dit betekent dat 

de OR betrokken wordt bij alle 

gesprekken die in dit proces 

plaatsvinden. Dit gebeurt in 

verschillende groepen zoals werk-

groepen en klankbordgroepen. 

 

Het adviesrecht wordt geregeld door 

artikel 25 van de WOR. Dit betekent 

dat de OR advies kan geven in 

kwesties die te maken hebben met 

reorganisaties, wijzigingen in 

locaties, werkzaamheden, investerin-

gen e.d. Dus kwesties die te maken 

hebben met de organisatie. Een 

voorbeeld van adviesrecht is de 

samenvoeging van de teams van 

docenten IBT op Schiphol Passagiers 

en Cargo. Ook in dit proces is de OR 

betrokken geweest bij alle gesprek-

ken. 

Volgens Johan is 
samenwerking een van de 
belangrijkste speerpunten 
van de OR waarop zij zich 
de komende jaren zal gaan 
richten.

 

Samenwerking 
Binnenkort zijn dus de verkiezingen 

voor de OR op landelijk gebied. 

Volgens Johan is samenwerking een 

van de belangrijkste speerpunten van 

de OR waarop zij zich de komende 

jaren zal gaan richten. ‘Medewerkers 

die geen lid zijn van de MZ zullen in 

de toekomt veel meer betrokken 

worden’, legt Johan verder uit. Dit 

kan bijvoorbeeld door medewerkers 

de gelegenheid te geven om zich niet 

meteen voor een periode van drie 

jaar met de MZ te verbinden, maar 

voor een kortere periode. Op deze 

manier kunnen medewerkers met 

een bepaalde competentie taken 

voor de MZ uitvoeren. Daarnaast 

zouden medewerkers met materie-

deskundigheid meer betrokken 

kunnen worden met het opstellen 

van bepaalde teksten en documenten 

geproduceerd door de MZ. Maar ook 

bij processen waarbij het instem-

mingsrecht of adviesrecht van de MZ 

nodig is. Ook is het een idee om een 

spreekuur te openen van de MZ. Zo 

kunnen medewerkers rechtstreeks in 

contact treden met hun vertegen-

woordigers in de MZ en hun ideeën, 

commentaren, suggesties en 

competenties met hen delen. 

Een mooi voorbeeld van een kwestie 

waarin de medewerkers inmiddels al 

invloed hebben op beleid is die van 

de roosters. In het geval van een 

nieuw rooster is er namelijk een 

meerderheid van driekwart van het 

aantal medewerkers nodig. ‘Als een 

rooster eenmaal is aangenomen door 

de medewerkers dan stemmen wij als 

OR daar natuurlijk meteen mee in. 

We juichen dit soort processen alleen 

maar toe’, legt Johan uit. Een ander 

voorbeeld van dat medewerkers meer 

invloed krijgen op beleid is het 

project Inrichting en Aansturing DSP 

op Schiphol. Medewerkers met 

bepaalde competenties en materie-

deskundigheid worden daar nu bij 

betrokken. In de toekomst zouden de 

medewerkers veel meer betrokken 

moeten worden bij dit soort proces-

sen.

 

‘Ook verwacht ik dat we meer gaan 

samenwerken met de vakbonden’, 

vervolgt Johan. De vakbonden 

richten zich met name op de rechts-

positie van medewerkers terwijl de 

MZ zich op de overige issues richt. 

Soms is er een samenloop, bijvoor-

beeld bij een reorganisatie met 

personele gevolgen. De OR kijkt dan 

naar de beweging die de organisatie 

maakt en de vakbonden kijken naar 

de rechtspositionele gevolgen 

daarvan. Samenwerking is ook 

denkbaar op andere terreinen, 

bijvoorbeeld bij personeelsontwikke-

ling en werkbelasting. 

  

Nieuwe leden MZ 
Na de verkiezingen zullen er veel 

nieuwe medewerkers in de MZ gaan 

intreden. Aan wat voor eisen moeten 

de nieuwelingen voldoen? ‘Mensen 

die invloed willen uitoefenen op de 

besluitvoering, die uitdagingen 

willen aangaan, voldoende afstand 

kunnen nemen om zaken te kunnen 

overzien, graag in discussie gaan, 

afwegingen kunnen maken en graag 

met andere collega’s samenwerken’, 

besluit Johan. Samenwerken, 

luisteren, inlevingsvermogen en 

overtuigingskracht zijn andere 

competenties die helpen in MZ-land. 

Voor deze nieuwe mensen biedt de 

OR een groot aantal cursussen, 

workshops en opleidingen. Ieder 

nieuw lid van de MZ krijgt zo’n cursus 

of opleiding aangeboden. 

In aanloop naar de verkiezingen 

bezoekt Johan de kadercontactdagen 

van de NCF en zit in verschillende 

klankbord- en werkgroepen. Deze 

ochtend moest hij naar Almere 

vanwege een overleg. En hoewel hij 

een drukbezet man is doet hij dit 

alles met veel plezier. En mocht het 

even te druk worden voor hem dan 

trekt hij zich terug voor meditatie en 

Tai Chi.

“

“

Foto: Chris Regtop
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Als voorzitter Platform Medezeggenschap (MZ) en vicevoorzitter Concern Ondernemingsraad 
(COR) is Arthur van Irsen een belangrijke en gewaardeerde speler voor onze NCF in de MZ. In de 
periode van 4 tot en met 18 juni 2019 vinden de verkiezingen voor de Ondernemingsraad (OR) 
plaats en Arthur is (weer) van de partij: hij staat op de kandidatenlijst van het dienstonderdeel 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van kantoor Eindhoven.

Bondig trekt hem spreekwoordelijk 

aan zijn jasje en vraagt hem naar de 

beweegredenen van zijn keuze voor 

de MZ. Ook enkele wetenswaardig-

heden rond de voor iedere belas-

tingdienstmedewerker belangrijke 

OR-verkiezingen komen tijdens het 

gesprek uitgebreid aan bod.

Arthur, kan jij iets vertellen over 
de getraptheid van de OR-ver-
kiezingen en het grote belang 
van de NCF hierin?
‘De OR-verkiezingen vinden 

inderdaad in getrapte vorm plaats. Ik 

zal uitleggen hoe dat werkt. Binnen 

de Belastingdienst kiest iedere 

medewerker direct zijn/haar eigen 

OR-lid. Dit geldt voor de organisatie-

onderdelen FIOD, Informatievoorzie-

ning (IV), Kaderstellende en 

Ondersteunende Diensten (K&O), 

MKB, Groot Ondernemingen (GO), 

Particulieren (P), Centrale Adminis-

tratieve Processen (CAP), Klantinter-

actie en Services (KI&S) én Toesla-

gen. Bij de Douane is het nét even 

anders geregeld: daar kiezen de 

medewerkers gelijktijdig hun 

kandidaat voor zowel de OR 

(landelijk) als de OC (plaatselijk).

De OR is hiërarchisch gezien het 

laagste orgaan volgens de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR). Een 

trapje hoger staat de Groepsonder-

nemingsraad Belastingdienst (GOR 

BD). In de GOR BD zitten OR-leden 

uit de daaronder vallende OR’s. Dat 

is het ook het geval bij de boven de 

GOR BD staande Departementale 

Ondernemingsraad (DOR) en de daar 

weer boven staande Groepsonderne-

mingsraad Rijk (GOR Rijk). 

Er is dus sprake van getrapte 

medezeggenschap, omdat de leden 

van GOR BD, DOR en GOR Rijk niet 

rechtstreeks door het personeel 

gekozen worden maar door de 

OR-leden. Dit houdt in dat de 

plaatselijk gekozen OR-leden via een 

afvaardiging onderdeel uit kunnen 

maken van bijvoorbeeld de GOR-

Belastingdienst, waarvan de 

directeur-generaal Belastingdienst 

(DG Bel) de gesprekspartner is. Op 

deze wijze kan de OR-afvaardiging, 

waarvan ook een aantal NCF-leden 

deel uitmaakt, invloed uitoefenen 

Interview met Arthur van Irsen

‘De OR behoedt het management 

voor het maken van fouten’

op het besluitproces van de dienst-

leiding. Dáár schuilt het grote belang 

van de NCF in.’   

Ben jij verkiesbaar voor de OR? 
Waarom?
‘Jazeker, ik ben verkiesbaar voor de 

OR. Ik vind het namelijk iedere keer 

weer een grote uitdaging om 

bepaalde zaken voor mijn collega’s 

voor elkaar te krijgen. Ik help en 

ondersteun graag mensen en kom 

- daar waar nodig - direct voor hen 

op. Dat dienende gedrag zit 

kennelijk in mijn karakter. Ik geloof 

in “warm en dichtbij”. De uitstraling 

van onze NCF sluit daar voor mijn 

gevoel naadloos bij aan.’

Wat heeft de OR tot nu bereikt 
voor de medewerkers en ben je 
daar tevreden over?
‘Afgelopen jaren heeft de totstand-

koming van de topstructuur heel 

veel aandacht gevraagd. Hierbij 

hebben wij de belangen van 

medewerkers bewaakt. Zo is 

niemand tussen wal en schip 

gevallen en heeft iedereen een 

plaatsje gekregen. Daarnaast 

hebben we aandacht voor zaken 

zoals bijzonder belonen, teamuitjes 

en recepties. Ook hierbij geldt dat 

wij de leiding duidelijk maken wat 

voor medewerkers belangrijk is. Zo is 

in het verleden het budget voor het 

teamuitje verhoogd en proberen we 

nu de faciliteiten ten aanzien van 

receptiebezoek in stand te houden. 

Maar ook dat er voldoende facilitei-

ten worden gegeven om te kunnen 

blijven ontwikkelen, zoals het volgen 

van een studie. We waken ervoor dat 

faciliteiten niet worden verminderd. 

De medewerker is er volgens mij de 

afgelopen 10 jaar bepaald niet op 

vooruit gegaan. 

Recentelijk hebben we gesproken 

over het doktersbezoek. Veel van 

dergelijke bezoeken moeten in eigen 

tijd plaatsvinden. Wij vinden het 

belangrijk dat maatwerk mogelijk is. 

Timmer de regelgeving niet dicht, 

maar geef de leidinggevende de 

mogelijkheid zijn of haar eigen 

afwegingen te maken. Binnenkort 

moet blijken of er gehoor wordt 

gegeven aan onze argumenten. 

Meer in het algemeen wil ik nog 

zeggen dat de OR naast een 

reactieve, tevens een pro-actieve rol 

heeft richting het management. De 

OR denkt aan de voorkant van het 

beslisproces mee en probeert het 

management te behoeden voor het 

maken van verkeerde keuzes. 

Daarmee beïnvloedt de OR de 

zuiverheid van het beslisproces op 

een positieve manier. Daar plukken 

zowel het management als de 

medewerker de vruchten van.’ 

Waar moet de OR qua prioriteit 
op korte termijn op focussen? 
‘De OR zou in mijn ogen op korte 

termijn prioriteit moeten geven aan 

het loslaten van de diploma-eis bij 

interne vacatures. Iedere medewer-

ker moet de kans krijgen om bij de 

Belastingdienst promotie te maken. 

Het kan niet zo zijn dat enkel 

mensen met het juiste schooldiplo-

ma in aanmerking komen voor een 

bepaalde functie. Ik ken genoeg 

collega’s die door hun jarenlange 

dienstverband ontzettend veel 

vakkennis en ervaring hebben 

opgedaan, waardoor zij probleem-

loos in een naasthogere functie 

kunnen functioneren. Sterker nog, 

sommigen verrichten al naar alle 

tevredenheid van het management 

werk op een hoger niveau als waar 

ze voor betaald krijgen. Dit doen zij 

zonder te klagen. Dat toont hun 

grote vakkennis en betrokkenheid. 

Overigens heb ik groot respect voor 

onze collega’s die met succes een 

mbo- of hbo-opleiding afronden 

naast hun werk. Zoiets heeft offers 

gevraagd en toont doorzettingsver-

mogen. Met hun diploma in de hand 

hebben ze wel een streep voor!

Ook zou ik graag zien dat iedere 

medewerker zich op elk gewenst 

moment op kosten van de werkgever 

kan laten bijscholen. Dat zou logisch 

moeten zijn, want het is goed voor 

zowel de medewerker als de 

werkgever. De kwaliteit van het 

werk neemt hier alleen maar van 

toe. Daarnaast motiveert het de 

medewerker én het biedt hem meer 

carrièreperspectief.

Voorts zou de dienstleiding meer 

moeten focussen op het belang van 

de sociale samenhang op de 

werkvloer. Door het flexwerken zien 

en spreken collega’s elkaar soms 

maar enkele malen per week. Als ze 

dan een keer op kantoor komen is 

dikwijls sprake van overbezetting 

van de (flex)werkplekken, waardoor 

een team niet bij elkaar in één 

ruimte kan zitten. Hoe kan je dan 

samenwerken en tot kwalitatief 

goede teamprestaties komen?’

Welk dringend bedrijfsadvies 
zou jij de dienstleiding willen 
geven?
‘Stop onmiddellijk met het telkens 

op ingrijpende wijze reorganiseren 

van de Belastingdienst en behoud 

vooral datgene wat reeds goed 

werkt. De medewerkers zijn namelijk 

verandermoe. Het is allemaal niet 

meer bij te benen. Daarnaast zien zij 

bij de uitvoering van hun werk de 

voordelen niet van al die reorganisa-

ties. Dat gaat ten koste van de 

werkvreugde en de motivatie. 

Ik adviseer het hogere management 

dan ook om goed te luisteren naar 

de stem van de medewerker op de 

werkvloer. Die weet hoe je het werk 

het beste in kunt richten. Weeg 

daarom zijn stem zichtbaar mee bij 

iedere beslissing die de organisatie 

werkinhoudelijk en processueel 

raakt. Maar, laat vooral merken dat 

je iets met zijn of haar inbreng doet! 

Toen we twee jaar geleden massaal 

werden bevraagd naar onze ideeën 

en tips in het kader van de Herijking 

Investeringsagenda, werd er 

nauwelijks iets mee gedaan. Dan 

raak je de verbinding met de 

medewerker kwijt.’

Tot slot
‘Het is belangrijk dat alle NCF-leden 

gaan stemmen. Zij kunnen er 

namelijk voor zorgen dat hun 

NCF-afgevaardigden ruim vertegen-

woordigd zijn in de OR en daardoor 

ook in de hogere MZ-organen. Zo 

kunnen zij optimaal opkomen voor 

hun belangen.

Weet dat de NCF-afgevaardigden de 

werkvloermedewerkers relatief goed 

kennen, zodat zij goed op de hoogte 

zijn van wat er allemaal speelt in het 

(primaire) proces. De NCF-afgevaar-

digden durven hun mening richting 

het management te uiten en, als het 

moet, kunnen zij zich juridisch laten 

adviseren of bijstaan. De medewer-

ker is tenslotte ons kostbaarste 

goed. Zonder medewerkers is er 

geen Belastingdienst.’   

Frank

Verweij

Foto: Chris Regtop
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Ben Lautoe, Toeslagen 
Ik ben graag kandidaat voor de NCF, omdat de NCF 

mij al vanaf het begin goed ondersteunt tijdens het 

MZ-proces. Bij vragen aan de NCF, staat deze 

vakbond vaak heel snel klaar met een antwoord. 

Deze vragen stel ik namens mijn achterban (mede-

werkers van B/Toeslagen). Ik waardeer ook de 

kadercontactdagen van de NCF, waarbij de kaderle-

den worden bijgepraat over de laatste stand van 

zaken. Ik ben trots om mij kandidaat te stellen met 

zo'n vakbond die achter mij en haar leden staat.

Chris van Holland, DLK 
De OR en de NCF zijn binnen de Douane elkaars natuurlijke partners. De NCF behartigt de belangen 

van haar individuele leden en zit aan de cao-onderhandelingstafel. De OR, waarvan de meeste 

gekozen leden ook lid zijn van de NCF, behartigt de belangen van alle medewerkers binnen de 

organisatie.

Ik vind het belangrijk om met de steun van een krachtige vakbond het medezeggenschapswerk te 

doen. Daarbij sta ik voor een volwassen medezeggenschap die samen met de bestuurder zorgt voor 

een goede balans tussen werk en uitvoering van dat werk. De komende jaren zal er nog veel te 

doen zijn. Denk maar aan de gevolgen van Brexit voor de Douane, nu en op de lange termijn. Ik wil 

er (mede) voor zorgen dat mijn collega's hun werk met plezier en vakkundig kunnen blijven doen. 

Mijn inzet is vooral scholing en bijscholing en de inrichting van onderdelen binnen de Douane 

waarin duidelijk is waar verantwoordelijkheden liggen. Op deze manier wil ik georganiseerd zijn 

zodat mijn collega's hun werk ook echt met plezier en vakkundigheid kunnen doen.

Daarnaast begint nu duidelijk te worden wat de nieuwe structuur binnen de Belastingdienst en haar 

onderdelen betekent. Belangrijke beslissingen die van invloed zijn op mijn collega’s worden steeds 

verder in de organisatie genomen.

Ik wil dan ook een bijdrage leveren om invloed te hebben op die beslissingen. Bijvoorbeeld: als de 

OV-kaart voor woon-werkverkeer opnieuw wordt aanbesteed, zal volgens mij nu ook een koppeling 

met de individuele arbeidsvoorwaarden gelegd moeten worden zodat de medewerkers hier nu ook 

privé van kunnen profiteren.

Vakbond en OR vullen elkaar dus prima aan. Medezeggenschap bedrijven vanuit een vakbondsach-

tergrond zorgt voor informatie-uitwisseling en steun aan en van elkaar.

Diana Blankers-Joore, 
MKB Breda
Het is belangrijk dat de 

ervaringen, kennis en daaruit 

voortvloeiende zienswijzen, 

ideeën en wensen van de 

medewerkers (op de 

werkvloer) geuit kunnen 

worden en meegewogen 

worden bij besluitvorming 

teneinde besluitvorming te 

optimaliseren. Dit zie ik terug 

bij de NCF.

Ryan Simbhoedatpanday,
MKB Amsterdam
Daar ik behoor tot de ‘jongere’ collega's bij de 

dienst denk ik dat hier ook een stem voor dient te 

zijn. Deze wil ik dan ook graag vertegenwoordi-

gen. Daarnaast schroom ik niet om namens de NCF 

punten duidelijk en bondig te verwoorden en 

naar voren te brengen. Wat gezien kan worden als 

een aanwinst.

Ria Duncker, KI&S
Ik ben in 2009 verhuisd vanuit Amsterdam naar Eindhoven. In 2010 maakte ik de overstap naar 

de BelastingTelefoon. Voor mij was dat een compleet ‘nieuwe wereld’. Wat mij opviel was dat 

de collega’s (en dan vooral de uitzendkrachten) als nummer behandeld werden en dat er een 

angstcultuur heerste. Met als gevolg dat niemand voor zichzelf op durfde te komen uit angst 

voor de reactie erop. Ik ervaarde dat de BelastingTelefoon als het ware ‘eigen regels’ hanteer-

de. Dit was voor mij de reden om mijzelf verkiesbaar te stellen voor de OR. 

Mijn doel is om te bereiken dat iedereen zich veilig voelt als werknemer van de BelastingTele-

foon. Een veilige werkomgeving waar eenieder zich vrij kan bewegen, zonder discriminatie op 

gebied van geaardheid, kleur of geloof.

De medezeggenschap heeft naar mijn mening al veel bereikt. Zo hebben wij recentelijk 

invloed gehad op besluitvorming omtrent de nieuwe verlofprocedure. Ook heeft de mede-

zeggenschap (op mijn voorstel) succesvol het initiatief genomen om in het kader van de ‘Wet 

werk en zekerheid’ er bij het bestuur op aan te dringen meer collega’s in vaste dienst aan te 

nemen. Jaarlijks wordt gekeken of de verhouding vast/flex nog op orde is en zo nodig volgt er 

dan een werving. Sinds 2017 zijn op deze manier al veel collega’s in vaste dienst aangenomen. 

Als actief kaderlid van de NCF stel ik mij dan ook graag weer namens Lijst 1 verkiesbaar. 

Michel Moerkerk, CAP
CAP is een veranderende organisatie. Er gebeurt veel. 

Door automatisering zal vermoedelijk een aanzienlijke 

krimp ontstaan. Ik wil voor mijn collega’s de belangen 

behartigen. Dit doe ik al een tijdje met heel veel plezier en 

passie. Ik denk dat mijn klus nog niet af is en dat ik nog 

veel kan betekenen. De NCF is de grootste en warmste 

bond. Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik mij 

door en voor de NCF wil inzetten.

Peter Liu,
MKB Rotterdam
Het lijkt me geweldig 

deel te zijn van de 

NCF-club die hart heeft 

voor de belangen van de 

medewerkers. Eindelijk 

een goede partij waar ik 

mijn energie in kan en ga 

steken.

Een greep uit de vele leuke en inspirerende verhalen van onze bijna honderdvijftig 
kandidaten. Het blijkt dat deze NCF’ers weten en beseffen dat wisselwerking in informatie, 
meningen en standpunten van goot belang kan zijn om het werk in de wondere wereld der 
medezeggenschap met kwaliteit en lef te realiseren.
Jouw collega’s zetten zich met veel kwaliteit, inzet en lef voor jou in.

Aan het woord

Van jouw collega

Frans Wilshaus, DBR
Ontwikkelingen blijven komen, gevolgen voor medewerkers ook. Mijn drijfveer voor 

medezeggenschap is het bewaken van de rechtvaardigheid bij het omgaan met ontwikke-

lingen. Een sterke NCF-organisatie op de achtergrond helpt daarbij. Het vooraan staan bij 

de overleggen met de dienstleiding is essentieel voor een zo goed mogelijk resultaat voor 

medewerkers en NCF-leden!

Ik ben bereid daar vooraan te staan.

Mathijn Rouhof, P
Ik ben bijna drie jaar actief geweest in de OC KI&S waar 

ik veel geleerd heb in de medezeggenschap. De reden 

dat ik me op Lijst 1/NCF van P aangemeld heb? Ik sta 

voor de rechten van de medewerkers en ben erg 

betrokken bij de NCF. Naast me nu verkiesbaar te stellen 

voor de NCF ben ik bij de NCF voorzitter van de aan-

spreekpunten en voorzitter van team innovatie. Ik ervaar 

de NCF als warm en dichtbij en sta ook achter de punten 

die de NCF behartigt.
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Etienne Tjin-A-Soe, 
DSC
Mijn beweegredenen om 

namens de NCF kandi-

daat te worden, zijn: de 

verbindende factor te 

zijn tussen de directie en 

de werkvloer. Om met 

elkaar actief naar 

oplossingen te zoeken 

die voor beide partijen 

aanvaardbaar zijn, en 

mede hierdoor de 

standpunten van de NCF 

uit te dragen.

Clim Titulaer, K&O CD C en F, SSO F&MI 
Mijn standpunt is dat een organisatie met respect met haar medewerkers om dient te gaan. 

Jullie (wij) zijn immers het kapitaal van onze organisatie. Hierbij dienen keuzes open en 

transparant gemaakt te worden. Uiteraard zonder het belang van de Belastingdienst uit het 

oog te verliezen. Dit kan alleen maar door het oor op de werkvloer te luisteren te leggen en 

samen actief aan de slag te gaan.

Ik ben hierbij kritisch en scherp en gebruik een positieve en constructieve toon.  

Deze kenmerken herken ik ook terug in de visie van de NCF: samen, dichtbij, onafhankelijk en 

betrokken. Daarom wil graag namens de NCF kandidaat zijn.

Remko Raatgever, DRH
Lid van een bond? Jazeker! Ik ben Remco Raatgever en al bijna twintig jaar 

lid van de NCF. Het geeft een relaxed gevoel te weten dat de grootste 

bond van Financiën achter je staat, wat er ook gebeurt.

Ik ben momenteel plaatsvervangend voorzitter van Douane Rotterdam 

Haven en met jullie hulp straks voorzitter van de grootste Douaneregio in 

Nederland.

MZ is voor mij de stem van de organisatie zijn, en vooral de voice van de 

werkvloer, de mannen en vrouwen waar het eigenlijk allemaal om draait... 

jullie!

In mijn bescheidenheid heb ik al vele resultaten in mijn regio behaald en 

daarbij draait ’t eigenlijk maar om één ding: duidelijke communicatie en 

verbinding. Dit gezegd hebbende heb ik wel ontdekt dat er veel beslissin-

gen voor ons genomen worden waarbij de werkvloer in het begin dan 

weer niet meegenomen wordt. Dat zijn wij aan het veranderen omdat wij 

een participerende OC willen zijn die aan de voorkant dus wil meedenken 

en meebeslissen. 

Verder sluit ik af door te zeggen dat ik streef naar een vernieuwende MZ 

waarbij er goede kansen moeten zijn voor juist jonge en nieuwe instroom, 

want deze jonge en gemotiveerde collega’s zijn de toekomst voor onze 

Douane!

CAP is een dienstonderdeel dat nu en straks 

aan veranderingen en uitdagingen 

onderhevig is en dat vraagt nogal wat van 

de medewerkers. Toch hoort het een plek te 

zijn waar iedereen met plezier het werk kan 

doen en voldoende is uitgerust om de 

komende veranderingen en uitdagingen te 

kunnen handelen. Dat is de theorie, zo 

hoort het te zijn. Maar is dat voor iedereen 

ook de praktijk? En als dit voor collega’s 

toch anders is, hoe kan dat en wat zijn daar 

de oorzaken van? Wat mij betreft is het de 

taak van de ondernemingsraad om de vaak 

weerbarstige praktijk zoveel als mogelijk 

met de theorie in overeenstemming te 

brengen. En dat zo te laten zijn. Dat is in het 

belang van de collega’s en de organisatie.

Dat vraagt om een stabiele OR die open en 

transparant is. En aanspreekbaar is op het 

werk dat ze doet. Want wat goed is, kan 

altijd beter. Daarom is de relatie van de 

ondernemingsraad met de achterban: 

informatie halen, brengen en delen. Daar 

wordt iedereen wijzer van, ook als het geen 

verkiezingstijd is. Wat dat betreft, het 

goede gesprek met een kop koffie erbij is 

natuurlijk de beste manier om tot resultaat 

te komen. En de analoge en digitale 

hulpmiddelen van de dienst helpen daarbij 

een handje mee. Immers, iedereen heeft 

een volle agenda en het eigen kantoor, een 

vaste werkplek én vaste werktijden is voor 

Tjalling Siccama, DLSO
Ik ben nu één termijn lid geweest van de MZ, in een OC 

en OR. Ik merk dat het management in toenemende 

mate belang heeft bij professionele medezeggenschap. 

Scholing hoort daarbij en ik voel mij daardoor verze-

kerd van de steun van de NCF. Als medezeggenschapper 

zie ik mij voor de collega’s als doorgeefluik van 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. Daar is goed 

contact met de collega's voor nodig in de vorm van 

bijvoorbeeld klankbordgroepen, of door het peilen van 

de mening over een onderwerp via een enquête. Vanaf 

het begin ben ik de persoon die dit organiseert. Dus 

Geert Witte, DRH
Ik vind het belangrijk om de medewerkers 

te vertegenwoordigen bij het bestuur. Of 

dat nu landelijk is of regionaal, maakt niet 

uit. Wat ik nu nog steeds te vaak zie, is dat 

er van bovenaf besluiten worden genomen 

die niet gedragen worden door de werk-

vloer of waarbij niet gevraagd is om vanuit 

de werkvloer mee te denken. De NCF is 

altijd al een sterke factor geweest om vanuit 

de werkvloer te overleggen dan wel te 

strijden over onderwerpen. Ik hoop, nu er 

nieuwe (jonge) medewerkers zijn gewor-

ven, deze ook te betrekken in deze 

overleggen vanuit de NCF-gedachte. Want 

vanuit de groep haal je je kracht en sta je 

sterk.

Johannes Velema, IV
Als werknemer binnen de overheid heb je geen wezenlijke stem en de enige 

echte mogelijkheid je te laten horen is via de NCF. Ook de OR is daarin van 

belang, want de werkgever zal alles aangrijpen om bij onderhandelingen de 

werknemers klein te houden om geen of weinig loonsverhogingen te hoeven 

geven en het liefst met vermindering van de bestaande rechten van de 

werknemer. Zogenaamd de lonen verhogen, maar daarvoor vrije dagen en 

secundaire arbeidsvoorwaarden inleveren. De vakbond is noodzakelijk om je 

als werknemer te kunnen organiseren. Een van de pijlers ter ondersteuning 

van de positie van de vakbond is een goede vertegenwoordiging in de 

ondernemingsraden.

weten wat de collega's belangrijk vinden en dit met het 

management bespreken. En als het management dan 

toezeggingen doet, check ik bij de collega's of deze ook 

daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ik zie mijzelf als bijrijder 

in een oriënteringsrit met het management, waarbij het 

management weet dat ik het terrein (wat collega's 

belangrijk vinden) ken. En dat draagt bij aan een betere 

wedstrijd met een beter resultaat. Ik heb gemerkt dat ik de 

ruimte krijg de MZ zo in praktijk te brengen. Ik word 

daarbij geholpen door de NCF en wil dit graag nog een 

periode in praktijk brengen.

veel collega’s voltooid verleden tijd. 

Nu al is de OC-CAP op de laptop, tablet of 

smartphone 24/7 gemakkelijk te benade-

ren en zijn veel collega’s aantoonbaar op 

de hoogte van hetgeen er speelt. Collega’s 

weten de OC te vinden als er vragen of 

opmerkingen zijn, dan wel te reageren als 

de onderdeelcommissie zelf vragen heeft. 

En dat aantal neemt gestaag toe.

Werken voor de OR is ook werk, net als 

welke andere functie binnen de dienst 

dan ook. Gelet op de tijd en faciliteiten 

die je ervoor krijgt en het feit dat je de 

WOR praktiseert. Dat is meerwaarde voor 

de collega’s voor wie je het doet en 

daarmee ook voor de organisatie die daar 

een belang bij heeft. En voegt het wat toe 

voor de collega’s die dit werk willen gaan 

doen. En is de OR-CAP breed een 

geaccepteerd en een gewaardeerd feit. 

Wat mij betreft doet elke kandidaat ertoe, 

iedereen is even verantwoordelijk én is 

het voor de komende periode zoveel 

mogelijk: samen uit, samen thuis. Ook 

staat de OR daar waar mogelijk open voor 

collega’s die op enig moment, om wat 

voor reden dan ook, belangstelling tonen 

voor medezeggenschapswerk. 

Dat is de OC-CAP waaraan ik een bijdrage 

heb mogen leveren. En mijn visie op de OR 

waaraan ik voor de komende periode 

namens de NCF een bijdrage wil leveren.

Arjan van der Stelt, 
CAP
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Patricia Kort-Wolswijk, K&O
Wat mij beweegt om namens de NCF kandidaat te worden voor CD O&P, SSO O&P 

en SSO Switch?

Nu ruim een jaar geleden ben ik lid geworden. Heel bewust heb ik gekozen voor de 

NCF: de slogan ‘warm en dichtbij, kwaliteit en lef’ sprak mij zeer aan, net als de 

verhalen van andere NCF-leden. Ik word bijgestaan door vakgenoten, word 

inhoudelijk goed bijgepraat en zo kan ik jullie (mijn achterban) van hulp en 

informatie voorzien. Het niet alleen doen, maar samen met andere NCF-collega’s, 

maakt onze positie alleen maar sterker. Als NCF’er en OR-lid kritisch zijn op de 

Belastingdienst als werkgever.

Zo is het SSO O&P nu haar organisatie aan het inrichten met alle facetten/gevolgen 

van dien. Medewerkers ervaren (grote) onzekerheid over wat dit voor hen betekent.

Bert van Dalen, GO
Kandidaat stellen voor de OR, 

wanneer doe je dat? Ik zal me 

eerst voorstellen. Bert van 

Dalen, 57 jaar en werkzaam in 

Groningen. Wat beweegt me 

om me kandidaat te stellen? 

Het antwoord op deze vraag 

vormt zich in de loop van de 

jaren. Elke regeringsperiode 

gebeurt nogal wat bij onze 

dienst. Reorganisatie op 

reorganisatie. En niet altijd 

een verbetering. Bij reorgani-

saties wordt niet genoeg naar 

de werkvloer geluisterd of de 

geluiden van de werkvloer 

komen niet bij de top van de 

Belastingdienst terecht, denk 

aan de Inrichting en uitvoe-

ring Topstructuur. Door de 

medezeggenschap hebben 

wij hier invloed op en kunnen 

we naar mijn mening wat 

betekenen voor de medewer-

kers en voor de organisatie. 

Daarom stel ik me kandidaat 

voor de NCF.

Edwin Putter, DLTC
Mijn naam is Edwin Putter. Ik ben 

werkzaam bij de Douane/kantoor 

DLTC en sinds 2013 ben ik actief in de 

medezeggenschap. In eerste instantie 

ben ik destijds toegetreden als lid 

van de OC en vanaf 2015 ben ik 

daarnaast ook actief in de rol van 

secretaris. Mijn keuze om mij vanuit 

de NCF kandidaat te stellen voor de 

MZ, komt voort uit het feit dat ik mij 

graag inzet voor de medewerkers. 

Daarnaast denk ik actief mee met 

onze organisatie en houd ik goed 

oog voor de verschillende belangen. 

Dit alles doe ik met goede ondersteu-

ning van de NCF en in nauwe 

samenwerking met de overige leden 

van de OC. Naast de medezeggen-

schap ben ik in onregelmatige dienst 

inzetbaar in het primaire proces van 

kantoor DLTC. Ik heb ervaren dat dit 

laatste zeker bijdraagt aan een 

goede en nauwe betrokkenheid met 

de werkvloer, iets wat ik persoonlijk 

erg belangrijk vind bij het op een 

goede wijze invulling geven aan 

medezeggenschap.

Arie van Koten, FIOD 
Omdat ik lid ben van de NCF stel ik mij ook namens de NCF kandidaat voor 

deze OR. Ik vind het belangrijk dat de stem van medewerkers gehoord wordt 

bij het nemen van besluiten die (ook) hen aangaan. Ik probeer binnen de FIOD 

de belangen van de medewerkers te behartigen (rekening houdend met de 

belangen van de organisatie). Waarom dan namens de NCF?

Nog belangrijker vind ik het dat een MZ-stem kwalitatief en krachtig is en 

daarnaast wordt ondersteund door zo veel mogelijk medezeggenschappers. 

De NCF heeft daarin een belangrijke functie. Door belangrijke thema's en 

beleidslijnen binnen Financiën te delen via NCF MZ-platforms kunnen we 

gemeenschappelijke onderwerpen bespreken, doelen vaststellen en standpun-

ten innemen. De NCF faciliteert dit.

Pieter de Wildt, DSP 
Ik zit al tien jaar als vertegenwoordiging van de NCF in de OC DSP. Ik ben nog 

lang niet klaar als medezeggenschapper, des te meer er elke 5 jaar een 

nieuwe directie op DSP komt en dan elke keer het wiel opnieuw wordt 

uitgevonden.

De belangen van de collega’s die al langer dan vijf jaar zitten worden vaak uit 

het oog verloren. Vandaar dat ik mij namens de NCF nog steeds wil inzetten 

voor de collectieve belangen van de mensen die het echte werk moeten doen 

op de werkvloer. Overigens wordt de dienst daar ook beter van, want MZ is 

een balans vinden tussen de belangen van werkgever en werknemer. En met 

stroop vang je meer vliegen. Die balans is helaas vaak ver te zoeken op DSP 

dus ik zit er altijd bovenop om deze waar mogelijk weer te herstellen.

De NCF ondersteunt mij hierin.

Mario Hoogendoorn, MKB Hoorn
Een wereld van #WijVanFinanciën, een dienst die constant in beweging is, vraagt 

om een professionele vertegenwoordiging vanuit de MZ om uw belangen te 

blijven behartigen!

De ontwikkelingen binnen de organisatie vragen daarom ook steeds meer van 

het kennisniveau van de medezeggenschapper.

Het is daarom goed om te weten dat de medezeggenschappers van de NCF zich 

continu ontwikkelen via opleidingen en een uitgebreid netwerk. De zichtbaar-

heid van dat kennisniveau op de werkvloer, is daarbij van essentieel belang en 

mag niet worden beperkt tot rond de verkiezingen!

Zelf ben ik al jaren actief geweest in de MZ van Amsterdam. Daarna was ik ruim 

tien jaar actief op het landelijk DGO- en beleidsniveau en met de samenwerking 

bij het organiseren van cao-acties.

Mijn aandachtsgebieden zijn met name de invordering, controle, heffing, Arbo 

en de rechtspositie in het algemeen en die van de buitendienstmedewerkers in 

het bijzonder.

Mijn netwerk strekt zich uit van de praktijkgerichte collega's tot en met het 

beleidsmatig politiek niveau. Mijn doel is om de twee werelden van beleid en 

praktijk weer met elkaar te verbinden.

Blijven zij nog in dezelfde functie werkzaam? En wat betekent dat dan? Dit zijn vragen waar de leiding weinig 

tot geen antwoord op geeft. Wat houdt goed werkgeverschap eigenlijk in als je kijkt naar de werk- en inko-

menszekerheid van onze collega's? Wat houdt goed werkgeverschap in voor de arbeidsomstandigheden 

(arbeid, gezondheid en welzijn) van onze collega’s? Antwoorden moeten volgen en hoe meer verschillende 

input van verschillende mensen, des te beter. Hier heb ik jullie bij nodig!

Als NCF-lid en OR-lid zal ik de bestuurder actief vragen stellen, informatie halen én mijn mening uiten. In deze 

tijd van reorganisaties zijn het vragen die er nu toe doen als toekomstperspectief voor al onze collega's.

Waar sta ik voor? Ik ben er en ik luister, sta voor lef, daadkracht, rechtvaardigheid, transparantie en dit met de 

nodige humor en energie. Ik ben in het bezit van een groot netwerk binnen én buiten de Belastingdienst. Ik sta 

voor de juiste medewerker op de juiste plek, goede scholing vooraf en niet wachten tot het werk opdroogt en 

de medewerker in een VWNW-traject belandt.

In mijn functie van loopbaanadviseur én als nieuwgekozen OR-lid zal ik hier de aandacht op blijven vestigen. 

Maar ik heb ook jullie hulp én stem nodig!

Wat wil ik bereiken? Als OR-lid ben ik kritisch op alle ontwikkelingen en het beleid van de Belastingdienst. Mijn 

taak is om, in het belang van de medewerkers, hierop invloed uit te oefenen. In mijn functie van loopbaanadvi-

seur bij het SSO O&P/Employability Center zie ik als geen ander wat er in onze organisatie speelt: medewerkers 

ervaren een grotere afstand tot de top/het management en voelen zich vaak niet gehoord/gewaardeerd. Ook 

het instellen van één grote OR onder de pDG, namelijk de OR Kaderstelling en Uitvoering, helpt niet om gezien 

en gehoord te worden als medewerker. Hoe herkent de medewerker zich nog in deze OR die zo ver van de 

werkvloer staat? Hierin wil ik het verschil maken. Als nieuwgekozen OR-lid van de NCF wil ik jullie actief 

vertegenwoordigen, informeren en raadplegen. 

Jullie belangen behartigen zodat we samen verder kunnen bouwen aan een goedlopend SSO O&P. Ik wil dat jij 

als medewerker van SSO O&P gezien en gehoord wordt. Dit komt zowel de organisatie als jou ten goede!
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