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Vanuit het bestuur
Stop de persen!

Collega’s,
De belangrijkste reden waarom u deze 
Informatief in december ontvangt, in plaats 
van zoals gewoonlijk in november, is het 
bezoek van een delegatie van het bestuur 
aan onze inmiddels niet meer zo nieuwe 
Staatssecretaris van Financiën, Eric 
 Wiebes. Namens de VHMF waren Erik 
Rutten, Jo Engelen en Jurjen Glazenburg 
aanwezig. De dienstleiding werd vertegen
woordigd door Theo Poolen.

Het gesprek verliep in een goede sfeer. Na een inleiding van 
Erik over de rol van de VHMF als beroepsvereniging, sprak 
Wiebes zijn waardering uit voor deze rol, waarin vooral de 
belangen van (de burgers van) ons land gediend worden. 
Erik gaf aan dat er binnen de VHMF grote waardering be-
staat voor de door Wiebes gepresenteerde ´Brede Agen-
da`. Veel van de uitgangspunten in dit stuk komen overeen 
met de uitgangspunten zoals die ten grondslag liggen aan 
de diverse publicaties van de VHMF, zoals de nota´s ´Vol-
doening op Aangifte´ en´Invordering van sluitstuk naar 
voetstuk´ en onze kritiek op het wetsvoorstel ´Soepel her-
zien´.
Vanuit deze invalshoek lichtte Erik het voorstel voor Voldoe-
ning op aangifte (VOA) van de VHMF toe1. Ook onze argu-
menten tegen de in het wetsvoorstel “Soepel herzien” op-
genomen verkortingen van de heffings- en de 
navorderingstermijn kwamen daarbij aan de orde, alsmede 
onze zorgen over de uitvoerings- en automatiseringspro-
blemen bij een te verwachten zeer groot aantal herzienin-
gen op basis van ‘Soepel herzien’.
Het VOA-voorstel van de VHMF sluit uitstekend aan bij de 
Brede Agenda van Wiebes, waarmee hij complexiteit wil 
verminderen, werkprocessen robuuster wil maken, ver-
wachtingen met betrekking tot de Belastingdienst wil tem-
peren en prestaties wil rapporteren. De in het huidige IB- 
en VPB-heffingsstelsel nog immer aanwezige 
onderzoeksplicht van de inspecteur leidt immers tot een 

1  Meer over het VOA-voorstel van de VHMF kunt u lezen in Informatief 75 van 

november 2013, ook via www.vhmf.nl
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enorme complexiteit en verspilling. 
Veel collega’s werken aan het op-
sporen en veredelen van risico’s. 
Deze risico’s moeten vervolgens 
 onder andere worden vertaald naar 
uitworpredenen in onze geautoma-
tiseerde systemen. Uiteindelijk wor-
den grote aantallen uitworpredenen 
vaak weer uitgezet, vanwege een te 
geringe capaciteit. Die collega’s 
zouden bij invoering van VOA heel 
goed elders kunnen worden ingezet.
Op dit moment leidt elke fout van 
een belastingplichtige of van de fis-
cus tot een bezwaarcarroussel, met 
een enorm capaciteitsbeslag, die 
niet nodig zou zijn als je die herzie-
ningen na een controle aan de poort, 
gewoon gelooft. Dus, passend in de 
tijdgeest, van controle achteraf naar 
controle vooraf. Dat de Belasting-
dienst grotendeels al werkt alsof er VOA is, is des te meer 
reden om de wet in overeenstemming te brengen met de 
praktijk, juist omdat het wettelijke stelsel voor zoveel com-
plexiteit en verspilling van talent zorgt. Bij VOA gaat de risi-
coselectie zoveel mogelijk verwerkt worden in het VIA-aan-
gifte systeem voordat de aangifte binnenkomt. Ook deze 
aangiften, met de door de belastingplichtige vastgestelde 
aanslag, kunnen vervolgens als definitief worden be-
schouwd zonder dat fiscus nog maar iets hoeft te doen.
Naast een ander heffingsstelsel gelooft de VHMF ook in een 
ander controlestelsel. Het risicogerichte controlestelsel 
zoals dat nu wordt toegepast, dient te worden aangevuld 
met, dan wel grotendeels vervangen door, steekproefsge-
wijze controle. NB: de grootste risico’s, signalen van fraude 
en het bewust ontgaan van belasting, worden altijd gecon-
troleerd.
Zeker blijven we gebruik maken van onze ‘ intelligence’ om 
zoveel mogelijk risico’s vooraf aan de poort te kunnen af-
vangen en bij de analyse van de bij controle geconstateerde 
risico’s. Zoveel mogelijk gaan we deze dan door communi-
catie via de media en bijvoorbeeld brancheverenigingen 
trachten te voorkomen voor de toekomst. Inkeerregelingen 
met gematigde boetes zouden hierbij kunnen helpen.
Let wel: ook bij traditioneel risicogericht werken kent VOA 
veel voordelen, zoals veel minder bezwaren. Systematisch 
risicogericht controleren beperkt echter het beeld van wat 
er in de (gemiddelde) aangifte zit. Het leidt zelfs tot uitwas-
sen, waarin de echtgenoot van de DIGRA wel naar zijn lijf-
rente wordt gevraagd, maar de DIGRA zelf niet naar de 
overdracht van zijn pand aan de B.V. Juist een meer at ran-
dom controle, waarbij uiteraard de goede vragen worden 
gesteld, levert compliance op, zelfs (of misschien juist wel) 
als de controle zelf niets oplevert.
In een groot aantal punten bleek Staatssecretaris Eric Wie-
bes zeer geïnteresseerd en was er een open discussie. Hij 
heeft ons gevraagd door te gaan met onderzoek. Een goede 
start!
Over de pensioenwijzigingen per 1 januari 2015 leest u ver-
derop in deze Informatief. Met vele collega’s is het bestuur 

verbaasd en verbolgen over de onderhandelingstactieken 
van onze werkgever, waarbij niet met de minister van Bin-
nenlandse Zaken als werkgever lijkt te worden onderhan-
deld, maar met de gehele ministerraad, gestuurd door de 
politieke waan van de dag. En als je dan een onderhande-
lingsresultaat bereikt, waarvan een deel zo ongeveer via 
knevelarij tot stand gekomen is, en de afspraak maakt dat 
het overgebleven geld naar de salarissen gaat, moet je ver-
volgens een persbericht schrijven met als kop “Minister 
BZK houdt loon rijksambtenaren achter” omdat opeens ei-
sen worden gesteld aan die afspraak.
Op negen oktober was er weer een EP van en voor onze 
jonge(re) leden. Deze keer kreeg het APA/ATR-team de 
kans zich te presenteren, samen met de coördinatiegroep 
verrekenprijzen (CGVP). Voor sommigen dagelijks werk, 
voor andere “ver van mijn bed”, maar alles heel interessant 
en goed gepresenteerd. Ook leuk om eens aandacht te zien 
voor de Omzetbelasting, die zeker in het kader van het APA/
ATR-team geheel eigen problematiek met zich mee blijkt te 
brengen. Aan het eind van de middag was er een erg gezel-
lige en geanimeerde borrel. Kortom: een zeer geslaagde 
middag.
Tussen alle dagelijkse hectiek door heeft het bestuur zich 
gebogen over op welke wijzen wij u willen informeren. Hoe 
bereiken wij onze leden op een manier die voor hen mak-
kelijk en onderhoudend en voor het bestuur werkbaar is? 
Een begin daarmee is gemaakt door de data van de regio-
EP’s en hun onderwerpen op onze ConnectPeople-pagina 
te zetten. U kunt zich als volger aanmelden zodat u ook via 
ConnectPeople op de hoogte blijft van alles wat de VHMF 
namens u bezighoudt.
Het nieuwe beleid van de VHMF is dat nieuwe leden de eer-
ste zes maanden geen contributie hoeven te betalen. Zij zijn 
dan lid met alle daaraan verbonden rechten. Zij ontvangen 
na vijf maanden een verzoek om de inhouding van de maan-
delijkse contributie via P-Direkt te regelen en daarmee hun 
lidmaatschap te bevestigen.

Winterswijk, november 2014
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Symposium 2015: 16 april
16 april 2015!!! Deze datum mag u nu reeds reserveren voor de Algemene Ledenvergadering en het Symposium 
dat we op die dag zullen houden.
Inderdaad, we hebben wederom, als van ouds, een symposium. Maar waar blijft de NOB zult u denken, die 
zouden toch meedoen dit jaar? 
In overleg met de NOB kiezen we voor een gezamenlijk evenement in het najaar van 2015. We willen dat gieten 
in de vorm van een debat of lezingen van enkele hele goede fiscaal geschoolde sprekers. Gelukkig hebben we 
nu nog een klein jaar om dat uit te werken. Immers het is de bedoeling dat gezamenlijk VHMF/NOB evenement 
te laten plaatsvinden in het najaar 2015, ergens tussen 1 oktober en 10 november 2015. 
Voor 16 april betekent dit, dat wij gewoon ons eigen symposium zullen houden in de middag, dat dan ’s ochtends 
wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering. 
Mocht u op een of andere wijze iets willen betekenen voor de organisatie van een van deze evenementen op 
16 april 2015 of in het najaar 2015, stuur dan een mailtje aan Paul Soomers, secretaris@vhmf.nl. Het idee is dat 
op deze landelijke bijeenkomsten ook de verenigingsaspecten ‘Vakbroederschap’ en ‘collegiaal netwerk’ aan bod 
moeten komen. Immers dat zijn de aspecten waar velen van ons bij de uitoefening van hun functie de komende 
tijd stevig op zullen moeten leunen. Dit betekent dat we denken dat het programma, naast de vaste gezangen van 
de Algemene Ledenvergadering hierin uitnodigend moet zijn en daarvoor ook de ruimte moet bieden. 
Wij verzoeken ieder, die op welke wijze dan ook iets wil bijdragen aan 16 april 2015 of aan het evenement van 
najaar 2015, dit aan de secretaris te melden. De symposiumcommissie neemt dan contact met u op. 
Een mailtje is genoeg om die sneeuwbal te laten rollen. | Het bestuur en de symposiumcommissie
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nd Nieuwe leden
01-08-2014 J.A.J.M. Nusser Msc RA Belastingdienst/Zwolle
01-09-2014 mr. C.C.P. van Heesch Belastingdienst/Amsterdam
09-10-2014 G.W.N. Glas GO/Utrecht
09-10-2014 M. Lima GO/Rotterdam
09-10-2014 B. Thakror Toeslagen/Utrecht
09-10-2014 mr. I.S. Vestjens PDB/Eindhoven
09-10-2014 S. Wulmsen MKB/Eindhoven
01-01-2015  J.W. Verweij  GO Arnhem

Naar postactief
01-04-2014 mr. A.A.M. Arts Rivierenland/Nijmegen
01-05-2014 drs. R.J. Eijkelenboom RA Douane West/Amsterdam
01-05-2014 drs. F.A. Witteman Douane LK/Rotterdam
01-08-2014 mr. G.H.P. van Essen Min DG Bel/Den Haag
01-08-2014   mr. C.H. Diekerhof   Belastingdienst/Zwolle
01-08-2014 mr. A.E. van Gisbergen Limburg/Roermond
04-08-2014   mr. A. Nicolai   Belastingdienst /Heerenveen
01-09-2014 mr. drs. A.J. van den Bos Belastingdienst/Amsterdam
01-09-2014 A.G. de Bruijn RA Douane Nijmegen/Hengelo
01-11-2014 drs. J. Robertus Noord/Groningen
01-12-2014 mr. drs. L.J. Roos Randmeren/Apeldoorn
01-01-2015   A.R. Blansjaar   Belastingdienst/Hoofddorp
01-01-2015   G. Arendse RA   Belastingdienst/Goes

Overleden
04-08-2014 mr. M.H. Peters Holland-Noord/Amsterdam
02-10-2014 mr. P.C.M. Raats Douane-LK/Rotterdam
21-10-2014 W.S. de Groot RE RA B/CA/Apeldoorn
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De CMHF-vertegen-
woordigers in het 
GOBD en het GOF
door Jurjen Glazenburg

Bij de Belastingdienst zijn er verschillende 
manieren waarop wordt overlegd met 
(vertegenwoordigers van) het personeel. 
De Ondernemingsraad is er voor de organi
satie en uitvoeringsvraagstukken. De CAO 
wordt afgesloten voor alle Rijksambtena
ren met de Minister van BZK in het sector
overleg Rijk. Het Georganiseerd Overleg 
Belastingdienst (GOBD) is het overleg 
tussen de vier vakbonden en de Directeur
Generaal Belastingdienst, Peter Veld. Het 
Georganiseerd Overleg Financiën (GOF) 
heeft dezelfde rol op het ministerie. Daar is 
Manon Leijten, de secretarisgeneraal, de 
bestuurder waarmee wordt overlegd. De 
CMHF vertegenwoordigt in deze overleggen 
de VHMF. Het overleg vindt in beginsel zes 
maal per jaar plaats, waarbij ter voorberei
ding door de vier vakbonden onderling 
wordt afgestemd. Afstemming is zinvol om 
samen sterker te zijn.

Sinds het overlijden van Hans Herings, eerder dit jaar, 
wordt de CMHF in het GOBD vertegenwoordigd door VHMF-
leden Wiecher Stoetman en Gerard van Ommen. Vanaf ja-
nuari 2015 zal de CMHF worden vertegenwoordigd door 
Dennis Baegen en Gert Kers, Wiecher zal een stapje terug 
doen en optreden als eerste vervanger. In het GOF wordt de 
CMHF vertegenwoordigd door Rob Roodenrijs.
De personele wijzigingen in de vertegenwoordiging bij het 
GOBD zijn een goede gelegenheid meer aandacht te beste-
den aan de rol van het GOBD en GOF en aan de personen die 
de VHMF vertegenwoordigen.

De kern van de te bespreken onderwerpen is de rechtsposi-
tie van de belasting- of ministerie-ambtenaar. De afspra-
ken die in het GOBD worden gemaakt komen in het PUB 
(voorheen RPVB). In 2014 is bijvoorbeeld gesproken over de 
diverse reorganisaties, zowel over welke reorganisaties er 
zijn als “wat gebeurt als er afgeweken moet worden van het 
reorganisatiestatuut”. Ook is gesproken over de instroom 
van nieuwe medewerkers. Onderwerpen waarover het 
GOBD al een tijdje in gesprek is en waarschijnlijk over zal 
blijven zijn de invoering van het Functiegebouw Rijk en on-
derwerpen als duurzame inzetbaarheid en Het Nieuwe 
Werken.
Ook op het Ministerie wordt over arbeidsvoorwaarden ge-
sproken. In het overleg worden dezelfde onderwerpen be-
proken als in het GOBD. De organisatie die het aangaat is 
natuurlijk wel kleiner. De effecten zijn ook beperkter, het 
ministerie is geen landelijk opererende organisatie. Maar 
ook op het ministerie kunnen zich reorganisaties voordoen, 
afdelingen die moeten worden verplaatst of samengevoegd. 
Ook zijn er arbeidsvoorwaardelijke zaken waar specifieker 
vanuit Financiën-oogpunt naar gekeken moet worden. Het 
ministerie heeft daarbij wel zijn eigen karakter. Op veel 
plaatsen op het ministerie zijn er jonge mensen die ambiti-
eus en dynamisch aan hun loopbaan bouwen. Dat wil zeg-
gen dat ze niet per se een lange ambtelijke carrière in hun 
gedachten hebben. Ook daar moeten we in het GOF reke-
ning mee houden maar ze wel op een juiste wijze overheid-
servaring te laten opdoen.
Onze vertegenwoordigers bij het GOBD en het GOF hebben 
een gevarieerde Belastingdienst- en Douane-achtergrond. 
Wiecher Stoetman is in 1976 begonnen bij de Belasting-
dienst in Assen. In 1986 werd hij benoemd als hoofd van het 
ontvangkantoor in Hoogezand. Vanaf de reorganisatie in 
1991 is hij werkzaam geweest al teamleider van diverse 
teams. Vanaf 2004 is hij teamleider van de belastingdeur-
waarders in Noord-Nederland.
Ook binnen de VHMF heeft hij verschillende functies gehad; 
sinds april is hij erelid van de VHMF. In 1988 werd hij pen-
ningmeester van de KBO, de Koninklijke Broederschap van 
Ontvangers van ’s Rijksbelastingen en daarna tot 2006 pen-
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ningmeester van de VHMF. Vanaf 2003 plaatsvervangend lid 
GOBD en sinds dit jaar, na het overlijden van Hans Herings, 
GOBD-vertegenwoordiger voor de CMHF. Vanaf 2002 maakt 
hij namens het GOBD deel uit van de Centrale Adviescom-
missie Personeel van de Belastingdienst. Daarnaast heeft 
Wiecher zich altijd opgeworpen als steun en toeverlaat bij 
de organisatie van het jaarlijkse symposium van de VHMF.
Dennis Baegen is in 1986 begonnen met de F-opleiding bij 
de Belastingdienst. Na zijn opleiding heeft hij gewerkt als 
F-functionaris in Amsterdam bij Ondernemingen 2. Sinds 
1999 werkte hij als teamleider, eerst in Amsterdam en van-
af 2000 bij Ondernemingen Haarlem. Bij de reorganisatie 
van 2003 maakte hij de overstap naar Douane West. Daar 
heeft hij gewerkt tot 2010. In dat jaar en 2011 als Projectlei-
der Stichtingen en Verenigingen en Postbus 1 bij de Lande-
lijke Toezichtsorganisatie. Van medio 2013 tot medio 2014 
heeft hij een sabbatical in Frankrijk doorgebracht. Zijn er-
varing in de medezeggenschap is groot. Zowel op lokaal 
niveau in de Ondernemingsraad van 1993-1999 als op lan-
delijk niveau in het Georganiseerd overleg Belastingdienst 
in de periode 1999-2008.
Gert Kers is in 1983 begonnen bij de dienst. Destijds hori-
zontaal geworven met de opleiding doctoraal bedrijfseco-
nomie en begonnen bij de Rijksaccountantsdienst (RAD) in 
Zwolle. In die periode is hij ook afgestudeerd als accoun-
tant. Verder is Gert bestuurslid geweest van de Vereniging 
van OverheidsAccountants (VOA), die later is opgegaan in 
de VHMF, waarvan Gert overigens ook een aantal jaren be-
stuurslid is geweest. Omzwervingen als accountant via GO-
Arnhem en kantoor Apeldoorn brachten hem weer terug in 
Zwolle. Sinds een aantal jaren is Gert actief in de medezeg-
genschap (OR van de voormalige regio Randmeren) en lid 
van de klankbordgroep GO. Daarnaast is er uiteraard het 
dagelijkse werk als accountant binnen GO, dat ook bestaat 

uit het begeleiden van bijna afgestudeerde accountants en 
duale accountants in opleiding.
Rob Roodenrijs is in 1985 begonnen als inspecteur bij de 
inspectie I&A-Rotterdam (Invoerrechten & Accijnzen) en 
heeft daar gewerkt als contactambtenaar. Na een jaar of 
zeven is hij overgestapt naar de Directie douane waar hij op 
het gebied van vervoer allerlei Europese en andere interna-
tionale ontwikkelingen heeft begeleid. Daarna heeft hij op 
DG Belastingen binnen het team Uitvoeringsbeleid gewerkt 
met name op het gebied van douane en fraude. Op dit mo-
ment is hij druk bezig bij het Landelijk kantoor Douane met 
nieuwe automatiseringsontwikkelingen die vooral vanuit 
Brussel op ons af komen. Naast lid van het hoofdbestuur is 
Rob ook secretaris van de afdeling Zuid-Holland.
Gevraagd naar hun drijfveren reageert Wiecher dat zijn 
drijfveer altijd is geweest om de belangen van de leden van 
zowel de VHMF als de AVB op rechtspositioneel gebied te 
behartigen. Dennis Baegen vertelt ”Ik probeer in mijn acti-
viteiten vooral de grote lijnen vast te houden. Belangrijk is 
om goed vast te houden aan wat is afgesproken en de argu-
menten vast te houden waarom die afspraak is gemaakt. Ik 
wil vooral aandacht vragen voor het daadwerkelijk toepas-
sen van de afspraken, omdat het mijn ervaring is dat wat wij 
afspreken nogal eens anders wordt begrepen en toegepast. 
En lang niet altijd uit onwil. Een ambitie is om, met behoud 
van de mogelijkheden van oudere medewerkers, de positie 
van jongeren de benodigde aandacht te geven. Daarnaast 
ben ik groot voorstander van digitalisering en HNW. Ik zie 
dat oprecht als een goede oplossing voor veel problemen, 
waarbij vooral recht kan worden gedaan aan een goed 
evenwicht tussen werk en privé.” Rob: “Het is belangrijk 
dat we samen met onze werkgever voor een goede arbeids-
omgeving zorgdragen. Dit heeft vele aspecten, ik wil mij 
graag voor de collega’s inzetten om daaraan bij te dragen.”

Van links naar rechts Dennis Baegen, Gert Kers en Rob Roodenrijs
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Structuur
door Inspector Columno

Zoals ieder mens heb ik in meer of mindere mate behoefte 
aan structuur in mijn leven. Ook organisaties, zoals de 
 Belastingdienst, bestaan van structuren. Wie is waar ver-
antwoordelijk voor, wie doet wat.
Een makke van reorganiseren is dat structuren veranderen. 
Bij zo’n reorganisatie gaat iedereen zich herbezinnen op 
waar men verantwoordelijk voor is en wie wat doet. Bij de 
huidige reorganisatie valt mij op dat het er op uit lijkt te 
draaien dat vooral wordt vastgelegd waar de nieuw gereor-
ganiseerde afdelingen niet verantwoordelijk voor zijn en 
wat ze niet doen. Overigens zonder dat dit elders op de 
werkvloer vooraf bekend wordt gemaakt of vooraf wordt 
overlegd over welke werkwijzen handig zouden kunnen zijn 
of zouden kunnen passen bij de verschillende typen klant-
behandeling waar onze dienst voor heeft gekozen (massaal, 
individueel). Op slag is dan niet meer duidelijk wie ergens 
verantwoordelijk voor is en wie wat doet. Er lijkt bovendien 
niet te worden gedacht vanuit de (in- of externe) klant, maar 
vanuit de aangewezen hoeveelheid mensen. Dat leidt ech-
ter tot een hoop extra werk elders, dan wel een vreemde 
uitstraling naar buiten. Een paar voorbeelden van die uit-
straling of dat extra werk, en soms komen ze samen.
Waar binnen de dienst op het moment de structuren al niet 
duidelijk zijn, wordt het voor buitenstaanders al helemaal 
moeilijk. Zo is mijn buurman onlangs ondernemer gewor-
den voor de Omzetbelasting. Hij valt onder de Belasting-
dienst in Doetinchem, dus die heeft hij een briefje gestuurd 
met het verzoek om hem in de systemen van de Belasting-
dienst op te nemen als ondernemer. Dat briefje moet naar 
de Belastingdienst/kantoor Doetinchem in ……… Almelo. 
Na een paar weken krijgt hij een briefje terug van de Belas-
tingdienst/kantoor Enschede dat hij inderdaad tot onderne-
mer is verklaard. Die brief is ondertekend door iemand die 
zegt te werken bij de Belastingdienst/Oost, waarvan ik weet 
dat die al meer dan een jaar niet meer bestaat. Vervolgens 
krijgt hij nog een brief van de Belastingdienst uit Heerlen 
met informatie over hoe elektronisch aangifte te doen.
Positief hier is dat wat mijn buurman echt wil, tot onderne-
mer verklaard worden, prima wordt uitgevoerd. Maar wat 
zegt deze papierbrij, met al die verschillende afzenders, 
over onze interne structuur? Waarom vallen wij eigenlijk 
onze klanten lastig met dit soort interne zaken? Op buiten-
staanders komt dit niet bepaald gestructureerd over. Alleen 
al door het gebrek aan structuur is bovendien de geloof-
waardigheid van de Belastingdienst in het geding.

Ik werk bij Groot-O, waar individuele klantbehandeling met 
hoofdletters geschreven wordt. Ik ben daar, onder andere, 
klantcoördinator: “de spin in het web van de klantbehande-

ling”. Al jarenlang roepen we tegen onze klanten dat de 
contacten met de Belastingdienst via de klantcoördinator 
moeten lopen. Delen van deze klantbehandeling zijn echter 
al lang niet meer individueel, maar massaal. Zo kan ik al 
tijden niet meer individueel zelf bepalen of er uitstel wordt 
verleend voor mijn klanten. Daar hebben wij een afdeling 
voor die deze beslissingsbevoegdheid heeft overgenomen, 
omdat dat in een massaal proces voor de hand lag.
Ik heb absoluut geen klachten over het werk dat deze col-
lega’s doen. Maar zou het niet passen binnen de individuele 
klantbehandeling dat ik mijn klanten niet naar een andere 
afdeling moet verwijzen om iets eenvoudigs als uitstel te 
verlenen? Juist omdat ik als klantcoördinator dat het beste 
kan bepalen? Aan de ene kant roepen dat de klantcoördina-
tor overal verantwoordelijk voor is en hem aan de andere 
kant relevante verantwoordelijkheden afpakken, komt in 
ieder geval niet gestructureerd over.

Eén van de veranderingen die nu plaatsvindt is het centrali-
seren van administraties Vpb. Wat deze afdeling doet, doet 
men goed. Maar ik heb voornamelijk last van wat men niet 
doet. Zo moet ik nu zelf aanslagen opleggen in een systeem 
dat op zijn zachtst gezegd niet erg gebruiksvriendelijk is. 
Dit levert een behoorlijke foutkans op, zo heb ik gemerkt. 
De correctie van die fouten kost een hoop tijd. Bovendien 
kost het mij erg veel tijd dit systeem te vullen (“waar zitten 
de correctiecodes”), terwijl ik vroeger in een paar seconden 
een formulier invulde en onze administratie het gewoon re-
gelde…….
Als klantcoördinator ben ik graag op de hoogte van wat er 
bij mijn klanten gebeurt. Vroeger kwam ik bijvoorbeeld au-
tomatisch op de hoogte van nieuwe zaken door de fiscale 
eenheden Vpb, die ik eerder zelf afgaf en de laatste jaren 
nakeek nadat een administratief medewerker elders in ons 
gebouw het voorwerk had gedaan. Nu word ik er door een 
mail van de gecentraliseerde administratie van op de hoog-
te gesteld dat er een aanvraag is. Van de originele stukken 
zie ik niets; dat kost teveel tijd. Daar kan men niet aan be-
ginnen. Als ik niet op de mail reageer doet men op de admi-
nistratie de beschikking de deur uit. Dat gaat prima; alle 
formele zaken worden gecontroleerd (overigens niet de 
materiële). De beschikking wordt echter niet ondertekend 
door mij, maar door iemand anders en met een briefhoofd 
van een andere afdeling, in een andere plaats en verwijzend 
naar een ander bezwarenteam als het mijne.
Deden wij niet aan individuele klantbehandeling, waar alle 
contacten met de dienst in principe bij de klantcoördinator 
beginnen en eindigen? Waarom kan dan een fiscale eenheid 
van een klant van Arnhem niet worden afgegeven op brief-
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papier van Arnhem met een verwijzing naar de bezwaarbe-
handelaars in Arnhem? Welke indruk maakt de Belasting-
dienst hier op haar (mijn) klanten? Niet een erg 
gestructureerde indruk in ieder geval. En oh, ja: de Vpb-
administratie werkt met IKB en niet met ATK, dus iets ar-
chiveren daar heeft men geen autorisatie voor. Waar een 
kopie van de originele, ondertekende, beschikking blijft 
(toch handig voor de dossiervorming) is tot op heden ondui-
delijk.
Ik zal u niet teveel vermoeien met de uren die ik de afgelo-
pen zomer heb besteed om mijn klanten te voorzien van een 
“Verklaring omtrent betalingsgedrag”. Een proces dat voor 
de herstructurering zo goed liep dat ik er niet eens van wist, 

maar nu veel efficiënter geworden is en daarom in plaats 
van drie , minimaal acht dagen kost, overigens zonder deze 
wijzigingen richting onze klanten te communiceren.…..

Vroegàh was niet alles beter. Ook op onze administratie Vpb 
gingen dingen mis. Wat mij echter opvalt is dat zo makkelijk 
bezuinigingen worden ingeboekt op basis van dit soort cen-
tralisaties, terwijl ik merk dat mijn collega’s daardoor hun 
tijd veel minder kunnen besteden aan waarvoor ze zijn aan-
genomen. Die bezuinigingen komen daarmee als een boe-
merang terug: structuur is ook gestructureerd reorganise-
ren, met aandacht voor iedereen in de organisatie, ook 
degenen die niet zelf gereorganiseerd worden.

Rechtsbijstand voor post-
actieve leden van de VHMF
door de redactie

Uitbreiding aanbod
Tijdens het reguliere overleg tussen het bestuur van de 
VHMF en advocatenkantoor Dijkgraaf is onlangs een uit-
breiding van het aantal rechtsgebieden besproken waarop 
de postactieve leden van de VHMF advies kunnen vragen.

Het huidige aanbod omvat alle vragen en geschillen die 
voorvloeien uit de ambtelijke aanstelling. Dit zijn de ge-
schillen over het aangaan of het beëindigen van de aanstel-
ling en over de invulling van de wederzijdse verplichtingen 
tijdens de looptijd van de aanstelling.

Hieronder vallen ook geschillen die betrekking hebben op 
uitkeringsrechten die zijn opgebouwd tijdens de ambtelijke 
aanstelling, zoals de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de 
werkloosheidsuitkering, maar ook de pensioenuitkering.

Het bestuur heeft geconstateerd dat de groep postactieve 
leden minder frequent gebruik maakt van de beschikbare 
rechtsbijstand. Zij hebben nu eenmaal geen geschillen met 
de werkgever meer. Ondanks dat deze groep leden ook een 
gereduceerd tarief betaalt acht het bestuur het wenselijk 
dat deze groep, als vervanging voor het ontbreken onder-
steuning bij geschillen met de werkgever, ook vragen zou 
moeten kunnen stellen op andere rechtsterreinen.

In goed overleg met advocatenkantoor Dijkgraaf is daarom 
besloten de postactieve leden ook aanspraak te geven op 
advies en bijstand bij vragen op het terrein van:

• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
• Algemene Nabestaandenwet
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
• Zorgverzekeringswet 
• Algemene verbintenisrechtelijke vragen met een be-
lang van tenminste € 500,00 (denk aan vragen op het ter-
rein van het huurrecht en het consumentenrecht).

De uitbreiding van het pakket geldt uitsluitend voor het lid, 
dat bij de vereniging contributie betaalt als postactief lid. 
Bovendien moet het gaan om vragen/geschillen van dat lid 
zelf of diens partner. Dus niet de vragen van kinderen of 
ouders op die rechtsterreinen.

Inkomensplanning en pensioenvooruitzichten 
Tijdens dat gesprek kwam ook aan de orde dat met het ver-
dwijnen van de langdurige dienstverbanden binnen de 
overheid de ontwikkeling van het inkomen van de ambte-
naar steeds minder voorspelbaar is. 

De ambtenaar wisselt immers vaker van functie en niet al-
leen binnen de overheid, maar hij maakt ook uitstapjes 
naar het bedrijfsleven. De Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaar beoogt die mobiliteit zelfs nog te vergroten.

De ambtenaar zal bij het plannen van zijn loopbaan en bij 
het vaststellen van de beoogde inkomensgroei dus bewus-
tere keuzes moeten maken. Die keuzes beperken zich bij 
het zoeken naar een nieuwe baan in eerste instantie tot het 
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gewenste salaris. Maar in een breder verband omvatten die 
keuzes ook het beheersen van kosten en/of het anders in-
zetten van reeds bestaande vermogensbestanddelen. 

Financiële planning is dus een vaardigheid die bij de amb-
tenaar van nu goed ontwikkeld moet zijn en die vooral van 
pas komt op momenten dat er zich (on)verwachte en ingrij-
pende gebeurtenissen voordoen. Denk aan de financiële 
vooruitzichten bij het aanvaarden van een nieuwe baan, of 
een langdurige detachering bij een andere werkgever al 
dan niet in het buitenland. Maar denk ook aan de financiële 
zorgen bij overlijden van de partner of bij langdurige ziekte.

Teneinde te voorzien in een eventuele behoefte aan onder-
steuning bij inkomensplanning is het kantoor van Jacques 
Dijkgraaf een samenwerking aangegaan met De Frel Fi-
nancieel Planners. Dit bedrijf heeft speciaal voor ambtena-
ren en werknemers een pensioen- en inkomensscan ont-
wikkeld, die in alle fasen van de loopbaan inzicht biedt in de 
financiële vooruitzichten van de cliënt. 

Op basis van die scan kan de cliënt verder geadviseerd wor-
den over de financiële haalbaarheid van lang gekoesterde 
verlangens, of over het (nog meer) op orde krijgen van de 
eigen financiële huishouding. 

De pensioen- en inkomensscan biedt u in eerste instantie 
het inzicht in uw eigen integrale (pensioen)inkomen. In een 
duidelijk rapport wordt het netto maandinkomen bij overlij-
den, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering 
voor u berekend. In de scan worden ook de eerder opge-
bouwde pensioenen, de AOW uitkering en een eventuele 
lijfrente-uitkering vertaald in een netto inkomen per 
maand. 

Niet alleen de eigen situatie wordt helder in beeld gebracht, 
maar ook die van uw partner. 
Zo weet u precies waar u aan toe bent en heeft u een duide-
lijk beeld van de richting waarin het gezinsinkomen zich 
ontwikkeld en, indien van toepassing, wat uw inkomen is op 
en na de pensioendatum. 

De pensioen- en inkomensscan wordt tevens in een per-
soonlijk gesprek met u besproken door een onafhankelijk 
financieel planner. Zo heeft u gelijk de gelegenheid om uw 
pensioenvragen te stellen aan een onafhankelijk deskun-
dige. 

De pensioen- en inkomensscan wordt u aangeboden door 
De Frel Financieel Planners voor een eenmalige investe-
ring van € 181,50. Voor meer informatie over de pensioen- 
en inkomensscan kunt u bellen met (070) 338 30 80 of mai-
len naar info@defrelfp.nl

Financiële planning is 
een vaardigheid die bij 
de ambtenaar van nu 
goed ontwikkeld moet 
zijn.
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Pensioenkamerakkoord
door Jurjen Glazenburg

Ve r e n i g i n g  va n  H o g e r e  a m b t e n a r e n  b i j  h e t  M i n i s t e r i e  va n  F i n a n c i ë n

VHMF | 22 oktober 2014 | 1

Hierna treft u beide stukken aan die u al per email ontvangen heeft. Het bestuur is ver
heugd over het aantal reacties. De meeste reageerders verklaarden zich akkoord met de 
wijzigingen, waarbij terechte kritiek werd geuit op de onderhandelingsmethoden van 
onze werkgever. Meer daarover kunt u ook lezen in ‘Vanuit het bestuur’, aan het begin van 
deze Informatief. Inmiddels is het pensioenkamerakkoord aangenomen. Omdat de gevol
gen van het pensioenkamerakkoord in beide stukken worden uitgelegd, meende de 
 redactie er goed aan te doen om ze ook in Informatief op te nemen.
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Geachte leden van de VHMF,

Op 22 oktober jl. verzonden we een bericht naar aanleiding van het bereikte onderhandelaarsresultaat in de Pensioenkamer.
De CMHF moet hierover op 13 november haar standpunt, akkoord of niet akkoord, bekendmaken.
Voor de VHMF en andere verenigingen binnen de CMHF bestonden nog een aantal onduidelijkheden, vandaar dat de CMHF nog 
nader overleg heeft gevoerd. Na afstemming met de vertegenwoordiging in het bestuur van het ABP is een advies opgesteld voor 
het Centraal Bestuur van de CMHF. Binnen de CMHF hebben uiteindelijk de leden, de verenigingen, de bevoegdheid te beslissen. 
Als gevolg daarvan moeten de verenigingen een standpunt innemen en kenbaar maken.

Wij vragen aan u als lid van onze vereniging aan te geven of u het met onderhandelaarsresultaat eens bent of niet. Bijgevoegd is 
het advies van de CMHF. De CMHF legt het onderhandelaarsresultaat met neutraal advies aan de verenigingen voor.
Mail uw standpunt uiterlijk 11 november a.s. naar pensioenkamerakkoord@vhmf.nl
Bij het advies zijn nog een aantal kanttekeningen te maken, gevolgd door ons advies als bestuur van de VHMF aan u.

1. Zoals in het advies van de CMHF aangegeven verandert de fiscale wetgeving inzake de pensioenruimte, het zgn. Witteveenkader. 
Doen we ( werkgever en werknemer) niets dan wordt de pensioenopbouw gewoon versoberd, punt. 
Dat er nu een onderhandelaarsresultaat ligt dat binnen de pensioenregeling binnen de grenzen van de nieuwe ruimte maximaal 
herschikt en vervolgens het resterend deel aan de beschikbare loonruimte toevoegt is positief te noemen.

2. Het pijnpunt zit in de voorgestelde versobering van het voorwaardelijk toegekend pensioen, de “VPL deal”. 
Deze versobering wordt niet afgedwongen door de verandering van het Witteveenkader maar dit is puur een keiharde eis van het 
kabinet, dat hier in de rol van de werkgever overneemt.

Lastig is dat deze maatregel heel divers uitpakt voor de medewerkers. De hoogte van het in 2006 voorwaardelijk toegekend pensi-
oen is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de stand van je opgebouwde pensioen bij de voorwaardelijke toekenning in 2006. 
Het bedrag kun je vinden op je UPO, je pensioenoverzicht.
Medewerkers met meer dienstjaren bij de toekenning in 2006 worden zwaarder getroffen dan degene met een korter arbeidsver-
leden.
Ga er vanuit dat je het bedrag voorwaardelijk pensioen op je UPO op 65 jaar ca. 14,5% lager wordt. (Bij langer doorwerken bouw je 
weer op naar ongeveer het oorspronkelijk bedrag)

De versobering is berekend alsof het voorwaardelijk pensioen wel onder de werking van het nieuwe Witteveenkader zou vallen.
Voor zover dit te maken heeft met de langere levensverwachting, het verschuiven van de rekenleeftijd van 65 naar 67, vindt het 
bestuur van de VHMF uitlegbaar, omdat gemiddeld genomen je het lagere jaarlijkse bedrag wel langer ontvangt.

3. Niet concreet benoemd is het inkomenseffect van de pensioenpremie verlaging en de schuif naar een groter werkgeversaandeel 
hierin.
Een globale benadering geeft als uitkomst een verlaging van de huidige werknemerspremie van bruto ca. 1/4, dat is ca. netto ca. 
1/8. Zie hiervoor uw laatste salarisstrook.

4. Er kan niet op gerekend worden dat er nog heronderhandeld kan worden.

Conclusie: het bestuur van de VHMF legt dit onderhandelaarsresultaat, gezien het pijnpunt “voorwaardelijk pensioen”, met 
name vanwege de zo per werknemer verschillende consequenties neutraal aan de leden voor.

Bijgevoegd advies van de CMHF als mede de meest recente berekeningen. 

en nog de links naar ABP en CMHF voor de overige beschikbare stukken.
http://www.abp.nl/over-abp/nieuwe-pensioenregeling/
http://cmhf.nl/nieuws/onderhandelingsresultaat-pensioenkamer-het-vervolg/

Namens het bestuur van de VHMF

Erik Rutten, Frank van Wuijckhuise

Bestuur VHMF
29 oktober 2014
Leden VHMF
Pensioenkamerakkoord

Pensioenkamerakkoord
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Ambtenarenweetjes:
door Monique Lavies

Aantal ambtenaren in Nederland verder gedaald
Het aantal ambtenaren in Nederland is het vierde jaar op rij 
gedaald. Deze daling is vooral binnen het openbaar bestuur 
zichtbaar: vanaf 2009 zijn als gevolg van bezuinigingen ruim 
30.000 ambtenaren vertrokken bij het rijk, gemeenten, pro-
vincies en waterschappen. Volgens prognoses van het mi-
nisterie van Binnenlandse zaken zal ook in de komende ja-
ren de dalende lijn voortgezet worden: tot en met 2022 zal 
de helft van de vertrekkende ambtenaren (onder andere 
door pensionering) niet vervangen worden.
Dit blijkt uit de monitor Trends & Cijfers, Werken in de Pu-
blieke sector 2014. In deze publicatie worden de belangrijk-
ste trends belicht op het gebied van arbeidszaken in de pu-
blieke sector.

Wijzigingen in de werkkostenregeling
Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkos-
tenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die 
staatsecretaris Wiebes op 3 juli 2014 naar de Tweede Ka-
mer heeft gestuurd, staan diverse maatregelen die de ad-
ministratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de 
uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er twee regelingen voor 
werkkosten naast elkaar. Nu komt er een verbeterde rege-
ling. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onder-
scheid in fiscale behandeling tussen computers, smartpho-
nes en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal 
bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikerseis’ gelden. 
Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te 
doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal re-
kening te hoeven houden met het privévoordeel van de 
werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
wens van veel werkgevers. 
Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te 
stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de 
WKR is. Voorheen moest dit per aangifte-tijdvak bekeken 
worden.

Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft 
het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneu-
traal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte verlaagd worden 
van 1,5 % naar 1,2 % van de totale loonsom van een bedrijf. 
Verwachting is dat de wijziging 1 januari 2015 ingaat. 
Bron: persbericht Ministerie van Financiën 3 juli 2014

Wetsvoorstel om pensioeninformatie te 
 vereenvoudigen
Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien hoe hun 
pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen 
bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het 
gewenste pensioen te bereiken. Daartoe zullen pensioen-
uitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren 
en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat staat in 
het wetsvoorstel pensioencommunicatie van staatssecre-
taris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de pensioencommu-
nicatie te verbeteren door deze meer aan te sluiten op de 
wensen van de deelnemers en duidelijker te communiceren 
over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een per-
soonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Met dit 
wetsvoorstel komt er meer ruimte in de wet voor maatwerk 
en meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking. 
Bron: persbericht Ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid 
2 sept. 2014

Nieuwe Regeling gratificatie ambtsjubileum 
Rijk 2014
De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard. De be-
rekeningswijze van de gratificatie bij ambtsjubileum is in 
artikel 7, 1e en 2e lid van de nieuwe regeling geharmoni-
seerd op het punt van de daarbij in aanmerking te nemen 
arbeidsduurfactor. Er wordt voor de berekening van de gra-
tificatie voortaan uitgegaan van de gewogen gemiddelde 
arbeidsduurfactor bij de sector Rijk van de laatste 5 jaar 
voorafgaand aan de dag van het ambtsjubileum of vooraf-
gaand aan het ontslag in geval van een diensttijdgratifica-
tie. Daarnaast is in artikel 4, lid 1 onder a, vanaf 1 juli 2014 
bij het jubileum te betrekken diensttijd beperkt tot de tijd 
die doorgebracht als overheidswerknemer bedoeld in arti-
kel 2 van Wet privatisering ABP. Bron: Staatscourant 20 mei 
2014.

Quotumwet ingediend bij Tweede Kamer
Als blijkt dat het aantal banen voor gedeeltelijk arbeidson-
geschikten achterblijft bij de afspraken die werkgevers 
daarover hebben gemaakt, dan kan Staatsecretaris 
 Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid besluiten 
een wettelijk quotum in werking te stellen. De wet die daar-
voor nodig is, heeft ze op 1 juli 2014 bij de Tweede Kamer 
ingediend.
In het sociaal akkoord spraken werkgevers, vakbonden en 
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kabinet in 2013 af om tussen nu en 2025 100.000 extra ba-
nen open te stellen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
ten opzichte van januari 2013. Daarvoor zijn streefcijfers 
opgesteld: zo moeten de eerste 6000 banen eind 2015 inge-
vuld zijn. Blijkt dat doel in de loop van 2016 niet gehaald te 
worden, dan kan Klijnsma besluiten om het quotum per 
2017 in te laten gaan. Bron: SC 1 juli 2014. 

Agressie en geweld tegen overheidsmedewer-
kers en politieke ambtsdragers afgenomen
Het aantal mensen werkzaam in het openbaar bestuur dat 
slachtoffer werd van agressie en geweld is de afgelopen 
twee jaar gedaald. Was in 2012 nog 40% van de over-
heidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25%. Het per-
centage politici dat werd geconfronteerd met agressie en 
geweld is in die periode gedaald van 38 naar 23%. Dat blijkt 
uit de monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014, 
die minister Plasterk van BZK naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. 
De daling is voornamelijk te danken aan maatregelen van 
werkgevers in het openbaar bestuur en van het programma 
Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK. Het beleid 
is de afgelopen jaren beter toegepast. Zo wordt beter gere-
gistreerd, waardoor er meer zicht is op incidenten en er 
vaker een reactie wordt gegeven richting de dader. Ook is er 
meer aandacht voor training en opleiding en voor deling van 
kennis en praktijkervaringen. Bron: Rijksoverheid 24 juni 2014.

Belang mentale gezondheid werknemers
Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid 
van hun werknemers belangrijk. Dit blijkt uit een enquête 
die ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren heb-
ben ingevuld. Acht van de tien werkgevers zien de mentale 
gezondheid van hun werknemers als een belangrijke indi-
cator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat 
dat maar ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven 
(continu of vaak) daadwerkelijk preventiemaatregelen tref-
fen die gericht zijn op de mentale gezondheid van de werk-
nemers. Werkgevers geven aan dat ze vooral geen actie 
ondernemen omdat de effectiviteit en de kosten-baten van 
maatregelen niet bekend zijn. Inzicht hierin kan bevorderen 
dat dergelijk gezondheidsbeleid wel wordt uitgevoerd.
Het voornaamste doel was het in kaart brengen hoeveel be-
drijven binnen welke sectoren beleid voeren op het gebied 
van mentale gezondheid. Dit varieert van beleid dat gericht 
is op werkhervatting van zieke werknemers tot het bevor-
deren van de mentale gezondheid van alle (gezonde) mede-
werkers 
De maatregelen die werkgevers treffen, zijn zeer divers en 
variëren van persoonlijke ontwikkelplannen, coaching, 
healthchecks, yoga, e-health of andersoortige structurele 
mentale gezondheidsprogramma’s. Gezondheid van de 
werknemers en goed werkgeverschap gelden voor werkge-
vers als de belangrijkste redenen om in maatregelen te in-
vesteren die de mentale gezondheid bevorderen. Financiële 
motieven, zoals minder ziekteverzuim, zijn ook veel ge-
noemd. Bron: RIVM-rapport 30-6-2014

EP’s VHMF-regio’s
In het voor- en najaar vinden de regiovergaderingen van de VHMF plaats. Data en onderwerpen kunt u vinden op de 
ConnectPeople-pagina van de VHMF. Meestal worden deze vergaderingen gecombineerd met een EP, soms op locatie. 
Op 13 november 2014 werd het begrip EP door de regio Limburg erg letterlijk genomen. De EP had namelijk de vorm van 
een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel, waar werd gesproken met EP-lid voor het CDA, Jeroen Lenaers, 
tweede van links, eerste rij, op de foto.
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Sabbatical: gewoon 
een jaar in Morvan
door Dennis Baegen

Daar zit je dan achter je computer. “Vertel 
eens wat over je sabbatical”, werd mij 
gevraagd. Want veertien maanden afwezig
heid en dan gaan wonen in Frankrijk, 
samen met je gezin, daar moet toch heel 
veel over te vertellen zijn. 

Met alle plezier wil ik wat vertellen, maar wat is dan leuk of 
interessant. Een groot aantal belevenissen heb ik al verteld 
in blog op ConnectPeople. Lees die er vooral eens op na. 
Wellicht is het voor de lezers van ons verenigingsblad “In-
formatief” een eye-opener dat de mogelijkheid voor een 
sabbatical überhaupt bestaat. Want dat het kan is al bijzon-
der genoeg.

Natuurlijk realiseer ik mij dat hoe je een sabbatical financi-
eel regelt voor iedereen anders is. Vooral gebaseerd op ei-
gen keuzes. Het kost geld, maar levert voldoening op. En 
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voor het geven van die mogelijkheid verdient onze werkge-
ver een compliment. Want een wettelijk recht op sabbatical 
bestaat niet. Maar als werkgever wil je de verantwoorde-
lijkheid hebben om je werknemers in een gezond en even-
wichtig werkzaam leven te faciliteren. En het is verstandig 
dat je als medewerker de verantwoordelijkheid neemt om 
op enig moment afstand te nemen en weer bewust te wor-
den wat belangrijk voor je is. Stap eens uit de drukte en de 
waan van de dag.

Dat ik ook nog wel kritiek heb over de periode van de terug-
komst is helaas ook een feit. En vooral ook een leerpunt 
voor die collega’s die een sabbatical overwegen. Maak glas-
heldere, goed beschreven afspraken over op welke functie 
je terugkomt. Want het is spijtig als je het ontspannen ge-
voel snel weer kwijt raakt.

Ik krijg vaak de vraag, hoe voelt dat nou, zo lang weg van het 
werken. Krijg je een gevoel van zinloosheid, moet je afkic-
ken. Nou eigenlijk niet. Je bent niet op vakantie, maar bezig 
met je gezin en familie. En dat is goed, want daar is nu ein-
delijk de tijd voor. En veel tijd om eens wat meer te lezen of 
andere hobby’s. Je bent dus op een andere manier dus zin-

vol bezig. En daar ging het ook om. Het voelt eigenlijk als 
een lang weekend. Je moet gewoon je verplichtingen doen, 
je gaat ooit weer aan het werk, maar je hebt overal ruim de 
tijd voor. Een, wel wat langer dan een weekend, ontspannen 
periode dus.

Nog een paar opmerkingen over wat mij is opgevallen. Veel 
collega’s vragen hoe het was, en zeggen er meteen bij dat 
ze het zelf ook wel willen. De vraag wat je tegenhoudt is dan 
makkelijk gesteld. Ondanks dat het antwoord vaak “niets” 
is, zijn er weinig collega’s die het doen. Jammer.

Laat ik afsluiten met enkele tips. Naar mijn mening begint 
een sabbatical pas na zes maanden. Die tijd heb je echt no-
dig om los te komen. Neem ruim de tijd om deze periode 
goed voor te bereiden. Stem al het mogelijke af met je lei-
dinggevenden. Hou je verwachtingen bescheiden. Geniet er 
vooral van en laat het je overkomen. De rust en bezinning 
vind je dan vanzelf. Maar vooral, als het kan, doe het.

A
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Nova Zembla, onrust in het huis 
door tanende betrokkenheid?

door Guppy

Ontstaat er nu pas onrust door de uitzending van Zembla of 
waren we toch al eerder wakker? Volgens de klokkenluiders 
werd de knel al veel eerder gevoeld, maar bleek de top van 
de organisatie onaangenaam verrast en zijn medewerkers 
nog eens extra gehoord of nu wel echt waar kan zijn wat er 
gemeld is. En dan te bedenken dat we naast de genoemde 
problemen ook nog in een vette reorganisatie zitten.
Het is daarom zeer verwonderlijk dat het meeste werk nog 
gewoon voortgang vindt.
Hoe zou dat nu toch komen? Wat houdt die Dienst toch 
gaande? 
Ik zal het niet moeilijker maken dan het is: “de kracht van 
de Dienst zit in de betrokkenheid van de medewerkers”.

Een betrokkenheid die niet gericht is op de wensen van po-
litici maar gebaseerd op de door hen gemaakte wetten. Dus 
betrokkenheid bij de uitvoering van het werk. Een betrok-
kenheid die in vele jaren is opgebouwd met behulp van ge-
degen opleidingen via ROB, OCB en OIF. Maar ook een be-
trokkenheid door kennis van, en kennissen binnen, de 
organisatie gecombineerd met de wetenschap hoe je de 
sluipwegen kunt lopen om zaken te realiseren. Dit alles 
ontstaan door vele jaren van trouwe dienst en grote collegi-
aliteit. Zeker met de nieuwe concentratiebeweging is een 
goede weg ingeslagen, gelet op de voortgaande automati-
sering en de behoefte aan nog kortere en directere lijnen 
voor de burgers en bedrijven. Niemand wil nog drie jaar 
wachten op een aanslag. Zekerheid moet absoluut sneller 
worden gegeven. Maar helaas gaan processen als groei en 
ontwikkeling niet geleidelijk, maar juist met horten en sto-
ten, ook bij organisaties. 

Maar moeten wij dan nu die onevenwichtige groei dan zo 
maar laten gebeuren, moeten wij om door te groeien zoveel 
ellende meemaken? Kunnen we daar niets aan doen? Is dat 
niet te managen? 
Ja, dat kan! Dan moet je om te beginnen niet alles van A tot 
Z willen vastleggen en beschrijven want dan bereik je al-
leen maar een kwantificering in plaats van de gewenste 
kwaliteit, en zeker geen kwaliteitsverbetering. Die sturing 
zal dus gericht moeten zijn op het creëren van professio-
nals die dit nieuwe te stroomlijnen proces kunnen begelei-
den en de probleempunten en probleemgevallen naar ei-
gen vaktechnisch inzicht mogen, en daadwerkelijk gaan, 
oplossen. Ofwel: zorg dat de manager gaat managen dat de 

professional kan functioneren. Dat vereist wel dat de mana-
ger weet en begrijpt wat de taak van de professional is. En 
dat de professional de organisatie kent en zo mogelijk 
meestuurt. Door deze ruimte en samenwerking ontstaat 
betrokkenheid bij medewerkers op alle niveau’s . 
Dit betekent dat naast de nieuwe geconcentreerde proces-
sen ook nog mogelijkheden moeten blijven bestaan om via 
binnendoortjes zaken te regelen. Sluipwegen dus waarvan 
de professional gebruik kan maken. Dit vereist dat mede-
werkers elkaar kennen, niet alleen om advies of steun bij 
elkaar te kunnen zoeken, maar ook om te weten aan wie je 
in vertrouwen het probleem kunt doorgeven zodat de klant 
de behandeling krijgt die jij of jouw voorganger al had be-
loofd. 
 
Kortom we moeten in de organisatie een aantal paradoxen 
inbouwen, zoals: naast de duidelijke administratieve lijnen 
tevens bijzondere “oliemannetjes” installeren die langs on-
orthodoxe wegen de zaken ook kunnen regelen. Naast ver-
gaande digitalisering ook enkele  handmatige afdoeners 
opleiden en die hun gang laten gaan. Naast de zwaar fiscaal 
technisch specialist een de praktisch ingestelde generalist 
aanstellen.
We hebben nu de kans hierop te gaan sturen en te zorgen 
dat de dingen goed gedaan worden maar nog belangrijker, 
dat de goede dingen worden gedaan. 
 
Om iedereen voor te bereiden op het nieuwe tijdperk waarin 
alles digitaal vooral via de computer met behulp van e-mail 
en Facebook zal worden afgehandeld, moet je medewer-
kers juist binnen een sterk collegiaal praktijkverband oplei-
den. Zodat zij elkaar, de organisatie en het werk leren ken-
nen en daardoor het bredere verband leren zien en elkaar 
daarin kunnen en durven te vertrouwen. Daarmee kweken 
we weer betrokkenheid en bouwen we de organisatie die we 
in de jaren 2020 en volgende nodig hebben.
Kortom: organiseer dat de zo hoge betrokkenheid bij het 
inhoudelijke werk blijft bestaan en zorg dat de manager 
weet wat daaronder verstaan wordt.
In de “nieuwe Dienst” is over vijf jaar namelijk een groot 
deel van de oude garde weg en dan wordt het moeilijk om 
dit belangrijke (wellicht vitale) deel van onze bedrijfscul-
tuur weer terug te vinden.  
 
Guppy, oktober 2014
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Titel: 

Naam en voorletters:       Roepnaam  m/v

SAP-nummer       Geboortedatum 

Huisadres: 

Postcode/Woonplaats: 

In dienst van (Min. / regio / kantoor): 

Kantooradres: 

Postcode/Woonplaats kantoor: 
 
Telefoon privé:       Telefoon kantoor: 

Privé e-mailadres: 

Extern e-mailadres kantoor: 

Reden mutatie (aankruisen)

0 Nieuw lid  M.i.v.:      *(Ondertekenen)

O Adreswijziging:  M.i.v.: 

O Postactief lid:  M.i.v.: 

O Buitengewoon lid:  M.i.v.: 

O Beëindiging lidmaatschap M.i.v.: 

O Wijziging eenheid  M.i.v.: 

•  Opzegging dient voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar te geschieden. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de contributie 
over het lopende jaar volledig verschuldigd.

•  De contributie per 1 januari 2014 bedraagt € 15,30 per maand voor actieve leden en € 91,80 per jaar voor postactieve leden. 
Als u nog in loondienst bent, kunt u voor de contributie gebruik maken van de IKAP-regeling.

•  Hij/zij draagt zorg voor de centrale inning van de contributie door het Facilitair Salarisbedrijf te Zwolle. Hem/Haar is bekend dat 
deze inhouding via de salarisadministratie in SAP ook bekend is bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is.

Datum,      Handtekening,

Ledenadministratie VHMF
Ingeval van:  - Adreswijziging
 - Wijziging eenheid
 - Pensioen/VUT
 - Aanmelding/opzegging lidmaatschap,

wordt u verzocht van dit formulier gebruik te maken. Leden die met pensioen of FPU gaan kunnen 
hun lidmaatschap omzetten in een postactief lidmaatschap tegen een gereduceerde contributie.

Opsturen naar:
Ledenadministratie VHMF
Antwoordnummer 10614
2800 WB GOUDA
e-mailadres: 
ledenadministratie@vhmf.nl
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