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Van de voorzitter

Vertrouwen

Het voelt alsof je met een spiegel in de hand jezelf 

probeert te bekijken in een andere spiegel. Je weet niet 

naar welke kant je moet draaien om het juiste beeld te 

krijgen.

Als ik terugkijk op 2015, dan zie ik een bewogen jaar met 

veel leed en de worsteling van de maatschappij om 

daarmee om te gaan. Ook een jaar van strijd. Strijd tegen 

terrorisme en strijd tegen onmenselijkheid. Een jaar om 

niet snel te vergeten. Het afgelopen jaar roept veel 

vragen bij mij op, vooral over hoe het in de toekomst zal 

gaan.

Wordt 2016 een jaar vol haat, geweld en afschuw? Of 

wordt het een jaar van compassie, hulp en liefde? Ik hoop 

dat het verstand zegeviert en dat wij met ons allen een 

front vormen tegen zinloos geweld en terrorisme.

Belastingservice
In de loop van volgend jaar ontvang je weer de uitnodiging om 

aangifte inkomstenbelasting te doen. Misschien zie jij er tegen op 

om je aangifte inkomstenbelasting 2015 in te moeten vullen. Geen 

nood. Ook hier schiet de NCF je te hulp. Carel Loman staat klaar 

om je met raad en daad bij te staan. Met uitzondering van de 

vrijdagen is Carel bereikbaar op het telefoonnummer

088-1530645 of via het e-mailadres ca.loman@belastingdienst.nl.

PMA-bonus
Ben je in 2015 via PMA verzekerd, dan kun je tot 31 december 

2015 aanspraak maken op de PMA-bonus.

Surf naar www.pmabonus.nl en vraag je bonus aan. Hoe? Vul je 

verzekerden-nummer (je polisnummer) en je geboortedatum in. 

Daarna klik je op ‘inloggen’, kies je bonus en doet PMA de rest.

Kerstreces
Het bondskantoor is gesloten van 25 december 2015 tot en met

3 januari 2016. Ingesproken berichten en e-mails worden vanaf

4 januari 2016 uitgelezen, beantwoord of doorgezet naar een 

behandelfunctionaris. Voor dringende zaken die je rechtspositie 

betreffen kun je in contact treden met een individuele 

belangenbehartiger (zie de website voor namen en 

telefoonnummers) of met advocatenkantoor Dijkgraaf

(010-4101658, optie 1).

Contributie 2016
De NCF-contributietabel is met ingang van 2016 gewijzigd. Kijk op 

de NCF-website (www.ncf.nl/contributie) voor de, met ingang van 

januari 2016, gewijzigde bedragen.

E-mailadres
Het e-mailadres info@ncf.nl verdwijnt definitief met ingang van

1 januari 2016. Al het e-mailverkeer loopt vanaf nu, maar zeker 

vanaf 1 januari 2016, uitsluitend nog via mijnncf@ncf.nl.

Nog een paar dagen en dan wisselt het jaar. Dat geeft mij altijd een dubbel gevoel.
Tijd die verstreken is en tijd die in het vooruitzicht ligt. 2015 wordt 2016.

Albert van 

der Smissen
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Ik besef dat het niet altijd eenvoudig is om optimistisch 

te blijven met zoveel wat er gebeurt om ons heen, 

dichtbij of ver weg. Maar ik heb vertrouwen in de mens. 

Ik ben ervan overtuigd dat wij samen de strijd tegen de 

onmenselijkheid gaan winnen.

Ik wens jou en degenen van wie jij houdt een goede 

gezondheid, liefde en geluk in 2016 toe.

Een warme groet van jullie voorzitter,

  Albert van der Smissen
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Column

De Gier

Appeltje-eitje

Er is deze zomer in Nederland een zéér hongerige vale 

gier gespot op het eiland Texel. Jawel, het stond in alle 

kranten en zelfs het NOS-journaal wijdde er enkele 

kostbare seconden aan. Ondanks intensieve zoek-

tochten met de hulp van fanatieke vogelliefhebbers en 

de inzet van politiedrones, is hij nog steeds niet 

gevonden. In spreekwoordelijke taal: de vogel is 

gevlogen. Een medewerker van de afdeling 

Crommunicatie van de Nationale Vogelbescherming 

trok voor de NPO-microfoon zijn semi-ambtelijke 

snavel open en verklaarde in gewichtig vakjargon: 

‘Zeker nu deze gyps fulvus zich al een paar dagen niet 

meer aan de legitiem van de binnenlands belasting-

plichtige entiteiten geconfisceerde exquise dranken en 

spijzen heeft kunnen laven, zal hij thans intrinsiek 

aperte eiwit-, vitamine- en proteïnetekorten hebben 

geconstrueerd. Zo’n disnutriciale periode kan het 

beest significant fanatieker maken in houding en 

gedrag. Daar is onlangs namelijk empirisch 

wetenschappelijk onderzoek naar verricht door een 

maxima cum laude geslaagde student Vrijetijdskunde 

van de InHolland Hogeschool te Zwolle.’

Ik vraag mij af waar die gierende honger hebbende 

gier naar toe zou kunnen zijn gezweefd. Welke plaats 

in Nederland is in casu opportuun voor hem? Lang 

hoef ik daar niet over na te denken: deze door 

hongerklop overmande gier cirkelt boven één van de 

nog niet door de dienstleiding wegbezuinigde 

gebouwen van de Belastingdienst! Hij heeft de 

onweerstaanbare, personele ontbindingsgeur 

namelijk al vanaf honderden mijlen afstand geroken. 

Zeker weten! Instinctmatig ‘proeft’ hij de 

organisatorische sterfhuisconstructie met al zijn 

zintuigen. Innerlijk tevreden en met het vreetwater in 

zijn kromme, zwarte snavel, slaat hij ettelijke hevig 

verwarde, naar elders vluchtende en solliciterende 

lagerangse taksmensen gade. Hij giert van het lachen 

en je ziet hem denken: ‘Laat ze via intern 

uitzendbureau Switch maar snel wieberen, want er 

blijven nog genoeg lekkere hapjes over.’ Hij kwijlt 

amechtig als hij de grotendeels gedemotiveerde en 

wegkwijnende achterblijvers gadeslaat. Hij weet uit 

ervaring dat hem, als hij het juiste moment afwacht, 

de heerlijk dampende maaltijd op een presenteer-

blaadje zal worden aangereikt. 

Een soortgelijk tafereel heeft hij reeds eerder mogen 

aanschouwen. Hij was namelijk ‘toevallig in de buurt’ 

toen het wereldberoemde passagiersschip Titanic op 

het punt stond om te zinken, nadat het tegen een 

immense ijsberg was gebotst. Het (dweil)orkestje bleef 

vrolijk doorspelen alsof er niets aan de hand was en de 

bemanningsleden dansten op bevel van de kapitein, 

met een flauwe doch angstige glimlach op het gelaat, 

de benen uit de donkerblauwe companypantalon. Zij 

mochten het zwaar overhellende, maar in de ogen van 

deskundigen onzinkbare schip, onder geen beding 

verlaten. Er waren volgens het Middellange 

Termijnplan (MLTP) en het jaarprestatiecontract 

namelijk nog genoeg SAP-gerelateerde taken te 

verrichten. Dát was prioriteit nummer één bij de 

onboard leidinggevende carrièretijgers! 'Straal vooral 

compliance uit', was hun door de M2-shipmanager 

tijdens het subiet ingelaste, op het vierogenprincipe 

gebaseerde beoordelingsgesprek verordonneerd. Het 

was namelijk niet de bedoeling dat de niets-

vermoedende en feestende gasten in acute paniek 

zouden geraken. Ontproblematiseren, dát was via het 

pré-Leandenken ontwikkelde doorgroeimodel de 

juiste segmentstrategie voor dit soort precaire doch 

‘easy manageable’ situaties. Maar het noodlot kon op 

geen enkele wijze worden afgewend, waardoor de 

ellende op het moment suprême niet te overzien was. 

De wereld maakte daardoor kennis met een ramp die 

zijn gelijke niet kende. Normaal gesproken zie je zoiets 

alleen in films. Vraag maar aan Leonardo DiCaprio en 

Kate Winslet.

Een romantisch en zéér voedzaam diner dansant bij 

kaarslicht, dát was wat de gier ervan vond.

In de dierenwereld is de gier een zeer nuttige en 
welkome aaseter. Hij wordt alom verguisd, maar doet 
verrekt nuttig werk. Deze alleseter ruimt namelijk alle 
kadavers netjes op en laat nagenoeg niets eetbaars 
achter in de natuur. Daar kan de megalomaan, 
voedselverspillende mens nog iets van leren. 
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In blinde paniek belt Karin naar het bondskantoor van de NCF. Ze heeft een besluit 
ontvangen dat haar werkgever haar wil ontslaan. Ze heeft geen verboden dingen gedaan en 
toch wil haar werkgever van haar af.

SAP-tijd

Onbekwaamheid of ongeschiktheid

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wal

Tijdens het eerste gesprek met Karin 

blijkt dat de werkgever haar wil 

ontslaan op grond van onbekwaam-

heid of ongeschiktheid voor het 

door haar beklede ambt, anders dan 

op grond van ziels- of lichaams-

gebreken. Door de rechter is 

daarover gezegd dat die ongeschikt-

heid moet bestaan uit het ontbreken 

van eigenschappen, mentaliteit en 

instelling die voor het op goede 

wijze vervullen van de functie vereist 

zijn. Dit dient te worden aange-

toond aan de hand van concrete 

gedragingen van de ambtenaar. Van 

onbekwaamheid is sprake als de 

(functioneel) vereiste vakbekwaam-

heid ontbreekt zoals kennis, kunde, 

opleiding, scholing en niveau. In het 

geval van Karin zou er sprake zijn 

van ongeschiktheid omdat zij haar 

SAP-tijd al langere tijd niet goed zou 

invullen.

Na contact met de werkgever bleek 

dat Karin inderdaad moeite had met 

het goed invullen van SAP. Vaak 

vergat zij het en als ze het dan later 

wel deed, dan wist ze niet meer 

precies hoeveel uur ze had gewerkt 

op die dagen. Het was al een 

behoorlijk aantal keren misgegaan. 

Daar was ze dan ook op aange-

sproken door haar leidinggevende. 

Ook in haar werk bleek dat Karin 

veel fouten maakte door onoplet-

tendheid.

De jurist van de NCF besprak dit 

uitgebreid met Karin. Wat bleek? De 

beide ouders van Karin waren 

onlangs korte tijd na elkaar 

overleden. Als enig kind draaide zij 

op voor alle dingen die na een 

overlijden moeten worden geregeld. 

Aan het verwerken van het verlies 

van haar beide ouders kwam ze 

helemaal niet toe. Daarnaast was ze 

onlangs gescheiden en waren er 

problemen rondom haar kinderen en 

haar financiën. Bovendien kampte ze 

met ernstige diabetes. Dit waren wel 

erg veel problemen voor één 

persoon. Nu is een jurist geen 

dokter, dus Karin bezocht op advies 

van de NCF-jurist een psycholoog en 

een internist. Uit die verslagen bleek 

dat de vermoedens van de NCF-jurist 

juist waren. Karins psychische 

gesteldheid en haar lichamelijke 

gebrek waren daadwerkelijk van 

negatieve invloed op haar 

functioneren.

De NCF-jurist gaf de dokters-

verklaringen aan de werkgever. 

Immers, een ontslag zoals de 

werkgever dat voor ogen had, kan 

alleen als de ongeschiktheid voor

de functie niet het gevolg is van 

ziels- of lichaamsgebreken. Nu deze 

gebreken aantoonbaar aanwezig 

waren, was er naar het oordeel van 

de NCF-jurist geen enkele grond 

meer aanwezig voor het 

aangekondigde ontslag. 

De werkgever reageerde in eerste 

instantie terughoudend. Karin had 

in de gesprekken met haar leiding-

gevende geen inzicht gegeven in 

haar problemen. Begrijpelijk, want 

Karin schaamde zich. Ze had willen 

laten zien dat ze een sterke vrouw 

was. In plaats van aan te geven dat 

het niet goed ging met haar, had ze 

er nog wat taken bijgenomen om te 

laten zien wat ze waard was. 

Naar aanleiding van de verklaringen 

van de psycholoog en de internist 

besloot de werkgever zelf ook 

onderzoek te laten doen. Dit 

onderzoek gaf dezelfde uitslag. De 

ongeschiktheid van Karin bleek 

verklaard te kunnen worden door 

ziels- en lichaamsgebreken. Het 

ontslag was van de baan en er werd 

een traject gestart om Karin te 

helpen. 

Onlangs kwam ik Karin weer eens 

tegen. Ze straalde, want niet alleen 

was haar diabetes onder controle, ze 

had ook een nieuwe relatie. 

Bovendien had ze promotie gemaakt 

omdat was gebleken, dat ze 

jarenlang onder haar niveau had 

gewerkt. Dit zijn de momenten waar 

je als NCF-jurist gelukkig van wordt. 
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op de
medezeggenschap
De medezeggenschap beleeft turbulente tijden. Vooral bij dienstonderdeel

Belastingen, waar de ene reorganisatie de andere opvolgt.
Denk aan de implementatie van het Middellange Termijn Plan (MLTP) dat al
stond en aan de investeringsagenda die daar in mei van dit jaar op volgde.

Licht
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Zelfs de OR-verkiezingen, die aanvankelijk voor dit 

najaar op de agenda stonden, zijn uitgesteld om de 

gevolgen van de investeringsagenda af te wachten. Dit 

doet je afvragen hoe het er eigenlijk voorstaat in het 

medezeggenschapswezen en hoe leden van de 

ondernemingsraad hier nu tegenaan kijken. Ik vind 

twee collega’s van de ondernemingsraden uit de 

voormalige regio’s Oost en Noord bereid om hun 

gedachten hierover met ons te delen. Henk Drenth en 

Guust Vroling zijn beide werkzaam bij Belastingen als 

medewerkers Toezicht en actief in de ondernemings-

raad als vicevoorzitter.

Hoe ben je bij de medezeggenschap betrokken 
geraakt?

Henk: ‘Twaalf jaar geleden werd ik door een 

lid van de ondernemingsraad gevraagd om 

mezelf op de verkiezingslijst te plaatsen. 

Eigenlijk had ik daar niet zoveel zin in, maar 

in de wetenschap dat alleen de lijsttrekker 

in aanmerking zou komen voor een deel-

name aan de ondernemingsraad, liet ik me 

op de tweede plaats zetten. Toen nummer één onver-

wachts besloot het bedrijfsleven in te gaan en de dienst 

verliet, zat ik opeens in de raad. Zo is het begonnen.’ 

Guust: ‘Ik ben uiteindelijk gewoon geronseld. Ze 

dachten dat ik een nuttige bijdrage zou kunnen leveren 

aan wat destijds de dienstcommissie heette. Ik heb me 

toen beschikbaar gesteld.’ 

Wat hebben de OR en jullie aan elkaar?
Henk: ‘Ik ben iemand die het werk heel 

serieus neemt in die zin dat ik ervoor 

zorg dat ik goed voorbereid ben en de 

dossiers ken, zodat ik inhoudelijk 

beslagen ten ijs kom. Verder schijn ik 

goed mijn zegje te kunnen doen, wat 

ook wel een must is om de belangen 

van de werkvloer tijdens vergaderingen 

krachtig naar voren te brengen. Mijn 

werkervaring bij de OR heeft me 

gesterkt in allerlei vaardigheden zoals mondelinge 

communicatie, overtuigingskracht en samenwerken. 

Het is gewoon een goede leerschool voor legio dingen 

geweest.’

Guust: ‘Ik denk dat de OR aan mij iemand heeft die 

vanuit de inhoud werkt. Ik kan volhardend zijn als het 

moet en bedien me daarbij van inhoudelijke argumen-

ten. Ik denk namelijk dat het belangrijk is om je verhaal 

te onderbouwen en niet zomaar iets te roepen. Het 

maakt mij niet uit of ik dan met een collega spreek of 

met een directeur. Dit werk schept mij vooral plezier en 

een stuk zingeving. Ik vind participatie belangrijk en op 

deze manier kan ik tegelijkertijd van betekenis zijn voor 

mijn collega’s. Dat is toch mooi!’

Jullie vormen inmiddels onderdeel van het 
interieur van de medezeggenschap. Wat maakt 
nou dat je zo lang met zoveel inzet betrokken 
blijft?

Henk: ‘Mijn betrokkenheid is met de jaren 

gegroeid. Eerst ga je gewoon aan de slag, 

maar naarmate de tijd vordert, raak je 

steeds meer besmet door de belangen-

strijd. Hoe meer je ergens van weet, hoe 

leuker het ook wordt. Daarnaast vind ik 

het een prettig idee dat ik op deze manier 

iets voor mijn collega’s kan betekenen.’

Guust: ‘Dat zal ook de aard van het beestje zijn. Op 

school zat ik in de schoolraad, bij het leger in het 

kazerne-overleg en nu op mijn werk in de OR. Blijkbaar 

ligt het in mijn natuur om niet vanaf de zijlijn lijdzaam 

toe te kijken hoe dingen gaan zoals ze gaan, maar 

opteer ik ervoor gewoon zoveel mogelijk mee te doen 

en het gesprek aan te gaan met de mensen die het voor 

het zeggen hebben.’ 

In de periode dat je actief bent geweest, heb je 
vast dingen zien veranderen. Kun je daar iets over 
zeggen?

Henk: ‘Je zou kunnen zeggen dat de 

globalisering ook in de wereld van onder-

nemingsraden heeft toegeslagen. Was je 

vroeger verantwoordelijk voor onderne-

mingswerk op je eigen kantoor, nu is het 

werkterrein veel breder geworden. In 2003 
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zorgde een reorganisatie voor een organisatie-inrich-

ting, waarbij de focus buiten het eigen kantoor kwam 

te liggen. Met de komst van het MLTP ontstond de 

huidige kolommenstructuur van Belastingen en werd de 

samenhang nóg breder; van kantoor naar regio en van 

regio naar landelijke samenwerking.’

Guust: ‘Het werk op zich is niet veranderd. Uitgangs-

punt was en is dat als de werkgever iets wil veranderen, 

hij dat voorlegt aan de medezeggenschap. Het gaat 

erom dat je samen bezig bent een product of dienst zo 

goed mogelijk binnen de organisatie te implementeren. 

Die zogenaamde globalisering heeft voor- en nadelen. 

Voordeel is, dat je meer in verbinding met andere 

ondernemingsraden staat en beter inzicht hebt in wat 

er landelijk in de organisatie speelt. Nadeel is dat 

daarmee de lokale autonomie verloren gaat. Je moet je 

voorstellen dat vroeger op lokaal niveau zelfstandig 

vele zaken werden afgesproken. Zoiets kan nu niet 

meer, want dit soort onderwerpen worden tegenwoor-

dig op centraal niveau besloten voor alle kantoren 

tegelijk.’ 

Iedereen heeft wel een idee bij medezeggen-
schap. Kun je een voorbeeld noemen van een 
positief resultaat dat de ondernemingsraad op 
zijn conto kan schrijven?

Henk: ‘Dan denk ik aan die periode 

van bezuinigingen die voortvloei-

den uit het MLTP. Onder het motto 

‘liever minder stenen dan minder 

mensen’ werd het aantal rijksge-

bouwen in aantal teruggebracht.

De kantoren Emmen en Enschede 

stonden op de nominatie om te 

verdwijnen. Zowel de OR voormalig Oost als de OR 

voormalig Noord zijn erin geslaagd de beide kantoren 

te behouden.’

Guust: ‘Wij hebben grote inbreng gehad met een 

reorganisatie die in het verleden heeft plaatsgevonden 

in Noord. We hebben het toen voor elkaar gekregen dat 

er niet met medewerkers, maar met werk werd gescho-

ven. Daarnaast hebben we op gebied van ARBO 

positieve resultaten behaald en zitten we nu ook 

bovenop een aantal ARBO-dossiers. Het lastige is wel 

dat als je participeert de behaalde resultaten voor de 

collega’s niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn.’

Met de op hand zijnde verkiezingen volgend jaar, 
zullen de raden aangevuld worden met nieuw 
bloed. Wat is je advies aan deze ‘groentjes’?

Henk: ‘Het gaat dan zowel om inhoud als om 

houding. Zorg er in de eerste plaats voor dat je 

weet waar je mee bezig bent. Ik weet van de 

vakbond NCF dat ze cursussen hebben voor 

nieuwe OR-leden, waarin zij bekend worden 

gemaakt met wat het werk inhoudt en wat de 

bevoegdheden zijn etc. Daarnaast is het belangrijk dat 

je gewoon jezelf bent en in je kracht kunt staan. Alleen 

dan kun je echt voor je collega’s staan in de belangen-

strijd.’

Guust: ‘Oriënteer je van tevoren goed. Wij hebben in 

onze OR de collega’s die kennis wilden maken met het 

OR-werk, stageplaatsen gegeven van een half jaar. Dit 

werd zeer gewaardeerd. Een aantal heeft daarna de 

stap naar het OR-werk genomen, maar ook heeft 

iemand besloten om niet verder te gaan.’

Kun je iets zeggen over de uitdagingen waar de 
OR nu voor staat?

Henk: ‘Aanvankelijk was het de 

bedoeling dat er dit najaar verkiezin-

gen werden uitgeschreven, maar dat 

is opgeschort tot mei volgend jaar. Dit 

heeft alles te maken met de imple-

mentatie van de investeringsagenda 

die nog in volle gang is. De kolom-

menstructuur wordt nu doorkruist door transactiepro-

cessen, waarbij klankbordgroepen worden gevormd 

door expertise uit verschillende relevante processen te 

onttrekken. Besloten is de verkiezingen uit te stellen 

omdat de organisatie en de werkwijze van de OR 

afhankelijk zijn van de manier waarop deze nieuwe 

inrichting straks zijn beslag krijgt. In december komt 

hier meer duidelijkheid over en dan begint voor de OR 

het inrichtingsproces. We zullen ons moeten beraden 

over hoe we kunnen aanhaken bij al die overlegtafels, 

over hoe de GOR (Groepsondernemingsraad) en de COR 

(Concern Ondernemingsraad) zich weer tot elkaar gaan 

verhouden en hoe we gaan samenwerken met de 

andere vakbonden. Samen met het verkrijgen van 

overzicht op de interne samenhang en op de diverse 

activiteiten van de raden, gaat dit de komende maan-

den onze uitdaging vormen.’ 

Aurora

Guds



Alles voor betere zorg

Voor alle leden van de NCF en VPF
Speciaal voor alle leden hebben de NCF en VPF met CZ scherpe  
afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering van 2016. 

Dit betekent dat u en uw gezin kunnen profiteren van:
• 8% korting op de basisverzekering
• 12% korting op alle collectieve aanvullende verzekeringen
• Extra ruime vergoedingen 

Hoeveel u daarmee bespaart?
Kijk op www.cz.nl/ncf en bereken uw premie.
U kunt daar bovendien onze zorgpakketten raadplegen om te zien welke  
het beste bij u past. 

Ga voor de beste deal, juist voor u, naar www.cz.nl/ncf.
Liever eerst persoonlijk contact? Bel ons dan op 0800 - 024 44 88 (gratis).

Maximaal besparen 
op uw zorgpremie

adv A4 NCF.indd   1 09-12-15   09:32
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Frank

Verweij

Onder de rook van ’s-Hertogenbosch, in het tot de gemeente Heusden behorende kerkdorp 
Vlijmen, resideert een erudiete, welbespraakte dame, die voor de geestelijke gezondheid 
van (onder andere) collega’s van de Belastingdienst zeer goed en heilzaam werk verricht. 

Mieke Dekker

Als je ‘geestelijk gewond’ bent,
dan ben je zeer kwetsbaar.

Ze heet Mieke Dekker, is 59 jaar oud 

en is sinds twintig jaar psychologe 

van beroep.

Psychologie behelst de studie van de 

ziel in de oudste betekenis van het 

woord. Waarom heb jij ooit voor de 

universitaire opleiding Psychologie 

gekozen, Mieke? ‘Na zeven jaar 

werkzaam te zijn geweest als 

kleuterleidster en hoofdleidster ben 

ik, na een korte periode van 

bezinning, psychologie gaan 

studeren aan de universiteit van 

Utrecht. Daar ben ik vervolgens 

afgestudeerd op de studierichting 

Psychologie van Arbeid, Gezondheid 

en Organisatie. Tijdens de studie heb 

ik mij vooral beziggehouden met 

items als werkdruk, stress, coping, 

conflicthantering en groeps-

dynamica. Ik merkte dat daar mijn 

diepe intrinsieke interesse lag. Dáár 

kreeg ik energie van. Mijn 

afstudeeronderzoek heb ik bij 

boerinnen verricht. Ik heb 

onderzocht of motivatie van invloed 

is op de manier waarop mensen 

omgaan met stresshantering. Na 

mijn studie heb ik gewerkt bij een 

vakbond (beleidsmedewerker/

bestuurder arbeidsomstandigheden) 

en bij de politie (beleidsmede-

werker/projectleider P&O). Ook ben 

ik adviseur geweest bij een groot 

reïntegratiebedrijf dat hoofdzakelijk 

trajecten uitvoert voor Onderwijs en 

Overheid. Op deze wijze heb ik veel 

werkervaring en vakkennis 

opgedaan. Daar pluk ik nu de rijpe 

en overheerlijke vruchten van.’

Aan jouw voordeur hangt een 

bordje waarop de naam ‘Eduvita’ 

prijkt. Wat houdt die naam in?

‘Ongeveer tien jaar geleden heb ik 

mijn bedrijf Eduvita opgericht. 

Eduvita staat voor educatie/leren en 

leven. Ik ben zelfstandig gevestigd 

psycholoog en Registerpsycholoog 

NIP/ A&O (aangesloten bij het 

Nederlands Instituut van psycho-

logen en ingeschreven in het register 

van Arbeid- en Organisatie-

psychologen) en afgestudeerd op 

het gebied van Arbeid, Gezondheid 

en Organisatie. Ik voer mijn praktijk 

vanuit huis. Ik heb onder andere de 

Belastingdienst als klant, maar ik 

begeleid ook werknemers van 

Justitie en het bedrijfsleven.’

Toon mij uw boekenkast en ik 
zeg wie u bent
De boekenkast in de praktijkruimte 

van Mieke puilt uit van de boeken 

die de menselijke psyche vol ‘in het 

hart raken’. Mijn oog valt op het 550 

pagina’s dikke meesterwerk ‘De 

ontembare vrouw’ van Clarissa 

Pinkola Estés. Deze in 1945 geboren 

Amerikaanse vrouw is een gecer-

tificeerd Jungiaans-analytisch 

therapeute en cantadora (vertelster 

van oude verhalen). Ik besluit om 

enkele wijsheden uit dit boek als 

‘kapstok’ te gebruiken voor de 

eerstvolgende twee vragen.

Het driedimensionale oor
Middeleeuwse ontleedkundigen 

waren ervan overtuigd dat de 

gehoorzenuw in drie of meer banen 

diep in de hersenen was verdeeld. Ze 

veronderstelden daarom dat het oor 

gemaakt was om op drie verschil-

lende niveaus te kunnen horen. Eén 

van de banen hoort de alledaagse 
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gesprekken. Een tweede baan 

begrijpt kennis en kunst. De derde 

baan bestaat, opdat de ziel zelf 

leiding en kennis zou kunnen 

ontvangen, terwijl ze op aarde is. Jij 

hoort alledaagse gesprekken en je 

begrijpt - gezien jouw universitaire 

opleiding - kennis, maar voel jij dat 

jouw ziel op een dieper niveau 

leiding en kennis ontvangt als je in 

gesprek bent met jouw ‘klanten’?

‘Ik herken hierin het verbale 

abstractievermogen en het dien-

tengevolge soepel kunnen leggen 

van relevante verbanden. Tijdens 

een gesprek met een persoon die 

met geestelijke problemen te 

kampen heeft, zie of hoor ik soms 

dingen, die de persoon zélf om 

diverse redenen niet in de gaten 

heeft. Dit vermogen wordt mogelijk 

onbewust aangereikt vanuit de ziel 

en zou kunnen worden gebaseerd 

op de kernwaarden kennis en 

intuïtie. Ik probeer deze persoon 

eerst op een vertrouwelijke manier 

op zijn (of haar) gemak te stellen om 

vervolgens ‘het gevoel’ te raken. In 

het helingsproces is het namelijk het 

allerbelangrijkste, dat aangeleerd 

wordt om het gevoel terug te 

vinden. Als dat lukt, dan is dat een 

diepe, geestelijke verrijking voor 

zowel de persoon als voor mij. Dat je 

iemand verder kunt helpen geeft 

enorm veel voldoening. Overigens, 

de levensverhalen van mijn klanten 

raken mij dikwijls recht in het hart. 

Als ik alles enkel met mijn verstand 

zou beredeneren, dan zou ik dol 

worden. Er bestaat naar mijn mening 

een niet te benoemen of te 

herleiden mystieke kracht. In alle 

culturen wordt daar al vele eeuwen 

op eigen specifieke (en soms 

curieuze) wijze naar gezocht. 

Jammer is dat veel groepen menen 

de absolute waarheid in pacht te 

hebben. De mens is merkwaar-

digerwijs bereid om elkaar daarom 

de hersens in te slaan. Dat is heel 

beschamend. Ik voel daarom meer 

voor de zienswijze van het 

geweldloze Zenboeddhisme: Er is 

alleen maar leegte. In deze leegte 

(stilte) vind je de antwoorden.’

De wilde natuur
In elke mens zit een krachtige 

drijfveer, vol goede instincten, 

gepassioneerde creativiteit en 

tijdloos weten. Hoewel deze gaven 

van een ‘wilde natuur’ ons bij onze 

geboorte zijn toebedeeld, heeft de 

poging van de maatschappij om ons 

te civiliseren naar een star 

rolpatroon, de diepe, levengevende 

boodschappen van onze ziel 

gesmoord. Is dát de reden, waarom 

steeds meer mensen psychisch 

onthecht raken en zich voelen alsof 

ze in een immense woestijn leven, 

waarin ze zich uit primitieve 

overlevingsdrang angstig en 

krampachtig moeten vastklampen 

aan de laatste waterdruppel in de 

wortel van een cactus?

‘Als je het gevoel van regie 

kwijtraakt, dan raak je overspannen 

of krijg je een burn-out. Dat kán en 

mág niet de bedoeling zijn tijdens 

dit kortstondige aardse leven. Neem 

daarom zelf de teugels in de hand en 

beoordeel iedere keer opnieuw of 

een situatie of omstandigheid goed 

voelt voor jou. Maak vervolgens de 

keuze die het beste bij jou past. Ook 

als deze keuze tot verlies leidt van 

bijvoorbeeld (zakelijke) relaties. 

Vraag je af wat voor jou het 

belangrijkst is in het leven. Als je 

dáár het antwoord op hebt 

gevonden, dan kun je dingen 

loslaten. Gooi alle ballast overboord. 

Blijf niet hangen in verkeerd 

aangeleerde gewoonten. Overigens, 

het komt niet vanzelf aanwaaien. Je 

moet echt zélf aan de slag. Dat is 

niet altijd makkelijk, want wij in het 

rijke westen wonen figuurlijk gezien 

in de villawijk van de wereld.’

 

Tegelwijsheid van Horatius
Op het prikbord in jouw 

spreekkamer heb jij met zwarte stift 

in sierlijke letters een citaat van 

Horatius (Romeins dichter, 65e eeuw 

voor Christus) geschreven: 

‘Tegenspoed schudt talenten wakker 

die bij voorspoed nooit zouden 

ontwaken’. Waarom inspireert dit 

citaat jou?

‘Allereerst wil ik opmerken dat 

spreuken mij op één of andere 

manier dieper kunnen raken dan 

‘gewoon’ taalgebruik. Vandaar mijn 

voorkeur voor spreuken. Voornoemd 

citaat van Horatius past heel goed bij 

mij, omdat het mij namelijk in het 

verleden overkomen is. Ik zal 

vertellen hoe dat gegaan is. Ik 

werkte bij de politie, maar mijn 

creativiteit werd daar gigantisch 

ingeperkt door een perfectio-

nistische leidinggevende. Ik kwam 

daar niet goed tot mijn recht. Ik heb 

toen de weloverwogen keuze 

gemaakt om ermee op te houden. 

Vervolgens ben ik op tijdelijke basis 

(jaarcontract) bij Loyalis Mens en 

Werk gaan werken als adviseur Werk 

en Gezondheid. Dat contract werd 

door Loyalis niet gecontinueerd, 

alhoewel ik er wel gedetacheerd kon 

blijven werken voor minder loon en 

slechtere arbeidsvoorwaarden. Daar 

heb ik niet voor gekozen. Daarna 

heb ik op diverse functies bij diverse 

organisaties gesolliciteerd, maar 

verkassen naar Groningen of 

Limburg voelde niet goed. 

Uiteindelijk durfde ik het aan en heb 

ik het besluit genomen om voor 

mezelf te gaan beginnen. Achteraf 

gezien is dat een gouden greep 

geweest, want ik doe nu met veel 

passie het door tegenspoed op mijn 

pad gekomen werk, dat perfect past 

bij mijn talenten.’

De ogen zijn de spiegel van de 
ziel
Om het interview met een ter zake 

zeer representatief citaat te kunnen 

afsluiten, wordt de schijnwerper 

gericht op de Italiaanse renaissance-

periode. De ogen zijn de spiegel van 

de ziel, schreef de veelzijdige, maar 

in zijn tijd controversiële ‘alles-

kunner’ Leonardo da Vinci (1452 - 

1519). Is dit een absolute waarheid? 

Welnu, het klopt dat patronen in de 

iris van het oog indicaties kunnen 

geven of iemand betrouwbaar, 

neurotisch of impulsief is. Die 

conclusie trekken Zweedse 

wetenschappers van de universiteit 

van Orebo namelijk na bestudering 

van 428 paar ogen. Hoe is in deze 

context jouw beroepsmatige 

ervaring met ogen?

‘Ik herken het wel; als je iemand 

recht in zijn ogen kijkt dan heb je in 

een fractie van een seconde een 

bepaald beeld van iemand in je 

hoofd gevormd. Je voelt dan meteen 

aan wat je wél en niet tegen zo’n 

persoon kunt zeggen. Dit weeg ik 

overigens elke keer opnieuw af en ik 

stel zonodig bij. Hierbij wil ik 

opmerken, dat mensen vanuit een 

veilige omgeving kritisch naar 

zichzelf moeten kunnen kijken.

Als je ‘geestelijk gewond’ bent, dan 

ben je namelijk zeer kwetsbaar. 
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Tussen 10.00 uur en 10.30 uur arriveren de deelnemers voor het bijwonen van de Algemene 
Vergadering van de Vereniging Postactieven Financiën (VPF). 

Oude rotten

Sfeerverslag Algemene 
Vergadering VPF

Na voor sommigen een lange reis is het soms even 

dringen bij het koffiezetapparaat, maar met de hulp van 

Felicity van der Smissen (Liz voor ingewijden en ja, de 

dochter van…) verloopt dat onderdeel toch nog vrij vlot. 

Nadat iedereen haar of zijn plekje in de zaal ‘Sunset’ 

heeft gevonden kan de vergadering beginnen.

Met het gebruikelijke welkomstwoord opent voorzitter 

Albert van der Smissen op 23 oktober 2015 de eerste 

Algemene Vergadering van de Vereniging Postactieven 

Financiën. Deze wordt gehouden op maar liefst honderd 

meter hoogte. Als locatie heeft het bestuur van de VPF 

gekozen voor de Euromast in Rotterdam. De agenda die 

voorligt wordt vlotjes afgewerkt. Het enige punt van 

discussie gaat over de zojuist afgesloten cao. Vragen die 

worden gesteld gaan over het feit of VPF-leden nu wel of 

niet de dupe zijn van deze cao, de rekenrente, de positie, 

de behaalde rendementen en het vermogen van het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de positie van de 

Nederlandse Bank. Dergelijke vragen werden verwacht.

Normaliter beantwoordt Marianne Wendt dergelijke 

vragen, maar vanwege haar vakantie is Peter Wulms 

‘ingehuurd’ om de vragen over het pensioendossier te 

beantwoorden. Dit overigens naar tevredenheid van de 

aanwezige VPF-leden. Hierna komt het financiële gedeelte 

ter sprake. Helaas is de VPF-penningmeester, Thomas 

Geelhoed, op het laatste moment verhinderd. Het door 

Thomas opgemaakte financiële jaarverslag alsook de 

voorliggende begroting levert geen bijzonderheden op. 

De leden van de kascontrolecommissie, Arie van der Jagt 

en Piet Zeeman, stellen de vergadering voor om het 

bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid in het kalenderjaar 2014. Dit voorstel wordt 

aangenomen. Het zittende bestuur wordt door de 

vergadering herbenoemd met de terechte opmerking 

vanuit de zaal om rekening te houden met aftredende 

bestuursleden. Dit omdat de VPF bestuursleden ook NCF 

bestuursleden zijn. Ad van Gaans, de secretaris van de VPF, 

geeft aan dat dit wordt meegenomen in één van de 

komende bestuursvergaderingen. 
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Na ruim een uur is het tijd voor de rondvraag, welke ook 

wordt gebruikt om Michel Schröders (88 jaar) zijn 

welverdiende VPF-pennenset te overhandigen. Tijdens de 

open dag in 2014 was dit er niet van gekomen, omdat 

Michel vlak voor het betreden van het NCF bondskantoor 

ten val kwam en hevig bloedend binnen werd gebracht. 

‘Hij doet er alles aan om op te vallen’, was het toenmalige 

statement van Michels charmante echtgenote. Helaas 

bleef zijn VPF-pennenset in de consternatie op de plank 

liggen, dus was deze AV een uitgelezen mogelijkheid om 

deze set alsnog uit te reiken. Hierna wordt het woord 

gericht tot Arie van der Jagt en Gerard Hopmans. Dit 

vanwege het feit dat Arie op 26 oktober 79 jaar wordt en 

Gerard op 28 oktober 89 jaar. Beiden ontvangen een flesje 

‘nattigheid’. Arie één fles en Gerard twee want verschil 

moet er zijn. Bovendien is Arie, als erelid, al jaren 

vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Na de lunch worden de liefhebbers opgewacht door twee 

gidsen. Deze nemen hun gasten een uur lang mee naar 

het platform waar ze een rondleiding en uitleg krijgen 

over wat er dichtbij en in de verte te zien is vanaf de 

Euromast. Gelukkig is het weer de VPF goed gezind: 

normale temperaturen voor de tijd van het jaar en weinig 

wind. Voor eind oktober dus ideale weersomstandigheden 

voor een rondleiding op ruim honderd meter hoogte. 

Vanwege de herfstvakantie bedraagt de wachttijd om met 

de Space Tower naar 185 meter hoogte te stijgen helaas 

anderhalf uur. Maar, niet getreurd. Terug naar de ‘Sunset’! 

Gezellig na- en bijpraten met de aanwezigen onder het 

genot van een drankje en een hapje. Hoewel Bacchus 

meer mensen verdronken heeft dan Neptunus werd de 

wijze raad van de Griekse dichter Solon, alles met mate, 

gevolgd. Rond de klok van drie uur keren de eerste 

VPF-leden huiswaarts. Dat moet ook wel als je nog terug 

moet naar Maastricht (Ger de Brouwer), Schoondijke (Wim 

de Graaf), Veenwouden (Ruud van Dekken) of zelfs Polen 

(Albert Schutte). Al met al was de ‘Sunset’ om half vier 

helemaal leeg. Alles overziend een geslaagde AV en 

aansluitend een gezellig samenzijn.

Ga jij de dienst verlaten en wil je de toekomstige AV’s van 

de VPF bijwonen? Dat kan. Na je (pré)pensionering kun je 

lid worden van de VPF. Vanwege je waarschijnlijk lager 

besteedbaar netto inkomen bedraagt de contributie maar 

€ 4,60 per maand. Alle info over de VPF kun je vinden op 

de VPF-website (www.vpf.nu). Het lidmaatschap met alle 

voordelen is vanaf 2016 extra aantrekkelijk. Het eerste jaar 

ben je namelijk geen contributie verschuldigd. Een lekkere 

binnenkomer, want je bespaart meteen al € 55,20. Tel uit 

je winst! 

Het officiële, door de secretaris opgemaakte 

AV-verslag, is gepubliceerd op de website 

van de VPF.

Kijk op www.vpf.nu.
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Wat verwachten we van je?
Als redactielid breng je ideeën in en 

bepaal je, samen met andere redactie-

leden, wat de inhoud van het nieuwe 

nummer gaat worden. Vervolgens ga je 

zelf aan de slag en creëer je jouw eigen 

artikel. Je krijgt daarbij steun van onze 

eindredacteur en jouw artikel wordt 

visueel versterkt door de bijdrage van 

een professionele fotograaf. Je leest de 

artikelen van de andere redactieleden, 

let op taalgebruik en helderheid en 

beslist mee over het redactiebeleid. 

Bovendien breng jij binnen dit alles ook 

jouw eigen persoonlijkheid in. 

 

Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat voor onderwerpen aandacht krijgen in ons blad en 
op welke manier? Wil je betrokken zijn bij journalistieke producties en vormgeving? Voor de 
redactie van Bondig zijn we op zoek naar nieuwe leden. Kom kennismaken met de redactie! 
Schrijfervaring en redactionele ervaring zijn niet noodzakelijk, wel enthousiasme en inzet.

Redactieleden
gezocht 

Waarom meedoen?
Als redacteur zit je bovenop de laatste 

ontwikkelingen in jouw werk, raak je 

goed geïnformeerd, doe je leuke en 

interessante contacten op en heb je de 

kans om je pen te laten 'horen'. Als 

redactielid van Bondig heb je jaarlijks 

recht op 208 uren vakbondsverlof en 

een fatsoenlijke reiskostenvergoeding. 

Wil je een keer kennismaken of heb je 

behoefte aan meer informatie? Stuur 

dan een e-mail naar redactie@ncf.nl.
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Van de bestuurstafel
Ledenwerfactie 2016
De ledenwerfactie 2015 was 

bijzonder succesvol. De perikelen 

rondom de cao hadden natuurlijk 

een positieve invloed (solidariteit) op 

de ledenaanwas 2015, maar jullie 

hebben aangetoond dat er nog 

voldoende potentieel aanwezig is 

onder de collega’s.

In 2016 houdt de NCF een nieuwe 

ledenwerfactie. Als je in 2016 één 

nieuw lid werft, dan ontvang je 

gedurende een periode van twee 

jaar 25% van jouw vakbonds-

contributie als premie. Werf je in 

2016 twee leden of meer, dan 

ontvang je gedurende twee jaar 

maar liefst 50% premie. 

De regels bij het werven van twee of 

meer nieuwe leden in 2016 zijn:

je ontvangt de premie vanaf de 

maand dat de NCF de contributie van 

het nieuwe NCF-lid ontvangt. De 

premie wordt per kwartaal achteraf 

uitbetaald. De voorwaarde is 

natuurlijk wel dat het nieuwe 

NCF-lid de NCF-vakbondscontributie 

voldoet en blijft voldoen. Dus geen 

ontvangen contributie, geen premie.

 

Op het aanmeldingsformulier kun je 

aangeven wat je met de premie wilt 

doen. Je mag de premie zelf houden, 

weggeven aan het nieuwe NCF-lid, 

schenken aan een goed doel of 

ervan afzien. Vergeet niet in alle 

gevallen het betreffende IBAN-

nummer in te vullen waarop de 

premie moet worden overgemaakt.

De keuze is dus aan jou. Waag in 

ieder geval een poging collega’s te 

overtuigen van het nut en de 

noodzaak om lid te worden van de 

NCF, want ook in de aanloop naar de 

cao 2017 zullen er weer een paar 

harde noten gekraakt moeten 

worden. Een individuele stem wordt 

immers vaak onvoldoende gehoord, 

maar als we allemaal roepen wordt 

er geluisterd en staan we sterk!

Uitnodiging ALV 2016
Donderdag 21 april 2016 wordt, in 

Breda (of omgeving), weer de 

Algemene ledenvergadering (ALV) 

gehouden.

Op deze ALV zijn aftredend en 

herkiesbaar:

• Voorzitter 

Albert van der Smissen

• Algemeen bestuurslid 

Eelke Renkema

• Algemeen bestuurslid 

Piet van Sintmaartensdijk

Het bestuur ondersteunt de 

kandidatuur voor herverkiezing van 

alle drie de kandidaten. 

Conform artikel 11, lid 2 van het 

Huishoudelijk Reglement kunnen tot 

21 februari 2016 nieuwe kandidaten 

zich bij het bestuur melden.
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


