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De ouder wordende collega
De regelingen voor de collega’s van 55 jaar en 

ouder staan onder grote druk. In een brief 

stelt Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) 

voor om alle algemene ontzieregelingen voor 

oudere medewerkers volledig af te bouwen.

Always look at the bright side of life
De drie dames van de NCF-kantoororganisatie 

zijn aangenaam verrast, als ze te horen krijgen 

dat de Bondig-redactie hun wenst te 

interviewen en gaan dan ook volmondig 

akkoord. 

Help mijn kind is nog steeds ziek
Je dochtertje afgehaald van het kinderdag-

verblijf in verband met koorts. ‘s Ochtends laat 

de thermometer nog steeds 40˚C zien. Zowel jij 

als je partner hebben een werkdag. Oma’s en 

opa’s kunnen niet bijspringen. Wat nu?
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Oorsprong en draagvlak
‘Zelf wel eens geprobeerd met de minister te 

onderhandelen? Succes!’ Dit was één van de 

ludieke slogans die we als NCF gebruikte voor 

‘125 jaar NCF’. De collectieve arbeidsovereen-

komst levert genoeg stof tot discussie.
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Van de voorzitter

OnbelangRijksambtenaren

Minister Blok legt bij deze onderhandelingen een 

gitzwart boodschappenlijstje op tafel. Hij wil namelijk 

eerder verworven cao-regelingen afschaffen. Van het 

geld dat vrijkomt, wil hij een loonsverhoging bekostigen. 

Daarbij krijgt hij steun uit onverwachte hoek. Ook ‘onze’ 

directeur-generaal Peter Veld blogt fi jntjes, dat er werk 

blijft liggen door eerder gemaakte cao-afspraken. Wat 

hem betreft mogen alle ‘ouwelullendagen’ worden 

afgeschaft. Fijn zo’n baas!

Tijd voor acties
Dat het geen gewone cao-onderhandelingen zouden 

worden, hebben wij laten blijken. Aan minister Blok 

hebben we in krachtige bewoordingen jullie zorgen 

overgebracht. Maar wat de minister betreft gaat alles 

gewoon verder alsof er niets gebeurd is, niets aan de 

hand is en draait hij aan de onderhandelingstafel 

gewoon weer dezelfde riedel af. Ik zeg: ‘Het Rijk steelt 

van ons en dat pikken we niet’. Of is het soms een geval 

van ‘Geen cao wel Rijk aan leugens?’ Dat betekent dus 

‘Nullijn, dikke -%#!@lijn!’ Of zijn wij soms 

‘OnbelangRijksambtenaren?’ 

Spannende tijden
De komende weken informeren we jullie over de 

ontwikkelingen en zoeken we jullie op om de eventuele 

noodzakelijke acties voor te bereiden. Binnenkort 

ontvangen alle actiecomités meer informatie. Sluit je 

aan bij zo’n actiecomité. Het zijn spannende tijden 

waarbij we gaan voor een goed resultaat. Mochten 

daarvoor acties nodig zijn, dan rekenen we op jullie 

inzet en betrokkenheid!

Zie je doorwerken na je 65e niet zitten? Verdiep je 

dan in de zaken die jouw pensioen aangaan. Realiseer 

je, dat dit tijd én een behoorlijke dosis zelfdiscipline 

kost om extra kapitaal op te bouwen. Als het niet lukt 

om die nieuwe auto te kopen of die leuke stedentrip 

te boeken, grabbel dan niet in je pensioenpotje. 

Blijf ook geïnformeerd over de ontwikkelingen in 

pensioenland, want het regent aanpassingen. Wil jij 

weten wat er allemaal gebeurt? Lees dan de NCF 

Pensioenbrief (www.ncf.nl/pensioen).

In de nieuwsbrief van April besteden we onder meer 

aandacht aan:

•  Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk, ook 

op het gebied van het pensioen. Bonden roepen de 

werkgevers succesvol op het matje.

•  Het ABP gaat op aandringen van de vakbonden toch 

de aanvulling op de AOW-toeslag (inkomens-

afhankelijke partnertoeslag) uitkeren.

•  Met pensioen gaan en blijven doorwerken. Hoe zit 

het dan met ziekte bijvoorbeeld?

•  Automatisch ontslag bij het bereiken van de 

AOW-leeftijd? Nee hoor al lang niet meer.

•  Keuzevrijheid in je pensioen. Keuzevrijheid is mooi, 

maar gooien we medewerkers niet zonder reddings-

boei in het diepe?

Wil je een goed pensioen, dan moet je daar ook zelf iets voor doen

Onlangs zijn de onderhandelingen Cao Rijk weer gestart. Het mag duidelijk zijn dat het 
alles behalve ‘gewone’ onderhandelingen zijn. We hebben jarenlang een confl ict over de 
eenzijdig opgelegde nullijn en hebben daardoor al bijna 1600 dagen geen cao.

Albert van 

der SmissenEen warme groet van jullie voorzitter,
  Albert van der Smissen

kent dus 

de

eventuele 

kort 

Sluit je 

den 

hten 

jullie

Albert van

derder SmSmississenen
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Ongeveer 80% van de werknemers valt onder een cao. 

Van deze werknemers is ongeveer 20% aangesloten bij 

een vakbond. Gemeten naar ledentallen lijkt het 

draagvlak klein, maar uit onderzoek blijkt dat het 

overgrote deel van de werknemers het belangrijk vindt 

dat er vakbonden en cao’s zijn en dat zij die cao positief 

waarderen. Een terugblik in vogelvlucht. 

1894. De eerste cao
In 1894 werd op initiatief van de Amsterdamse 

vakbondsleider Henri Polak de Algemeene Nederlandse 

Diamantbewerkers Bond opgericht. De directe aanleiding 

hiervoor was een algemene staking van diamant-

bewerkers in november van dat jaar. In reactie op de 

povere arbeidsomstandigheden en grootschalige 

uitbuiting in de diamantindustrie bundelden de 

diamantbewerkers hun krachten. In totaal kwamen er 

zo’n tienduizend diamantbewerkers op de been. 

Uiteindelijk leidde dit tot de eerste tariefafspraken en 

arbeidsregelingen in een ‘collectieve’ 

arbeidsovereenkomst.

1914. De eerste landelijke cao 
Het duurde tot 1907 voordat de cao wettelijk werd 

erkend. In 1914 kwam vervolgens de eerste landelijke 

overeenkomst over loon, arbeidsduur en arbeids-

omstandigheden tot stand tussen de Werklieden-

organisatie in de Typografi e (de oudste landelijke 

vakbond) en de Nederlandse Bond van Boekdrukkerijen. 

Zowel werknemers als werkgevers moesten 

Angelique 

Kansouh

‘Zelf wel eens geprobeerd met de minister te onderhandelen? Succes!’ Dit was één van de 
ludieke slogans die we in 2014 als NCF gebruikte voor ‘125 jaar NCF’. De collectieve 
arbeidsovereenkomst levert van oudsher en ook nu genoeg stof tot discussie. Zo zitten we 
nu al bijna 1600 dagen zonder cao sector rijk. Hoe is de cao in het verleden eigenlijk 
ontstaan en wat is het draagvlak van een cao nu?

De collectieve arbeidsovereenkomst

Oorsprong en draagvlak
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georganiseerd zijn. Het was georganiseerde werkgevers 

verboden om ongeorganiseerd personeel aan het werk 

te hebben. 

1927. De Wet op de collectieve 
arbeidsovereenkomst (wet cao) 
Een cao is een afspraak tussen een vakbond en een 

werkgever. Moet de baas dan ook ongeorganiseerde 

arbeiders cao-loon betalen? Daar breekt men zich 

jarenlang het hoofd over. De Wet op de cao bepaalt 

uiteindelijk dat een werkgever die partij is bij een cao, 

die cao voortaan moet toepassen op georganiseerde én 

ongeorganiseerde werknemers. 

1929. Ambtenarenwet
Na de spoorwegstaking van 1903 was het ambtenaren 

verboden om te staken. De rechtspositie van de 

ambtenaar wordt geregeld. Hij krijgt geen arbeids-

overeenkomst, maar een ‘aanstelling’. De overheid stelt 

zijn arbeidsvoorwaarden vast, maar er is ook rechts-

bescherming en beroep mogelijk. 

1945. Geleide loonpolitiek
Na de oorlog overleggen regering, werkgevers en 

vakcentrales met elkaar over de loonontwikkeling. 

De ‘richtlijnen voor de loonvorming’ bewaakt het College 

van Rijksbemiddelaars. Hun taak is onder meer alle cao’s 

te keuren. De vakcentrales hebben een sterke adviesrol 

naar de regering via de Stichting van de Arbeid. 

1959. Meer speelruimte 
De wederopbouw raakt voltooid. Door krapte op de 

arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om de strakke 

loonbeheersing vol te houden. Er worden ‘zwarte lonen’ 

betaald, die uitgaan boven wat het College van 

Rijksbemiddelaars goed vindt. De politiek versoepelt de 

richtlijnen voor de loonvorming. Voortaan mag de 

loonstijging per bedrijfstak verschillen, afhankelijk van 

de productiviteitsstijging. ‘Te hoge’ loonafspraken 

worden nog steeds onverbindend verklaard. Maar in 

1964 is de arbeidsmarkt niet meer te houden en komt het 

tot een ‘loonexplosie’. 

1970. Wet op de Loonvorming 
Het kabinet wil wel vrije loonvorming toestaan, maar in 

noodgevallen moet de regering toch een loonstop 

kunnen afkondigen of zelfs bepaalde cao-afspraken 

onverbindend kunnen verklaren. Ondanks fel vakbonds-

protest wordt deze loonwet aangenomen. De jaren 

zeventig laten een opleving van vakbondsstrijd zien op 

alle fronten. Tot 1982 maakt de regering dertien maal 

gebruik van haar bevoegdheid om in te grijpen in cao’s. 

Pas in 1987 wordt de Wet op de Loonvorming zo 

veranderd, dat ingrijpen alleen nog bij hoge 

uitzondering mag worden gedaan. 

1982. Akkoord van Wassenaar
De werkloosheid loopt op. Het eerste kabinet Lubbers 

dreigt met een looningreep en lagere uitkeringen als de 

sociale partners er zelf niet uit komen. Er komt arbeids-

duurverkorting in ruil voor het niet uitbetalen van de 

prijscompensatie, nader uit te onderhandelen op 

decentraal niveau. De regering doet geen looningrepen 

meer. Er ontstaan meer verschillen tussen cao’s. 

Zelfs ambtenaren krijgen (in 1993) decentrale cao’s. 

De toenmalige Minister van BZK, Ien Dales, ziet de 

sectoralisatie bij de overheid als een stap in de richting 

van arbeidsvoorwaardenoverleg waarbij er sprake zal zijn 

van ‘echte’ onderhandelingen tussen overheidswerkgever 

en vakbond. Zonder directe interventie van de politiek. 

Dankzij de cao’s ontstaat er een behoorlijke mate van 

stabiliteit op de arbeidsmarkt. 

Vanaf ruwweg 1990/2000 
De cao richtte zich decennialang op de ‘gemiddelde’ 

werknemer. Iemand met een middelbare school-

opleiding, fulltime werkend, alleenverdienend kost-

winner met een vast contract en met vaste werktijden op 

een vaste plek. Maar de ‘gemiddelde’ werknemer is er 

niet meer. Diversiteit op de werkvloer neemt toe en de 

maatschappelijke trend van individualisering leidt tot 

uiteenlopende werknemerswensen over de eigen 

arbeidsvoorwaarden. De strategie van de vakbonden was 

vooral gericht op het beschermen en behouden van 

verworven rechten, maar noopt nu ook tot het maken 

van afspraken op basis waarvan medewerkers een deel 

van de arbeidsvoorwaarden zelf kunnen invullen. 

Begin 21e eeuw. Politieke sturing 
Het kabinet roept vanwege de fi nancieel-economische 

ontwikkelingen op, tot een beheerste loonontwikkeling 

en heeft voor de publieke sector de nullijn afgekondigd. 

Gezien de politieke budgettaire druk lukt het niet om 

bijvoorbeeld voor de sector Rijk tot een cao te komen. 

De rijksoverheid als organisatie wordt geacht het 

kabinetsbeleid dat voor de hele maatschappij geldt, als 

voorbeeldgedrag uit te voeren. Gevolg is dat de ruimte 

voor concessies die hoort bij vrije onderhandelingen, 

nihil is.
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Woedend
Via internet en huisarts had Rianne 

ooit eens gelezen en gehoord, dat ze 

haar ziekteverschijnselen (zware 

benen) het beste kon bestrijden door 

in de buitenlucht te zijn. Met dit in 

het achterhoofd besluit ze een stukje 

door het bos te gaan lopen, haar 

mobiele telefoon achterlatend in de 

auto. Als ze even later thuiskomt, 

treft ze een woedende teamleidster 

aan op haar stoep. Zij stelt dat 

Rianne gedurende haar ziekte-

verzuim telefonisch bereikbaar moet 

zijn en dat ze had moeten opgeven 

dat ze op een ander adres verbleef. 

Rianne begrijpt dat ze telefonisch 

bereikbaar had moeten zijn, maar 

dat ze had moeten doorgeven dat ze 

op een ander adres verbleef? Eén 

van de juristen van de NCF legt haar 

’s middags uit, dat er in dit geval 

geen sprake was van een andere 

verblijfplaats, maar van een handeling 

om haar genezing te bespoedigen. 

Hiervoor is geen toestemming nodig. 

Hijgen
Helaas voor Rianne zet de griep door 

en krijgt ze een hijgende teamleidster 

in haar nek. Deze meent al snel dat 

Rianne weer aan het werk kan gaan. 

Rianne denkt daar, vanwege 

aanhoudende longklachten, heel 

anders over. Een fl inke ruzie volgt, 

met als gevolg dat Rianne naar de 

bedrijfsarts wordt gestuurd. Deze 

deelt de mening van de teamleidster 

en oordeelt dat Rianne weer aan het 

werk moet gaan. Op advies van de 

juristen van de NCF vraagt Rianne 

een deskundigenoordeel aan bij het 

UWV. Dit kost geld, maar de 

uitkomst wordt binnen de Belasting-

dienst wel gevolgd. Als Rianne in het 

gelijk wordt gesteld, dan krijgt ze de 

kosten vergoed. Rianne brengt haar 

teamleidster van de aanvraag op de 

hoogte. Deze wijst haar op het feit 

dat dat deze aanvraag géén 

schorsende werking heeft voor haar 

werkhervatting. Dit kan dus leiden 

tot het inhouden van het salaris over 

die periode. Rianne weet dat al en 

weet ook, dat als zij door het UWV 

in het gelijk wordt gesteld, haar 

ingehouden salaris alsnog wordt 

betaald. 

Goed ziek
De teamleidster gaat de strijd vol 

aan en Rianne ontvangt een tenlaste-

legging omdat zij niet op het werk 

verschijnt plus een aankondiging dat 

haar salaris wordt ingehouden. 

De arts van het UWV oordeelt 

gelukkig, dat het zeer verstandig 

was van Rianne dat zij niet was gaan 

werken. Een beginnende long-

ontsteking veroorzaakte namelijk de 

De griepepidemie die ons land maandenlang in de greep heeft gehouden, heeft niet alleen 
heel wat collega’s aan het bed gekluisterd, maar heeft ook geleid tot een stortvloed van 
vragen bij de NCF. Zo ook van Rianne, die zich ziek meldt vanwege een aankomende griep. 
Ze laat haar man ’s ochtends bellen naar een collega, van wie Rianne weet dat die altijd 
vroeg op kantoor is. In de loop van de ochtend krijgt Rianne echter een verbolgen 
teamleidster aan de telefoon. Rianne had zich persoonlijk ziek moeten melden bij haar en 
niet bij een collega. Dat begint al lekker. 

aanhoudende klachten van Rianne. 

Het deskundigenoordeel wordt 

doorgezonden naar de teamleidster 

en die kan niets anders doen, dan de 

tenlastelegging intrekken en het 

salaris van Rianne herstellen. 

Desondanks is Rianne fi guurlijk goed 

ziek van de hele situatie geworden. 

Tenslotte, het is goed om te weten 

dat de Belastingdienst het standpunt 

hanteert, dat een deskundigen-

oordeel binnen drie dagen na het 

werkhervattingsadvies van de 

bedrijfsarts moet worden aan-

gevraagd. De juristen van de NCF 

denken daar anders over. Echter om 

discussie te voorkomen adviseren 

wij altijd de aanvraag voor een 

deskundigenoordeel zo snel 

mogelijk te doen. Dit kan online 

via www.uwv.nl

Griepepidemie

Goed ziek

Voor meer 

informatie kijk 

je op ncf.nl/

rechtsbijstand

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel
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Verzoeken om PAS-regeling in de toekomst
Als je verzoek om gebruik te maken van de PAS-regeling 

meer dan 3 maanden in de toekomst ligt, dan krijg je van 

je werkgever een besluit waarin uitdrukkelijk staat 

opgenomen dat het besluit in de toekomst wordt 

heroverwogen als de betreffende regeling wordt 

gewijzigd én dat op de ingangsdatum altijd de dan 

geldende regelgeving van toepassing is.

Mag de werkgever dit doen?
Ja, het is gangbaar om bij voorziene veranderingen in de 

toekomst hierover een bepaling op te nemen als de 

effectuering van de afspraak in de toekomst ligt. Hierbij 

is een termijn van langer dan 3 maanden juridisch gezien 

redelijk. Dit houdt dus in, dat als jij een aanvraag indient 

voor de PAS-regeling met een ingangstermijn van meer 

dan drie maanden in de toekomst, het management hier 

een besluit op moet nemen. Daarbij kan de bepaling 

worden opgenomen dat bij gewijzigde regelgeving op 

het moment dat je gaat PAS-en het besluit wordt 

heroverwogen.

Wat is de inzet van de vakbonden wat betreft de 
PAS-regeling?
We zullen niet toestaan dat de PAS-regeling wordt 

afgeschaft door de minister.

In de inzet voor de cao-onderhandelingen, kun je lezen dat minister Blok de PAS-regeling wil 
afschaffen. Dit heeft ervoor gezorgd, dat veel medewerkers onzeker zijn geworden over de 
continuïteit van de PAS-regeling. Een aantal medewerkers heeft dan ook gemeend om 
eieren voor hun geld te kiezen, door nu alvast een PAS-regeling aan te vragen. Maar kan dat?

De PAS-regeling

Nu al aanvragen voor de toekomst?

‘In het verleden was de gemiddelde 
uittreedleeftijd 62 jaar. Vijf jaar voor je pensioen 

kon je gaan PAS-en. Over een aantal jaren ligt deze
leeftijd wellicht op 67 jaar. Het lijkt me beter te

trachten de regeling te behouden met een
ingangsdatum die opschuift, dan dat de 

regeling door een te starre houding 
de nek wordt omgedraaid.’ 

‘Natuurlijk bereik je een besparing 
als je de PAS-regeling versobert, 

maar daar staan vermoedelijk meer 
ziektedagen tegenover. Met de jaren 

neemt de fysieke en geestelijke 
belasting namelijk toe.’

‘Er zijn volgens mij in het 
verleden zelfs twee PAS-dagen 
geweest. Nu is er nog maar één. 
Nu we langer moeten doorwerken 

zouden er eigenlijk weer twee 
moeten komen. Eén met met 
57 jaar en één met 62 jaar.’

‘Voor mensen die hebben gestudeerd is het anders. 

Zij zijn later begonnen met werken en besteden hun 

energie op een hele andere wijze dan degenen die op 

18-jarige leeftijd zijn begonnen. Als je voor de 

laatste categorie de PAS-regeling aanpast, roep je 

problemen over jezelf af als werkgever.’

‘Overheid, d
enk na over e

en verantw
oord 

ouderenbeleid. Zorg er voor d
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Om de onderhandelingen met de 

minister over een nieuwe cao zo 

goed mogelijk voor te bereiden, 

organiseerde de NCF op 25 februari 

een themadag in het Gelderse 

Niftrik met als onderwerp ‘de ouder 

wordende collega’. Inzet van deze 

dag was het formuleren van een 

document met daarin de knelpunten 

die de oudere werknemers 

tegenkomen op de werkvloer en 

mogelijke oplossingen daarvoor. 

Veldslag
Niftrik ligt in de buurt van Nijmegen, 

in de gemeente Wijchen. Het 

plaatsje, vlakbij de Maas, vormde in 

de 14e eeuw het decor van een grote 

veldslag. Volgens de overleveringen 

wisten driehonderd Gelderse ruiters, 

versterkt met vierhonderd 

bewapende burgers uit Nijmegen, 

een invasieleger van tienduizend 

Brabanders te verslaan. Een mooie 

locatie om de messen te slijpen en 

ideeën op te doen voor de cao-

onderhandelingen. Na een autorit 

door het glooiende, beboste Gelderse 

landschap komen we aan bij Hotel 

‘Hoogeerd’. Dit hotel biedt met zijn 

vergaderzalen en restaurant een 

uitstekende locatie voor een 

themadag. In de grote zaal hebben 

zich inmiddels zo’n zestig mensen 

verzameld. De groep, voornamelijk 

mannen van over de vijftig, bestaat 

uit kaderleden en niet-kaderleden 

van de Douane en overige NCF-leden. 

Drie stellingen
Om elf uur opent Eelke Renkema de 

themadag. Eelke is organisator van 

deze dag en maakt zich grote zorgen 

over de toekomst van de oudere 

medewerker. Hij legt uit dat we de 

ochtend uiteengaan in drie groepen 

om te discussiëren over drie stellingen. 

Hij stelt Marianne Wendt (bestuurslid 

NCF), Jacqueline Blom (re-integratie-

medewerker Schiphol) en Wil Goverde 

(preventiemedewerker Schiphol) 

voor. Zij zijn de drie gespreksleiders. 

Het is de bedoeling dat er goed wordt 

nagedacht over de stellingen en over 

de knelpunten die oudere mede-

werkers tegenkomen op de werkvloer. 

Ik ben ingedeeld in de groep met de 

kleur groen: medewerkers van de 

Douane.

Emoties lopen 
op als het 

onderwerp PAS-
regeling aan de 

orde komt

De regelingen voor de collega’s van 55 jaar en ouder staan de laatste tijd onder grote druk. 
In een brief van afgelopen januari stelt Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) voor om alle 
algemene ontzieregelingen voor oudere medewerkers volledig af te bouwen. Hij doelt 
hiermee op de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling) en de Toeslag 
Onregelmatige Diensten (TOD). Een verontrustend voorstel. 

Themadag NCF

De ouder wordende collega

Peter van 

Diepen

“

“
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De eerste stelling in de eerste zaal 

luidt als volgt: ‘Je bent zelf 

verantwoordelijk om ervoor te 

zorgen dat je de werkzaamheden, 

opgedragen door de werkgever, 

kunt blijven verrichten’. Het valt op 

dat de toon van de discussie direct 

heel serieus is. Al gauw wordt er 

geopperd dat het niet alleen de 

verantwoordelijkheid is van de 

werknemer, maar ook van de 

werkgever. Zo vindt de groep dat de 

werkgever moet zorgen voor de 

juiste tools (meubilair, gereed-

schappen, laptops, staande werk-

plekken e.d.) om het werk vol te 

kunnen houden. Een ander voorstel 

om je werk, als oudere medewerker, 

langer vol te kunnen houden is de 

mogelijkheid om in deeltijd te 

kunnen werken. 

Iedereen 
binnen de groep 
beaamt dat ze 

tevreden zijn met 
hun leven en hun 

werk

De PAS-regeling
De sfeer zit er goed in en er wordt 

serieus en soms heftig met elkaar 

gediscussieerd. De emoties lopen op 

als het onderwerp PAS-regeling aan 

de orde komt. De dreiging van 

Minister Blok om de PAS-regeling af 

te schaffen valt duidelijk niet goed 

binnen de groep. Als oudere 

medewerker heb je meer tijd nodig 

om te herstellen van je werk dan als 

jongere medewerker. Zo’n PAS-dag 

is dan ook hard nodig. Het knelpunt 

van een (vaste) PAS-dag is dat er 

(vaste) dagen in de week kunnen zijn 

waarop er minder capaciteit is. Het 

voorstel is om dan een fl exibele 

PAS-dag in te voeren, afgestemd op 

de capaciteit op de werkvloer. 

Tweede stelling
Voor de tweede stelling moeten we 

naar een andere vergaderzaal in het 

hotel. Het is even zoeken want het 

hotel kent tientallen kamers, zalen en 

deuren. De tweede stelling luidt: ‘Als 

je door je leeftijd bepaalde werk-

zaamheden niet meer kunt uitvoeren, 

dien je zelf voor vervangend werk te 

zorgen’. De groep komt al gauw met 

een knelpunt. Zo voorzien zij voor een 

C-medewerker grotere problemen 

dan voor de hogere functies. De groep 

ziet ook een ander knelpunt. Als de 

oudere werknemer zijn werk niet 

meer kan verrichten, wie neemt er 

dan zijn positie in? Want als er geen 

plaatsvervanger is dan heb je een 

probleem. 

Tevreden
Iedereen binnen de groep beaamt dat 

ze tevreden zijn met hun leven en hun 

werk. Gedeeltelijk komt dit omdat 

hun verwachtingspatroon anders is 

dan die van de jongere medewerkers. 

Zo is de oudere medewerker minder 

met de carrière bezig zijn en stellen zij 

gezin en familie voorop. De emoties 

lopen voor de tweede keer op, als er 

gesproken wordt over de vaste 

toelage voor onregelmatige diensten. 

Ook die wil Minister Blok afschaffen 

en ook daar is de groep op tegen. Een 

knelpunt is dat iemand die nog maar 

vijf jaar in dienst is dezelfde TOD kan 

opbouwen als iemand die al veertig 

jaar in dienst is. Er wordt geopperd 

dat het verstandig zou zijn om een 

vaste TOD in te voeren, afhankelijk 

van het aantal dienstjaren.

Nachtdiensten
De derde, en laatste stelling waarover 

gediscussieerd wordt luidt: Vanaf 55 

jaar mag je alleen nog maar nacht-

diensten verrichten, nadat je gekeurd 

bent en dit zelf ook wilt. Al gauw 

wordt er gesteld dat de grens van 55 

jaar niet zo streng genomen moet 

worden en fl exibeler kan worden 

ingesteld. Ook wijst men erop dat er 

geen enkel fi nancieel voordeel meer 

is voor het draaien van nachtdiensten, 

omdat men vanaf 55 jaar een vaste 

TOD ontvangt. De kwaliteit van de 

keuringen moet omhoog en uniform 

worden. Nachtdiensten vormen een 

aanslag op de gezondheid en 

medewerkers moeten daarom serieus 

gekeurd worden.

Zorgen
Na de lunch spreek ik met Eelke 

Renkema. Eelke is al sinds 1975 in 

dienst van de Douane en werkt nu 

als medewerker Fysiek Toezicht in 

Friesland. Hij is over de vijftig, 

wapendrager, werkt nog altijd 

onregelmatig en voert alle taken uit. 

Hij is betrokken met oudere 

medewerkers en ziet de voorstellen 

van Minister Blok als een regelrechte 

aanval op hen. De steeds groter 

wordende belasting van de oudere 

medewerkers, die tot hun 67-ste 

moeten doorwerken, is iets waar 

Eelke zich zorgen om maakt en één 

van de redenen waarom hij de 

themadag heeft georganiseerd.

Eelke is 
betrokken met 

de oudere 
medewerker en 

ziet de voorstellen 
van Minister Blok 

als een regel-
rechte aanval 

 op hen

Middagprogramma
Ter afsluiting van de dag geven de 

drie gespreksleiders hun refl ectie 

over de ochtend. Wil Goverde 

concludeert dat de drie groepen drie 

verschillende conclusies hadden. 

Marianne Wendt legt de nadruk op 

de gewijzigde inzichten die er zijn 

over het onregelmatig werken. Uit 

onderzoeken blijkt namelijk dat dit 

veel ongezonder is dan men 

aanvankelijk dacht. Als laatste legt 

Jacqueline Blom uit dat de hersteltijd 

van de oudere medewerkers langer 

is dan die van jongere collega’s en 

dat de PAS-regeling daarom erg 

belangrijk is. De themadag wordt 

afgesloten door NCF-voorzitter 

Albert Van der Smissen. In een 

spelopstelling vraagt hij de 

deelnemers om aan te geven hoe 

belangrijk bepaalde knelpunten voor 

hen zijn. Aan het enthousiasme is 

hun betrokkenheid goed te merken. 

Kennelijk voelt men zich nog lang 

niet oud.

“

“

“ “
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Vrijdag 13 februari 2015 is het zover. De grote dag is 

aangebroken. Ter ere van het interview hangen er nog 

nét geen slingers in het NCF-kantoor op de 3e verdieping 

van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Strevelsweg te 

Rotterdam, maar er is wél overheerlijk gebak. Verse 

Bossche bollen, meegebracht door uw razende reporter 

uit Brabant.

Cao-perikelen
Ik probeer de dames op de praatstoel te krijgen met een 

enigszins verwarrende opmerking: ‘Jullie dachten zeker, 

dat het gebak wordt uitgedeeld vanwege het feit dat er 

afgelopen maandag een nieuw landelijk record gevestigd 

is? Een record? Jawel, een nog nimmer overtroffen 

geen-cao-record. De rijksambtenaren zitten namelijk sinds 

maandag 16 februari 2015 precies 1500 dagen zonder cao. 

Dat is uniek in ambtelijk Nederland, want andere over-

heden, zoals gemeenten en provincies, hebben allang 

weer goede en bindende afspraken kunnen maken. 

Rosanna: ‘Ik vind het heel erg voor onze leden en had 

niet verwacht dat Blok zich zo hard op zou stellen. Dat het 

zó erg zou worden, dat had ik niet verwacht.’ Sabrina: 

‘Tja, dat is heel jammer. Het is zeer moeilijk zakendoen 

met minister Blok. Het ziet er volgens mij niet naar uit, 

dat er op korte termijn iets gaat veranderen. Ik ben 

daarom bang dat het nog wel een hele tijd zal gaan 

duren, alvorens er een nieuwe cao in beeld gaat komen’. 

Angelique: ‘Blok blokkeert! Dat is behoorlijk balen. 

Erger nog, het voelt schofferend, als een minister na 

zoveel jaren nullijn geen reden ziet om zijn ambtenaren 

te bedanken. Een kleine blijk van waardering voor zijn 

ambtenaren. Iedereen nog een kerstattentie van 0,8% 

direct per januari uit te keren. En dat gaat niet ten koste 

van de overheidsbegroting. Want het is geld dat de 

werkgever zelf overhoudt van het Pensioenakkoord. 

En toch, een Blok- blokkade. Ja, we hebben er recht op, zo 

beaamt ook Blok, maar pas als er cao-onderhandelingen 

over worden gevoerd. Dit had chiquer gekund.’

De drie dames van de NCF-kantoororganisatie zijn aangenaam verrast, als ze via Piet van 
Sintmaartensdijk (portefeuillehouder Redactie en kantoor NCF) te horen krijgen dat de 
Bondig-redactie hun wenst te interviewen. Zowel Angelique Kansouh (49 jaar), Rosanna 
Hubregtsen (23 jaar) als Sabrina Watson (26 jaar) gaan dan ook volmondig akkoord. 

NCF-kantoororganisatie 

Always look at the bright 
side of life

Frank Verweij
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Nieuwe NCF-leden stromen toe
Tijdens het interview rinkelt de telefoon onophoudelijk. 

Het is ledenspreekuur en daar wordt merkbaar actief 

gebruik van gemaakt. Rosanna: ‘Ja, het is altijd druk met 

bellers. Het valt mij op dat we de laatste tijd steeds meer 

leden aan de lijn krijgen, die op zoek zijn naar informatie 

over hun rechtspositie. Ook krijgen we veel meldingen 

van leden met betrekking tot hun actiebereidheid, 

omdat de nieuwe cao zolang uitblijft. Ze voelen zich 

machteloos en hun geduld begint op te raken. Ze willen 

iets doen om te laten zien dat ze het beu zijn. Dat laatste 

heeft er overigens voor gezorgd, dat steeds meer 

ambtenaren zich aanmelden bij onze bond. Slechts 

weinigen verlaten de NCF, omdat ze bijvoorbeeld vinden 

dat de bond niet genoeg voor hen doet. De afvallers die 

ik ken, zijn leden die met pensioen gaan en zich bij ons 

afmelden met een vriendelijk bedankbriefje.’  

De invloed van de Dalai Lama en Monty Python 
op minister Blok
‘Lachende mensen veranderen sneller van mening’, zei de 

Engelse komiek John Cleese (o.a. bekend van Monty 

Python) tegen interviewer Twan Huys tijdens Collegetour 

2014. John had dat vernomen uit de mond van de Dalai 

Lama. Die zei tegen hem: ‘Het mooie van lachen is dat 

lachende mensen van mening kunnen veranderen. We 

zijn veel fl exibeler als we niet bedreigd worden. Daar 

komt de ontspanning en de humor vandaan.’ ‘Zeg 

Angelique, zouden we onze cao-onderhandelaars 

verkleed als clown het gesprek met minister Blok moeten 

laten aangaan, zodat hij constant zitten te lachen en 

daardoor ‘plooibaarder’ wordt gedurende de 

onderhandelingen?’ ‘Ah, clownspak en Stef Blok. Doet 

aan carnaval denken. Maar of het doet lachen?

Zelf ben ik niet zo dol 
op clowns en ik krijg er 
ook geen lachstuip van

Zelf ben ik niet zo dol op clowns en ik krijg er ook geen 

lachstuip van. Wat de één humor vindt, hoeft het dat 

voor de ander niet te zijn. Humor is er in variëteiten. Wel 

heel belangrijk en het werkt relativerend. Een prima 

instrument dus om in te zetten in overleggen of eigenlijk 

voor alles in het leven. Humor als de smeerolie. Gaat 

humor helpen om Stef Blok te bewegen? Ik denk eerder 

dat hij zal zeggen: ‘Ik vind het niet erg dat u mij geen 

gelijk geeft. Ik kan u namelijk niet dwingen om het bij 

het rechte eind te hebben.’

De warmte van de grootste bond
Op de website van de NCF staat de slogan: De warmte 

van de grootste bond. Sabrina: ‘Ik heb die warmte reeds 

tweemaal mogen ervaren. De eerste keer was toen ik bij 

de NCF kwam solliciteren. Ik was bang dat ik reeds bij het 

eerste gesprek afgewezen zou worden, omdat ik 

zwanger was en dat eerlijk had vermeld in mijn 

sollicitatiebrief. Toen ik stijf van de zenuwen het 

NCF-kantoor binnenkwam, zag ik dat er een cadeau op 

tafel stond. Ad van Gaans gaf me een hand en zei: 

‘Gefeliciteerd. Je krijgt een jaarcontract en dat cadeau is 

voor jou en jouw baby.’

Ik vond dat gebaar 
zo mooi, dat ik er spontaan 

van moest huilen

‘Ik vond dat gebaar zo mooi, dat ik er spontaan van 

moest huilen. De tweede keer was toen ons 87-jarige 

erelid Michel Schröders op uitnodiging van ons bestuur 

samen met zijn vrouw naar ons kantoor kwam in verband 

met het 125-jarig jubileum van onze bond. Michel is 

slecht ter been en hij struikelde pardoes over een 

trottoirtegel voor het NCF-kantoor. Daarbij bezeerde en 

verwondde hij zich aanzienlijk. We hebben hem toen 

opgevangen in ons kantoor en hem een kop koffi e en 

schone kleren aangeboden. Twee weken later werd 

namens Michel, door een bakker gebak bezorgd op ons 

kantoor. Dan voel je je écht gewaardeerd. Dat is de 

warmte van de NCF. Ik moet in zo’n situatie altijd met een 

grote glimlach denken aan het liedje van Monty Python: 

Always look at the bright side of life.’

“

“

“

“
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Medewerkers met jonge kinderen zal 

dit bekend in de oren klinken. Jij of je 

partner moet wel eens thuisblijven 

voor het verzorgen van een ziek kind. 

Laat je functie het toe, dan kan je 

nog (deels) thuiswerken. Lukt dat 

niet, dan kan je gebruik maken van 

kortdurend zorgverlof. In de vorige 

Bondig heb je jouw rechten/plichten 

kunnen lezen bij calamiteitenverlof. 

Heb je langer verlof nodig? Dan kan 

je dus gebruikmaken van kortdurend 

zorgverlof.

Wanneer kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof is er om 

enkele dagen noodzakelijke zorg te 

geven in verband met ziekte van je 

kind of partner, maar ook voor de 

noodzakelijke verzorging in verband 

met ernstige ziekte van bijvoorbeeld 

je (schoon) ouders. 

Voor wie mag je kortdurend 

zorgverlof opnemen?

Nu alleen nog voor je kind, partner 

en ouder, maar per 1 juli 2015 

ook voor de noodzakelijke zorg 

voor:

•  grootouders, kleinkinderen, 

broers en zussen (tweedegraads 

bloedverwanten);

•  andere huisgenoten dan je 

kinderen of partner (bijvoorbeeld 

een inwonende tante);

•  mensen met wie je een sociale 

relatie hebt (bijvoorbeeld een 

buurvrouw of vriend) en die van 

jouw hulp afhankelijk zijn.

Voorwaarden kortdurend zorgverlof?

Wil je kortdurend zorgverlof 

opnemen, dan mag dat alleen 

wanneer jij de enige bent die de 

zieke op dat moment kan verzorgen. 

Wat als er sprake is van calamiteiten-

verlof én kortdurend zorgverlof?

Het calamiteitenverlof eindigt dan 

na één dag. Daarna gaat jouw kort-

durend zorgverlof in.

Betaald of onbetaald verlof?

Tijdens het verlof wordt het salaris 

doorbetaald en blijf je vakantiedagen 

opbouwen. De werkgever mag jouw 

zorgverlofdagen niet aftrekken van je 

vakantiedagen.

Gisteren je dochtertje afgehaald van het kinderdagverblijf in verband met koorts. Na een 
nacht van krijsen laat de thermometer ‘s ochtends 40 C̊ zien. Zowel jij als je partner 
hebben een werkdag. Oma’s en opa’s kunnen niet bijspringen. Wat nu? Jullie spreken af 
dat jij vandaag de zorg op je neemt en als dochterlief morgen nog steeds ziek is, je 
partner voor haar zorgt.

Duur kortdurend zorgverlof?

Je kunt meerdere keren per jaar 

kortdurend zorgverlof opnemen. 

Er geldt wel een maximum aantal 

uren per jaar, namelijk twee maal het 

aantal uren dat je normaal per week 

werkt. Stel, je werkt 24 uur per week, 

dan kun je per jaar in totaal 48 uur 

kortdurend zorgverlof opnemen. 

Hoe vraag je kortdurend zorgverlof 

aan?

Kortdurend zorgverlof vraag je aan 

bij je werkgever. Behoudens 

dringende gevallen, doe je dit 

tenminste 24 uur van tevoren 

(schriftelijk of mondeling). Ook dien 

je aan te geven waarom je zorgverlof 

nodig hebt.

Mag de werkgever jouw verzoek om 

kortdurend zorgverlof weigeren?

Als je zorgverlof aanvraagt, dan mag 

je werkgever dat weigeren. Hij moet 

daar echter wel goede argumenten 

voor hebben, een zogenaamd 

zwaarwegend dienstbelang. 

Je vraagt immers niet voor niets 

zorgverlof aan. Een zwaarwegend 

dienstbelang is bijvoorbeeld dat de 

organisatie door jouw afwezigheid 

in ernstige problemen komt. Als je 

zorgverlof eenmaal is begonnen, dan 

mag je werkgever dit niet meer 

stoppen. Je werkgever mag wel 

achteraf aan je vragen om de reden 

tot verlof te bewijzen. 

Wat als er een confl ict tussen jou en 

je leidinggevende ontstaat?

Als er een confl ict ontstaat over het 

toekennen van zorgverlof, schakel 

dan de NCF in. Onze individuele 

belangenbehartigers helpen je graag. 

Langer zorgverlof nodig? 

Dat kan, maar dat is wel onbetaald. 

Meer hierover in de volgende Bondig.

Kortdurend zorgverlof

Help mijn kind is nog 
steeds ziek

Angelique 

Kansouh
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Wist je dat...
•  de Belastingdienst per 1 januari 2016 wil overstappen op 

de dienstverlening voor Verlof & Verzuim van P-Direkt? 

Dat onder andere nog gekeken wordt naar rechts-

positionele punten zoals de dag na Hemelsvaart (nu een 

vrije dag voor Belastingdienstmedewerkers maar niet 

elders binnen het Rijk)? Dat ook nog gekeken wordt 

naar de omgang met verlofstuwmeren?

•  je via IKAP nog steeds verlofuren kunt verkopen?

•  per 2015 de fi scale ouderschapsverlofkorting is 

vervallen? Heb je in 2014 en nu in 2015 ouderschaps-

verlof? Let er dan op dat per 1 januari 2015 de 

ouderschapsverlofkorting is komen te vervallen. 

Hierdoor zal je in 2015 meer belasting moeten betalen.

•  de NCF niet wil dat voortaan alle functies die vacant 

komen, dus ook groepsfuncties, alleen nog maar als 

individuele functies worden opengesteld? Dat de 

werkgever dit wel wil? Dat dit punt nog wordt 

besproken met de bonden? Voor de NCF is het 

belangrijk dat de medewerker bij inschaling in de bij 

de groeps-functies behorende salarisschaal in de 

praktijk (na gebleken geschiktheid) automatisch 

doorgroeit en doorstroomt naar een volgende salaris-

schaal. Bij individuele functies zal deze doorgroei er niet 

meer zijn, maar kan de medewerker pas doorlopen naar 

hogere functieschalen indien hij is aangesteld voor die 

functie. De openstelling van een vacature voor een 

hoger schaalniveau zal daarnaast in de praktijk 

afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van dat werk 

op dat hogere niveau. 

•  je elk jaar om een aanpassing van je arbeidsduur mag 

vragen? Dat dit voorheen één keer per twee jaar kon? 

Dat de aanpassing van je arbeidsduur voortaan ook mag 

voor al dan niet wisselende perioden en met al dan niet 

verschillende omvang? Dat je een verzoek hiertoe ten 

minste vier maanden voor de ingangsdatum moet 

indienen?

•  je nabestaandenpensioen kunt ruilen voor een hoger 

ouderdomspensioen? Heb je geen partner of heeft je 

partner zelf voldoende pensioen opgebouwd, dan kun je 

jouw ABP-ouderdomspensioen verhogen met jouw 

ABP-nabestaandenpensioen.

•  de AOW-leeftijd op 1 januari 2015 is verhoogd met één 

maand naar 65 jaar en drie maanden? Je betaalt nu dus 

drie maanden langer AOW-premie en je ontvangt drie 

maanden later je eerste AOW-uitkering.
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Vraag 1
‘Ik heb een reactie ontvangen op het bezwaarschrift dat ik 

had ingediend tegen mijn salarisstrook van januari 2015. 

Hierin schrijft minister Blok dat hij niet weet wie mijn 

werkgever is, dat hij dolgraag aan zijn doorzendverplichting 

wil voldoen maar dat ik zelf binnen zeven dagen moet 

aangeven wie mijn werkgever is en dat ik dit, wanneer ik 

dat wens, aan hem kenbaar kan maken via het postadres 

van het ministerie of via postbusrechtspositierijk@minbzk.

nl. Ik heb getracht dit via het mailadres kenbaar te maken, 

maar tot mijn verbazing ontving ik direct een auto-reply 

waarin werd aangegeven dat deze postbus uitsluitend is 

bedoeld om berichten te verzenden en niet om berichten te 

ontvangen en dat daarom mijn bericht niet in behandeling 

wordt genomen. Wat moet ik nu doen?’

‘Minister Blok stelt dat hij niet aan zijn doorzendplicht 

conform de Algemene Wet Bestuursrecht kan voldoen, 

omdat hij niet met voldoende zekerheid kan vaststellen 

wie de werkgever is. Het is natuurlijk erg onwaarschijnlijk 

dat minister Blok niet in staat is om de juiste werkgever te 

achterhalen, zeker aangezien dit allemaal bekend is bij 

P-direct dat onder zijn gezag valt. Hij stelt vervolgens dat 

jij zeven dagen de tijd hebt om hem te laten weten wie 

jouw werkgever is. Mijns inziens is daarvoor geen 

grondslag. Vervolgens verwijst hij naar een mailadres 

waarop standaard een reactie komt dat de mail niet in 

behandeling wordt genomen. Kortom, minister Blok 

probeert op alle mogelijke wijze jou te ontmoedigen om 

het  bezwaar door te zetten. Hier wordt een spelletje 

gespeeld. Het beste wat je nu kunt doen is om minister 

Blok schriftelijk te laten weten, dat jij werkt bij het 

Ministerie van Financiën/ de Belastingdienst. Dan moet hij 

dit bezwaar wel verder laten behandelen.’

Vraag 1
‘Ik werk bij Belastingen en mijn werk wordt verplaatst. 

Via een belangstellingsregistratie kreeg ik de keuze om 

met mijn werk mee te gaan of om op mijn kantoor te 

blijven zitten, maar dan zou ik in een fl expool komen. 

Ik heb gekozen om met mijn werk mee te gaan en 

moet daardoor nu dagelijks veel reizen. Kom ik nu in 

aanmerking voor een mobiliteitstoelage?’

‘Nee, verplaatsingen die het gevolg zijn van een 

reorganisatie of verplaatsingen die vooruitlopen op een 

komende reorganisatie zijn uitgesloten van een 

mobiliteitstoelage. De mobiliteitstoelage is bedoeld om 

vrijwillige mobiliteit te stimuleren. Bij reorganisaties is er 

sprake van verplichte mobiliteit. Daar gelden andere 

voorzieningen voor, zoals een compensatie van extra 

reistijd in geld én in tijd gedurende vijf jaar. Deze 

reiscompensatie geldt niet bij vrijwillige mobiliteit’

Vraag 3
‘Ik heb de dagvaarding van de bonden gezien in de 

kwestie van het uitblijven van de uitbetaling van 0,8% 

salarisverhoging uit het pensioenakkoord. Als de bonden 

hun gelijk krijgen van de rechter, dan moet minister Blok 

0,8% uitbetalen. Betekent dat er dan geen cao-onder-

handelingen meer hoeven te worden gevoerd en dat de 

verslechteringen die minister Blok voorstelt ook van de 

baan zijn?’

‘Zowel bij een positieve als een negatieve uitspraak van de 

rechter starten de gezamenlijke bonden de onder-

handelingen over de cao. Als we gelijk krijgen van de 

rechter, staat ons niets meer in de weg om te gaan 

onderhandelen. Als we geen gelijk krijgen van de rechter, 

dan zullen we de 0,8% salarisverhoging pas krijgen als we 

hierover een afspraak maken in een cao. Ook dan zullen 

we moeten onderhandelen. Gezien de inzet van minister 

Blok verwachten we dat de onderhandelingen moeilijk 

zullen zijn.’

Vraag het Marianne Wendt

Marianne Wendt onderhandelt namens de leden 

van de NCF met de DG van de Belastingdienst en 

met het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties) over de arbeidsvoor-

waarden van de medewerkers van de Belasting-

dienst. Via Twitter kun je haar dagelijkse 

werkzaamheden volgen: @mariannewendt.

Marianne

Wendt
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Op haar standplaats Arnhem maken 

we kennis met Richelle Timmers.

Daar gaan we in gesprek, niet 

digitaal maar gewoon één op één. 

Ze gaat ons voor naar een vergader-

zaal die, zo later bleek, bezet was. 

De kantine is dan bij uitstek een leuke 

vervanging, daar is immers koffi e.

Voor welke hobby’s loop jij warm?

Mannelijke hobby’s en dan vooral 

voetbal. Bij ons is er geen discussie 

over de televisiezenders en waar we 

naar moeten gaan kijken. Sport in 

beeld en voetbalwedstrijden daar 

gaan we voor en die sla ik het liefst 

niet over. Uiteraard ben ik een fan 

van FC Twente, hoewel ze niet zo 

heel goed spelen. Ik ben en blijf 

supporter. Ook gamen en kaart-

spelletjes vind ik leuk. Dingen doen 

en vooral niet te veel stil zitten. 

Hoewel ik de tv-serie Suits ook wel 

heel leuk vind om naar te kijken. 

Speel je zelf ook voetbal?

Nee, niet meer. Wel gedaan, maar 

een auto-ongeluk gooide roet in het 

eten. Ik was gewond aan mijn 

schouder en ben daaraan diverse 

malen geopereerd. Als ik intensief 

sport heb ik daar nog steeds last van. 

Vervelend maar het is niet anders.

Wat zou je leuk vinden om eens te 

doen?

Ik zou graag eens een kijkje willen 

nemen in Las Vegas. Deelnemen aan 

het leven daar en meemaken hoe 

dat voelt. De shows bekijken, een 

beetje gokken misschien, dat lijkt mij 

wel heel erg leuk. Ooit komt het er 

misschien nog van.

Hoe zo? Je kunt nu toch een vakantie 

inplannen?

Dat is nu even lastig. Ik verdien niet 

zo heel veel. Sinds kort woon ik weer 

bij mijn ouders. Eerlijk gezegd kun je 

van mijn salaris niet op je zelf gaan 

wonen. Alles is duurder geworden, 

de zorgverzekering, het eigen risico, 

noem maar op. Ook de huren zijn 

vrijwel onbetaalbaar. Hopelijk leest 

minister Blok dit interview. 

Wie zou je mee willen nemen?

Chantal Janzen mag wel mee. 

Dat lijkt mij een leuke meid met een 

positieve uitstraling. Volgens mij kun 

je daar wel een gezellig avondje mee 

stappen. 

Je werkt in Arnhem en woont in 

Hengelo, dat is een hele afstand.

Ja, dat is vervelend. Binnenkort ga 

ik voor drie maanden naar Enschede, 

dat scheelt mij enorm veel reistijd. 

Hopelijk kan ik daar blijven. Ik heb 

dan meer tijd om mijn studie voor 

de E-opleiding weer op te pakken. 

Dat is er door de omstandigheden 

bij ingeschoten. 

Verdere plannen?

Positief de dingen weer oppakken. 

Ik heb een vervelende tijd achter 

mij liggen. Daar ben ik beter en 

sterker uit gekomen. Misschien wil 

ik in de toekomst iets gaan doen 

met die ervaring en kan ik andere 

mensen of collega’s helpen, die door 

omstandigheden even in een dip 

zitten. Ik weet nu dat je met de 

juiste begeleiding daar sneller uit 

komt en daar wil ik wel iets mee 

doen. Dus wie weet! 

Ook NCF

Richelle Timmers

Paspoort

Leeftijd: 26 jaar.

Opleiding: Afgeronde VMBO opleiding, MBO 4 onderwijs-assistente 

(helaas door omstandigheden niet afgerond).  

Loopbaan: als een soort roeping gelijk gestart bij de Belastingdienst. 

Burgerlijke staat: inwonend bij ouders.

Woonplaats: Hengelo.
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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.


