
   

             DBO-Consultancy bv                     
                     Het Ambtenaren-Ontslagspel                                    www.aospel.nl 
                                                     

                                       AOS-Nieuwsbrief  e       .
                            4e jaargang   2e kwartaal  2013.2 

En na deze bocht....

  Het NOS-journaal 4-6-2013: 
  President van de ECB: Eurozone op weg naar herstel.   
  Het UWV: daling werkgelegenheid met 88.000 banen.   
   
  Natuurlijk zal hier een verklaring voor zijn, economie    
  is niet zwart/wit.   
  Maar feit is dat de overheid fors krimpt.   
  Ook dat is verklaarbaar, minder economische activiteit 
  dus minder projecten/vergunningen/handhaving/etc.

  Maar wat betekenen die macro-ontwikkelingen voor u, 
  op de werkvloer? 

Sinds de crisis neemt ook bij de overheid het 'eigen baan eerst' duidelijk toe, alweer verklaarbaar.  
Betekent wel dat uw werkomgeving geleidelijk is veranderd. 
En hoe gaat u daar mee om? 
Bent u de kikker in het pannetje, of.... 

In deze nieuwsbrief:     
1. Loopbaan/arbeidsmarkt 
          1.1    BKK-wet: Bekwaam + Kritisch = Kwetsbaar.
          1.2 Werkgever betaalt uw Masterclass.   
          
2. Actueel 
          2.1 Met wie doen we het?   
 2.2 De jaarlijkse lijst van verdienste.

3. Gesprekstechnieken
       3.1 Manipulatie: 'click-zoom'.
          3.2 Een lijstje: strategieën, tactieken & trucs. 

4. Jurisprudentie
          4.1 Uw plicht roept en leidt tot een ongeval: eigen schuld.     

Nieuwsbrief  4 x per jaar automatisch ontvangen, 
gratis en zonder enige verplichting of spam?  Klik hier.                  
Onze nieuwsbrief geeft globale informatie over voor u mogelijk relevante zaken. 
Natuurlijk besteden wij daar veel aandacht aan, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Vragen, opmerkingen of suggesties: info@ambtenarenontslagspel.nl  

Nieuwsbrief AOS 2013-2                                                                                                               1/10    .        

      

     

http://www.aospel.nl/
mailto:info@ambtenarenontslagspel.nl
http://ambtenarenontslagspel.nl/aanvraag_nieuwsbrief.php
http://www.aospel.nl/
http://ambtenarenontslagspel.nl/spaar-voor-gratis-advies.php
http://www.aospel.nl/
http://ambtenarenontslagspel.nl/attachments/File/2012-4-NB-Ambtenarenontslagspel.pdf
http://www.ambtenarenontslagspel.nl/attachments/File/2013-1-NB-Ambtenarenontslagspel.pdf
http://ambtenarenontslagspel.nl/nieuwsbrief.php
http://ambtenarenontslagspel.nl/diverse_artikelen.php
http://ambtenarenontslagspel.nl/attachments/File/2012-3-NB.pdf


   

             DBO-Consultancy bv                     
                     Het Ambtenaren-Ontslagspel                                    www.aospel.nl 
                                                     

1. Loopbaan/arbeidsmarkt

1.1  BKK-wet: Bekwaam + Kritisch = Kwetsbaar 

U bent leidinggevende in een gemeente, 
functioneert al jaren goed en met plezier. 
Recentelijk ontving u van uw bestuur nog 
een extra waardering.  
U heeft een stevige positie, denkt u. 

De nieuwe gemeentesecretaris moet de  
organisatie 'doorontwikkelen' en wordt
daarbij gesteund door een interim HRM-er.

Dat blijft voor u niet zonder gevolgen.

Voorzet. 
In september 2012 geeft de interim HRM-er u informatie voor de begroting 2013. 
Voor je houden, drukt de interimmer u op het hart. 
Als dé financiële man van uw gemeente sputtert u tegen: 'hoe kan dat nou, u moet die informatie 
wel delen met uw 2 directe collega's'.
En dat doet u dus ook. Volgens verwachting. U trapt in de buitenspelval.  Click-zoom, zie ook 3.1. 
 
Tackle.
Nadat de (lastige) begroting goeddeels is afgerond, wordt u verzocht om 'even mee te komen'.  
U wordt geschorst. Reden: u heeft vertrouwelijke informatie gedeeld en er zijn 'allerlei geluiden'. 
Onder begeleiding mag u uw computer afsluiten, pasje inleveren en het gemeentehuis verlaten. 

Defensie. 
Diezelfde dag krijgen alle ambtenaren op het gemeentehuis instructies.
Het is niet toegestaan om met u contact op te nemen. Het is duidelijk dat het uw werkgever 
menens is, onder uw collega's ontstaat een angstcultuur. Wie is de volgende? 
Deze poging om de kwestie onder controle te houden, is even klassiek als naïef. 
Natuurlijk komt de kwestie naar buiten en wordt in de media uitvoerig belicht. 
De werkgever-werknemer kwestie, wordt ook een politiek onderwerp. 

Uitslag.
U bent het natuurlijk niet eens met wat er gebeurt, neemt een advocaat en er volgen onderzoeken 
naar uw vermeend plichtsverzuim. 
Alles dat naar voren komt leidt uiteindelijk tot de conclusie dat uw werkgever geen gronden had 
om te doen wat gedaan is. Tegelijk is het duidelijk dat de relatie tussen u en uw werkgever te 
verstoord is om nog verder samen te werken. Er komt een vertrekregeling. 
Al met al heeft de situatie u veel schade toegebracht en kost het de gemeente tussen de 
€ 600.000,- en 1.000.000,- plus gerelateerde schade aan imago, organisatie en toekomst. 

Nabeschouwing. 
De hierboven geschetste situatie is bepaald niet uniek, het 'doorontwikkelen van organisaties'  is 
een vlag die vele ladingen dekt. Juist in deze tijd moet m.n. ingehuurd personeel effect laten zien. 
Het ligt dan voor de hand dat men misstanden signaleert, al of niet aanwezig c.q. gecreëerd. 
Vooral bekwame en kritische medewerkers zijn in zo'n situatie kwetsbaar, BKK. 

Lees het volledige artikel van Annique Oosting en Bas van Sluis, Dagblad van het Noorden  
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1.2  Betaalt uw werkgever ook uw Masterclass? 

                                                         
                                                         Wellicht kent u onze Masterclass.
                                                         Vier keer per jaar, maximaal 8 deelnemers.
                                                         Voor € 550,- in één dag van speelbal naar speler. 

               Dit jaar staan er nog 3 gepland, week 27 (nog 3 
plaatsen), week                               plaatsen), week 41 en week 50. 

                                                         Vanuit uw rechtspositie heeft u mogelijk recht op         
v                                                       vergoeding van deze training. 

In de Masterclass wordt u getraind in een groter bewustzijn van uw functionele omgeving.
Dat geeft u een beter inzicht in processen en meer zelfverzekerdheid, waardoor uw 
inzetbaarheid en arbeidsmarktpotentie worden vergroot, binnen en buiten de organisatie. 

De meeste rechtsposities kennen daar faciliteiten voor, onderstaand een korte selectie. 

CAR-UWO (gemeenten)
Met ingang van 2013 heeft u recht op een jaarlijks loopbaanbudget van € 500,- 
Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden, o.a. afhankelijk van lokale afspraken met de OR.
Het budget is bestemd voor loopbaangerelateerde activiteiten, omschreven in artikel 17:3 lid 3.
Lees meer in de VNG-ledenbrief.

CAP (provincies)
Tot 2014 heeft u recht op een persoonlijk ontwikkelingsbudget van in totaal € 1.500,- 
Ook hier geldt dat het persoonlijk ontwikkelbudget wordt besteed aan loopbaangerichte activiteiten 
als opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling in het kader van het 
verbeteren van de loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de provinciale organisatie. 
Lees meer in de toelichting.

ARAR (rijk)
Zowel in het ARAR als in het nieuwe sociaal akkoord, komt het begrip persoonlijk 
ontwikkelingsbudget niet voor.  
Dat betekent dat een aanvraag voor persoonlijke ontwikkeling moet voldoen aan artikel 59 lid 4.
Daarvoor kan aansluiting gevonden worden bij artikel 71, waar het gaat om de  loopbaan. 
Lees meer in de toelichting. 

CAO-NU (universiteiten)
De nieuwe CAO-NU die tot 2014 van kracht is, bevat geen persoonlijk ontwikkel budget maar wel 
een ruime toepassing voor scholing en ontwikkeling. 
Artikel 6:9 lid 5 biedt de mogelijkheid dat uw werkgever de Masterclass vergoedt.  
Lees meer in de toelichting

Extra service!
Vindt u de formulering van zo'n verzoek toch wat lastig, wij doen het graag en snel. 
Vul het formulier in en u ontvangt per omgaande het gemotiveerde verzoek aan uw werkgever. 
Dat kost u niets, verplicht u tot niets en uw privacy wordt gegarandeerd. 
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2.   Actueel 

2.1 Met wie?  

DBO-Consultancy bv ontwikkelt vanaf 2010 het Ambtenaren-ontslagspel©. 

Integrale aandacht voor alle zaken, personen en instanties die een rol spelen als 
uw positie onder druk staat.    
Dat doen we samen met specialisten in andere disciplines, volgens het JIT-principe 
en estafette systeem.  Helder, doelmatig en doeltreffend.  
In deze nieuwsbrief stellen wij u kort een aantal van deze specialisten voor. 

                 Ruim 20 jaar vakmanschap bij ontslagvergoedingen. 
 
Bij Gouden Handdruk Gilde zijn alle belangrijke disciplines vertegenwoordigd om u van goed 
advies te voorzien: onafhankelijke financieel adviseurs, verzekeringsspecialisten, fiscalisten, 
accountants, sociale zekerheidsdeskundigen en vermogensspecialisten. 

Een persoonlijke benadering staat centraal, het gaat om úw belang. 
Op basis van een uitgebreide inventarisatie van wensen en behoeften wordt samen met u naar de 
meest passende oplossing gezocht. 
 
Om uw ontslagvergoeding goed aan te wenden is betrouwbaar advies onmisbaar. 
Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn als één van de eersten 
(en weinigen) in het bezit van de nieuwe wettelijk verplichte vergunning Wft pensioen. 

In het Ambtenarenontslagspel zijn wij de coach voor uw financiële toekomst. 
Dat doen we graag, dat doen we goed. 

Paul Rook,
directeur.
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2.1 Met wie? (vervolg)

DBO-Consultancy bv ontwikkelt vanaf 2010 het Ambtenaren-ontslagspel©. 

Integrale aandacht voor alle zaken, personen en instanties die een rol spelen als 
uw positie onder druk komt.   
Dat doen we samen met specialisten in andere disciplines, volgens het JIT-principe 
en estaffete systeem.  Helder, doelmatig en doeltreffend.  
In deze nieuwsbrief stellen wij u kort een aantal van deze specialisten voor. 

Splitstep Training & Coaching richt zich op het trainen en coachen van medewerkers. 

Het rendement van alleen groepstraining is immers laag maar in combinatie met persoonlijke 
begeleiding is wèl een duurzaam en hoog resultaat in gedragsverandering te realiseren.
 
Het Ambtenarenontslagspel krijgt duidelijke meerwaarde door onze programma’s Werk-naar-Werk 
en Jobclubs en door persoonlijke coaching. 
 
Splitstep Training & Coaching zorgt voor kennisoverdracht, reflectie, nieuwe inzichten, structuur 
in een turbulente periode en focus op de toekomst. 
 
We doen dat door ons te richten op een doel. Als dat nog onduidelijk is werken we met 
keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching of loopbaancounselling. 

Het kennismakingsgesprek tussen coach en coachee is daarbij essentieel want de klik tussen 
twee mensen is de basis om met elkaar aan de slag te willen gaan. 
Gesproken wordt over het gehele leven want zakelijk en privé bestaan naast elkaar.

Onze professionals voor deze training & coaching:  

     
           

 

Iwan Tolboom            Fred Rust              Susan Amoraal        Rob Cohen
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2.1 Met wie?   (vervolg)

DBO-Consultancy bv ontwikkelt vanaf 2010 het Ambtenaren-ontslagspel©. 

Integrale aandacht voor alle zaken, personen en instanties die een rol spelen als 
uw positie onder druk komt.   
Dat doen we samen met specialisten in andere disciplines, volgens het JIT-principe 
en estaffete systeem.  Helder, doelmatig en doeltreffend.  
In deze nieuwsbrief stellen wij u kort een aantal van deze specialisten voor. 

Martini Advocaten staat u bij in (mogelijke) arbeidsconflicten en ontslagzaken. 

Persoonlijke begeleiding en coaching, een luisterend oor en scherp juridisch oog. 
Als registermediators en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten zijn wij in elke zaak 
op zoek naar de beste oplossing.
 
Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en mediation. 
Zowel particulieren (werknemers, onder meer in het onderwijs, ambtenaren en ZZP-ers) als 
werkgevers (van kleine zelfstandige tot grote overheidsinstelling) en ondernemingsraden kunnen 
bij ons terecht. 
 
In het Ambtenarenontslagspel kunnen wij u als erkende specialisten in het ambtenarenrecht 
begeleiden naar een resultaat waarmee u werkelijk 'verder' kunt.   

Martini advocaten: meesters in arbeid en recht.

                            Mr. Arianne Boogaart    Mr. Leo Rijpkema          Mr. Ageeth Kootstra 
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2.2  De jaarlijkse lijst van verdienste.  

Hij is er weer, de 'Wie verdient wat" lijst van Elsevier. 

De top 3 van stijgers: 
1.   taxichauffeurs  (+5,30%) 
2.   bodes                (+4,65%)
3.   schoonmakers  (+3,60%)  
 
En waar staat u? 
En uw collega, buurman, ...

Dit soort artikelen bevat altijd een zekere herhaling, alleen de cijfers zijn anders.
Zo schreven we in 2012 nog over jaarsalarissen tot ruim € 11.000.000,- 
Die tijd is voorbij.
Onder druk van de recessie is het hoogste salaris nu € 13.157.925,- 
U ziet, er is geen 100% relatie tussen crisis en beloning. 

Het bevestigt wederom onze mening dat de enorme inkomensverschillen tussen inkomensgroepen  
steeds sneller groter worden. 
Niet alleen bij de primaire beloning, het salaris, maar ook bij het pensioen.
Een pensioen van bijna 70% van het laatstverdiende salaris, opgebouwd in 20 jaar, is bij de 
'Toppers' bepaald geen uitzondering. En dan niet bij 67 jaar, maar 60 of maximaal 62. 
Overigens worden deze pensioenpremies vaak volledig door de werkgevers betaald.

Een klaag- en schopverhaal? 
Nee, we gunnen een ieder het succes dat íe verdient, van harte zelfs.
Wel wijzen we op wat ontwikkelingen die maatschappelijk een brede invloed invloed hebben. 
Die brede invloed komt vooral door de collectiviteit van salarissen en pensioenen in CAO's en 
Pensioenfondsen.  Daar ligt een vergelijk met intensieve veehouderij, als het bij de één fout gaat..

Door dat collectieve aspect varen de meesten van u in het CAO- en Pensioenkonvooi. 
Dat lijkt veilig, maar u verplicht zich wel tot het tempo van de langzaamste en gezamenlijke koers. 
Wilt u dat echt? 

Dié vraag, die bewustwording, dáár gaat het om. 
Schroom niet om extra afspraken met uw werkgever te maken, binnen of buiten CAO. 
Die mogelijkheden zijn er, niet alleen bij ontslag maar ook als uw loopbaan zich goed ontwikkelt.

Dat gaat altijd over geld, there's no free lunch...
Zorg er dan voor dat u weet waarover u spreekt en hoe u krijgt wat u wilt. 
Dat kunt u zelf doen, samen doen of laten doen. 
De keus is aan u, wij zijn u graag van dienst. 

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.               
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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3.   Gesprekstechnieken

3.1 Click-Zoom.  
Dit is een verkort voorbeeld uit uw persoonlijke handboek, dat hoort bij de standaardtraining. 

Voorspelbaar gedrag is kwetsbaar gedrag.

Veel van ons gedrag komt voort uit gewoonte 
en is ook verklaarbaar, niets mis mee. 

Tegelijk is voorspelbaar gedrag -zeker in 
combinatie met betrokkenheid- risicovol. 

Onder 1.1 BKK-wet staat daar een 'mooi' voorbeeld van.
"Voor je houden, vertrouwelijk!"
Maar om uw werk te kunnen doen moést u die informatie 
wel delen, en dat deed u dus ook.
Dat verwachtte men vast wel een beetje, 1-0. 

Hoe komt dat en hoe voorkomt u dat u zo slachtoffer wordt?
In de marketing staat "actie -> voorspelbare reactie" bekend als Click-Zoom en is dan 
vooral gericht op verkoop.
Maar de oorsprong ligt in onszelf, teruggaand tot een overlevingsmechanisme.
Als ik in die situatie zó doe, dan gaat het goed. 
Dat begint al als baby. Kind huilt, moeder voedt. 
Dat gaat een tijd goed, totdat...

En daar gaat het om, 'totdat...' 

Daar ligt ook de oplossing om te voorkomen dat u slachtoffer wordt, weet wanneer u 
niet routineus kunt reageren. 
Hoe u dat weet? U weet dat als het gebeurt, voelt het niet goed dan is het niet goed.  
Het enige dat u moet doen is zichzelf toestaan overeenkomstig te handelen.

Hoe?
De neiging om automatisch (ondoordacht!) te reageren komt vooral door gebrek aan tijd en 
externe druk. Haast en stress, zijn dan de grootste valkuilen. 
Als u die factoren neutraliseert, creëert u tijd. 
Tijd, om doordacht en gecontroleerd te reageren. 
Daar zijn verschillende technieken voor, zoals bal terugspelen of afkappen (nieuwsbrief 2012-2) 
of gewoon "mail het me even, kijk ik er straks naar". 

Bij de voorbeelden op de site, staan diverse click-zoom situaties die zo uit de praktijk komen.  

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.               
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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3.2 Een 'lijstje': strategieën, tacktieken en trucs. 

U volgt een presentatie van een externe 
adviseur over samenwerking in uw gemeente.  

Gaandeweg blijkt dat de adviseur een 
bepaald beeld heeft over 'samenwerking'. 

Zo verstrekt hij een 'Top 32' lijstje met 
strategieën, tacktieken en trucs. 
Samenwerking....

Uiteindelijk stond deze adviseur aan de basis 
van één van de meest spraakmakende rechtzaken 
in gemeenteland, verloren door de werkgever. 

Onderstaand de eerste 25 van de 'Top 32'. 
(En ja; het ging over 'samenwerken')

1. fysieke manipulatie
2. personen: kwantiteit en kwaliteit
3. de goede en de kwade
4. majoreren
5. minderen      
6. impasse
7. tijdsdruk
8. agenda
9. bedrog
10. dreigen
11. escaleren
12. terugtrekken van consessies
13. persoonlijke aanvallen
14. op schuldgevoel
15. laten wachten
16. overrompelen
17. salamitacktiek
18. laten praten
19. goodwill kweken
20. lekken
21. uitbarstingen
22. 'pardon my french'
23. vooruitgeschoven onderhandelaar
24. wisselgeld via 'fait accompli'
25. anti-chambreren

U wilt ze alle 32, inclusief toelichting?  
Mail even en u ontvangt ze gratis, zonder verplichtingen en met waarborg voor uw privacy. 
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4.1 Uw plicht roept en leidt tot een ongeval: eigen schuld.

Vanuit uw functie als stuurman/machinist
heeft u de opdracht om boeien te voorzien 
van letters, t.b.v. de scheepvaart.

U houdt van aanpakken, dus keert u niet om 
vanwege wat ijs en sneeuw.  
Helaas gaat het bij de laatste boei mis.
U glijdt uit, breekt rechter heup en een rib. 

Uw verzoek om dit als dienstongeval aan te 
merken (ziektekosten) wordt door uw 
werkgever afgewezen.
Eigen schuld, u had beter moeten opletten.

Daar bent u het niet mee eens en de zaak komt uiteindelijk zelfs bij de Centrale Raad van Beroep, 
nadat de eerste rechter al had geoordeeld dat het ongeval aan uw eigen schuld of 
onvoorzichtigheid was te wijten. 

Ook de Centrale Raad komt tot dit oordeel, waarbij zwaar wordt meegewogen dat u de opleiding 
basisveiligheid VCA heeft gevolgd, waarbij het risico van gladde vloeren uitgebreid is behandeld.
Daarnaast bestond er geen directe noodzaak tot het uitvoeren van de werkzaamheden, u had ze 
dus 'gewoon' op een later tijdstip kunnen doen. 
Uw hoger beroep faalt en voor een bijdrage in uw proceskosten ziet de Raad geen aanleiding.

Lees hier de motivering van de Centrale Raad. Zeer leesbaar en verhelderend. 

De moraal van het verhaal. 
Hier loopt een duidelijke parallel met veel situaties.

Voorbeeld? 
- boekhouder krijgt spoedopdracht van leidinggevende terwijl (nog) niet aan alle 

voorwaarden is voldaan;
- monteur heeft voor bepaalde klus eigenlijk ander gereedschap nodig, maar men staat te 

wachten en 'misschien gaat het zo ook wel'; 
- beleidsmedewerker krijgt politieke opdracht om onder druk van de media 'alvast' een 

pers-reactie te schrijven, zonder het vereiste overleg met belanghebbenden; 
- .....

In alle gevallen beslist u uiteindelijk zelf wat wel/niet gedaan wordt en bent daarmee 
primair zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. 
Ongeacht de (verkapte of directe) opdracht, ontstaat bij problemen al snel een situatie van: 
'u had beter moeten weten'.  En dat wist u ook wel.... 
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