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Verslag bestuursvergadering VPW 9 april 2015 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
Mededelingen: 

 De verhuurder van het kantoor gaat over tot een herverdeling van de parkeerplaatsen. De VPW 
heeft officieel 1 parkeerplaats. Trees gaat het Platform SOR hierover informeren. Paul gaat in 
overleg met het restaurant over een vaste parkeerplaats VPW, met eventueel een afbakening met 
een parkeerpaal en de container overlast. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 12-03-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 
4. ALV 
De agenda voor de ALV wordt doorgenomen, agendapunt 11, diverse overlegorganen, zal naar voren 
worden gehaald omdat Peter Wulms om 11.30 uur weg moet. 
Tot nu toe hebben zich 7 jubilarissen en 5 ereleden aangemeld.  
 
 
5. Functieherwaarderingszaken 
Er zijn zes hoorzittingen gehouden in het kader van de functieherwaardering. Op donderdag 26 maart zijn de 
assistent-gezagvoerders, de gezagvoerders en de wegverkeersleiders aan bod gekomen en op donderdag 2 
april waren dat de mobiele verkeersleiders, de  verkeersleiders en de coördinerend wegverkeersleiders. 
Eerst zal het bevoegd gezag een voorlopige mededeling ontvangen of de zaken gegrond of ongegrond zijn. 
Binnen 14 dagen moet hier een motivatie op komen, daarna zal er een beslissing op bezwaar worden 
genomen. 
 
 
6.  SBF 
Op 19 maart heeft een druk bezochte ledenbijeenkomst plaats gevonden in Vianen. Met de uitkomst van 
deze bijeenkomst zijn de onderhandelingen met de werkgever verder gegaan.  
Er zitten nog veel knelpunten in, mede veroorzaakt door tegenstrijdige belangen van oud / jong en kort / lang 
in de functie. 
 
 
7. Roosterproblematiek / Situatie binnen OR VWM 
Het geschil tussen OR VWM en werkgever lijkt beslecht. Er is een afspraak gemaakt om ± 30 roosters aan 
te passen in aanwezigheid van de OR. Op locaties waar het rooster was goedgekeurd, kan op verzoek van 
de medewerkers het rooster alsnog worden aangepast. 
Bezwaren tegen de roosters zullen naar verwachting op dit moment ongegrond worden verklaard, omdat er 
aan de roosters gewerkt wordt. Voorstel is om alle individuele bezwaren aan te houden tot er een akkoord 
bereikt is over nieuwe roosters met de OR. 
Paul neemt contact op met Mick Bleijerveld over de conceptbrief. 
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8.  Stand van zaken diverse andere IB zaken 
Op dit moment vraagt de consignatiezaak de nodige aandacht, er zal toch een proefproces komen. De 
werkgever heeft een voorkeur voor de Rechtbank te Haarlem. Ons VPW-lid, M.B. woont binnen dit 
rechtsgebied en zijn zaak zal als proefprocedure fungeren. Hij wordt bijgestaan door Mr. Jacques Dijkgraaf. 
 
 
9. Terugmelding platform SOR 
Piet zal het verslag van het laatste platformoverleg nog rondsturen. Kernpunten uit dit overleg waren de 
discussie over de  0,8 % pensioenvrijval en communicatie AC Rijksvakbonden. 
 
 
10. Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
DGO: 02-04-2015. 
Een viertal kernpunten: 

 Verticale benoemingen. Op verzoek van de bonden is dit onderwerp geagendeerd. RWS heeft wel 
als werkwijze gekozen, dat uiterlijk na één jaar wordt bezien of en vanaf wanneer de medewerker de 
functie volledig en naar behoren uitvoert en dat dus een hogere inschaling gerechtvaardigd is. Dat 
kan ook met terugwerkende kracht. RWS komt met aanvullende gegevens m.b.t. beleidslijn en 
werkwijze. 

 Standplaatsen. Op verzoek van de bonden is de 2 x 30 minuten eigen tijd bij dienstreizen verwijderd 
uit de stukken. 

 Leidraad 2.0. De bonden hebben aangegeven dat zij niet gelukkig zijn met alleen de excuses van de 
DG RWS met betrekking tot wijziging in de leidraad t.a.v. voorwaarts roteren. Als blijkt dat ook in de 
nieuwe roosters bij VWM ongezonde roosters blijven bestaan zullen de bonden dit onderwerp 
opnieuw agenderen. VPW wilde een hardere opstelling, maar kreeg de andere drie bonden hierin 
helaas niet mee. 

 Er is door Paul navraag gedaan over de zogenaamde “Personeelstrein Terneuzen”. Bij RWS is 
hierover niets bekend, Co Verheijen zal dit verder uitzoeken en ons informeren. Dit onderwerp komt 
de volgende vergadering terug. 

 
 
11.   Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
VPW nieuws: Naar aanleiding van de resultaten uit de enquête kan vastgesteld worden dat het VPW-nieuws 
nog steeds als een lezenswaardig blad beschouwd kan worden. Wel zal er meer nadruk komen te liggen op 
interviews (met leden) en informatieve stukken. 
 
 
12.   Rondvraag 
Nol: Peter Wulms heeft aangegeven, dat gezien de verschillende belangen, het misschien goed is om 
DGO/GOR en ORVWM eens gezamenlijk aan tafel te laten komen met betrekking tot Leidraad 2.0. 
We wachten eerst de OR-verkiezingen af en zullen dan hierop terugkomen. 
 
 
13.   Sluiting 
Om 12.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


