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Verslag bestuursvergadering VPW 14 april 2016 

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

 Henk gaat om 12.45 uur naar Utrecht voor een overleg. 

 Hans gaat bij het planbureau de vergaderdata VPW indienen, om deze als reservediensten aan te 
laten merken. 

 Trees geeft aan dat er opzeggingen zijn, omdat leden boos zijn op de werkgever en als alternatief 
het lidmaatschap van de VPW opzeggen. Als er een collectief probleem is, gaat het bestuur actie 
ondernemen. 

 Henk geeft aan dat door zijn nieuwe functie geen ruimte meer is voor de vrijgesteldenregeling van 
0,2 FTE. Wel wordt hij in de gelegenheid gesteld om de vergaderingen van VPW, DGO en PSOR bij 
te wonen en voor te bereiden. 
 
 

3. Verslag bestuursvergadering d.d. 14-01-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
Opmerkingen: 

- Agendapunt 5 HP carepack garantie wordt verlengd per jaar totdat garantie niet meer gegeven kan 
worden. 

- Forward email is een service op de server waarbij de forward email adressen synchroniseren met 
de server, Paul regelt de forward naar de betreffende bestuursleden. 

- Agendapunt 8; Paul van Es en Piet Voogt hebben een verkennend gesprek gevoerd met de VCPS in 
het kader van verdere samenwerking. Het verslag van dit overleg wordt uitgereikt. Eerst moet het 
bestuur van de VCPS een reactie geven, daarna zal het bestuur van de VPW een standpunt 
innemen. 

 
 
4.  Statuten VPW 
Op 4 april hebben Trees en Henk met Jacques Dijkgraaf de aanpassing van de statuten besproken (het 
verslag van dit overleg is bijgevoegd). 
Voordat de statuten aangepast kunnen worden, zal de VPW een aantal zaken duidelijk moeten hebben en 
daartoe belangrijke vragen moeten beantwoorden. 

- Formuleren van de achterban, voor wie zal de VPW er zijn. 
- Wat wil de VPW voor haar leden doen. 
- Wie heeft er wat te zeggen. 
- Hoe kunnen we dit traject een vorm geven. 

Het bestuur besluit een “klein slim clubje” op te richten, bestaande uit 4 leden, die gevraagd zullen worden 
door het bestuur. In de ALV op 19 april zal dit kenbaar gemaakt worden aan de leden. 
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5.  Aankoop pand 
De VPW heeft een flink vermogen, maar door de lage rentestand brengt het vermogen op dit moment zeer 
weinig op. Om het vermogen beter te beheren, is er gekeken naar nieuwe bestemmingen voor het kapitaal. 
Aankoop van een eigen kantoorpand zou in de huidige situatie een goede mogelijkheid zijn. De leden zullen 
hier hun goedkeuring aan moeten geven, maar omdat de statuten niet op orde zijn, is met Jacques 
Dijkgraaf besproken hoe het bestuur dit kan regelen. Een goede mogelijkheid is om aan alle leden de vraag 
voor te leggen of zij akkoord gaan met de aankoop van een kantoorpand. Hiertoe zal het bestuur alle leden 
een brief sturen met de volgende voorwaarden. 

- Voor- en nadelen aankoop kantoorpand met daarbij de consequenties. 
- Een maximaal bedrag tot aankoop van € 200.000,- 
- Het aantal leden dat minimaal moet stemmen voor een bindende uitspraak is 20% 

Het bestuur zal in de ALV op 19 april dit plan van aanpak presenteren: 
- Brief naar de leden. 
- Vooraankondiging in het eerstvolgende VPW-nieuws. 
- Uiterlijk 30 april 2016 een brief naar de verhuurder waarin de huur voorwaardelijk wordt opgezegd 

per 1 mei 2017. 
 
 
6 Voorbereiding  ALV 19 april 2016 
Er zijn 50 aanmeldingen voor de ALV, waaronder 14 jubilarissen en 4 ereleden. 
Paul zal op advies van zijn specialist niet aanwezig zijn. 
Na afloop van de ALV zal er in de zaal gelegenheid zijn voor een aperitief, waarna we samen gaan lunchen. 
 
 
7 Roosterproblematiek 
Alle roosters staan op groen, sommige onder protest in verband met de vakantieplanning. De OR VWM 
heeft samen met het DT-VWM een brief gestuurd naar de DG RWS voor een aantal aanpassingen in de 
Leidraad. 
Door de versobering naar aanleiding van Rutte II, komt er extra druk op de medewerkers te liggen, Hans 
gaat  bij OR VWM na of deze versobering zichtbaar is in de O&F rapporten en of dit met de OR VWM is 
besproken en zal Mirjam hierover terugkoppelen voor 28 april a.s. 
 
 
8 Terugmelding  Platvorm SOR 
Op 18 maart is er na afloop van het PSOR een themamiddag gehouden, hierbij heeft Ans Jansen een 
presentatie gegeven over haar onderzoek “waardevol werk in uitvoerende diensten”.  
Op 20 mei is er een themamiddag met als onderwerp VWNW. 
Op 16 september is er een themamiddag voor de Medezeggenschap. 
Er gaat een 1e opstart komen met de jonge ambtenaren, Peter Wulms gaat hier naar toe, het PSOR heeft 
toegezegd €  1.000,- bij te dragen aan het organiseren van deze bijeenkomst. 
 
 
9 Diverse overlegorganen (GOR – DOR - DGO) 
DGO 
Henk Klos  zal Peter Wulms informeren dat het bestuur van de VPW de 30 minuten reistijd voor 
roostermedewerkers een ongewenste situatie vindt  en dat dit zo snel mogelijk besproken moet worden 
met het bestuur van RWS.  
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10 Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Het VPW nieuws van mei/juni wordt gevuld met teksten uit de ALV. Inclusief een fotocollage. 
Jacques van Kesteren wordt benaderd voor een interview met het nieuwe lid Tom Simissen 
 
 
11 Rondvraag 
Piet: Paul is wegens ziekte niet aanwezig op de ALV. De secretarisrol zal door Trees worden overgenomen. 
Trees: wil graag duidelijkheid over de vraag, waar ligt de scheidingslijn/afbakening van 
verantwoordelijkheden tussen de Vakbond en de Ondernemingsraad. 
Piet: bedankt Mirjam voor haar inzet tijdens de zes jaar bestuursfunctie. Zij treedt officieel pas af tijdens de 
ALV. 
 
 
12 Sluiting 
Om 13:00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. De volgende 
vergadering zal plaatsvinden op 4 mei a.s. vanaf 9:00 uur (de vergadering van 4 mei  is afgelast, de volgende 
vergadering is 1 juni 2016, vanaf 9:00 uur). 


