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Verslag bestuursvergadering VPW 13 augustus 2015 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 09.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Toevoegen 4a Ziekteverzuim VWM 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 13-08-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 
4. Stand van zaken Roosterproblematiek 
Met ingang van 1 september 2015 zal voor de 21 planeenheden waarvoor nieuwe normroosters zijn 
gemaakt, RV (roostervrij) = RV in de gecommuniceerde roosters worden opgenomen. 
De juridische zaken tegen de dienstopdrachten zijn verloren, er loopt nog 1 beroepszaak tegen negatief 
advies van de commissie. 
Juridisch kan de VPW op dit moment niets doen tegen de roosters omdat de werkgever en OR VWM nog in 
gesprek zijn. 
 
 
4a, Ziekteverzuim VWM 
In het eerstvolgende VPW nieuws zal een artikel gewijd worden aan het ziekteverzuim, met aandacht voor 
de wettelijke regelgeving in verhouding met protocol I&M en uitvoering VWM. 
De bestuursleden zullen nagaan of zij getallen aan kunnen leveren bij Trees m.b.t. ziekteverzuim. 
 
 
5.  Stand van zaken andere IB-zaken 

 Docentenvergoeding 
Er dient op 8 september een bezwaarzaak bij de EC O&P van een lid die geen vergoeding meer 
krijgt voor zijn werk als docent, maar wel een opdracht heeft ontvangen om als docent op te treden. 

 Proefproces Consignatievergoeding 
In de consignatiezaak, welke dient bij de Rechtbank Haarlem, is het wachten op de zittingsdatum. 

 
 
6. CAO en daaruit vloeiende acties. 
Er is een loonruimteovereenkomst, waarover drie van de vier vakcentrales akkoord zijn. Deze drie centrales 
hebben de loonruimteovereenkomst voorgelegd aan hun leden. 
Op de website zal nog aandacht besteed worden aan herinnering stemrecht en het belang van deze 
overeenkomst. Een tussenstand bij het AC laat zien dat ongeveer 2/3 van de leden voor stemt. 
 
 
7.  Terugmelding Platform SOR (en andere zaken dan CAO) 
Trees zal het verslag van het laatste SOR overleg doorsturen. 
Op 15 september is er een overleg over het huishoudelijk reglement waar de vier bonden van het Platform 
aanwezig zijn. Namens VPW gaan Piet en Paul daar heen. Het voorstel is om de afspraken in het convenant 
platform SOR te continueren. 
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8. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 
GOR en DOR 

Bij afwezigheid van Nol van Lith geen mededelingen. 
DGO 
Er heeft na 9 juli geen overleg plaats gevonden. 

 Verticale benoemingen 
De bestuurder heeft middels een brief laten weten er geen belang bij te hebben om het verschil van 
inzicht in de toepassing verticale benoemingen voor te leggen aan de Advies- en 
Arbitragecommissie en gaat akkoord met de voorstellen van de vakcentrales. 
Vanaf heden zal bij een benoeming in een hoger gewaardeerde functie de hogere schaal worden 
toegekend tenzij bij de start helder is dat betrokkene de functie nog niet volledig en naar behoren 
kan uitvoeren. Is dit het geval dan moet in het RKW-startgesprek worden vastgelegd welke aspecten 
aandacht en ontwikkeling verdienen om de functie binnen redelijke termijn alsnog volledig eigen te 
maken. Het spreekt voor zich dat toekenning van de hogere schaal plaatsvindt op het moment dat 
hieraan wordt voldaan.  
Medewerkers met een verticale benoeming tussen 1 januari 2015 en heden worden alsnog vanaf 
datum benoeming bevorderd, tenzij bij de benoeming afwijkende afspraken zijn gemaakt. 
Met betrekking tot verticale benoemingen uit plaatsingsronde 3, waarbij de hogere schaal nog niet is 
toegekend, wordt aan het betrokken management gevraagd om zo snel als mogelijk - maar uiterlijk 1 
september – expliciet na te gaan of de functie al volledig en naar behoren wordt uitgevoerd. In de 
gevallen dat dit zo is, zal de bevordering (met terugwerkende kracht) worden geëffectueerd. In de 
gevallen dat dit niet het zo is, zal daarop – mede in RKW-verband – gerichte actie moeten worden 
genomen. 

 Stormmeeuw 
Er is veel onrust onder de medewerkers van de Stormmeeuw. Er staat een technisch overleg 
gepland op 27 augustus, Henk zal hier namens de VPW naar toe gaan. 

 Standplaatsen 
In de nota commissie standplaatsen is de 30 minuten reistijd verwijderd, maar in dezelfde nota staat 
dat voor roosterpersoneel de leidraad R&AW onverkort wordt toegepast. In deze leidraad staan nog 
wel reistijden van 30 minuten opgenomen. Henk zal in het DGO van 3 september dit meenemen, op 
deze manier wordt er een voor roosterpersoneel en kantoorpersoneel anders omgegaan met 
reistijden, dit draagt niet bij tot een RWS. 
 

 
9. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
IB-zaken: 
Zeeland, TOD ochtenduren; dit is opgenomen met Dijkgraaf, een bezwaar zal weinig kans van slagen 
hebben. 
VPW-nieuws: 
In het komende VPW nieuws staat een artikel over het jongste VPW lid. 
 
 
10.   Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 12.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


