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Verslag bestuursvergadering VPW 11 februari 2016 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

 Het bestuur gaat akkoord met opgeven van Trees voor de opleiding pensioenambassadeur 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 14-01-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de Hans van den Aker en Mirjam van Dijk. 
 
 
4.  Financiële situatie VPW 

Huur, dienstverlening, abonnementen etc. 
Boekjaar 2015 laat een aanzienlijk verlies zien. Dit is wel goed te verklaren, door lagere inkomsten met 
name uit rente en hogere uitgaven door oplopende huur van het kantoor en dienstverlening. Voor de 
dienstverlening heeft Peter Wulms een raming van zijn inzet voor VPW gemaakt. Bestuur wil graag de inzet 
van Peter voor de commissie Flexibel en Veilig bespreekbaar maken. 
In de bestuursvergadering van maart zullen we het kantoor bespreken; verlengen van de huurperiode of 
per 30 april opzeggen en naar iets anders uitkijken met mogelijkheden tot koop. 
 
 
5.  Aanschaf actiemateriaal 
Staat op de actielijst. Piet is niet aanwezig, dit punt schuift door naar de volgende vergadering. 
 
 
6.  Voorbereiding ALV 19 april 2016 
De kascontrole zal in maart plaatsvinden, er wordt naarstig gezocht naar een geschikte datum. 
Als het niet lukt dat Hans daarbij aanwezig is, zal Trees samen met Piet of Paul de kascommissie van 
informatie voorzien. 
Mirjam is aftredend als bestuurslid en we hebben al een vacature, beide vacatures zullen onder de 
aandacht gebracht worden. 
Voorstel van het bestuur is om de punten uit de ALV op de actielijst op te nemen. 
Jubilarissen 25/40 jaar zullen worden uitgenodigd. 
Als spreker zal Peter Wulms worden uitgenodigd. 
 
 
7. Stand van zaken Roosterproblematiek 
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Trees heeft weer contact gehad met de NOS inzake de onderbezetting. Op grond van Wet Openbaar 
Bestuur heeft de NOS gegevens aangeleverd gekregen van RWS, die overeenkomen met hetgeen vanuit de 
VPW al bij hen bekend was. Maar het geeft geen extra informatie voor een uitzending. 
De bezwaren tegen de roosters zijn niet ontvankelijk verklaard oftewel ze komen niet voor inhoudelijke 
behandeling in aanmerking. In het verslag van de zitting en het advies van de hoorcommissie staat dat de 
bezwaren niet ontvankelijk zijn verklaard, omdat er geen procesbelang is. De roosters zijn immers al 
gelopen en terugdraaien van de situatie is onmogelijk. 
In de zaak m.b.t. de Vaste TOD Dordrecht is het wachten op een Beslissing op Bezwaar. 
In de zaak m.b.t. de consignatievergoeding wachten we op een uitspraak van de Rechtbank Haarlem. 
 
 
8.  Terugmelding Platform SOR  
Verslag GOR wordt via de email doorgestuurd. 
 
 
9. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 
Docentenvergoeding en loopbaanontwikkeling 
De bestuurder meldt dat, zoals bij de vakcentrales bekend, de onderwerpen docentenvergoeding en 
loopbaanontwikkeling in dit overleg niet behandeld worden. Onderwerpen worden doorgeschoven naar het 
volgende DGO.  
Bezwarendheid functies 
De bestuurder geeft aan geen intentie te hebben de bezwarendheid van de SB-functies af te halen. 
Wanneer die intentie ontstaat wordt dit gedeeld met het DGO. Bestuurder houdt zich aan de afspraken uit 
het akkoord.  
Leidraad R&AW 
De vakcentrales melden dat zij het onderwerp ‘Roosters’ op de agenda van het DGO dan wel het TO 
(Technisch Overleg) RWS willen plaatsen. Aangegeven wordt dat het gaat om aanpassing van de Leidraad2.0  
en het in tijd naar voren halen van de evaluatie. 
De bestuurder zegt toe het onderwerp als actie op te nemen voor het TO RWS. 
Standplaatsen 
Na het over en weer delen van standpunten en zorgpunten wordt door beide partijen geconcludeerd dat 
behandeling in dit DGO niet leidt tot een akkoord.  
Bestuurder en vakcentrales komen de volgende procesafspraken overeen. 

- De bestuurder stelt de voorstellen op in een brief en levert dit, in combinatie met de schriftelijke 
reactie van de GOR, aan bij de DGO leden; 

- De inhoud van de brief bevat voorstellen op punten van reisafstanden langer dan 1 uur, verlies van 
RPA en OV 1e klas, Volant en eventueel bijzondere afspraken (duiding ´schrijnend´); 

- Rol van de Commissie Veilig & Flexibel. 
De vakcentrales geven aansluitend de volgende aandachtspunten mee: 

- Alertheid op benoeming van verschillende gremia die zich over hetzelfde buigen (1e en 3e bullit in de 
aanpak); 

- Verduidelijking wat wordt verstaan onder een Mixed team; 

- Helderheid op gehanteerde definities. 
De bestuurder stelt voor de details te bespreken in het TO en het onderwerp opnieuw te agenderen voor 
het DGO wanneer in het TO overeenstemming over de details is bereikt. 
De vakcentrales stemmen in met dit voorstel.   
 
 
10. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
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De voorbereiding van het nieuwe VPW-nieuws is in volle gang. 
Er komt een artikel over “ziekte en meldingen in P-Direct/SAP”. 
 
 
11.   Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag. 
 
 
12.   Sluiting 
Om 12.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng. 
De volgende vergadering op 10 maart zal plaats vinden om 09.00 uur 
 


