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Verslag bestuursvergadering VPW 14 januari 2016 
 
 

1. Opening 
De penningmeester opent om 9.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Piet Voogt 
neemt om 10.00 het voorzitterschap over. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

 Ronald de Groot is als gast aanwezig bij de vergadering en zal na afloop een redactieoverleg VPW-
nieuws bijwonen als mogelijke kandidaat Redactielid VPW-nieuws 

 Er zijn veel opzeggingen, op dit moment heeft de VPW nog 1250 leden. Als gevolg hiervan zal het 
kantoorpand op de agenda voor de bestuursvergadering van 11 februari komen te staan. 

 
 
3. Verslag strategisch overleg d.d. 10-12-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 
4. Stand van zaken Roosterproblematiek 
Er staan nog 10 roostereenheden op rood, voor 25 februari 2016 moeten er roosters zijn aangeboden om 
deze 1 april 2016 in te kunnen laten gaan. 
Bij de VKP Dordrecht, Tiel en Nijmegen worden de IVS-stoelen voor 100% ingehuurd. DT VWM geeft aan 
dat onnodige inhuur kan worden afgezegd door de teamleider (TL); de TL zegt dat DT 100% wil inhuren. Nol 
neemt hierover contact op met Peter Wulms. 
De OR VWM heeft een 3-tal overleggen gehad met Dehora (roosterspecialistisch bureau). Het bureau heeft 
ook een 3-tal overleggen gehad met DT VWM. Er volgt op korte termijn een bijeenkomst OR DT waarin alle 
zaken teruggekoppeld worden. Standpunt Dehora is dat uniforme roosters achterhaald zijn en dat men 
terug moet naar roosters per eenheid. 
 
 
5.  Stand van zaken diverse andere IB-zaken 
- Inzake het dossier van een medewerker die gevraagd had om toepassing van het gelijkheidsbeginsel en 
waar zowel de medewerker als VPW aan het lijntje worden gehouden is hulp van de integriteitcoördinator 
van VWM gevraagd. Dit lijkt succes te bieden. 
- Twee assistent gezagvoerders zijn met terugwerkende kracht vanaf september 2014 geplaatst in de 
functie van gezagvoerder, hetgeen een behoorlijke promotie is. 
- Vier leden zijn gedurende het afgelopen half jaar duurzaam en volledig afgekeurd, hetgeen een opvallend 
hoog aantal is. Een van deze leden heeft nu bericht ontvangen dat hij ruim € 8.500,- aan teveel ontvangen 
salaris moet terug betalen aan de werkgever. VPW blijft deze zaak begeleiden. 
 
 
6.  Terugmelding Platform SOR  
Henk gaat 22 januari 2016 samen met Piet naar het Platform SOR. 
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7. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 

 GOR en DOR 
Adviesbrieven Rutte II zijn verstuurd. 
De zetelverdeling in de GOR Rijk moet anders, I&M had te veel zetels, hierdoor krijgt het bestuur 
vermoedelijk een andere samenstelling. 

 DGO 
* In het vooroverleg DGO hebben we gesproken over de Leidraad Roosterpersoneel. 
Voorstel was om eens samen met OR/VWM een strategie te bepalen wie wat kan/gaat doen. 
Op 26 januari 2016 is er een overleg in Westraven. 
* In het DGO-overleg van 17 december heeft een terugkoppeling plaatsgevonden over de VC Vlissingen 
t.a.v. VCVL 3+1. Zoals ook Karin Visser in haar reactie op het advies van de OR/VWM heeft aangegeven 
betreft  VCVL 3+1 geen reorganisatie. Voorafgaand aan OP2015 was er een onderbezetting op VC 
Vlissingen en omdat OP2015 een krimp van FTE vroeg is de formatie gestold op de toen aanwezige 
bezetting. Nu wordt de nieuwe werkwijze voor de VC Vlissingen doorgevoerd. Er zitten (anders dan op 
basis van OP2015 al is overeengekomen) geen personele gevolgen aan deze nieuwe werkwijze. De 
VPW/DGO heeft de indruk dat dit verhaal klopt. De verdere effecten van en zaken rondom deze nieuwe 
werkwijze behoren tot het overleg tussen OR en bestuurder. Als vakbond spelen we daar geen (formele) 
rol in. Die rol is er al geweest bij de totstandkoming van OP2015. 
* Docentenvergoeding zal in 2016 op de agenda komen, alle tot nu toe gedane uitspraken hebben geen 
waarde. 

 
 
8. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
VPW-nieuws 
In het volgende VPW-nieuws komt een interview van Jack van Kesteren met Linda Tillemans, een werkende 
moeder in roosterdienst en zal aandacht geschonken worden aan reiskosten bij ziekte in P-direct. 
Profielschets bestuurslid PR & Communicatie zal besproken worden in het redactieoverleg. 
Ronald de Groot heeft interesse als redactielid. 
Penningmeester: 
Jubilarissen: Aan de hand van een aantal voorstellen heeft het bestuur het volgende besloten:  
Jubilarissen in actieve dienst die op de ALV komen ontvangen een (gouden/zilveren) speld met oorkonde + 
cadeaubonnen t.w.v. het aantal jaren dat zij lid zijn, overige leden een cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
Jubilarissen die niet op de ALV komen ontvangen een oorkonde + cadeaubonnen t.w.v. € 25,-. 
 
 
9.   Rondvraag 
Ronald: bedankt het bestuur voor de uitnodiging. 
Trees: afgelopen jaar heeft de VPW 80 uur gebruik gemaakt van advocatenkantoor Dijkgraaf; dit valt 
binnen het contract van 75 uur met de +/- 10% regeling. 
Hans: uitstapje van het bestuur vaststellen in mei 2016. 
Henk: voor 2016 zijn de uren 0,2 fte ingevuld en bij Trees bekend. 
 
 
10.   Sluiting 
Om 12.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng. 
De volgende vergadering op 11 februari zal plaats vinden om 10.00 uur 
 


