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Verslag bestuursvergadering VPW 13 juli 2016 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

 Donderdag 21 juli hebben Hans en Trees een gesprek met de verhuurder van het kantoorpand. 

 Hans doet melding van verzoeken afbouwtoelage onregelmatige diensten, er is enige discussie hoe 
de afbouwtoelage toe te passen, voorgesteld wordt om dit voor te leggen aan Peter Wulms die na 
de bestuursvergadering aanschuift. Hans zal de stukken aangaande de aanvraag en toekenning 
afbouwregeling naar kantoor sturen. 

 Na afloop van deze bestuursvergadering zal Peter Wulms aanschuiven om de strategie van de VPW 
(AC) in het DGO te bespreken. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 01-06-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en ondertekend. 
 
 
4 Statuten 

Voorbereiden bijeenkomst KSC (kleine slimme clubje) op 25-07-2016 
Het “kleine slimme clubje” komt op 25 juli bij elkaar, het uitgangspunt zal de brief zijn die Jacques Dijkgraaf 
heeft opgesteld en die op 2 juni naar de heren is toegestuurd. Paul zal namens bestuur aanwezig zijn. 
 
 
5 Aankoop pand 
Bij de ledenraadpleging i.h.k.v. de toestemming voor de aankoop van een pand, heeft ruim 35% van de 
leden een stem uitgebracht, waardoor de stemming rechtsgeldig is.  
Uitslag:  421 leden zijn voor; 10 leden stemden tegen en er is 1 blanco stem uitgebracht. 
 
Donderdag 21 juli hebben Hans en Trees een gesprek met de verhuurder.  

 Afwachten welk voorstel de verhuurder doet. 

 Henk en Trees zullen op internet de mogelijkheden bekijken. 

 Vervolgstappen laten we via een makelaar lopen. 
 
 
6 Lopende urgente zaken 
Deels gaan deze onderwerpen mee naar de bespreking na de lunch met Peter Wulms. 
Vanuit Den Haag is de opdracht gekomen om de inhuur te beperken, medewerkers van ODV die al langere 
tijd worden ingehuurd, worden aangenomen in vaste dienst en verspreid over de objecten.  Gevolg daarvan 
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is dat ODV binnenkort geen bekwame mensen meer kan leveren, ODV gaat geen mensen opleiden als er 
geen zekerheid is dat inzet gevraagd gaat worden. 
In Vlissingen kan door de huidige manier van roosteren niet voldaan worden aan 3 + 1; dit is in de 
afgelopen 5 maanden al 51 keer voorgekomen. Als gevolg hiervan is het Oostgat al een keer gesloten 
geweest voor scheepvaartverkeer. De HID van VWM heeft een brief geschreven met verbetermaatregelen. 
In deze brief worden dienstopdrachten en 12-uursroosters op voorhand genoemd als structurele 
oplossingen waarmee RWS aangeeft zich niet te houden aan de taakstelling en invulling van roosters. 
De roosters voor 2017 moeten uiterlijk 1 oktober bij de OR/VWM aangeleverd zijn en op 25 november 
moeten deze roosters zijn ingevoerd in SAP. 
 
 
7 Terugmelding Platform SOR 
Op 11 juli was er een bijeenkomst van de Rijksvakbonden met als thema “De Aanvliegroute naar de CAO 
2017”. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 40 deelnemers. 
De PowerPoint presentatie van de bijeenkomst is doorgestuurd naar de bestuursleden. 
AC is van plan om met een eigen inzetbrief voor de CAO-onderhandelingen te komen. 
 
 
8 Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
Na afloop van de bestuursvergadering is met Peter Wulms gesproken over een aantal onderwerpen die aan 
de DGO tafel besproken moeten worden en in het informeel overleg voorbereid gaan worden. 

 Evaluatie van de Leidraad roosteren; een aantal onderdelen vragen om wijziging op korte termijn, 
RWS zou met voorstel komen. 

 De 30 minuten eigen tijd bij dienstreizen. RWS zou alle informatie hieromtrent aanleveren. Er is 
geen datum afgesproken met RWS. Dit moet tijdens het overleg van 31 augustus echt de volle 
aandacht krijgen. 

 Onderscheid tussen diensten met één vestigingsplaats (landelijke dienst zoals GPO) of diensten met 
meerdere vestigingsplaatsen (zoals bij PPO)voor wat betreft standplaats. Onderzoeken of het 
mogelijk is dat woonplaats = standplaats is voor degenen waarvan de landelijke dienst maar één 
vestigingsplaats heeft of voor alle landelijk werkende projectmedewerkers? 

 EVC’s i.p.v. bepaalde diploma’s; er is aan de bonden gevraagd hier in mee te denken. 

 Docentenvergoeding; RWS zou met een voorstel komen, dit afwachten. 

 Loopbaanmogelijkheden en bijverdienmarge voor medewerkers in een SB-functie. Co Verheijen zou 
dit interdepartementaal gaan bespreken, is er al meer bekend? 

 Geven van dienstopdrachten en instellen van 12-uursdiensten om gaten in het rooster te vullen. Dit 
lijkt nu zelfs vaststaand beleid, omdat dit door de HID van VWM in een brief naar externe partij als 
structurele oplossing is genoemd. 

 Toepassing SOR-regeling; RWS zou met een voorstel komen. 
In het informeel overleg met RWS/VWM op 20 juli zal Peter deze onderwerpen aan de orde stellen met de 
insteek deze op het DGO overleg van 7 september formeel te bespreken. Van het informeel overleg van 20 
juli zal Peter een terugkoppeling geven. Op 31 augustus is er nog een informeel overleg. 
Naar aanleiding van de mededeling van Hans wordt de afbouwtoelage onregelmatige dienst voorgelegd 
aan Peter, hier komt nog geen VPW standpunt naar voren. Henk zal e.e.a. nog verder uitzoeken en 
resultaat naar de bestuursleden sturen. 
 

9 Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Rijksbreed roosteren. Nol geeft aan dat in de stuurgroep voorstellen zijn besproken waarbij het ARAR 
aangepast moet worden. Peter Wulms heeft aangegeven dat dit op de SOR-tafel thuis hoort. 
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IB-zaken. Trees merkt op dat groepszaken veelal een negatieve uitkomst geven,  terwijl individuele zaken 
over het algemeen een positief resultaat hebben, ook al omdat deze zaken buiten het juridische circuit 
gehouden kunnen worden. 
Eelco Renkema (NCF) komt maandag 18 juli op kantoor met de urenoverzichten van de eerste 6 maanden 
wat betreft de inzet van Dijkgraaf. 
VPW-nieuws. In het volgende VPW nieuws komt een interview van Jacques van Kesteren met het jongste 
(en meest recente) VPW-lid. 
Kantoor. Wat betreft ledenwerving is 2016 een dramatisch slecht jaar, er zijn tot nu toe in totaal 2 nieuwe 
leden ingeschreven. 
 
 
10 Rondvraag 
Woensdag 20 juli gaat Trees naar een zitting van de  hoorcommissie ongewenste omgangsvormen namens 
werknemers van het Ministerie van Financiën. Ze is door Marianne Wendt gevraagd zitting te nemen in 
deze commissie. 
Hans vraagt hoe het verder gaat met VPW-nieuws als Milou naar het buitenland gaat om te studeren. 
In principe verandert er niets. Milou zal op afstand haar werkzaamheden voor het VPW-nieuws gewoon 
voortzetten. 
 
 
11 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.40 uur en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 
 


