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Verslag bestuursvergadering VPW 11 juni 2015 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Toevoegen 10a Jubilarisbeleid 
 
Mededelingen: 

 Tijdens de vakantieperiode van Trees is het kantoor op dinsdag en donderdag bezet door Paul en 
woensdag door Luuk. Daarnaast probeert Paul op maandagmiddag aanwezig te zijn. 
De post wordt door Paul afgehandeld. 

 Er zijn de afgelopen periode weer problemen geweest met de server in Amerika. Paul heeft e.e.a. 
opgelost. Voor de toekomst wordt de overeenkomst met Radstake ontbonden en zal er met ingang 
van september 2015 een overeenkomst worden gesloten met AlexIT. AlexIT zal proactief onderhoud 
verrichten en kan de kantoorapplicaties beheren. Het bestuur gaat akkoord met deze wijziging. 

 Er is weer overleg geweest met het Restaurant over het parkeerbeleid. De meeste hinder wordt 
veroorzaakt door Platform SOR. Er zal opnieuw een email gestuurd worden naar de secretaris. Ook 
het bestuur wordt gevraagd rekening te houden met de toewijzing van 1 parkeerplaats, alternatieven 
zijn OV of auto/OV. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 07-05-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
Opmerkingen: 
Aanvulling op 7-5-2015 punt 02: Peter, Paul en Henk zullen voorafgaand aan DGO vooroverleg migratie 
Paul/Henk bespreken. 
Daarnaast zullen Peter, Paul, Henk en Nol lopende 2015 per datum bestuursvergadering bekijken of het past 
om rond de tafel gaan voor overleg GOR/DOR/DGO. Voor 2016 zal dit structureel opgepakt worden. 
 
 
4. Stand van zaken “Overgangsregeling SBF-55” 
De VPW heeft, evenals FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF de afgelopen periode het concept-
onderhandelaarsakkoord Overgangsregeling SBF-55 voorgelegd aan haar leden. Uit de stemming blijkt dat 
voldoende draagvlak ontbreekt onder de leden om op dit moment het akkoord te kunnen tekenen. Het 
belang is groot om snel meer duidelijkheid te krijgen over de regeling. 
Uiterlijk op 9 juli a.s. hopen wij tot een resultaat te komen dat wel voldoende draagvlak heeft. Dan zal over 
het onderhandelingsakkoord in het DGO worden besloten. 
 
 
5. Roosterproblematiek 
Voor de overgebleven 17 planeenheden is het nog niet gelukt een rooster te maken. Maandag 25 juni 2015 
is er overleg tussen OR/VWM en DL. Na afloop van het overleg zal Paul contact opnemen over de uitkomst 
en daarop volgende acties. 
 
 
6.  Stand van zaken diverse andere IB-zaken 

 Functieherwaardering; 
Voor alle groepen, met uitzondering van de Assistent-Gezagvoerders, is een ongegrondverklaring 
afgegeven. Voor de Assistent-Gezagvoerders komt een nieuwe functiebeschrijving. Zodra die er is, zijn 
de bonden aan zet om eventueel een zaak te beginnen. 
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 Individueel lid; 
Voor een van onze leden kwam in het kader van OP2015 de functie te vervallen, voor hem waren fase 
2 (vrijwillige mobiliteit) en fase 3 (niet geplaatst) van toepassing. Tegen niet plaatsing is bezwaar 
ingediend, het besluit op bezwaar had als motivatie “niet geschikt”. Paul is in overleg met Dijkgraaf. 

 Incassoprocedure; 
De rechter heeft een vordering incassoprocedure onverkort toegewezen. Inmiddels is de vordering 
ontvangen op onze rekening en doorgesluisd naar het betreffende lid. 

 
 
7. CAO en daaruit voortvloeiende acties 
Er is een landelijk actiecomité RWS gevormd. Paul zal als vakbondsvertegenwoordiger in dit comité acteren. 
Op maandag 15 juni 2015 zal de RWS bijdrage aan acties worden besproken voor september en (indien 
nodig) de periode daarna. 
Voor werkonderbrekingen zijn wel een aantal spelregels: 

 Een werkonderbreking moet aangezegd worden bij de werkgever, zodat deze de gelegenheid heeft 
om hier bezwaar tegen te maken. 

 Over de duur van de werkonderbreking kan de werkgever salaris in houden. 

 Verenigingen hebben een bedrag geoormerkt als stakingsbijdrage. 

 Voor het ingehouden salaris kan een vergoeding worden aangevraagd bij de vereniging met als 
drempel een werkonderbreking van 4 uur aaneen of 4 uur cumulatief. 

In de vergadering van augustus wordt bekeken of er actiemateriaal aangeschaft moet worden. 
 
 
8.  Terugmelding Platform SOR (en andere zaken dan CAO) 
Piet stuurt het verslag van het laatste overleg na. 
 
 
9. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 

 GOR en DOR 
Nol gaat vanuit OR/VWM naar de GOR en vanuit de GOR naar de DOR. 

 DGO 

 Personeelstrein Terneuzen: 
Co Verheijen heeft bij VWM geïnformeerd naar de personeelstrein. Volgens VWM betreft het hier 
geen beleid, maar wordt er onderzoek verricht naar de mogelijkheden om op sommige momenten de 
stoelen anders in te vullen. Bonden hebben gevraagd om dit goed te communiceren met de 
medewerkers, omdat zij een andere mening zijn toegedaan. 

 Verticale benoemingen: 
Het als beleid uit voeren van de maatregel “dat uiterlijk na één jaar wordt bezien of en vanaf 
wanneer de medewerker de functie volledig en naar behoren uitvoert en dat dus een hogere  
inschaling gerechtvaardigd is. Dat kan ook met terugwerkende kracht.”, staat haaks op de opvatting 
van de bonden. De SG heeft, om een geschil bij de arbitrage commissie te voorkomen, voorgesteld 
om de uitspraak op de lopende bezwaren tegen de uitvoering verticale benoemingen af te wachten. 
(tijdens de vergadering heeft Paul gemeld dat er een geschil bij de arbitragecommissie wordt 
voorbereid door de bonden). 

 Standplaatsen: 
Standplaatsen zijn een uitvloeisel van OP2015, er bestaan verschillen tussen medewerkers op 
dezelfde werklocatie, 2 onder 1 kap diensten; Voland. 
Middels technisch overleg zal worden geprobeerd om de verschillen weg te nemen. 

 Informeel was nog even gesproken over AOW compensatie voor medewerkers die voor 
ingangsdatum op basis van de SBF regeling uitkering genieten, maar dit is door de uitkomst 
ledenraadpleging achterhaald. 

 
 
10. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Het komende VPW-nieuws zal geheel gewijd worden aan het thema “Integriteit”. 
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10a. Jubilarisbeleid 
Naar aanleiding van een e-mailbericht  betreffende een klacht van een jubilaris, is besloten om alle klachten  
van jubilarissen door te geven aan de voorzitter. 
 
 
11.   Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
12.   Sluiting 
Om 12.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 
 


