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Verslag bestuursvergadering VPW 1 juni 2016 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt als punt 3b toegevoegd: Evaluatie ALV. 
 
Mededelingen 

 Piet moet opnieuw worden geopereerd. 

 Paul is opgenomen in het UMC en heeft een stamceltransplantatie ondergaan. 

 Tijdens de vakantie van Trees zal het kantoor 2 dagen per week bezet zijn. Trees heeft een 
instructie gemaakt t.b.v. de afhandeling van binnenkomende vragen. 
Hans is aanspreekpunt voor de verhuurder i.v.m. huur kantoorpand. 

 
 

3. Verslag bestuursvergadering d.d. 14-01-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door penningmeester en bestuurslid. 
 
3b.  Evaluatie ALV 
Op de ALV waren 50 leden aanwezig. De vergadering is goed verlopen, de reacties achteraf waren positief. 
De jubilarissen hadden geen oorkonde ontvangen, dit is achteraf gecorrigeerd. 
 
 
4.  Statuten – Kleine slimme clubje 
Theo Jansen, Aat Hoogstraten en Matthijs Mookhoek worden benaderd voor “het  kleine slimme clubje”  
 
 
5. Aankoop pand – stand van zaken stemming 
Tot op heden zijn er 371 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 blanco stem. Hiermee voldoen wij al aan de 
voorwaarde dat 20% van de leden moet stemmen om de stemming geldig te laten zijn. 
De stemming loopt tot 1 juli, uitslag in de vergadering van 14 juli bespreken. 
 
 
6. Stand van zaken OR – o.a. Roosterproblematiek 
De 1e sessies voor de roosters 2017 vangen aan met een nieuw proces van plankaders. Daar waar er een 
tekort aan FTE is, wordt uitgegaan van het aantal beschikbare FTE en wordt bij de HID neergelegd welke 
werkzaamheden niet meer gedaan kunnen worden. 
Door het DT VWM moet de beperking inhuur nog gecommuniceerd worden, in de uitleg komt te staan 
waarom inhuur wordt beperkt en welke beheersmaatregelen er worden genomen voor het tekort aan FTE 
op objecten. 
In Vlissingen vindt een integriteitsonderzoek plaats naar aanleiding van de reacties op en het weigeren van 
een dienstopdracht. 
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De stuurgroep Rijksbreed Roosteren heeft ongeveer 4 jaar stil gelegen en gaat nu opeens in sneltreinvaart. 
De constatering is dat I&M ver voor ligt op de andere departementen met betrekking tot roosteren. Het 
doorbetalen van TOD tijdens vakantie is een heikel onderwerp.  
 
 
7. Terugmelding  Platvorm SOR 
Vakbonden en rijkswerkgever hebben afgesproken dat uiterlijk 1 oktober in het SOR een besluit moet 
vallen over een meer structurele verlenging van het VWNW-beleid. De huidige regeling loopt tot 1-1-2017. 
Juvox heeft een projectgroep VWNW 2017 ingesteld om het huidige VWNW-beleid bij V&J te evalueren. 
Marcel Smit heeft de  uitkomsten gepresenteerd: Hoe ziet het ideale VWNW-beleid (gezien vanuit 
werknemersperspectief) van de toekomst eruit? 
Conclusie: het huidige beleid (vervat in hoofdstuk VIIbis ARAR) vormt een prima uitgangspositie voor het 
VWNW-beleid van de toekomst. Ook de Memorie van Toelichting is goed leesbaar. Er zijn nog wel enkele 
aanbevelingen. 
 
Er is op 20/4/16 een CAOP-rondetafelbijeenkomst van jonge ambtenaren geweest. 
Contact tussen Peter Wulms en vertegenwoordigers van de Groep Jonge Ambtenaren maakt duidelijk dat 
de Jonge Ambtenaren geen vakbondslid willen worden. Initiatieven tot verdere samenwerking ligt nu bij de 
Groep Jonge Ambtenaren. 
 
De CAO-onderhandelingen zullen starten ná Prinsjesdag. Dit traject loopt gescheiden van het VWNW-
beleid. Hierdoor hoeft het overleg in het ene traject het andere niet te blokkeren. Maar uiteraard is dit niet 
volledig uit te sluiten. Het Platform besluit een gezamenlijke kadervergadering te organiseren: strategische 
vragen hiervoor worden voorbereid. Input wordt vervolgens gevraagd vanuit een breed kader.  
Datum kaderbijeenkomst: 11 juli. Albert van der Smissen zal de locatie regelen en de uitnodiging 
Rijksvakbonden Kaderdag CAO 2017 voorbereiden. 
De meest belangrijke punten uit de kaderdagen zullen via een enquête vervolgens ter toetsing aan de leden 
worden voorgelegd. Dit resulteert in een inzet AC Rijksvakbonden eind september 2016. 
Vervolgens moeten we als Platform bezien of we willen meegaan in een 4-bonden brief of ons beperken tot 
de eigen AC-inzetbrief. De AC-bestuurders neigen zelf tot dit laatste. Uiteraard wordt wel gezamenlijk als  
4-bonden opgetrokken. 

 
Nol is naar de jaarvergadering AC geweest, daarover zijn geen bijzonderheden te melden. 

 
 
8. Diverse overlegorganen (GOR – DOR - DGO) 
GOR-DOR 
In de GOR-DOR wordt gesproken over koers 2020. 
 
DGO 
1.    Stavaza standplaatsen  
Met RWS hebben we afgesproken dat de tekst in de FAQ over de afbouwregeling bij verlies 
woonplaats/standplaats wordt aangepast, zodat helder is dat de standplaatswijziging recht geeft op 
afbouw. 
2.    De 30 minuten eigen tijd bij dienstreizen op basis van de reistijdvergoedingsregeling RWS 
RWS ziet de reistijdvergoedingsregeling als een extra voorziening voor de betrokkenen omdat de 
rijksregelgeving geen aanspraak geeft op vergoeding van dienstreistijd buiten het reguliere rooster. 
De 30 minuten eigen tijd maakt integraal onderdeel uit van deze voorziening. Discussie over de 30 minuten 
betekent dus een discussie over de gehele regeling. Er is (ook bij collega's) onduidelijkheid over de 
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herkomst, reikwijdte en toepassing van de regeling. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben we 
besloten dat RWS ons (informeel) alle bekende informatie geeft over de regeling en de toepassing ervan. 
Als bonden zullen wij dan moeten bekijken hoe wij verder gaan. 
3.    Anticumulatie bijverdienmarge bij deeltijd-SBF 
Ook RWS weet niet hoe we om moeten gaan met de anticumulatie bijverdienmarge bij deeltijd-SBF. Omdat 
deeltijd SBF en de anticumulatieregeling gebaseerd is op de rijksbrede SBF-regeling, gaat Co dit punt in het 
interdepartementaal overleg bespreken. 
4.    Stavaza roosteren en de toepassing van de “SOR-regeling” in relatie tot normrooster en 
gecommuniceerd rooster 
RWS heeft (vertrouwelijk!) bij ons gepolst of er bereidheid is om mee te werken aan mogelijke aanpassing 
van de leidraad op een beperkt aantal punten (niet nader benoemd). Dit als alternatief voor de volledige 
evaluatie. RWS is namelijk niet bereid om de volledige evalatie naar voren te halen. Wij hebben (indachtig 
de mail van Paul en de opstelling van de OR VWM) aangegeven dat dit voor ons een begaanbaar pad is. Wij 
hebben voorgesteld dat dit dan wel gedaan moet worden in een overleg tussen dienstleiding, OR en 
bonden, om zo min mogelijk ruis op de lijn te krijgen. RWS neemt dit mee en komt met een voorstel. 
RWS komt met een formeel standpunt over de toepassing van de SOR-regeling in relatie tot het 
normrooster en gecommuniceerd rooster. Dat standpunt zal eerst informeel met ons worden gedeeld. Op 
basis van dat standpunt kunnen we bepalen hoe we hiermee verder gaan. 
5.    Activiteiten en communicatie rondom het naderen van de 18 maanden termijn van de eerste groep 
verplichte VWNW-kandidaten 
RWS heeft toegelicht hoe wordt omgegaan met de verplichte VWNW-kandidaten die in hun laatste fase 
zitten. Dat is naar onze mening volledig conform de afspraken in het VWNW-beleid. Het onafhankelijke 
advies na 18 maanden gaat worden gedaan door ECOP.  
Er wordt volgens RWS niet aangestuurd op gedwongen voortijdig ontslag, dan wel gedreigd met ontslag na 
18 maanden. Mochten wij concrete andere signalen hebben, dan moeten we ze aan RWS laten weten, dan 
kunnen ze actie ondernemen. 
6.    Rijksrederij 
Wij zijn bijgepraat over de functieherwaardering en het daarbij behorende verlies van de frictietoelage. De 
gevolgen van de functieherwaardering komen nog in een OF rapport. Voor de medewerkers wiens functie 
lager wordt gewaardeerd, verandert er niets. Zij behouden hun huidige schaal. 
DGO overleg van 1 juni gaat niet door, het eerstvolgende overleg is 6 juli. 
 
 
9. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Voorbereidingen voor het eerstvolgende VPW-nieuws (juli-augustus) zijn weer in volle gang. Luuk gaat een 
interview houden met Jaco Weststrate. 
 
 
10. Rondvraag 
Vraag van een van de leden: Er is een aantal medewerkers die geen beschikking voor de 
docentenvergoeding heeft gehad en deze ook niet zal ontvangen. 
De vraag is wat er gebeurd als de docentenvergoeding gaat veranderen, bijv. een afbouw, hebben de 
mensen die geen beschikking hebben ontvangen dan rechten? Henk zal dit bij Peter Wulms aankaarten.  
 
 
11. Sluiting 
Om 13.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


