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Verslag bestuursvergadering VPW 10 maart 2016 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

 Henk  gaat om 10.45 uur naar Den Haag voor een technisch overleg met RWS. 

 Het uitje van het bestuur zal naar het najaar doorgeschoven worden. 

 De vergadering van 12 mei wordt verschoven naar woensdag 4 mei. 

 De vergadering van 9 juni wordt verschoven naar woensdag 1 juni. 
De data van vergaderingen en vakanties zullen rond gemaild worden. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 14-01-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en penningmeester. 

- Ronald de Groot heeft aangegeven geen deel uit te gaan maken van het bestuur en ook  geen 
redactielid VPW nieuws te worden. Als reden heeft hij aangegeven dat hij niet verwacht 100% inzet 
te kunnen leveren door andere werkzaamheden en door het vervullen van zijn vaderlijke plicht. 

 
 
4.  Financiële situatie VPW 
Huisvesting; kopen of huren. 
Het boekjaar 2015 laat een aanzienlijk verlies zien. Dit is goed te verklaren, door lagere inkomsten met 
name uit rente en hogere uitgaven door oplopende huur van het kantoor en dienstverlening. Er wordt 
uitgebreid gesproken over het huidige huurcontract kantoorpand. 
Het bestuur besluit: Op de ALV zal aan de leden instemming gevraagd worden voor de eventuele aankoop 
van een pand. 
De  invulling hiervan zal later door het bestuur worden besproken. De secretaris zal het huurcontract met 
een opzegtermijn van een jaar voor 1 mei 2016 opzeggen. 
Het bestuur bespreekt de aanschaf van een nieuwe kleurenprinter, deze kan door Ricoh opgenomen 
worden in het contract. De maandlasten zullen dan van € 125,- naar € 117,- gaan. 
Het bestuur besluit geen nieuwe kleurenprinter aan te schaffen. Ricoh zal gevraagd worden om een offerte 
voor aanpassen van het contract voor alleen de zwart/wit printer. 
 

5 Vernieuwing  ICT 
In 2010 zijn 3 PC’s aangeschaft.  De server dateert van 2009. 
Het onderhoudscontract loopt bij Firma  AlexIT. De ze  adviseert een totale vernieuwing. 
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Huidige contracten:  HP hardware loopt tot eind 2016 (server) 
                                     Software: Windows 7 
Mogelijkheden:         HP hardware verlengen tot 2020 

Software Windows 7 handhaven, deze software is minimaal 3 jaar voldoende om het 
programma Davilex op te draaien. 

Conclusie:  de server en p.c.’s  worden niet vernieuwd, wel wordt alles opgeschoond en er zal een SSD schijf 
in de computer van Paul worden geplaatst. 
Dit alles zal op 22 maart door Paul en Trees met AlexIt besproken worden. 
 
 
6 Voorbereiding  ALV 19 april 2016 
De reserveringen bij Van der Valk in Houten zijn geplaatst. Het bestuur zal om 8.30 uur aanwezig zijn. 
De jubilarissen zijn inmiddels uitgenodigd. Er zullen gouden spelden worden bijbesteld. 
Peter Wulms  zal de leden informeren over de overlegorganen SOR en DGO. 
Nol van Lith zal de leden informeren over  de  DOR en GOR. 
 
Statuten VPW 
De statuten van de VPW zijn sterk verouderd en moeten worden aangepast. 
Trees heeft notaris Mr. Suzanna Kolk benaderd en een vrijblijvende eerste afspraak gemaakt. 
Het belangrijkste van de hele operatie is dat de afdelingsstructuur uit de statuten verwijderd wordt en dat 
verder alle zaken die niet noodzakelijkerwijs in de statuten behoeven te staan, ondergebracht worden in 
het huishoudelijk reglement. De gewijzigde statuten zullen dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
leden  tijdens de ALV op 19 april 2016. 
 
 
7 Roosterproblematiek 
Standplaatsen 
De discussie en standpuntbepaling aangaande de standplaatsen is in een vergevorderd stadium. 
Donderdag 10 maart zal hier in een ingelast DGO over gepraat (en besloten) worden. 
AbvaKabo heeft het voortouw genomen betreffende dit onderwerp. Zij hebben de meeste leden bij CIV, 
GPO en PPO en daar speelt de standplaatsendiscussie het hevigst. 
Binnen de VPW zijn er tot nu toe nauwelijks vragen over dit onderwerp binnen gekomen, Peter Wulms 
verwacht dat er nog wel wat individuele zaken zullen komen. 
Consignatiediensten 
De uitspraak in het proefproces dat gevoerd is inzake de consignatievergoeding bij reservediensten is 
binnen. Het beroep is ongegrond verklaard, heel jammer, maar niet geheel onverwachts. 
Advocaat Jacques Dijkgraaf concludeert dat het geen zin heeft om hoger beroep aan te tekenen. 
Normroosters VWM 
Er zijn nog 4 normroosters voor 2016 die niet zijn goedgekeurd door de OR VWM. 
Terneuzen, 2 x Vlissingen en Vaartuigen Westerschelde. Deze eenheden werken nu met een maandrooster. 
 
 
8 Terugmelding  Platvorm SOR 
Er komen  nieuwe  I-pads .  Het aantal wordt gebaseerd op het ledenaantal.  
Paul van Es en Piet Voogt zullen een verkennend gesprek voeren met de VCPS in het kader van verdere 
samenwerking. 
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9 Diverse overlegorganen (GOR,DOR,DGO) 
Leidraad Personele Regelingen 
In de VCPZ (vaste commissie personele zaken) is gesproken over de Leidraad Personele Regelingen. De GOR 
heeft een adviesaanvraag gekregen, maar zal zich in het advies beperken tot zorgpunten en aanbevelingen 
(dus niet inhoudelijk ingaan op de Leidraad). Volgens de DG is het doel van de Leidraad niet een ‘kille 
efficiency’, maar een versobering en het realiseren van draagvlak om alle fte’s te kunnen (blijven) betalen. 
De CFO heeft toegelicht dat in de afgelopen jaren iets is ingeteerd op het eigen vermogen en dat eventuele 
baten als gevolg van de Leidraad Personele Regelingen worden gebruikt om het eigen vermogen weer aan 
te vullen. 
Organisatiekoers 2020 (OK2020) 
Rijkswaterstaat moet door ontwikkelen. De organisatie moet snel kunnen schakelen vanuit de 
samenwerking met anderen. De medewerker staat centraal, het management is ondersteunend. De GOR 
wordt uitgenodigd om deel te nemen in het team van RWS Werkt. Waarschijnlijk komt er in april een extra 
een- of tweedaagse bijeenkomst voor de GOR-leden om te praten over de input voor de OK2020. Tot die 
tijd vindt in de organisatieonderdelen een dialoog plaats met de medewerkers. De OR-en mogen daar 
uiteraard ook bij aanhaken. De DG wil dat de nieuwe organisatiekoers op individueel niveau wordt vertaald. 
Hij kan best zelf een nieuwe koers schrijven, maar hij wil graag dat dit vanuit de organisatie/medewerkers 
gebeurd. Het formele traject (wanneer krijgt de GOR bijvoorbeeld een adviesaanvraag?) moet nog worden 
vastgesteld. 
Strategisch capaciteitsmanagement 
In het najaar van 2015 heeft overleg met de organisatieonderdelen plaatsgevonden over normen 
(rekenregels) per begrotingsproduct. De ontwikkeling van de organisatieomvang moet in een goede 
verhouding staan tot de productieopgave. Als Rijkswaterstaat van de Beleidskern of de politiek een extra 
opdracht krijgt, wil Rijkswaterstaat op basis van de normering aangeven hoeveel extra mensen daarvoor 
nodig zijn. Ter vergelijking: het COA werkt al zo en dat vindt iedereen normaal. D.w.z. als het COA extra 
vluchtelingen moet helpen, krijgt het COA op basis van normering extra capaciteit. Die kant wil 
Rijkswaterstaat ook op. 
Wervingsopgave 
De laatste jaren is er een terughoudend instroombeleid gevoerd. In 2015 zijn 900 vacatures vervuld, 
waarvan 90 extern en de rest dus intern. In de afgelopen jaren is er weinig aandacht geweest voor jonge 
instroom en diversiteit. Het aantal stagiairs binnen Rijkswaterstaat is relatief laag. Ook in oudere 
medewerkers zal geïnvesteerd blijven worden. De VCPZ krijgt binnenkort een verdere toelichting. 
 
Henk Klos  zal in het technisch overleg met RWS de enquête die het FNV wil organiseren met betrekking tot 
roosters gaan bespreken. Het bestuur is geen voorstander van deze enquête. Henk zal zo spoedig mogelijk 
terugkoppelen naar het bestuur. 
 
 
10 Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
Mirjam van Dijk treedt in april tijdens de ALV af en is niet herkiesbaar als bestuurslid. Zij stelt zich wel 
beschikbaar als redactielid.  Het bestuur is akkoord. 
 
 
11 Rondvraag 
Nol van Lith: Er is binnen VWM discussie gaande over nevenwerkzaamheden . 
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12 Sluiting 
Om 13:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 april a.s. om 9:00 uur. 
 
Naschrift:  
Naar aanleiding van punt 4 komt de firma Ricoh met het volgende voorstel: 
Per 1 oktober wordt een nieuwe machine geplaatst  voor 60 maanden die dezelfde functionaliteit kent als  
die nu op kantoor staat, maar die dan ook kleur kan printen. Alles in één met een gloednieuwe machine en 
voor lagere maandlasten. 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel tot plaatsing van een nieuw kopieerapparaat tegen 
lagere maandlasten. 
 


