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Verslag bestuursvergadering VPW 12 november 2015 

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

 Schoonmaak op kantoor loopt goed. 

 Voor de Belastingservice komen de eerste aanmeldingen weer binnen en worden doorgestuurd. 

 Trees gaat notuleren bij Platform SOR-overleg op 20 november. Kosten worden doorberekend. 

 Behandeling normalisatie ambtenaren is uitgesteld. 

 Dit jaar hebben 23 leden hun lidmaatschap opgezegd, 4 gepensioneerden en 19 actieven. Driekwart 
van de actieven is korter dan 5 jaar lid en zijn veelal boos op / teleurgesteld in de VPW. 

 Via Bestuur RWS en HRM Zee & Delta is geregeld dat Henk gebruik gaat maken van de 
vrijgesteldenregeling voor 0,2 FTE, met de mogelijkheid van uitbreiding. 

 Henk heeft zich opgegeven voor de vrijwillige mobiliteit. 

 Paul zijn vrijwillige mobiliteit bij de CIV is verlengd tot augustus 2017 (datum AOW). 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 07-05-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 

4. Stand van zaken Roosterproblematiek 

Er is nog veel gaande binnen VWM met betrekking tot de roosters voor 2016. Er staan nog een groot aantal 
roosters op rood. De roostereenheden moeten niet onder protest het rooster gaan draaien, dit is voor 
OR/VWM geen optie. Roosters dienen niet goedgekeurd te worden, de OR/VWM kan dit dan overnemen.  
De DL zal vervangende instemming moeten aanvragen, zonder deze vervangende instemming mogen de 
afgekeurde roosters 2015 niet ingevoerd worden. Bij een geschil over de roosters zal de DL samen met de 
medewerkers tot een rooster moeten komen. 
Vanuit de medewerkers komt nu de vraag of zij het vertrouwen in de dienstleiding kunnen opzeggen, 
antwoord is NEE, dit is voorbehouden aan de OR. 
VPW gaat contact opnemen met Marco Sikkel en zal advies vragen hoe de OR verder kan opereren in de 
voorgelegde roosters. 
 
 
5.  Stand van zaken diverse andere IB-zaken 
Er zijn weer enkele IB-zaken afgehandeld en nog in behandeling. 
Op 18 november zal de hoorzitting zijn in Den Haag over de individuele bezwaren tegen de roosters en op 
26 november dient het proefproces inzake de consignatievergoeding bij reservediensten. 
 
 
6.  Terugmelding Platform SOR  
Volgende platform SOR-overleg is op 20 november 2015. 
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7. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 

 GOR en DOR 
Er wordt door de dienstonderdelen uitvoerig gesproken over Rutte II. 

 DGO 
Op 15 oktober was het laatste DGO-overleg, welke zich kenmerkte als rommelig. FNV schikte zich niet 
in het woordvoerderschap van de overige bonden waardoor er 2 woordvoerders waren in het overleg. 
De overgang van Centrale Fonds Volkshuisvesting naar ILT nam veel tijd in beslag met een 2-tal 
schorsingen tot gevolg, daarnaast werd de SG uit de vergadering gehaald vanwege crisisberaad I&M 
met betrekking tot de positie van de staatssecretaris (Fyra). 
Onderhandelingsresultaat Stormmeeuw heeft een positieve wending gekregen, de uitleg van RWS/ZD 
met betrekking tot afbouw vaste TOD 55+ is van tafel, met name de inbreng van de VPW om de 
toegekende vaste TOD 55+ in stand te houden omdat deze gebaseerd is op artikel 17 lid 4 BBRA heeft 
tot gevolg gehad dat de juristen van RWS deze zienswijze hebben overgenomen. Donderdag 5 
november heeft er een overleg met de medewerkers van de Stormmeeuw plaatsgevonden. Dit is naar 
tevredenheid ingevuld. Gespreksonderwerpen waren Toelichting financiële plaatje; VWNW en 
vacatures Rijksrederij. 
Informeel zijn de roosters VWM en onderbezetting bij VWM besproken met Co Verheijen, deze zal het 
doorgeven aan Cock Blijleven. 

 
 
8. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
VPW-nieuws 
De redactie heeft de werkzaamheden besproken en een aantal duidelijke afspraken gemaakt. 
KOPIJ 
Juridisch artikel: Marianne Wendt 
Interviews:  Jacques van Kesteren en Ria van der Weerden 
Voorwoord voorzitter:  Piet 
Nieuws van kantoor  en secretariaatsmededelingen: Trees 
Foto voor de cover, OR-artikelen : Mirjam 
Kopij zoeken op Intranet, website Rijksvakbonden: Mirjam 
LAY-OUT  
Mirjam: Alle kopij verzamelen en corrigeren 
Sturen op gemaakte afspraken en termijnen: interviews/voorwoord voorzitter 
Trees: Adressenbestand doorsturen naar Banda 
Milou: Lay-out, Inhoudsopgave, cartoons en foto’s toevoegen. Lay-out doorsturen naar Banda 
 
In het volgende VPW-nieuws komt een oproep voor vervanging van Mirjam in het bestuur. 
 
 
9.   Rondvraag 
Strategisch overleg is op 10 december, de aanvangstijd is 10.30 uur en de dag zal bestaan uit 2 blokken 
10.30 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur. 
Na afloop een borreltje en een etentje, bij voorkeur ergens in de binnenstad. 
 
 
10.   Sluiting 
Om 12.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng. 
 


