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Verslag bestuursvergadering VPW 3 november 2016 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen: 

 Hoe staat het met de vergoedingsregeling t.a.v. gladheidsbestrijding? Er zou een voorstel aan de 
OR voorgelegd worden, dit is door omstandigheden telkens uitgesteld. Dat voorstel gaat er deze 
week komen en wordt op 15-11-16 in het HiDOR besproken. 

 Hoe zit het met het aantal SBF-maanden in het rugzakje, heeft eenieder hier nu een definitief besluit 
over ontvangen? Dat blijkt van niet. Dus navragen aan Peter Wulms. Trees zal dit doorgeven aan 
Paul om te bespreken met Peter en evt. in te brengen in het DGO. 

 Is al bekend wat de bijverdienmarge is voor mensen die met FLO zijn? Dit is nog steeds niet 
duidelijk. Trees zal dit doorgeven aan Paul om te bespreken met Peter en evt. in te brengen in het 
DGO. 

 Lunchpauze van de Wissers. Is 30 minuten eigen tijd, maar ze moeten wel bereikbaar en 
beschikbaar zijn. Dir. Droog Salden zegt dat dit probleem door de Wissers zelf veroorzaakt is door 
allemaal tegelijk hun pauze te nemen. Ze moeten gespreid pauzeren. Voorstel van de OR is nu om 
ontheffing van de pauze te vragen zodat ze aaneengesloten werken, zonder 30 min. eigen tijd. Bij 
het DT is aangedrongen om dit juridisch te toetsen. Wordt aan gewerkt. 

 Waarom wordt de TOD uitbetaald tot max. schaal 7, trede 10? Argument was dat onregelmatig 
werk op elk niveau belastend is en dit type werk werd gedaan in de schalen 3 t/m 7. Inmiddels ook 
in hogere schalen met meer verantwoordelijkheid. TOD zou dus aangepast moeten worden. Dit 
meegeven aan Henk naar Platform SOR. 

 Problemen rondom de standplaats. In het standplaatsenbesluit dat door het DGO is goedgekeurd 
staat een maximale reisafstand van 30 minuten van woonplaats naar standplaats. Bij VWM is dit 
vreemd genoeg 45 min. De OR VWM heeft Nico Stoker gevraagd om uitleg te komen geven omdat 
het standplaatsenbeleid erg onduidelijk is. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 08-09-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt tekstueel doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd en getekend door penningmeester 
Hans van den Aker en bestuurslid Nol van Lith. 
Naar aanleiding van pagina 2 van het verslag: De evaluatie van de Leidraad lijkt in gang gezet. 
Initiatiefnemers Frank Middendorp en Sten Heinis en de GOR-leden Vincent Prins en Matty van Leuven zijn 
al bij elkaar geweest. De OR VWM heeft nadrukkelijk aangegeven dat ze betrokken wil zijn bij de evaluatie. 
In januari zal er een voorstel komen hoe te evalueren. Ook de bonden (DGO) worden er vanaf het begin bij 
betrokken.  
 

    
Naar aanleiding van de actielijst:  
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14-01-2016; punt 02: Omdat er dit jaar wederom geen uitstapje is gemaakt stelt Nol voor om na afloop van 
het strategisch overleg  de partners uit te nodigen voor het dinertje. Akkoord. Hans zal een mail 
rondsturen. 
11-08-2016; punt 02: Bij meer dan 3% achteruitgang in TOD is er recht op een afbouwregeling. Er zijn 
waarschijnlijk vrij veel leden die dit betreft. Daarom zou het goed zijn om hier een artikel aan te wijden in 
het VPW-nieuws. 
08-09-2016; punt 05: Paul en Trees hebben een constructief gesprek gehad met Jos van de Bergh. Hij is 
mobiel verkeersleider en vroeg zich af wat het nut van zijn lidmaatschap was. Er zijn veel zaken toegelicht. 
Conclusie van Jos was wel dat VPW veel te weinig haar successen laat zien. Daar gaan we wat aan doen. 
Hem is gevraagd of hij geïnterviewd wil worden voor het VPW-nieuws en dat heeft Jos toegezegd. 
 
 
4 Vergaderrooster 2017 
Er zijn allerlei dagen waarop vergaderen niet kan. Zo komen we op de eerste donderdag van de maand uit. 
Trees zal een nieuw rooster maken en rekening houden met opgegeven verhinderingen. Dit nieuwe rooster 
zal rondgestuurd worden. 
 
 
5 Aankoop pand 
Laatste nieuws m.b.t. het overleg met de verhuurder. 
Martijn Schimmel is op kantoor geweest om foto’s te maken van de achterste kantoorruimtes.  
De nieuwe deelhuur gaat niet eerder in dan 1 mei 2017, tenzij de achterste ruimtes al eerder verhuurd zijn. 
De leegstaande ruimte op de begane grond komt ter sprake. Er is serieuze belangstelling van een 
koffieshophouder. Die betaalt nu al aan SchipperBosch om de optie op verhuur open te houden. 
Er gaat een clausule in het huurcontract komen om bij ernstige overlast het huurcontract te kunnen 
ontbinden. Als VPW op voorhand aangeeft bezwaar aan te tekenen tegen de komst van een koffieshop, kan 
de verbouwing en deelhuur mogelijk niet doorgaan. 
Hans zal in week 45 of 46 contact opnemen met verhuurder SchipperBosch om te vragen hoe het er voor 
staat. 
 
 
6 Terugmelding Platform SOR 
Er is een Cao-app gemaakt die door de kaderleden van de vier AC-Rijksvakbonden gebruik kan worden voor 
interactie met elkaar over de Cao. 
De DOR heeft een brief aan de SG geschreven waarin staat aangegeven wat er perse niet in de Cao 2017 
moet. De GOR Rijk gaat een dergelijke brief schrijven aan de SG van BiZa. 
 
 
7 Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
GOR 
De groep Rijksbreed Roosteren, waarin deelnemers van de Belastingdienst, RWS, Douane, Gevangenis en 
de Voedsel- en Warenautoriteit, is enkele keren bij elkaar geweest. Vanuit de dienst waren Jaap 
Slootemaker (CFO) en Rene Angevaeren er bij en namens de GOR Matty van Leuven. 
Vanuit het Ambtenarencentrum waren Nol van Lith en Peter Wulms aanwezig. 
 
 
8 Informatie van de portefeuillehouders en rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 13 uur en dankt een ieder voor zijn inbreng. 
 


