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Verslag bestuursvergadering VPW 15 oktober 2015 

 
 
1. Opening 
De plv voorzitter opent om 09.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging bij punt 8 “Werkzaamheden kantoor” en “vervanging Mirjam”. 
 
Mededelingen: 
Piet Voogt is afwezig i.v.m. een bruiloft van zijn zoon, Henk Klos is afwezig i.v.m. het DGO overleg. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 13-09-2015 en actiepunten 
Het verslag is doorgenomen, vastgesteld en getekend door de secretaris en penningmeester. 
N.a.v. pagina 2, Agendapunt 6, CAO en daaruit voortvloeiende acties. Het actiecomité RWS (dat opgericht 
was t.b.v. het organiseren van acties i.h.k.v. een nieuwe CAO) heeft haar activiteiten stopgezet. 
N.a.v. pagina 3, Agendapunt 8, DGO. Paul zal contact opnemen met Jos van de Biggelaar om te informeren 
of hij naar het overleg van de  Monitorcommissie is geweest. 
 
 
4. Stand van zaken Roosterproblematiek 
Er word weer uitvoerig gesproken over de roosters en de problematiek die er aan vast zit. 
Verder zal Marco Sikkel gevraagd worden om de VPW leden te gaan ondersteunen die in de OR zitten van 
hun dienst. 
In september heeft het bestuur het besluit genomen om de EC O&P te verzoeken de individuele bezwaren 
van de leden tegen hun roosters in behandeling te laten nemen als er op 15 oktober nog geen resultaat zou 
zijn. Dit is helaas het geval. De bezwaren gaan dus doorgezet worden. 
Trees zal dit doorgeven aan de EC O&P in Den Haag. 
 
 
5.  Stand van zaken andere IB-zaken 
De bezwaarzaak n.a.v. de vaste TOD bij de verkeerspost Dordrecht word vrijdag 16 oktober gehouden in 
Den Haag. De vaste TOD is naar beneden bijgesteld terwijl met minder mensen het rooster gelopen wordt. 
Het proefproces inzake de consignatievergoeding dient op 26 november bij de Rechtbank Haarlem. 
Hiervoor moet nog wel de nodige informatie verzameld worden. 
 
 
6.  Terugmelding Platform SOR (en andere zaken dan CAO) 
Er is nog geen verslag van het laatste overleg, tijdens dit overleg is voornamelijk gesproken over de 
totstandkoming van de CAO. Ook is er gesproken over de samenwerkingsproblemen die er waren met 
Juvox. Deze problemen zijn toegelicht en opgelost. 
De vergadering van het Platform SOR van 9 oktober is afgelast wegens te weinig agendapunten. 
 
 
7. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 
GOR  

Er is uitleg gegeven over verticale benoemingen, RWS next, de Regiegroep OP 2015 (Nol zit hier in) en 
het standplaatsen beleid. 

DOR 
Er is gesproken over het 2 pijlermodel en ILT. 
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GOR Rijk 
Matty van Leuven en Mieke Ziel zitten hier namens I&M in. Alle zaken die ministerieoverstijgend zijn 
komen hier aan de orde. Dit geldt voor onderwerpen die twee of meer ministeries aangaan. 

DGO 
Er is nog geen DGO geweest. Het vooroverleg vindt op dit moment plaats, gelijktijdig met deze 
bestuursvergadering. Het echte overleg is deze middag. 

 
 
8. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
VPW nieuws 
Trees meldt dat ze voor het laatste VPW-nieuws 12 van de 16 pagina’s heeft gevuld. Dat is wel heel veel 
input van een en dezelfde persoon. Ze geeft tevens aan dat dit de laatste keer is dat ze zoveel input gaat 
leveren. Miriam gaat informeren bij het NCF en komt hierop terug in het volgende overleg. Ze zal dan een 
voorstel doen over de continuïteit van het VPW nieuws. 
Financiën 
Het is op kantoor momenteel zo druk met juridische zaken dat er extra inzet van Dijkgraaf gevraagd wordt, 
hetgeen kosten met zich mee zal brengen. Ook de kosten van VBM/NOV (Peter Wulms) zijn vrij hoog. 
Hopelijk is er in november hierover meer inzicht. Hans gaat proberen om een voorstel te schrijven voor het 
strategisch overleg van december, om te kijken waar het naar toe gaat met de kosten en wat we eventueel 
aan contributieverhoging nodig hebben om toch kostenneutraal te kunnen werken. Er zal een keuze 
gemaakt moeten worden tussen blijven interen op het vermogen of een kostendekkende contributie. 
Kantoor 
Er is uitgebreid gepraat over de situatie op kantoor, hoe het momenteel gaat en wat er mogelijk allemaal nog 
op ons af gaat komen de komende jaren. Paul gaat een voorstel schrijven voor het strategisch overleg in 
december. 
 
 
9.  Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
10. Sluiting 
Om 13.15 uur sluit de plv. voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


