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Verslag bestuursvergadering VPW 10 september 2015 

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

 Bij de dienst WNN (Haarlem) worden opnieuw OR-verkiezingen gehouden, omdat er door te weinig 
kandidaten geen OR samengesteld kon worden. 

 Er is een brief binnengekomen waarin een oproep tot modernisering van de arbeidsvoorwaarden 
van Rijksambtenaren. Deze brief bevat een aantal concrete voorzetten en is ondertekend door ruim 
honderd jonge ambtenaren. De brief zal doorgestuurd worden naar platform SOR. 

 Het schoonmaakcontract met v.d. Pol wordt per 30 september 2015 beëindigd. V.d. Pol lijkt de 
“kleine klanten” aan de kant te zetten. Besloten wordt om de schoonmaak tegen een 
vrijwilligersvergoeding te gaan regelen. 

 Nol meldt dat veel VKL hadden begrepen dat de afkoopsom 100% van de transitietabel zou 
bedragen, waarbij ze uitgingen van 100% van het maandsalaris. Het blijkt 100% van het aantal 
maanden te zijn en dit maal het bruto uitkeringsbedrag (en dat is 75%). 

 Trees gaat op 22 september een themabijeenkomst verzuim bijwonen, georganiseerd door De 
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 13-09-2015 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris. 
 

    
4. Stand van zaken Roosterproblematiek 
Het EC&OP heeft de VPW gevraagd wat wij willen met alle roosterbezwaren (+/- 600, waarvan veel van 
VPW leden). Het bestuur besluit: Aan de hoorcommissie RWS zal medegedeeld worden dat de bezwaarden 
behandeling van hun bezwaar wensen en dat de VPW met ingang van 15 oktober 2015 de behandeling van 
de bezwaren wil voortzetten. 
RWS heeft dan de gelegenheid om alsnog aan de bezwaren tegemoet te komen tot uiterlijk bovengenoemde 

datum. De gevolmachtigde FNV leden krijgen bericht dat de VPW hun zaak niet zal ondersteunen.  

De bezwaren van de groep VKL uit Dordrecht t.a.v. herberekening lagere vaste TOD gaat wel behandeld 
worden. 
 
 
5.  Stand van zaken andere IB-zaken 

 Een individuele pensioenzaak van een lid is succesvol afgerond, was destijds niet goed vastgelegd. 

 Proportioneel ambtsjubileum van een lid is toegekend. 

 Zaak m.b.t. afkeuring van een lid is in een afrondende fase. 

 Zaak van een lid die VWNW-kandidaat is wordt geadviseerd zijn zaak door te sturen naar commissie 
Flexibel en Veilig. 

 De docentenvergoeding voor een lid is toegekend. 

 Dijkgraaf zal een zaak van een lid behandelen vanwege intrekken nevenfunctie. 
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6. CAO en daaruit vloeiende acties. 
Paul gaat het Actiecomité RWS informeren te stoppen met het voorbereiden van acties i.v.m. het te 
verwachten CAO akkoord. Wanneer het de onderhandelaars lukt om tot een akkoord CAO sector Rijk te 
komen zullen wij dit onze leden voorleggen via een ledenraadpleging. 
 
 
7.  Terugmelding Platform SOR (en andere zaken dan CAO) 
De verslagen van juni, juli en augustus zijn doorgestuurd. 
Op 18 september is er naast het platform overleg ook een huishoudelijke vergadering over de samenwerking 
binnen de Rijksvakbonden. Als Paul niet mee kan naar dit overleg zal Trees samen met Piet de VPW 
vertegenwoordigen. 
 
 
8. Diverse overlegvormen (GOR; DOR; DGO) 
GOR en DOR 

Bij afwezigheid van Nol geen mededelingen. 
DGO 

Het DGO van 3 september is niet doorgegaan vanwege het ontbreken van agendapunten. 
Er is op 27 augustus overleg geweest over de Stormmeeuw, Henk is namens de VPW bij dit overleg 
geweest, een verslag zit bij de stukken. 
Op 15 september is er een bijeenkomst van de monitorcommissie, Anita Keus en Sandra Paap zijn 
geïnformeerd dat Jos van de Biggelaar deze bijeenkomst Paul zal vervangen. 
De FNV heeft het woordvoerderschap opgeëist aan de I&M tafel, dit zal verder in het DGO besproken 
worden. 

 
 
9. Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
ICT: 
Er is een storing geweest bij het maken van de Back-ups, oorzaak was een vol logbestand Win7. 
Paul gaat informeren of 1 werkplek uitgerust kan worden met een “schone” Windows10 versie, als dit stabiel 
blijkt kunnen de overige werkplekken later met Windows10 uitgerust worden. 
VPW-nieuws: 
Aan het einde van het jaar wordt bekeken of er genoeg uren zijn in de overeenkomst met Dijkgraaf om 
Jacques Dijkgraaf te vragen voor een interview. 
 
 
10.   Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 13.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


