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Verslag bestuursvergadering VPW 8 september 2016 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 9.40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen: 

 Piet werkt op therapeutische basis enkele uren per week, 29 sept. volgt nader onderzoek. 

 Paul gaat m.i.v. 5 september voor 50% aan het werk. 

 Op 14 sept. wordt het nieuwe kopieerapparaat geleverd. Op 15 sept. volgt de installatie. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 11-08-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen en getekend door penningmeester en secretaris. 
Naar aanleiding van de actielijst:  
Trees zal de gewijzigde statuten doorsturen naar het bestuur en het “KSC” voor het redigeren van de tekst.  
 
 
4 Aankoop pand 
Laatste nieuws m.b.t. het overleg met de verhuurder. 
Martijn Schimmel is op vakantie, de directie komt pas met een voorstel na overleg met Martijn. 
Besluit: Het bestuur gaat vooruitlopend op het voorstel akkoord met het voorliggende voorstel van deelhuur 
voor 2 jaar, tenzij er een beter voorstel komt voor deelhuur (staffel van 5 jaar). 
Paul zal i.p.v. Piet namens de VPW het contract ondertekenen. 
Gevraagd zal worden de verbouwing voor deelhuur zo snel mogelijk te laten plaats vinden. 
 
 
5 Terugmelding Platform SOR 
De voorbereidingen voor de CAO 2017 zijn van start gegaan. Er komt een verhalende brief namens de AC 
Rijksvakbonden met als uitgangspunt “van een ouderwetse hiërarchische rijksdienst naar een moderne 
stabiele rijksdienst”. Hiervoor zal eerst een ledenenquête worden gehouden om de inhoud te toetsen. 
Voor de kaderleden van de vier vakbonden zal gebruik gemaakt worden van een app waarbij de kaderleden 
interactie kunnen plegen over de Cao, het is geen informatiebron.  Voor de VPW zullen de bestuursleden 
en een aantal leden die betrokken zijn bij het wel en wee van de VPW worden opgegeven. 
De enquête van de jongeren m.b.t. Cao waarover vragen zijn gesteld en waarbij de VPW niet is betrokken 
ligt in het feit dat de AC Rijksvakbonden geen formele jongerenafdeling kent. 
 
 
6 Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
DGO: Bespreken uitkomsten informeel overleg DGO 31-08-2016 en DGO 07-09-2016 
Docentenvergoeding 
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RWS heeft besloten geen uitgebreid informeel overlegtraject te willen. Zij gaan in de vierde kwartaal een 
voorstel doen. Wij krijgen nog alle gegevens die van belang zijn om ons voor te kunnen bereiden op het 
overleg over dit voorstel. Komend DGO staat de docentenvergoeding dus nog niet op de agenda. 
Evaluatie leidraad 
Er is na enige discussie de conclusie getrokken dat we akkoord kunnen gaan met uitstel van de evaluatie tot 
2017 onder de volgende voorwaarden: 
- De voorstellen in de OR-HID brief worden overgenomen door RWS. 
- de enige uitzondering is de 30 minuten reistijd. Die is geregeld in een arbeidsvoorwaardelijke regeling en 
hoort daarmee thuis op de DGO tafel. Wij hebben eerst meer informatie nodig hebben om daarover een 
goed besluit te kunnen nemen. Deze informatie hebben we nog niet (ik heb er vandaag stevige druk op 
gezet), dus dit punt bespreken we zo snel als mogelijk. 
- Wij gaan zo snel mogelijk procesafspraken maken over de evaluatie en de betrokkenheid van de bonden 
daarbij. Het bestuur van de VPW vind dat de 30 minuten ook zo snel mogelijk opgelost moet worden.  
Daarnaast is het niet mogelijk zijn van opbouw ADV uren een verschil met het kantoorpersoneel. Het niet 
kunnen opbouwen van ADV uren is als gevolg van de normgenerator. 
 Paul zal een memo schrijven met argumenten naar het DGO.  
Dienstopdrachten 
Volgens Pieter Jansen is er het afgelopen half jaar maar één dienstopdracht verstrekt, maar hij doet nog 
een uitgebreide check. Hij houdt conform eerdere afspraak ons op de hoogte van eventuele nieuwe 
dienstopdrachten. 
Standplaatsen 
Er lopen ongeveer 50 adviesaanvragen bij de commissie Veilig en Flexibel, allen van GPO medewerkers. 
Grofweg zijn er twee soorten aanvragen: niet eens met Utrecht als standplaats en niet eens met 
"aanwijzing" als projectmedewerker. Verder zijn er tot nu toe 20 bezwaren ingediend (uit meerdere 
hoeken). De adviesaanvragers die bij de commissie liggen kunnen daar nog bij komen, omdat zij nog 
geen definitief besluit hebben ontvangen in afwachting van het advies van de commissie. 
Leden die de VPW niet hebben geïnformeerd voor een hoorzitting zullen niet door de VPW worden 
bijgestaan. 
- Bijverdienmarge bij deeltijd SBF 
Hierover had RWS nog geen contact gehad met BZK. 
- Communicatie over aantal SB-maanden 
Er is dringend verzocht om met iedereen die onder de overgangsregeling valt, op een heldere en 
eenduidige manier het totale aantal SB-maanden waar ze recht op hebben, te communiceren. RWS gaat 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
-Stormmeeuw 
De verwachting is dat 15 van de16 VWNW kandidaten aan het einde van de VWNW periode ander werk of 
een maatwerk afspraak hebben . 
-Jan van Gent 
De medewerkers aan boord van de Jan van Gent (voormalig douanevaartuig) hangt hetzelfde scenario 
boven het hoofd als de medewerkers van de Stormmeeuw. Volgens de Rijksrederij zal het herplaatsen of 
ander werk vinden makkelijker zijn, omdat het aanbod van werkzaamheden in de “Zuid” beter is. 
-Stand van zaken VWNW 
Per 1 maart 2015 waren er 244 VWNW kandidaten, 181 medewerkers zijn geplaatst. Van de 57 nog niet 
geplaatste medewerkers zal voor 20 personen de 18 maanden termijn worden verlengd met een half jaar 
omdat de verwachting is dat zij ander werk vinden. 
Per 1 januari 2017 worden 70 tijdelijk geplaatste medewerkers ook VWNW kandidaat. 
 
 
7 Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
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Er lopen op dit moment diverse IB –zaken intern en er zijn twee zaken in behandeling bij Dijkgraaf. 
Trees wil graag het ingezonden bericht van een NCF-lid m.b.t. de kaderdag in het VPW-nieuws plaatsen met 
foto’s. In het PSOR is besloten dat het bericht niet in “Bondig” wordt geplaatst. Marcel Smit (Juvox) zou 
contact opnemen met de schrijver om een voor plaatsing geschikt artikel te schrijven. Trees gaat bij Marcel 
informeren. 
Er zijn tot nu toe slechts 2 nieuwe leden ingeschreven in 2016. 
Naar aanleiding van een email van Jos vd Bergh over zijn zorgen waarom hij nog lid moet blijven van de 
vakbond zal Trees Jos uitnodigen voor een gesprek waarbij Paul en Nol aanwezig zijn. 
 
 
8 Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag 
 
 
9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12 uur en dankt een ieder voor zijn inbreng. 
 


