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Verslag bestuursvergadering VPW 13 februari 2014 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt als punt 9 A toegevoegd “Modificatie Communicatieaansluitingen VPW”, vervolgens 
wordt de agenda vastgesteld. 
 
Mededelingen: 

 Mirjam van Dijk is afwezig i.v.m. vakantie. 

 Paul van Es is van 31 maart tot 4 april met vakantie. 

 Op 28 maart is het afscheid van Theo Janssen, van 15-17 uur in het kantoor van RWS in Nijmegen. 

 De kascontrole is op donderdag 6 maart aansluitend aan de bestuursvergadering en wordt verricht 
door John Berends en Hans Derks. 

 Hans Derks zal al eerder aanwezig zijn om in de bestuursvergadering de laatste stand van zaken 
rondom de roosters toe te lichten. 

 Op 6 maart komt fotograaf Dick Klok om portret- en groepsfoto’s van het bestuur te maken. Iedereen 
wordt verzocht om 9 uur aanwezig te zijn, zodat Piet Voogt daarna zo snel mogelijk weg kan. 

 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 13-02-2014 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen en na kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld en getekend door de 
voorzitter en secretaris. 
 
 
4. Afwikkeling pensioenregeling personeel   
De regeling is formeel getekend en verzonden. Ontvangst is bevestigd, maar een wederzijds getekend 
exemplaar moet nog terug komen. Dan is alles officieel rond. 
Wel moet dan nog de forfaitaire bijdrage berekend worden. 
 
 
5. Stand van zaken Roosterproblematiek 
De Leidraad Roosterperspectief versie 1.0 is op 24 januari jl. in het DGO besproken. 
Uiteindelijk zijn op twee na alle evaluatiepunten goedgekeurd. 
De twee punten waarover nog verschil van mening is zijn: 
* Recht op NTV. Mick Bleijerveld zou dit gaan oppakken en inmiddels is dit rond, NTV wordt toegekend. 
* Recht op consignatie bij Reservediensten. Paul van Es zou dit punt oppakken. 
Er is een overleg geweest van Paul van Es en Trees Overhein met Sten Heijnes en Simon Lap (jurist) over 
de consignatie bij RD. 
Consignatieverplichtingen vloeien voort uit de Reservediensten, maar beter zou het zijn als deze twee uit 
elkaar gehaald zouden worden. 
RWS wil diensten met consignatie, maar wil dit koppelen aan speciale Reservediensten. Dit moet dan wel 
vooraf heel duidelijk zijn. 
De meeste (gewone) reservediensten worden al tijdig ingepland, dat zijn dan reguliere roosterdiensten 
geworden. Als de dienstleiding deze diensten alsnog wil wijzigen moet dit in overleg met de medewerker en 
evt. met NTV. Er zijn dan voor de medewerker geen verplichtingen t.a.v. de beschikbaarheid. 
Er zullen speciale RD-diensten zijn met consignatie. Deze diensten blijven als RD staan voor onvoorziene 
zaken, dus niet voor verlof en cursussen e.d. Omdat er op een aantal werkplekken altijd iemand aanwezig 
móét zijn, zijn deze geconsigneerde Reservediensten nodig. 
Dit komt uiteindelijk pas vast te liggen in Leidraad 2.0. 
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VPW gaat zich inzetten om met terugwerkende kracht consignatie te bewerkstelligen voor alle 
Reservediensten vanaf invoering Leidraad 1.0 en tot versie 2.0 vast staat en ingevoerd is. 
Hiervoor kunnen we de uitkomsten van de juridische procedure gebruiken, die uitspraak spreekt voor zich. 
Zodra het verslag van Mick Bleijerveld er is wordt er een terugkoppeling gegeven naar de leden. 
 
 
6. Terugmelding Platform SOR 
Op 21 februari is er pas weer een Platform SOR. 
 
 
7.  Pensioenen ABP 
* De korting van 0,5 % op de pensioenen wordt per 1 april 2014 ongedaan gemaakt. 
* De samenstelling van het bestuur ABP is bekend, namelijk 5 zetels voor de werkgevers, 4 zetels voor de 
actieve deelnemers (via de 4 centrales) en 4 zetels voor de gepensioneerden. 
Wel blijft er een stemverhouding van 50/50 in het bestuur, dus de stemmen van de werkgevers tellen 
zwaarder (5 zetels is 50 %) dan de zetels van werknemers en gepensioneerden (7 zetels is 50 %). 
* De verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan zijn van 11 tot en met 28 maart. De kandidaten 
zijn bekend, AC heeft 7 actieve en 4 gepensioneerde kandidaten. Het is nu van belang op te roepen om te 
gaan stemmen. Hierover komt informatie in het VPW-nieuws te staan. 
 
 
8. Stand van zaken diverse overlegvormen. 
In de GOR is de Leidraad Personele Regelingen uitgesteld tot maart 2014. 
Het DGO heeft op 24 januari jl. vergaderd. Punten die in het DGO aan de orde geweest zijn: 
* Bezwarencommissie (oude EC-aj, nu EC O&P). 
* Leidraad Roosterperspectief & Anders Werken. 
* OP 2015. Het plaatsingsproces zal in de TC gevolgd gaan worden. Toegezegd is dat het achterstallig 
onderhoud voor 100 % opgelost zal zijn voor de start van het plaatsingsproces. 
De relatie Functieprofielen en Functiehuis Rijk; de oorspronkelijke plaatsing is niet overal optimaal, daarom 
nu functieprofielen met nadere omschrijving. De beschrijvingen in het functiehuis zijn leidend in het 
plaatsingsproces. 
* Stormmeeuw wordt uit de vaart gehaald volgens de Douane/Belastingdienst, maar I&M weet nergens van. 
Co Verheijen gaat hiermee aan de slag. 
 
 
9. Portefeuillehouders 
Het VPW-nieuws van maart-april staat gepland. Op woensdag 19 februari wordt de lay-out gemaakt. 
Het blad verschijnt aan het eind van de eerste week van maart 2014. 
In het volgende nummer komt er een hoofdartikel over mobiliteit. 
 
Op 19 maart 2014 is er een medezeggenschapsdag voor alle OR-leden (RWS-breed) in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Op 19 december 2013 is daartoe een uitnodiging verzonden naar de 
voorzitters van de Ondernemingsraden. Opgeven kon tot 24 januari 2014. Pas op 15 januari is de uitnodiging 
binnen VWM bekend gemaakt en vervolgens werd dit ook binnen VPW bekend, alleen was het onduidelijk 
voor wie deze dag bedoeld was.  
Meteen werd ook duidelijk dat door alle verschuivingen het secretariaat VPW geen zicht meer heeft op wie 
er in welke (T)OR zit. 
Met het oog op de verkiezingen in maart 2015 zou het goed zijn een overzicht te krijgen. We zouden een 
lijstje van de Ambtelijk Secretarissen moeten bemachtigen. Bij voorkeur met (e-mail) adressen, zodat we dit 
volgend voorjaar kunnen gebruiken. Het onderwerp OR-verkiezingen zal nog geagendeerd worden. 
 
 
9.A Modificatie Communicatieaansluitingen VPW 
Paul van Es heeft in een brief met kenmerk VPW14.012 en gedateerd 11-02-2014 aan het bestuur uitgelegd 
wat de bedoeling is van de modificatie van de communicatieaansluitingen. 
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Vandaag geeft hij een mondelinge toelichting over de plannen die er zijn. Middels schematische weergave 
op het whitebord is het iedereen duidelijk wat de bedoeling is. 
De mogelijkheden worden uitgebreider en beter, de verbinding wordt sneller en zekerder en de kosten lager. 
 
Het bestuur besluit unaniem positief over de volgende drie punten: 

- De vaste communicatieaansluitingen van de VPW worden gerealiseerd via KPN op basis van 
het Ondernemers Totaal Pakket. 

- De aansluitingen worden voorzien van de huidige telefoonnummers van de VPW (033-4650691 
en 033-4615252). 

- Er zal een onderzoek worden uitgevoerd ten aanzien van vervanging en gebruik van de vaste 
telefoontoestellen en de back-up van de server-data. 

 
 
10.   Rondvraag 
* Hoe staat het met het verzoek van de leden van Eensgezindheid om lid te worden van VPW? 
Paul van Es blijkt contact gehad te hebben met de heer Huisman die eerder de vraag aan VPW gesteld had 
toe te mogen treden. Kenbaar was gemaakt dat een groep leden welkom was, maar geen individuele leden. 
Nu blijkt dat niemand belangstelling heeft. Het gaat dus niet door. 
 
* De agenda van de ALV staat grotendeels vast, maar is nog niet helemaal definitief. 
Er zal in ieder geval een uitnodiging voor de ALV in het VPW-nieuws geplaatst worden. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 13.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 


