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Verslag bestuursvergadering VPW 9 januari 2014 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en wenst een ieder alle goeds voor 2014. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen: 
Mirjam van Dijk meldt dat ze van 8 tot 16 februari vakantie heeft. 
De laatste 3 donderdagen van 2014 heeft zij een cursus waardoor zij de VPW-vergadering van december 
niet bij kan wonen. Het strategisch overleg zou daarom verschoven moeten worden. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 09-01-2014 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen en na kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld en getekend door de 
voorzitter en secretaris. 
 
 
4. Kort verslag strategisch overleg  

 In dit kort verslag wordt gesproken van besluiten, dit woord al naar gelang het onderwerp vervangen 
door afspraak of actiepunt. 

 Er zal tijdens de ALV nog (regulier) afscheid genomen worden van bestuurslid Ton van Bon. 

 Ton van Bon moet nog uitgeschreven worden (per 01-01-2014) bij de KvK. 

 J. Dijkgraaf en J. Helmer zullen worden uitgenodigd om tijdens het middagdeel van de ALV een 
voordracht te geven over het ambtenarenrecht en de punten die voor onze leden van belang zijn.  

 Vakbondsvrijstelling: Henk Klos gaat dit tijdens zijn RKW-gesprek aankaarten. 

 Mirjam van Dijk zal Dick Klok vragen om op 6 maart te komen om individuele foto’s en een 
groepsfoto van de bestuursleden te maken. 

 VPW-nieuws kan nog wel wat hulp gebruiken. 
 
 
5. Pensioenregeling personeel 
De private pensioenregeling die de VPW voor haar personeel geregeld had bij Ohra, is per 01-01-2014 
omgezet naar een andere pensioenregeling bij ASR. 
Voordelen van ASR zijn: beter rendement, meer zekerheid en een lagere premie. 
Het voorstel is om nu akkoord te gaan met het voorgenomen besluit om over te gaan naar deze 
pensioenregeling bij ASR met voor de medewerker geen percentage van de premie te betalen, maar een 
forfaitair bedrag. Op deze wijze wordt de ABP-pensioenregeling, die een doorsneepremie kent, zo dicht 
mogelijk genaderd. Het bestuur is hier toe genegen. 
Het voorstel zal nog nader uitgewerkt worden. 
 
 
6. Stand van zaken Roosterproblematiek 
In het DGO van november 2013 is uitgebreid gesproken over de Leidraad. 
Op 30 januari zal de evaluatie van de Leidraad  Roosterperspectief versie 1.0 in het DGO wederom worden 
besproken en afgerond. 
Opmerking: De Leidraad 2.0 is op 8 januari 2014 in de GOR besproken, terwijl versie 1.0 nog definitief moet 
worden goedgekeurd door het DGO. Straks moet 2.0 weer aangepast worden, n.a.v. de evaluatie van 1.0 in 
het DGO. 
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Dat is dan zo. Beide gremia hebben eigen verantwoordelijkheden. In het DGO wordt nu eerst versie 1.0 
afgerond, los van wat de GOR doet en pas daarna komt versie 2.0 in het DGO aan de orde. 
 
Er is een nieuw probleem ingebracht. Als men overuren maakt krijgt men hier uren voor terug en een 
percentage (25-100%) aan overwerkvergoeding, afhankelijk van het moment dat de uren gewerkt zijn. 
In de Leidraad staat een periode genoemd van 30 dagen. Binnen deze periode dienen de overuren 
gecompenseerd te zijn. Als deze uren binnen het rooster worden gecompenseerd verdwijnen de toelagen, 
maar de uren hebben niet allemaal een ‘gelijke waarde’. 
Bij binding krijgt men een toelage. Als men vervolgens opgeroepen wordt vervalt de bindingstoelage. Maar 
als de uren later terug worden gecompenseerd vervalt ook nog eens de overwerktoelage. Alleen de 
eventuele TOD blijft behouden. 
 
Overdrachtskwartier. Op basis van de resultaten van het eerste onderzoeksrapport dat gedaan is op zeven 
werkplekken gaat bepaald worden waar wel en waar geen overdrachtskwartier van toepassing zal zijn. 
 
Normroostergenerator, oftewel de NRG. Hier kunnen de vakbonden zich niet mee bemoeien. Het betreft 
namelijk een methode om roosters te maken en de werkgever is vrij om een eigen methode te kiezen. Dat is 
niet aan de vakbonden. 
 
Roosters droog. Met deze roosters was de OR VWM naar de rechter gegaan, maar de partijen waren 
vervolgens toch weer met elkaar in gesprek. Er is door de landsadvocaat en de OR VWM (bijgestaan door 
een eigen jurist) doorgepraat tot 18 december 2013. 
Sommige objecten konden hun oude rooster na 01-01-2014 niet meer draaien. Eén centrale draait een 
nieuw (goedgekeurd) rooster, op de andere plekken draait men  oude Dehora roosters of nog oudere 
roosters. Per 1 april 2014 moet er één nieuw rooster komen bij “droog” en ook bij “nat” staat diezelfde datum 
genoemd voor de nieuwe roosters. 
Dit is per mail op 24 december 2013 aan alle medewerkers meegedeeld. 
 
 
7.  Platform SOR 
Op 13 december 2014 was het laatste Platform SOR. 
Onderwerpen die hier ter sprake zijn geweest: 

 De verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan ABP. 

 De mobilitycard die bij RWS en de Belastingdienst ingevoerd gaat worden. 
De bonden vinden het invoeren van deze card onacceptabel, vanwege het verliezen van privé-
voordelen. BZK schrok van deze heftige reactie en beziet de zaak nog. 

 SBF; er is overleg met BZK. Beide SBF-functies worden herbezien. De SBF-55 heeft wel de 
aandacht, maar er liggen nog geen besluiten. Het gaat hier om 200 personen voor 80 % werkzaam 
bij RWS en veelal lid van de VPW. De SBF-60 is bij de Rijksrederij en deze loopt conform Justitie.  

 
 
8. Stand van zaken diverse overlegvormen. 
Van de GOR krijgen we de verslagen, van de DOR horen we niets, eerstvolgende DGO is op 30 januari. 
 
 
9. Portefeuillehouders 
Mirjam van Dijk. Hoe kunnen we het VPW-nieuws meer onder de aandacht brengen? 
De leden krijgen het VPW-nieuws per post. Het VPW-nieuws staat ook op de website. Als men zich daarvoor 
aanmeldt (RSS feed) krijgt men een seintje als er nieuws beschikbaar is op de website. Dit gebeurt ook als 
het VPW-nieuws geplaatst wordt. 
 
Hans vd Aker vraagt aandacht voor de ALV in april. De jubilarissen moeten tijdig uitgenodigd worden voor de 
huldiging tijdens de ALV. Daar wordt al aan gewerkt. 
 
IB. Er is nu een nieuwe zaak binnen gekomen die in essentie gaat om het feit dat betrokkene al geruime tijd 
werk opgedragen krijgt en uitvoert op een hoger niveau dan het eigen functieniveau, maar ondertussen geen 
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recht heeft op betaling op dat hogere niveau. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is om de situatie 
te formaliseren door een en ander op papier te zetten. Hier zouden we onze leden op moeten attenderen. 
Paul gaat hier een IB-artikel aan wijden. 
 
Rond de feestdagen is het kantoor gesloten geweest. Hoe is dit verlopen? 
Trees heeft de brievenbus een aantal malen leeggehaald, de planten water gegeven en van huis uit de e-
mail gelezen en zo nodig beantwoord. Er is ook mail doorgestuurd naar Paul, daarvan is het wel prettig als 
er een ontvangstbevestiging komt. 
 
 
10.   Rondvraag 
Trees zit op verzoek van Marianne Wendt in de klachtencommissie ‘ongewenste omgangsvormen’ en heeft 
op dinsdag 28 januari haar eerste 4 hoorzittingen bij het Ministerie van Financiën. 
Corrie Kaslander is kampioen ledenwerving. Trees zal een felicitatiebrief met cadeaubon sturen. 
Wie gaat het jaarlijkse bestuursuitje organiseren? Mirjam en Trees willen dit wel samen doen. 
 
 
11.   Sluiting 
Om 14.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 
 


