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Juwelen uit oude doos deel III

De verkiezingen van de Ondernemingsraden zijn weer 
achter de rug. Als ik terug kijk en de berichten hoorde 
over belangstelling voor de verkiezingen, maar nog meer voor de belang-
stelling om kandidaat te zijn voor een lidmaatschap van een Onderne-
mingsraad, ben ik blij verrast. 
Waarom blij? Het leek er op dat maar weinig collega’s zich wilden inzetten 
voor de medezeggenschap. Zich wilden inzetten voor de belangen van 
de medewerkers en  de organisatie, de Dienst waarin zij werkten. Ik zet 
dit met  nadruk in deze volgorde want al sinds jaar en dag geldt dat een 
medewerker die zich prettig voelt in een organisatie de organisatie daar 
wel bij vaart. Dat is dus ook goed voor de organisatie. Laten we wel zijn, 
een lid van de Ondernemingsraad is ook werknemer van die organisatie 
of Dienst. Het geldt dus ook voor hem of haar zelf. Eigenbelang zou je dus 
kunnen zeggen. Vandaar dat er op alle niveaus wat zorgen waren omtrent 
de belangstelling voor deelname in een Ondernemingsraad. Als (ex) voor-
zitter heb ik dan ook samen met de Directeur van de Dienst Infrastructuur 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een dringende oproep gedaan aan col-
lega’s om zich kandidaat te stellen. Gesteund in die bijeenkomst door Hans 
van Breukelen, voormalig keeper van onder andere PSV die een geweldige 
peptalk en voordracht hield.  Het heeft wel succes gehad. Het leek er in 
december 2008 op dat er maar net voldoende kandidaten waren om een 
Ondernemingsraad voltallig te kunnen bezetten, maar uiteindelijk waren 
er meer dan genoeg kandidaten. Ook bij onze lijst, AC-VPW. Jammer dat 
er bij de Dienst Infrastructuur met het potlood gestemd moest worden. 
De opkomst was anders groter geweest. Misschien eigenlijk wel goed voor 
ons, want “we”, om een term uit de sportverslaggeving te gebruiken, 
hebben een zetel gewonnen. In Utrecht, Noord-Holland en de Maaswer-
ken ook trouwens. Geweldig. Maar eerlijk is eerlijk, er is een organisatie 
die met kop en schouders boven alle anderen uitsteekt. De Bestuurskern, 
een organisatie met duizend medewerkers waar we van nul naar drie 
zetels zijn gegaan. Geweldig, heel goed gedaan. Omdat er bij een aantal 
Diensten een achteruitgang van de vertegenwoordiging van de VPW in de 
Ondernemingsraad is geweest zijn we in totaliteit niet groter geworden in 
de vertegenwoordiging, maar ook niet kleiner. Uiteindelijk zijn we gelijk 
gebleven.  Dat geeft me hoop voor de toekomst. Niet alleen voor deelne-
ming in de medezeggenschap, maar ook deelnemen in het werk van de 
vakorganisatie. Want bereid zijn om te werken in de Ondernemingsraad 
zou wellicht ook kunnen betekenen dat er bereidheid is om wat voor 
de vereniging te doen. Ook dat is belangrijk. Niet alleen voor alle leden 
van de VPW, maar ook voor jezelf. Je wordt er intellectueel rijker van. Je 
krijgt een bredere kijk op de zaken. Wordt uiteraard niet beter, maar wel 
sneller geïnformeerd. Niet beter? Ik zou willen zeggen: Natuurlijk niet, 
want (bijna) alle informatie staat zowel op onze web- site als in ons totaal 
vernieuwde VPW-nieuws. Maar meedoen in de vakorganisatie betekent 
ook dat je invloed hebt op beleidsvoorstellen naar de Algemene Leden 
Vergadering. We zoeken voor onze bestuursleden ondersteuning voor hun 
portefeuilles. PR en communicatie, Medezeggenschap, Ouderenbeleid, 
schrijvers en ondersteuning voor ons geweldig orgaan het VPW-nieuws en 
Belangenbehartiging. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan want we heb-
ben veel zeer interessante zaken in onze vereniging. Zaken die uiteraard 
van belang zijn voor onze leden, maar  een heel tevreden gevoel geven 
aan degene die daarin een bijdrage kunnen leveren. Het bestuur wil-
len we, vanwege helderheid en duidelijkheid, zo klein mogelijk houden, 
maar reserves en helpende handjes zijn eigenlijk heel erg noodzakelijk. 
Dus …net als bij de verkiezingen van de Ondernemingsraadleden… als je 
belangstelling hebt… gewoon even een belletje of een mailtje. Naar mij 
of naar Trees.

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter

nieuws2 nieuws



Servicepagina
Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

Kantoor VPW
Pr. Julianaplein 16 B
3817 CS  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691
Fax: 033 - 4615252
E-mail: vpw@hetnet.nl
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en Portefeuille Beleidszaken

Leden van het Hoofdbestuur
met hun portefeuille:
Aat Hoogstraten
Voorzitter en 
Portefeuille Extern Overleg 
en Portefeuille Ouderenbeleid
aat.hoogstraten@vpwnet.com 

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
paul.van.es@vpwnet.com 

Hans van den Aker
Penningmeester en 2e portefeuillehouder
PR en Communicatie
hans.van.den.aker@vpwnet.com 

Ton van Bon
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap
ton.van.bon@vpwnet.com 

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie
mirjam.van.dijk@vpwnet.com 

Piet Voogt
ARBO-deskundige
piet.voogt@vpwnet.com 

Faciliteiten 
Belastingservice
Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.
Individuele Juridische belangenbehartiging
Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.
Eenmalig juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden een eenmalig juridisch advies krijgen.

Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en met 
eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering Tijd Locatie
Dinsdag 10-11-2009 10.0 u WICC te Wageningen

Hoofdbestuursvergadering 
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede dinsdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
hoofdbestuur of graag besproken zou zien in een bestuursverga-
dering kunt u dit mailen naar vpw@hetnet.nl  

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Paul van Es samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. Ton 
van Bon is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag. 

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector Rijk 
horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij elkaar 
voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW neemt Paul van Es deel aan dit overleg en 
Geert-Jan Ebbinge is plaatsvervangend lid.

De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.
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Nieuws van kantoor
Als u me zou vragen welk woord ik de afgelopen maanden 
het vaakst gehoord en gelezen heb binnen mijn werk, dan 
hoef ik daar geen moment over na te denken: pensioen.
Dat is niet alleen vanwege de kredietcrisis en de proble-
men waarin de pensioenfondsen zich thans bevinden, 
maar ook omdat ik sinds februari een opleiding tot Pen-
sioendeskundige voor Overheid en Onderwijs volg.
Door binnenkomende vragen van leden was ik altijd al ge-
interesseerd in alles wat met pensioenen te maken heeft, 
echter het beantwoorden van die vragen was doorgaans 
een lastige klus. De pensioenmaterie is ingewikkeld, vooral 
als je een antwoord wilt geven dat goed onderbouwd is. 
Als je werkelijk op de hoogte wilt zijn van alles wat er 
speelt op gebied van ambtenarenpensioenen, dan moet je 
er wel een studie van maken.
Zo gezegd zo gedaan.
In de afgelopen maanden heb ik een gigantische hoeveel-
heid informatie over me heen gekregen en ik weet nu 
waarom de pensioenmaterie zo ingewikkeld is.
Iedere keer als er een regeling bijkomt, wijzigt of ver-
dwijnt, is er een groep mensen voor wie dit nadelig is. 
Voor die groep wordt dan een overgangsmaatregel 
bedacht. De inkt van de wijziging -inclusief overgangsrege-
ling- is nog niet droog of er wordt al weer een nieuwe ver-
andering aangekondigd, ook weer met een reparerende 
tussenoplossing.
U begrijpt dat er in korte tijd een ingewikkelde brei ont-
staat van regelingen, aanpassingen en uitzonderingen.
Binnen het pensioengebeuren is het natuurlijk zo dat ie-
dere deelnemer   het ABP weer andere, individuele zaken 
inbrengt. Dat kan zijn: één of meerdere oude ingekochte 
pensioenen, een (of meerdere) ex-partner(s), militaire 
diensttijd of buitenlandse jaren,  ziekte of arbeidsonge-
schiktheid, kortom teveel om op te noemen.
Om het simpel te houden beperk ik me nu even alleen tot 
het ouderdomspensioen. In de opleiding behandelen we 
ook het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensi-
oen.
Geen enkel ouderdomspensioen is hetzelfde, dat weet ik 
nu echt zeker.

Leden kloppen wel eens aan en zeggen 
dan bijvoorbeeld dat de buurman die in de-
zelfde maand van hetzelfde jaar geboren is en 
hetzelfde werk gedaan heeft en toch een ander pensioen-
bedrag ontvangt.
Ik weet nu dat het (bijna) niet mogelijk is om op exact het-
zelfde ouderdomspensioen uit te komen. Kleine individu-
ele verschillen die bijvoorbeeld tot een iets hoger eindloon 
op 01-01-2004 hebben geleid, geven al een aardig verschil 
in ouderdomspensioen.

Ook zo’n aardige wetenswaardigheid; als je tussen de leef-
tijd van 15 en 65 jaar een aantal jaren niet in Nederland 
hebt gewoond gaat er per ‘buitenlands’ jaar 2% van je 
AOW af. Dat kan maken dat een verblijf van 5 jaar in een 
zonnig land zorgen voor 10 % minder AOW.
Dit betekent trouwens ook dat uw (klein)kinderen van 15 
jaar en ouder nu al bezig zijn hun AOW op te bouwen. 
Daar staan ze vast zelf niet bij stil.

Over het algemeen is het ouderdomspensioen een onder-
werp waar men zich pas mee bezig gaat houden als het 
gebruik van dit pensioen ook werkelijk in zicht is, dus als 
men de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Deze hou-
ding kunnen jongeren zich eigenlijk niet meer permitte-
ren, omdat de regelingen steeds soberder worden en men 
meer en meer voor het eigen pensioen moet zorgen.
Pensioen is dus een heel belangrijk onderwerp voor men-
sen van alle leeftijden.
Dit gezegd hebbend sluit ik af. Ik kom zeker op het onder-
werp pensioen terug.

Tja….. het woord pensioen, dat heb ik nu zelf toch ook al 
weer meer dan 20 keer gebruikt.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Maart-April 2009
Nieuwe leden:
Dhr. P. Oost - IVW
Dhr. M.P.M. van den Berg - Dienst Infrastructuur
Mw. A. Meester - Dienst Infrastructuur
Mw. M.N. Vermeulen - KNMI
Mw. J.A.C. Groenendijk - Utrecht
Mw. B. Wennekes – Janssen - Limburg
Dhr. R.D.H. Berends - Oost-Nederland
Dhr. B.K.G. Kouters - Dienst Infrastructuur
Dhr. W.P.N. Makkee - Utrecht
Dhr. J.K. van Keulen - Utrecht
Dhr. F. Bosman - Utrecht

Dhr. R. Zuidema - Utrecht
Dhr. E. Strijker - Utrecht
Dhr. J.L. Stienstra - Utrecht
Dhr. M.P. Zwiep - Utrecht
Dhr. H. Worst - Utrecht

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als 
u gaat verhuizen, als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Wijzigingen worden niet door de werkgever of het KCC 
aan de VPW doorgegeven.
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Tijdgebrek werd hierbij als meest gebruikt 
argument genoemd. Jammer, omdat juist 
de Ondernemingsraad een zinvolle invul-
ling kan geven aan het functioneren van de 
medewerkers in de organisatie. 
Ook zijn er diverse dienstonderdelen 
waar, in verband met het beperkte aantal 
kandidaten, geen verkiezingen hoefden te 
worden gehouden.
Overigens is het aantal OR-leden dat na-
mens de VPW zitting heeft in een Onderne-
mingsraad ten opzichte van 2006 ongewij-
zigd gebleven. In onderstaand overzicht 
wordt aangegeven hoe de respectievelijke 
verdeling van de zetels en diensten heeft 
plaatsgevonden.

Zetelverdeling OR  2006 2009

Dienst Infra 3 4 + 1
Oost-Nederland 4 4 gelijk
IJsselmeergbied 2 1 - 1
Utrecht 1 2 + 1
Noord-Holland 3 4 + 1
Zuid-Holland 2 1 - 1
Zeeland 3 3 gelijk
Noord-Brabant 3 1 - 2
Limburg 3 2 - 1
KNMI 2 2 gelijk
RIKZ 1 1 gelijk
Corporate Dienst 4 2 - 2
BSK 0 3 + 3
Maaswerken 0 1 + 1

Totaal aantal 31 31 gelijk
    gebleven

Duidelijk is dat de VPW er wederom in ge-
slaagd is om deskundige en gemotiveerde 
medewerkers in de Ondernemingraden 
zitting te laten nemen. Een goede zaak 
omdat de belangen van de medewerkers 
dan optimaal worden gediend. Ook is het 
een goede zaak dat de VPW thans over het 
een flink aantal directies en diensten van 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
in de Ondernemingsraden is vertegenwoor-
digd. Niet alleen bij uitvoerende diensten 
maar ook bijvoorbeeld in de Bestuurskern 
van V&W. 

Als hoofdbestuurslid 
met de portefeuille 
medezeggenschap zal 
het bij verschillende leden 
wel zijn op gevallen dat ik 
niet op OR lijst van Noord-Holland stond en 
dat heeft natuurlijk zijn redenen. Deze zal 
ik niet allemaal gaan noemen maar het be-
langrijkste vond ik dat er nieuwe en jongere 
mensen op deze lijst geplaatst moesten 
worden. Dat is echter gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Ik ben hier vorig jaar na de 
zomervakantie mee begonnen en had een 
aantal personen op het oog en daar heb ik 
zorgvuldig en rustig mee gesproken. Maar 
helaas, zoals ik eerder al heb genoemd, zijn 
persoonlijke redenen ook in Noord-Holland 
de oorzaak dat er minder kandidaten zijn 
gekomen dan ik gehoopt had. Ook wer-
ken veelal beide partners en bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof, parttime werkweek e.d.  
zorgen er voor dat het lastig is voor betrok-
kenen om zich kandidaat te stellen. Maar 
niet getreurd, het is in ieder geval gelukt in 
Noord-Holland want we zijn zelfs de groot-
ste fractie geworden en dat is natuurlijk 
smullen. Ja, klinkt wel een beetje.... maar ik 
moest dit toch even kwijt.
Zoals velen van u weten loop ik al heel wat 
jaartjes mee. Ik ben mijn bondscarrière bij 
de afdeling IJmuiden van de toenmalige 
EMM begonnen als afdelingsvoorzitter en 
nu al wat jaartjes in het Hoofdbestuur van 
de VPW werkzaam. Dat heb ik met veel 
plezier en steun van de andere bestuursle-
den gedaan. Een aantal dingen die goed 
zijn blijven hangen zijn, o.a. de acties van 
“bestek 81” waarbij er 5 % loon ingele-
verd moest worden waartegen wij hebben 
geprotesteerd op de Dam in Amsterdam 
en natuurlijk de laatste CAO-actie op het 
Malieveld in Den Haag wat uiteindelijk een 
goede CAO heeft opgeleverd die, ondanks 
de economische crisis onverkort wordt 
uitgevoerd. Jullie begrijpen het al, er is een 
tijd van komen en een tijd van gaan, deze 
is nu voor mij gekomen en ik treed terug 
uit het Hoofdbestuur. Dit is niet zo gemak-
kelijk als het lijkt, maar ik geef nu mijn 
privé-leven de hoogste prioriteit. Lekker 
genieten van onze caravan, wandelen, fiet-
sen en zingen in plaats van stukken voor 
welke vergadering dan ook doornemen.
Ik wil jullie op deze wijze allemaal bedan-
ken voor het vertrouwen en de steun die er 
aan mij gegeven is. Het gevoel van gebor-
genheid in het VPW-nest zal altijd blijven.

Groetjes aan allemaal, 

Geert Jan Ebbinge

Na de hektiek, even rust en het afscheid:
Door de verkiezingscommissie van de VPW zijn de voorbereidingen voor 
de Ondernemingsraadverkiezingen 2009 vroegtijdig gestart. Veel ener-
gie is gestoken in het benaderen van leden die op de diverse kieslijsten 
geplaatst wilden worden. Veel huidige Ondernemingsraadleden heb-
ben aangegeven zich weer beschikbaar te stellen. Ook is actief gezocht 
naar nieuwe leden omdat het goed is om regelmatig nieuwe leden in de 
Ondernemingsraden te laten plaatsnemen. Hierdoor wordt voorkomen 
dat de Ondernemingsraden gevormd worden door weliswaar deskun-
dige, maar ook steeds dezelfde leden. Dit is helaas niet helemaal gelukt 
omdat gebleken is dat veel medewerkers zich zelf niet in staat achten 
om als OR-lid te functioneren. 
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Even Voorstellen
De redactie van VPW-Nieuws is al enige tijd op zoek naar 
correspondenten die bereid zijn om op regelmatige basis 
een artikel te schrijven of een interview af te nemen. Tot 
genoegen van de redactie heeft mevrouw Ria Kauwenberg 
zich onlangs bereid verklaard om deze taak uit te voeren. 
Onderstaand een korte introductie van Ria.

Ria van der Weerden werd op 10 september 1950 geboren 
in het Belgische plaatsje Ougré gelegen vlak bij Luik. Als 
eerste kind van  Nederlandse schippersouders, die toevallig 
in België lagen toen zij zich aankondigde. Later zouden er 
nog 10 kinderen volgen, dus ze is nooit echt alleen ge-
weest. Het was een druk en gezellig huishouden. In 1959 
ging Ria samen met haar zusje Tonia naar een schippersin-
ternaat in Maastricht om de lagere school te gaan volgen. 
In 1963 werd deze schoolperiode voortijdig afgebroken 
omdat de geboorte van haar broertje, het 9 de kind, niet 
helemaal goed verliep voor de moeder. Ria besloot dat zij 
lang genoeg op school had gezeten en het huishouden 
ook aan boord wel kon leren. In 1965 ging het hele gezin 
aan wal wonen omdat een van de broertjes ziek werd van 
heimwee. Ze heeft 2 jaar hele dagen thuis geholpen om 
de kinderen groot te brengen en was daar in 1967 niet 
meer echt tevreden mee. Daarom nam zij een baantje 
aan bij een bakker in Maasbracht en ging daar voor halve 
dagen in het huishouden werken. In 1968 leerde zij haar 
huidige man Ad Kauwenberg kennen waar zij in 1971 mee 
trouwde. Elf maanden later kregen zij een baby. Een meisje 
Lilian en 4 jaar later een jongen Erwin. Inmiddels liep het 
werk van Ad af  bij de Firma waar Ad voer in de buurt van 
Maasbracht en besloten zij samen op een schip te gaan 
varen. Verschillende schepen passeerden de revue tot zij in 
1982 besloten zelf een schip te kopen. Dit was net in een 
crisistijd en het was hard werken en varen om het bedrijf 
boven water te houden. De kinderen gingen in Maasbracht 
naar het internaat en al bij al waren het leuke en gezellige 
tijden. Ondanks het zware werk en de lange dagen. In het 
weekend probeerde ze er altijd alles aan te doen om leuke 
dingen met de kinderen te kunnen doen. Tot in 1987 bleek 
dat het met Erwin de zoon toch niet goed ging op het 
internaat en heel veel last van heimwee had. Ria ging toen 
met de kinderen aan wal wonen en Ad ging verder alleen 
varen op een sleepboot. 

Aan wal 
Na eerst een paar maanden in Heel in een caravan ge-
woond te hebben, vonden Ria en Ad al snel een huis in 
Maasbracht en begon het wal leven. Vooral voor Ria en de 
kinderen, want Ad voer de hele week en was de week-
einden thuis. Dat was wel even wennen. Eerst waren de 
kinderen door de week niet thuis en nu waren de ouders 
door de week niet samen. Na verloop van tijd kreeg Ad 
met zijn duwboot werk in de buurt van Maasbracht en 
was hij bijna iedere avond thuis. Maar Ria begon zich te 
vervelen en hoorde tijdens een radio programma dat zij 
eventueel een cursus kon volgen om zo aan een baan te 
komen. Deze cursus was voornamelijk bedoeld voor men-
sen die vroeger hun school niet hadden afgemaakt en nu 
weer verder wilden. Zij heeft zich aangemeld en kon een 
opleiding gaan volgen als administratief medewerker. Ria 
heeft hier voor gekozen om zo ook wat makkelijker met 

de boekhouding van hun eigen bedrijf uit de voeten te 
kunnen en zo te besparen op de kosten van de accountant. 
Na drie jaar was de cursus afgerond en had zij een diploma 
boekhouding op zak. Toen kwam er een nieuwe uitdaging; 
een Café gelegen aan de haven kwam vrij en Ad en Ria wil-
den daar graag beginnen als uitbaters. Daarvoor moesten 
weer papieren gehaald worden. Een diploma cafébedrijf 
en een middenstand diploma waren nodig. Ria meldde zich 
in Sittard aan voor de cursus Cafébedrijf en had geluk dat 
zij gelijk kon starten. Deze cursus duurde 9 weken en was 
net van start gegaan. Een dag voor de opening van hun 
eigen café, ontving zij haar diploma “Cafébedrijf” en voor 
het halen van het middenstand diploma kreeg zij van de 
gemeente een jaar de tijd. Vijf jaar heeft zij door de week 
het Café gedraaid terwijl Ad bleef varen. In de weekeinden 
deden zij het samen het werk in het café. Het was hard 
werken want het was een druk café met veel bezoekers. 
Vooral op zaterdag avond. Na vijf jaar moest het huurcon-
tract verlengd worden en ging de huur zo ver omhoog dat 
ze er mee gestopt zijn. Ook omdat bleek dat Ria een vorm 
van reuma bleek te hebben die voor steeds meer proble-
men begon te zorgen. Samen met een torenhoge huur was 
het niet mogelijk om een hulpje aan te nemen. Ria is toen 
als administratief medewerker gaan werken in een bedrijf 
in Geldrop en heeft dat gedaan tot zij twee jaar terug niet 
meer in staat was om lang achter de computer te zitten en 
noodgedwongen werd afgekeurd.

Doorgaan is haar motto
Al snel deed zich de gelegenheid voor om stukken te gaan 
schrijven voor de ‘Scheepvaartkrant’. Bovendien kon ze zich 
daar ook uitleven met een van haar hobby’s namelijk foto-
graferen. Dit werk kan ze doen in haar eigen tempo en zo 
blijft ze ook nog op de hoogte van alles wat er op scheep-
vaartgebied gebeurd, want daar blijft haar hart liggen. 
Inmiddels is ze al weer helemaal aan dat leven gewend en 
heeft het druk met verschillende hobby’s, zoals olieverf-
schilderijen maken, fotograferen en fotobewerking.  Ook 
als mede- organisator van de Maasbrachterhavendagen is 
zij bezig en achteraf begrijpt ze niet dat ze ooit tijd heeft 
gehad om te werken. Maar zo schijnt het vaak te gaan met 
mensen die denken dat hun leven niet meer verder gaat 
als je niet meer mee kunt draaien in het bedrijfsleven  zegt 
Ria nu. Ze ziet de toekomst dan ook weer helemaal zitten 
en heeft het druk met leuke en sociale activiteiten. Samen 
met haar man Ad geniet ze van hun kinderen en kleinkind 
Mika, die nu inmiddels al weer 15 maanden oud is. Ze zijn 
samen veel te vinden in het gezellige uitgaansleven en bij 
de Maasbrachterhavendagen.  Ria hoopt dit nog jaren te 
kunnen  volhouden, “want niets is zo fijn dan altijd weer 
andere mensen ontmoeten” aldus Ria.     
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Artikel

Locaties en algemene gegevens van de objecten. De plaats Heel is één 
van de oudste kerkdorpen in Midden-Limburg en is gelegen bij de Maas-
plassen, in de gemeente Maasgouw op ongeveer negen kilometer ten 
zuidwesten van de gemeente Roermond. Maasgouw is de naam van de 
gemeente die ontstaan is na de fusie van Heel, Maasbracht en Thorn per  
1 januari 2007. 

De naam Maasgouw is een samenvoeging 
van Maas en gouw. De Maas is de rivier die 
drie gemeenten met elkaar verbindt. Gouw 
betekent landstreek, zo was het Frankische 
rijk in gouwen verdeeld. Sluiscomplex Heel 
ligt aan de rand van de gemeente en be-
staat uit twee kolken. De oost- en westkolk 
zijn beiden 142 meter lang, 16 meter breed 
en hebben een drempeldiepte van 4,1 me-
ter. Het verval bedraagt 6,75 meter.
Op de foto van sluiscomplex Heel bevindt 
zich de oostkolk rechts, er liggen drie 
schepen in. De bediening wordt geregeld 
vanuit de centrale bedienruimte op het 
benedenhoofd. Dit bediengebouw is op de 
luchtfoto te zien tussen de twee bruggen. 
Vanuit de centrale bedienruimte worden 
ook sluiscomplex Roermond en sluiscomplex 
Linne bediend. Sluiscomplex Heel zorgt voor 
de verkorte noord-zuid verbinding tussen 
Belfeld en Maasbracht, waarbij de scheep-
vaart bestaat uit beroepsvaart CEMT-klasse 
Vb en recreatievaart. Sluis- en stuwcomplex 
Linne ligt hier ongeveer een halve kilometer 
vandaan, bij het buurtschap Osen. Uiterst 
rechts op de foto van sluiscomplex Heel zijn 
nog wat huizen van Osen zichtbaar. De kolk 
van sluiscomplex Linne is 242 meter lang en 
16 meter breed. Sluiscomplex Linne heeft 
één kolk die in tweeën te verdelen is. Een 
bovenkolk van 134 meter en een beneden-
kolk van 108 meter. Het verval bedraagt 
ongeveer 4 meter.
Sluis- en stuwcomplex Roermond bevinden 
zich op een afstand van ongeveer zeven 
kilometer ten noorden van sluiscomplex 
Heel. De kolk is 260 meter lang en 14 meter 
breed. Net als bij sluiscomplex Linne is 
hier eveneens een middenhoofd aanwe-
zig, waarbij de kolk te verdelen is in een 
bovenkolk en een benedenkolk. Het verval 
bedraagt 2,75 meter. De sluiscomplexen 
Heel, Linne en Roermond zijn erg bekend 
en geliefd bij recreatievaarders die regelma-
tig de Midden-Limburgse plassen bevaren.

Sluiscomplex Heel (Sluisweg 1 te Heel) 

Sluiscomplex Linne (Osen nabij Linne)

Stuwcomplex Linne

Ombouw van knoppen - naar beeldscherm-
bediening sluis- en stuwcomplexen Heel, 
Linne en Roermond
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Sluis- en stuwcomplex Roermond (De Weerd te Roermond)

Stuwcomplexen Linne en Roermond zijn nagenoeg hetzelf-
de. Stuwcomplex Linne bestaat uit drie stoney-openingen 
met een lengte van 17 meter ieder en een poirée-gedeelte 
bestaande uit 15 openingen met een totale lengte van 
ongeveer 60 meter. Naast een vistrap heeft stuwcomplex 
Linne een fietsbrug en een waterkrachtcentrale (eigendom 
van energieleverancier Essent). De drie stoney-openingen 
bestaan uit een onder- en bovenschuif, die zorgen voor de 
grof- en fijnregeling van het debiet en waterhoogte van het 
bovenpand. Het poirée-gedeelte bestaat uit vijftien jukken 
waartussen schuifconstructies, in drie delen, zijn bevestigd. 
Deze schuiven worden bij hoogwater handmatig met een 
speciale kraanwagen (lorrieconstructie met portaalkraan) 
gestreken en hierna opgeslagen in de schuivenloods naast 
het stuwcomplex. Het bijzondere aan stuwcomplex Linne is 
dat het poirée-gedeelte nooit opengesteld wordt voor de 
scheepvaart bij hoogwater omdat de fietsbrug niet ver-
wijderd kan worden. Stuwcomplex Roermond heeft twee 
stoney-openingen met een lengte van elk 17 meter en 
een poirée-gedeelte bestaande uit 17 openingen met een 
totale lengte van ongeveer 68 meter. Het poirée-gedeelte 
van stuwcomplex Roermond wordt wel opengesteld voor 
scheepvaart bij hoogwater. Naast stuwcomplex Roermond 
ligt ook een vistrap.

Historische achtergrond
Sluiscomplex Heel is met de aanleg van het Lateraalkanaal 
in 1972 in gebruik genomen. In de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw is de bediening van het bovenhoofd verplaatst naar 
het benedenhoofd met daarbij de invoering van cameratoe-
zicht. Het voormalige bediengebouw aan het bovenhoofd 
is ‘onthoofd’ (voormalige bedienruimte afgebroken) en 
bevindt zich op de foto van sluiscomplex Heel halverwege 
het middeneiland.
Sluiscomplex Linne is in 1926 aangelegd en sluiscomplex 
Roermond is in 1927 aangelegd. In 1992 zijn de lokale be-
dieningen van de sluiscomplexen Heel, Linne en Roermond 
en de stuwcomplexen Linne en Roermond gecentraliseerd 
in sluiscomplex Heel. Stuwcomplexen Linne en Roermond 
zijn rond 1926 gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog zijn 
van beide stuwcomplexen de loop- en stuwbruggen zwaar 
beschadigd door bombardementen en het aanbrengen van 
explosieven. Na de oorlog zijn de stuwcomplexen eind jaren 
’40 herbouwd.

Project voorbereiding / uitvoering vervangen bediening en 
besturing
Dit project is omschreven als ‘het vervangen van de bedie-
ning- en besturing van sluiscomplex Heel, sluis- en stuwcom-

plex Linne, sluis- en stuwcomplex Roermond’.
Het doel van de vernieuwing van de bedieningsinstallatie 
is het realiseren van beeldschermbediening voor de sluis-
complexen, dit was conventionele bediening (meer bekend 
als ‘drukknop bediening’), waarbij uniformiteit in de wijze 
van bedienen van de complexen tot stand dient te worden 
gebracht.
Het doel van de vernieuwing van de besturingsinstallatie is 
vervanging van de bestaande, sterk verouderde besturings-
installatie en het aanpassen van de besturing aan de nieuw 
te realiseren beeldschermbediening.
De bestaande PLC’s (Programmable Logic Controller, het 
‘hart’ van de elektrotechnische besturingsinstallatie) waren 
uit de tijd dat Heel, Linne en Roermond zijn gecentraliseerd 
in 1992.

Oorspronkelijk zou het project al in 2006 uitgevoerd wor-
den. Halverwege 2006 was het eerste Programma van Eisen 
(hierin staat omschreven wat er gebouwd moet worden) 
gereed. Door diverse oorzaken, voornamelijk financiële, 
is dit pas halverwege 2007 verder opgepakt. In september 
2007 heeft Waterdistrict Roermond Maas, de beheerder van 
de betreffende objecten, aan de afdeling Realisatie Infra-
structuur Limburg de opdracht gegeven om dit project op 
de markt te zetten.

Door de afdeling Realisatie Infrastructuur is een bestek 
en functioneel- en technisch programma van eisen opge-
steld conform de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat 
opgesteld. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat niet meer 
exact voorschrijft ‘wat’ en ‘hoe’, maar alleen eisen aanle-
vert waaraan de uiteindelijke installatie dient te voldoen. 
Voor de door de opdrachtnemer te realiseren systemen en 
installaties dient dit door hem te worden uitgewerkt tot 
een uitvoeringsontwerp. Dit uitvoeringsontwerp wordt 
door het projectteam (contractmanagers en technisch 
adviseur) beoordeeld op kwaliteit, inhoud en haalbaarheid. 
Na goedkeuring kan de opdrachtnemer beginnen met de 
uitvoering.

In de tweede helft van 2008 is de bestaande ‘drukknop 
bediening’ van de sluiscomplexen Heel, Linne en Roer-
mond in het centrale bediengebouw van sluiscomplex Heel 
vervangen door beeldschermbediening. Ook is de gehele 
besturingsinstallatie van de betreffende sluiscomplexen en 
de stuwcomplexen Linne en Roermond vervangen.

Techniek
Voor de te vernieuwen besturingen (PLC-installaties) wordt 
een afschrijvingstermijn van maximaal tien jaren aangehou-
den. De levensduur van de PLC’s uit 1992 was technisch en 
economisch ruim overschreden. Het verkrijgen van reserve-
materialen, nodig bij vervanging na een storing, werd een 
probleem.
Naast de reden voor het verkrijgen van een betrouwbare 
en kwalitatief betere bediening- en besturingsinstallatie, 
levert dit project meer voordelen op, zoals het verkrijgen 
van een eenvoudigere bedieningswijze voor het bedienend 
personeel. De bediening door middel van ‘drukknoppen’ 
wordt vervangen door een ‘SCADA-bediening’. Dit staat 
voor Supervisory Control And Data Acquisition, zeg maar 
beeldschermbediening met behulp van een computermuis.
Ook het ‘upgraden’ van de bedienings- en besturingsinstal-
latie naar de laatste stand van de techniek is een belangrijk 
voordeel. Door dit ‘upgraden’ zijn de installaties ‘voorbe-
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reid’ op de komende projecten ‘Kolkverlenging Oostsluis 
Heel van 142 meter naar 225 meter’ en ‘Regio Centrale 
Zuid’. Dit zijn twee projecten die binnenkort van start gaan.

Bij project ‘Kolkverlenging Oostsluis Heel’ is sinds eind vorig 
jaar de opdrachtnemer gestart met de voorbereidingen. Dit 
houdt in het verlengen van één van de twee kolken (oost-
kolk bovenhoofd) van sluiscomplex Heel samen met één 
van de drie kolken van zowel sluiscomplexen Maasbracht en 
Born. De kolklengte voor zowel nieuwe sluiskolken als van 
te vervangen bestaande kolken moet conform de RVW2005 
(Richtlijnen Vaar Wegen) voor klasse Vb-schepen ten minste 
210 meter bedragen. Met het oog op toekomstvastheid 
en om beter aan te sluiten bij de andere vaarwegen in het 
Europese hoofdvaarwegennet, is besloten om de lengte van 
de te verlengen kolken van de sluiscomplexen Born, Maas-
bracht en Heel vast te stellen op 225 meter.

Project ‘Regio Centrale Zuid’ houdt in het centraliseren van 
de bediening van diverse brug-, duiker-, gemalen, sluis- 
en stuwcomplexen in één nieuw te bouwen centrale te 
Maasbracht. Het betreft het centraliseren van de bedienin-
gen van sluis- en stuwcomplex Borgharen, sluiscomplex en 
voedingsduiker Bosscherveld, St. Servaesbrug te Maastricht, 
sluiscomplex en pompgemaal Maasbracht, sluiscomplex en 
pompgemaal Born, sluiscomplex Heel, sluis- en stuwcomplex 
Linne, sluis- en stuwcomplex Roermond en sluis- en stuw-
complex Belfeld.

Werkzaamheden
In hoofdlijnen bestonden de werkzaamheden uit het engi-
neeren, realiseren en bedrijfsvaardig opleveren van:
•	 aanpassen	van	de	besturingsinstallaties;
•	 realiseren	van	beeldschermbediening	voor	sluiscomplex	

Heel, sluiscomplex Linne en sluiscomplex Roermond;
•	 vervangen	van	de	PLC-besturingen;
•	 renoveren	van	de	bestaande	bedienlessenaars	op	de	

sluiscomplexen Linne en Roermond (geen beeldscherm-
bediening ter plaatse maar aanpassing van de druk-
knopbediening);

•	 uitbreiding	van	de	camera’s	op	sluiscomplex	Heel	in	
verband met de mogelijkheid van bediening via hoof-
den- en/of kolkenbediening (voorheen alleen hoofden-
bediening);

•	 het	vervangen	van	alle	coaxverbindingen	in	de	grond	
tussen de verschillende objecten door glasvezelverbin-
dingen.

Terugblik en voortgang
In de tweede week van 2008 waren de eerste inlichtingen 
van dit werk. Hier konden geïnteresseerde aannemers 
vragen stellen. Er waren op deze dag negen partijen met 
belangstelling. Na een bezichtiging op de betreffende sluis-
complexen en een tweede inlichtingenronde in de zesde 
week van 2008 waren er nog maar twee partijen over. De 
rest had zich teruggetrokken, voornamelijk door de grote 
tijdsdruk waarin het project uitgevoerd moest worden. Zo 
was de oplevertermijn op 31-12-2008, dit werd door diverse 
aannemers als niet realiseerbaar beschouwd. Deze datum 
was afgesproken met de projectorganisatie Maaswerken en 
had te maken met de projecten ‘Kolkverlengingen te Heel, 
Born en Maasbracht’.
Eind februari 2008 was de laagste inschrijving van de firma 
Istimewa Elektro uit Vlissingen. Het werk werd aan hen 
gegund. Meteen werd door deze firma begonnen met het 

inrichten van de ‘bouwketen’ ter plaatse en het maken 
van engineeringtekeningen, nodig voor de ombouw. Door 
de reisafstand Vlissingen-Heel werkten de monteurs van 
Istimewa Elektro van maandag tot en met donderdag, mini-
maal tien uren per dag. In deze periode verbleven ze in een 
lokaal pension. Hierdoor waren ze op vrijdag vrij en hadden 
een ‘lang’ weekend thuis.

De firma Istimewa Elektro deed precies wat RWS van hun 
verlangde en dit zelfs binnen de tijd! Een en ander had ook 
te maken met het feit dat de uitvoerder vele jaren voor de 
Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Dienst van 
Directie Zeeland had gewerkt en daarmee heel goed wist 
wat nodig is om op sluis- en stuwcomplexen te werken. Niet 
alleen qua veiligheid, maar ook bijvoorbeeld qua beschik-
baarheid van de overige installaties. Tijdens de werkzaam-
heden ging het schutproces gewoon door.

Tijdens graafwerkzaamheden werd een belangrijke tele-
foonkabel doormidden getrokken, bijna ‘traditie’ met dit 
soort grote werken, waardoor het Nautisch Centrum, gele-
gen op het terrein van sluiscomplex Heel, enige uren tele-
fonisch onbereikbaar was. Afgezien van dit soort ‘details’ 
(sorry voor de lezers, die werkzaam zijn op het Nautisch 
Centrum!) liep voor de rest alles redelijk gesmeerd.

Het regelen van de benodigde stremmingen heeft veel 
voeten in aarde gehad omdat de in het bestek vermelde 
maximale stremmingsduur van zeventien kalenderdagen 
per sluiskolk naderhand door de Nautische afdeling van 
het Waterdistrict Roermond Maas te lang werd bevonden. 
Dit had te maken doordat er tegenwoordig niet meer 
wordt gesproken over stremming maar over hinder voor de 
scheepvaart. Na aanpassing van de planning (stremmings-
duur teruggebracht naar twaalf kalenderdagen) door de 
opdrachtnemer kon begonnen worden met de werkzaam-
heden.

Vermeldenswaardig is dat toen Istimewa Elektro een gat 
tussen twee verdiepingen van het centrale bediengebouw 
wilde boren om kabels door te voeren, we er met z’n allen 
achterkwamen dat dit gebouw stamt uit de tijd van de 
‘koude oorlog’. Dus niet alleen kogelwerend glas, maar ook 
extra grote wapeningsijzers in het beton. Dat hebben de 
mensen op bediening op dat moment geweten. Na enige 
uren geluidsoverlast, en een kapot geboord speciaal beton-
boor van bijna duizend Euro, was het gat dan toch eindelijk 
klaar.

Nieuwe bedienlessenaars in opbouw bij de opdrachtnemer
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De ‘oude’ bediening bestaande uit drukknoppen, werd 
binnen een aantal maanden vervangen door een splinter-
nieuwe bediening. Geen ‘ouderwetse’ drukknoppen meer 
maar moderne muisbediening. De oude bedienlessenaars 
werden vervangen door elektrisch in hoogte verstelbare 
exemplaren. De bestaande bedienmonitoren, welke pas een 
aantal jaren oud waren, werden opnieuw opgehangen aan 
een nieuwe constructie en de verlichting werd aangepast 
aan de veranderde situatie. Door dit alles is de bedienruim-
te flink veranderd. Er is veel meer ruimte gecreëerd door-
dat bijvoorbeeld diverse elektrotechnische installatiedelen 
welke voorheen onder de bedienlessenaars waren geïnstal-
leerd, nu verplaatst zijn naar de centrale elektro-ruimte in 
de kelder van het centrale bediengebouw.
Voorheen was in Heel alleen hoofdenbediening mogelijk, 
nu is er de mogelijkheid van hoofdenbediening en éénkolk-
bediening. Dit houdt in dat de medewerkers van bediening 
afhankelijk van de omstandigheden, zoals aanbod van 
scheepvaart, een keuze kunnen maken uit de bedienwijze.

Ombouw sluiscomplex Heel 

Nieuwe situatie sluiscomplex Roermond

Gereed
Op dinsdag 23 december 2008 vond de oplevering plaats. 
Behoudens een aantal restpunten is het werk opgeleverd. In 
het algemeen is Rijkswaterstaat tevreden met de behaalde 
resultaten. De kosten van het gehele project waren onge-
veer twee miljoen Euro.

Nieuwe situatie beeldscherm bediening sluiscomplex Heel afvaart 

Nieuwe situatie bedienopstelling

Projectresultaat
De projectdoelstelling heeft als uiteindelijk resultaat geleid 
tot:
•	 een	volledig	gerenoveerde	bedienings-	en	besturingsin-

stallatie welke past in deze moderne tijd;
•	 in	de	markt	gangbare	bedienings-	en	besturingsinstalla-

ties die eenvoudig onderhoudbaar zijn;
•	 de	sluis-	en	stuwcomplexen	zijn	voorbereid	op	de	projec-

ten ‘Kolkverlenging’ en ‘Regio Centrale Zuid’;
•	 een	tevreden	klant,	Waterdistrict	Roermond	Maas,	die	

gebruik kan maken van een uniforme en gebruikers-
vriendelijke bedieningswijze.

Dankwoord
Met dank aan de volgende personen werkzaam bij Rijks-
waterstaat Limburg: Eef Hegeman (Project Manager), Paul 
Beckers (Contractmanager), Gerard Meerten (vervangend 
Contractmanager), Wim de Loeij (Technisch adviseur), Theo 
Driessen (contactpersoon op bediening sluiscomplex Heel), 
Ron van Oerle (voor zijn inbreng in de monitorenopstel-
ling op bediening sluiscomplex Heel) en Henry Veugelers 
(objectchef complexen Heel, Linne en Roermond). Dank 
aan de projectleiders van Istimewa Elektro: Maykel van 
den Boogaard en Peter Busé. Als laatste mijn dank aan alle 
medewerkers en medewerksters van sluiscomplex Heel voor 
hun geduld en hun bijdrage aan de uitvoering.

Tenslotte
Geïnteresseerd geraakt in meer gegevens over o.a. sluiscom-
plex Heel, kijk dan ook eens op www.binnenvaartinbeeld.
com. Dit is dé site met alleen maar schepen, sluizen en 
bezienswaardigheden met als thema binnenvaart in het bin-
nen- en buitenland.

Marcel Hollanders
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bouwt aan Nederland…

Ouderen?
De creditcrisis blijft de gemoederen bezighouden. Niet al-
leen in de financiële wereld, ook bij ons, degene die niet 
alleen “van Drees trekken” maar daar ook nog een aan-
vullend pensioen bij hebben. Ons ABP-pensioen. Ik schrijf 
dit wel onder het kopje ouderen, maar nu, zeker nu, is 
het ook van belang voor de werkende collega,s binnen de 
overheidsorganisaties. Vandaar deze keer het vraagteken 
bij het kopje “Ouderen”. Want wat is het geval. Omdat de 
dekkingsgraad va n het ABP ruimschoots onder het vereiste 
minimum is geraakt, heeft het bestuur van het ABP onder 
andere besloten om gedurende 5 jaar niet te indexeren. 
Dat houdt simpelweg in dat verhoging van de salarissen 
niet wordt meegenomen in de pensioenen. Nu niet, maar 
ook van de pensioenen in de toekomst niet. Dat betekent 
dat wij, als “Drees en ABP-trekkers” geen inflatiecorrectie 
krijgen maar dat ook de werkenden bij de huidige opbouw 
van hun pensioenaanspraken geen indexatie hoeven te 
verwachten over deze periode. Een periode die naar het 
zich laat aanzien duurt tot 2012. Tenzij de beurs of de 
rente krachtig aantrekt natuurlijk. De verwachting van het 
Bestuur van het ABP is dat het Herstelplan binnen vijf jaar 
de dekkingsgraad weer op het minimaal vereiste niveau van 
105% brengt. Het Bestuur heeft de periode gebruikt van 
vijf jaar die onze Minster van Sociale Zaken heeft gesteld 
om de zaken via het Herstelplan weer op orde te brengen. 
Maar wel met ook een verhoging van de pensioenpremie. 
Daarom juist nog meer het vraagteken bij het kopje. Want 
die premieverhoging treft alleen degene die premie betalen 
en niet de gepensioneerden. Dat wil zeggen, degene die 
volledig pensioen hebben, want zelf voel ik het ook dubbel 
in mijn portemonnee. Zij het voor vijftig procent.
Die premieverhoging treft natuurlijk niet alleen ons, maar 

vanwege het feit dat onze werkgever, 
de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties, zeventig pro-
cent van de premie betaalt zou zij het 
zwaarst getroffen zijn. Dat is ze zich 
terdege bewust want ze heeft al aan-
gekondigd dat ze daar niet mee ak-
koord gaat. Voor haar zou dat een extra 
uitgave van ongeveer vijfhonderd miljoen 
zijn. Zegt ze. Dat wil ze niet. Kan ze niet zegt 
ze, vanwege de financiële beperkingen die Minister Bos 
heeft opgelegd. Ze moet het binnen haar eigen begro-
ting oplossen. Dus…ambtenaren ontslaan zegt ze. Of dat 
helpt? Of ze dat kan? Er ligt nog een taakstelling van totaal 
13.000 ambtenaren die voorlopig nog niet is afgerond. Dat 
moest een besparing opleveren van zevenhonderdenvijf-
tig miljoen. Nog eens acht- tot negenduizend ambtenaren 
weg???  Volgens mij gaat dat niet lukken. Voor mevrouw 
Ter Horst zou er dan nog maar één alternatief overblijven. 
Voorstellen aan het ABP om de pensioenen te verlagen. Het 
ABP bestuur zal zich overigens van dergelijke voorstellen 
niets aantrekken. Immers het bestuur heeft besloten om het 
Herstelplan uit voeren zonder vermindering van de pensi-
oenen. Dus….mevrouw Ter Horst, verzin maar wat anders. 
Laat uw collega Bos maar de  banken onder druk zetten om 
een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het probleem 
waar zij mede oorzaak van zijn. Laat zij de economie maar 
een duw geven door kapitaal aan bedrijven te verschaffen 
zodat de economie weer gaat draaien. Geld moet rollen is 
toch een bekend gezegde???  Dan stijgt de AEX-index en 
stijgt ook het dekkingspercentage van ons ABP. Dan hoeven 
wij ook niet zolang onze broekriem aan te halen en onze 
werkende collega’s in de toekomst ook niet.

Aat Hoogstraten
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Zeer regelmatig word ik benaderd door leden met de 
vraag op welke wijze de juridische ondersteuning van 
de VPW zich onderscheidt met bijvoorbeeld een rechts-
bijstandverzekering. Dit is natuurlijk een zeer legitieme 
vraag omdat er inderdaad door verzekeraars veelvuldig 
reclame mee wordt gemaakt.
Het is dan ook goed om mijn antwoorden op bovenstaan-
de vraag eens op schrift te stellen zodat een ieder dit kan 
lezen.

Onderdeel van de ondersteuning van de leden is het advi-
seren en zo nodig juridisch bijstaan bij arbeidsgeschillen. 
Hierbij wordt altijd als eerste geprobeerd om via onder-
handeling of bemiddeling tot een oplossing te komen. De 
praktijk leert dat het oplossen van een geschil via onder-
handeling of bemiddeling de meest duurzame oplossing 
is omdat de relatie werknemer werkgever daardoor niet 
beschadigd raakt. Om dit op een adequate wijze uit te 
kunnen voeren is een goede kennis noodzakelijk van de 
organisatie en structuur waarin de werknemer werkzaam 
is. Deze kennis beperkt zich niet tot alleen arbeidsrech-
terlijke deskundigheid maar betreft vooral ook kennis 
over de arbeidssituatie zoals roosters, lokale afspraken, 
persoonlijke situatie en dergelijke. Hier is gelijk het eerste 
verschilpunt tussen de vakorganisatie VPW en een rechts-
bijstandverzekering aan de orde. 
De VPW is in detail op de hoogte van de organisatie en 
de structuur waarin de werknemer werkzaam is. Tevens is 
de VPW in staat om via haar overlegstructuur (korte lijnen 
met de werkgever) snel en adequaat een probleemanalyse 
uit te voeren en vervolgens een oplossing bespreekbaar te 
maken. Deze mogelijkheid heeft een verzekeraar vrijwel 
niet waardoor deze is genoodzaakt om relatief formeel 
het geschil te behandelen. Veelal wordt dan een juridische 
aanpak  gekozen. Het nadeel van deze aanpak is dat de 
specifieke expertise op het gebied van de organisatie en 
ook het ambtenarenrecht soms onvoldoende aanwezig 
is waardoor het resultaat niet optimaal is. Helaas zijn er 
praktische voorbeelden waar uit dit blijkt. 
Wel is het zo dat een rechtsbijstandverzekering niet alleen 
geldig is voor arbeidsgeschillen maar ook ingezet kan wor-
den bij private juridische geschillen. Deze ondersteuning 
wordt door de VPW thans deels ook geleverd in de vorm 

van een eenmalig juridisch advies.
Momenteel wordt onderzocht of 
er voor de VPW-leden een uitbrei-
ding van de private rechtsbijstand 
kan worden geleverd. Hiertoe is uw 
bestuur in onderhandeling om te bezien 
in welke vorm en kosten deze ondersteuning geleverd kan 
worden. Dit heeft er toe geleid dat er thans een mogelijk-
heid is om de VPW-leden de onderstaande diensten als 
uitbreiding aan de huidige diensten te kunnen leveren.

1. Ondersteuning bij geschillen bij bewoning (huurge-
schillen bijvoorbeeld).

2. Ondersteuning bij geschillen bij de aan- of verkoop van 
een woning.

3. Ondersteuning bij geschillen bij pensioenuitvoering.
4. Ondersteuning bij consumentenkwesties met een 

belang hoger dan € 180, -

Deze diensten kunnen worden geleverd onder de voor-
waarde dat een VPW-lid recht heeft op 10 uur gratis 
dienstverlening per jaar. Uit ervaringen elders met deze 
ondersteuning blijkt, dat in verreweg de meeste gevallen 
dit voldoende is om het geschil te beslechten. 

Wanneer er voor de behandeling van het voorgelegde 
probleem meer tijd nodig is dan de al gebruikte gratis 
uren, dan heeft het lid voor alle nog te leveren uren recht 
op een zeer gereduceerd tarief. Dit tarief is gelijk aan de  
geldende vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. 
Deze vergoeding bedraagt op dit moment € 107,02 exclu-
sief 5% opslag. 
Met deze toevoeging aan de huidige juridische ondersteu-
ning, is de VPW in staat om uw belangen nog beter te be-
hartigen en bent u verzekerd van deskundige ondersteu-
ning op een breed gebied. In deze roerige economische 
tijden is dat een prima mogelijkheid om uw lidmaatschap 
van de VPW nog aantrekkelijker te maken.
Uw bestuur zal u op korte termijn over de voortgang 
informeren.

Paul van Es

Rechtsbijstand en verzekeringen

Ingezonden stuk
 
Beste meneer Hoogstraten, 
Met veel instemming heb ik uw artikel in VPW nieuws gelezen, waarin u wijst op het gemis van ons voormalige blad 
“Profiel”.
U heeft heel goed verwoord wat velen van ons gevoelen.
Ik lees uw artikeltjes altijd graag, omdat u op een eenvoudige manier onderwerpen behandelt die ons allemaal raken.
Ik hoop nog lang van uw stukjes te mogen genieten.
 
Groeten,
Hans Sander (ex-medewerker meetdienst dir. ON)
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Interview

Bruynes was 1 juni 2008 50 jaar lid van de EMM/VPW, daarom gingen mijn man en ik op weg naar Nunspeet, waar we 
opgewacht werden met lekkere koffie en appeltaart.

De heer J. Bruynes, 
50 jaar lid EMM/VPW

Om het ijs te breken drinken we dan eerst een kopje kof-
fie alvorens de foto wordt gemaakt door mijn man en ik 
daarna het interview afneem. Want veelal ken ik de men-
sen niet waar we naar toe gaan. Zo ook in dit geval.
Bruynes  is in april 1958 in Elburg aangenomen om bij 
“Het Spijk” als waker bij graafwerk toezicht te houden. In 
oktober 1958 moest hij in militaire dienst, in 1960 kwam 
hij terug bij de Rijkswaterstaat. Hij werd belast met toe-
zicht op de werken. 
Er kwam een vacature als opzichter D, Bruynes had een 
sollicitatie- gesprek in Lelystad, hij werd gefeliciteerd want 
hij had de functie. 
Hij kwam bij de wegenaanleg, eerst polderweggetjes en 
later steeds bredere wegen. Bruynes solliciteerde weer 
voor een hogere rang in Zwolle, hij kon daar opzichter C 
worden, maar ze lieten hem niet gaan. 
Hij kreeg die rang ook op zijn toenmalige werkplek. Hij 
werd mede belast met de aanleg van het oefencircuit in 
Lelystad van de politie. Dat was een prachtige tijd. 
Hij leerde nog steeds, toen hij klaar was met de studie 
werd Bruynes uitgeleend aan de directie Gelderland voor 
de aanleg van op- en afritten. 
Weer later werd Bruynes tewerkgesteld bij de aanleg 
van de A27. Voorbereiden en uitvoeren van het werk. Er 
was veel nachtwerk bij, veel uitzetten en aanleggen van 
nieuwe wegen. Kilometers loopwerk kwam daar bij kijken, 
vooral bij de aanleg van de rijksweg A50.

Na 42 jaar actieve dienst is Bruynes met vervroegd pensi-
oen gegaan.
Bruynes en zijn vrouw zijn in  1961 getrouwd, er was nog 
woningnood. Ze kwamen eerst in een zomerhuisje in de 
polder. Een ingenieur heeft toen  voor een echt huis ge-
zorgd in Elburg, later in Lelystad.  
De gezondheid van mevrouw liet te wensen over, de 
huisarts vertelde dat zij heimwee had. Dat kon ze zelf niet 
geloven. Door woningruil kwamen ze terug in Nunspeet. 
alle klachten waren over, dus toch. Zij wonen er nu 34 jaar 
met alle soorten van genoegen.
Zij hebben samen 3 kinderen gekregen, in 1964, 1967 en 
1971, 2 meisjes en 1 jongen, ze hebben inmiddels 2 klein-
kinderen. 
Zij zijn trots op al hun kinderen, maar vooral op de jongste 
dochter en zoon, die hebben namelijk een goed lopend 
restaurant in Nunspeet kunnen overnemen. Wij hadden 
daar, tijdens het doen van interviews, al eens gegeten en 
waren dat ook nu weer van plan. 
Bruynes heeft als hobby’s puzzelen, grote doorlopers, en 
koken. Mevrouw doet vrijwilligerswerk in het verpleeghuis 
waar haar moeder de laatste jaren, zij is in de negentig 

geworden, heeft doorgebracht. Zij vindt het heel leuk 
werk en is dat blijven doen, wanneer ze dan thuis komt 
staat het eten op tafel. Bruynes snijdt ook iedere dag een 
aantal sneetjes brood klein voor de vogeltjes in zijn tuin, 
dat vindt hij zo’n mooi gezicht, al die verschillende soorten 
vogeltjes. 
Zij gaan ook graag op vakantie, ze zijn bijna overal 
geweest in Europa en niet al te ver daarbuiten, alleen in 
Italië niet. Egypte is hun favoriete land, zij zijn daar al een 
paar keer geweest. 

Bruynes heeft geen functies gehad binnen de EMM/VPW.

Beste familie Bruynes, geniet nog van de jaren die komen 
gaan, met hopelijk niet al te veel mankementen. Hartelijk 
dank voor de ontvangst en het gezellige samenzijn.

Tiny Isbrücker-Klijnsmit
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Juwelen uit de oude VPW doos - Deel III

Advertenties in de EMM boekjes

In het boekje van het jaar 1917 waren de meeste advertenties gezamenlijk achterin  opgeno-
men. Een speciale plaats is ingeruimd voor de duikerapparaten van de Gebroeders Polak uit 
Rotterdam en de handelaren in scheepsbenodigdheden, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen 
van Fagg& Co te Vlissingen. Deze laatste benadrukken een prima kwaliteit, vlugge levering tegen 
concurrerende prijzen. Wat wil je nog meer???
Advertenties in verband met scheepvaartbenodigdheden zijn verder overweldigend aanwezig.
De koffiedrinkende ambtenaar wordt verzocht zijn buurvrouw het smakelijke gebruik van Buismans beste koffiemeng-
sel aan te bevelen. Het schijnt overal verkrijgbaar te zijn en maar 13 ct. voor een busje te kosten.
Hotel Albion in Vlissingen doet helemaal mee met de moderne snufjes en adverteert met  warme en kouden baden en 
elektrisch licht door het “geheele” hotel. Ook de advertenties voor oliekleding en wollen truien nemen een prominente 
plaats in. Het gaat hier om “stoere doch redelijk geprijsde kleding”.
Gezien de grote representatie van firma’s uit Vlissingen en Middelburg kunnen wij aannemen dat Rijkswaterstaat Zee-
land een bijzonder actieve afdeling van de EMM had.

In het boekje van het jaar 1925 en nog 
sterker in 1927 zijn een groot aantal adver-
tenties op gekleurd papier door het hele 
boek heen. Het was dus nu tijd voor de 
sluipreclame!
Voor prima kwaliteit en lage prijzen duikt 
Albert Heijn op. Deze latere grootgrutter 
timmerde toen al goed aan de weg met 
een aanbod van 5 % korting aan leden van 
de Centrale van Verenigingen van Perso-
neel in’s Rijksdienst.
Ook de concurrent N.V. Edah laat zich 
niet onbetuigd met filialen langs diverse 
vaarten, waar je niet alleen voor de laagste 
prijzen inkoopt, maar bovendien gratis een 
nuttig en fraai cadeau ontvangt.
Firma Buisman is in deze jaren nog steeds 
van de partij en deze keer met het advies 
op de naam te letten en andere merken te 
weigeren. Zo, zo, er was dus sprake van  
opkomende concurrentie in de tussenlig-
gende jaren. De krachten van de markt 

zullen we maar zeggen!
Het valt op dat een groot gedeelte van 
de advertenties gewone huishoudelijke 
artikelen betreffen zoals boter, melk, vlees, 
kledij en meubelen met als uitsmijter diver-
se cafés. Ter ondersteuning van deze brave 
middenstanders komt in het nawoord 
in 1934, afgezien van de gebruikelijke 
bedankjes voor alle medewerking aan de 
uitgifte, bovendien de volgende passage 
voor: “Wanneer nu de adverteerders suc-
ces hebben met hunne reclame in dit jaar-
boekje, zoo kunnen we alle tevreden zijn 
die belang hebben bij deze uitgave.” 
Dat is nog eens duidelijke taal.
Bij de werkgerelateerde advertenties valt 
de aanbieding van de firma Felix Clercx in 
Helmond op. Bij deze houthandel wor-
den beslagen eiken palen en bestekhout 
verkocht die niet alleen van uitstekende 
kwaliteit zijn, maar deze firma geeft ook 
nog de dringende raad mee de prijs vóór 
de aanbesteding aan te vragen. Dat lijkt 
mij niet verkeerd.
Bergingsbedrijf W.A. Tak te Rotterdam 
blijkt van alle markten thuis te zijn tot 
het werken met ontplofbare stoffen toe! 
Sleepboten met stoompompen en duikers 
zijn steeds beschikbaar. Zo kan je als Rijks-
waterstaat nog eens uit de voeten.

De onderwerpen van de advertenties 
geven een ontwikkeling aan in de met 
de Rijkswaterstaat verbonden werk-
zaamheden. Tot mijn spijt heb ik geen 
jaarboeken van vóór 1917 kunnen vinden 
en in het “gat” tussen 1917 en 1925 is 
ook niet voorzien. In de uitgave van 1917 
zijn de zeilgerelateerde advertenties nog 
in de overhand al duikt er een enkele 
advertentie op voor de diensten van een 
motorschroefboot voor verhuizingen en 
sleepdiensten. In de jaren twintig en dertig 
zijn er veel advertenties van scheeps-
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bevrachters en scheepsbenodigdheden. De kolenhandels 
voor het grotere werk zijn in de beginperiode duidelijk in 
opkomst. Daarna verdwijnen ze naar de achtergrond om 
plaats te maken voor motoren en de daarmee gerelateer-
de benodigdheden Ook is er een duidelijke ontwikkeling 
bij de aanbieders van bouwmaterialen beginnend met 
een zeer gevarieerd keuze in stenen, zand en hout dat 
later overgaat in asfalt, cement en gewapend beton. 
In de latere uitgaven worden de advertenties van aanne-
mers en aanbieders van specifiek op de waterstaat betrek-
king hebbende werkzaamheden talrijker,  
zoals voor waterbouwkundige werken en baggerwerken, 
om maar niet de moderne wegenbouw met zijn wegbe-
bakening en verlichting te vergeten. Gelukkig blijft er 
nog steeds plaats over om de zegeningen van het Gulpe-
ner bier aan te prijzen. 

Onder de advertenties zijn ook meer sociaal getinte 
reclames. In 1927 staat bijvoorbeeld een zeer markant 
uitgebracht advertentie voor een lidmaatschap van het 
“Onderling Uitkeringsfonds bij het Overlijden” gericht 
aan “Ambtenaren en Beambten met Uwe Vrouwen”.  Het 
is de Secretaris Penningmeester F. Muijs uit Someren in 
Noord-Brabant op sluis II die deze oproep doet.
De onderlinge gedachten doet wel meer van zich horen in 
deze uitgave. Zo zien wij een  opvallend advertentie van 
de Coöperatie “Eigen Hulp” te Vianen en Vreeswijk. Deze 
vereniging meent een waardevol middel gevonden te 
hebben om de koopkracht van het loon te verhogen. 
Door lid en gebruiker te worden en bij deze aanbieder je 
brood en kruidenierswaren te kopen heb je een waarde-
vol middel om het levensonderhoud te verbeteren. Dit 
vooral als je het eigen merk “HAKA” koopt. Tja, dat zal 
wel. Ik zie deze advertentie niet terugkomen in latere uit-
gaven wat voor mij op twee mogelijkheden kan duiden; 
of deze corporatie was geen lang leven beschoren of het 
succes was zo overweldigend dat verdere reclame overbo-
dig was.  

Voor de oplettende lezer van de EMM boeken geven 
deze advertenties een maatschappelijke tijdsbeeld  van 
de wereld rond de Rijkswaterstaat. Als het ware een raam 
waardoor je zowel van binnen naar buiten kunt kijken als 
van buiten naar binnen.
Sommige noemen dit transparantie….

   Wordt vervolgd

Mr. Regitse Hoogewerff

Dubbele huldiging voor Toon Mudde
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VPW, die 
gehouden is op 28 april jl. is Toon Mudde gehuldigd in 
verband met zijn jarenlange lidmaatschap van de VPW. 
Toon is al meer dan 15 jaar erelid en heeft reeds een gou-
den speld ontvangen.

Omdat hij dit jaar 40 jaar lid is van de VPW en reeds in 
het bezit is van de daarbij behorende gouden speld heeft 
Toon nu een officiële oorkonde en cadeaubonnen ontvan-
gen. Onder luid applaus van de aanwezige leden heeft 
voorzitter Aat Hoogstraten de bijbehorende bescheiden, 
tezamen met een ferme handdruk, overhandigd. Toon 
was blij verrast met deze huldiging.

Toon was niet alleen actief voor de VPW maar fungeerde 
ook als secretaris van de Algemene Nederlandse Ouderen-
bond. Dit was reden om een Koninklijke onderscheiding 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau te verlenen. De uit-
reiking van de onderscheiding vond plaats in het gemeen-
tehuis van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Toon 
heeft deze onderscheiding ontvangen in verband met zijn 
bijzondere verdiensten aan de samenleving in het alge-

meen en de Algemene Ouderenbond en de Vakorganisa-
tie VPW in het bijzonder. Het hoofdbestuur van de VPW 
feliciteert Toon van harte met deze onderscheiding.

nieuws nieuwsnieuws 15



Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

VPW... Uw organisatie?
Natuurlijk is de VPW uw organisatie. En dat moet zij ook blijven. Daarvoor is het nodig dat de VPW de moge-

lijkheden heeft om die organisatie te zijn die zoals al meer dan 100 jaar opkomt voor de belangen van haar 

leden. Hoe meer leden de VPW heeft, hoe beter zij kan waarborgen dat die belangen in goede handen zijn. 

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum

Uw lidmaatschap alleen is niet genoeg. Meer van uw collega’s moeten niet alleen collega’s zijn bij Verkeer & Waterstaat, maar 
ook medeleden binnen een organisaties die telt, de VPW. U kunt daarvoor zorgen door uw collega’s te overtuigen dat uw VPW 
opkomt voor haar leden zoals geen enkele organisatie doet.
Op het collectieve vlak door onze inbreng binnen het Ambtenaren Centrum (neem eens een kijkje op www.ambtenarencentrum.
nl) en het rechtstreekse contact met de onderhandelaars met onze werkgever, maar ook door de Individuele Belangenbeharti-
ging. Een team van ervaren juristen staat klaar om gerezen problemen met de werkgever tot  een goed einde te brengen. Een 
goed einde voor u wel te verstaan.

U wordt daar zelf ook beter van door het feit dat uw organisatie daardoor groeit en er meer mogelijk is. En... wist u dat u voor 
ieder nieuw lid een cadeaubon krijgt?
Dus werf een lid voor de VPW en ontvang als dank voor uw inzet een cadeaubon.

AANMELDINGSFORMULIER
Naam : ____________________________________________________________________________________________________________________  M / V

 (bij gehuwde vrouwen graag de gehuwde naam en de meisjesnaam vermelden)

Adres : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (werk) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (privé) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. werk : ___________________________________________  Tel. privé : ________________________________________________________

Mobiel nummer : ___________________________________________________________________________________________________________________________

 Geboortedatum : ___________________________________________ Geboorteplaats : ________________________________________________________

Werkzaam bij : _________________________________________________________ Salarisschaal :  ___________________

Dienstonderdeel : ___________________________________________  Standplaats : ____________________________________________________

Geeft zich m.i.v. _____________________________________ voor tenminste één jaar op als lid van de VPW en machtigt de VPW om de 

contributie in te houden op het salaris.

Aangemeld door : _________________________________________________________________   (Naam VPW-lid die nieuwe lid geworven heeft)

Datum : ___________________________________________  Handtekening : _________________________________________________

Dit aanmeldingsformulier (of een kopie ervan) kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT.

U kunt dit aanmeldingsformulier ook downloaden, invullen en retour mailen aan de VPW: vpw@hetnet.nl.

www.vpwnet.com

VPW... Dat is uw organisatie!!


