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Ouderen

Woon-werkverkeer 

Interview Roel Karsten

Juwelen uit oude VPW doos

CAOP 32e GBIO-erkende scholingsinstituut

De vakanties zijn weer voorbij. Althans voor de 
meeste van ons. Degene die het nog te goed heb-
ben konden niet, waren niet gebonden aan de school- of bouwvakva-
kanties, of om andere redenen. Ik wens hen in ieder geval ook nog een 
goede vakantie toe.
Ik denk dat van degene die het achter de rug hebben, er veel zijn  die 
bij hun terugkeer op de “werkplek”  te horen hebben gekregen: “ 
Zo, kun je er weer goed tegenaan?” Meestal wel goed bedoeld, soms 
ook wel op zijn plaats omdat ik ook wel merk dat tegen de tijd, dat 
het vakantie wordt de stress toeneemt. Spanningen worden vaak wat 
groter en dan is het zeker goed als je er een tijdje tussenuit kunt. Na de 
vakantie worden dingen dan meestal wat makkelijker opgelost.
Over oplossen gesproken. Onlangs is aan een langslepende procedure 
een einde gekomen. Een procedure die een aantal leden van ons in 
Noord-Brabant via de VPW hadden gestart om een hogere schaal toege-
wezen te krijgen, dan waarin ze beloond werden. Een zeer lang lopen-
de kwestie die jaren geduurd heeft. Een beroepszaak aangespannen bij 
de rechtbank in Den Haag. Daar bleef het een tijdje liggen totdat wij te 
horen kregen dat de zaak niet in Den Haag behandeld moest worden, 
maar bij de rechtbank in Den Bosch. Ook daar bleef het lange tijd stil. 
Den Bosch had het te druk en de zaak werd doorverwezen naar Breda. 
Onze juristen kregen het idee dat ze ongeveer van het kastje naar de 
muur werden gestuurd. In dit geval eigenlijk meer van vele kastjes naar 
vele muren. De dienst heeft uiteindelijk een schikking getroffen die 
onlangs is afgerond. Tot tevredenheid van de leden overigens. 
Een succes voor de VPW en de juriste die deze zaak behandeld heeft. Ik 
vind dat dit best eens hardop gezegd mag worden. Niet alleen in hui-
selijke kring of een beperkte groep van collega’s, maar ook daarbuiten. 
Het gebeurt vaak, eigenlijk heel vaak dat na afloop van een individuele 
belangenbehartiging wij als bestuur niet eens van betrokkenen horen 
hoe de zaak is afgelopen. Via via moeten we dat vernemen. Dat vinden 
wij als bestuur, maar nog meer degene binnen ons bestuur die daar 
intensief mee bezig zijn geweest uitermate jammer. Want juist die indi-
viduele belangenbehartiging is voor ons als VPW zeer belangrijk. Juist 
op dat vlak kunnen wij veel doen voor de leden van de VPW en doen 
wij dat ook. Wij zijn daar ook succesvol in. We worden door onze werk-
gevers binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hier bijzonder 
voor gewaardeerd. Een enkele keer laat een lid ons wel weten hoe het 
is afgelopen, maar dat is meer uitzondering dan regel.
Bij de reorganisatie van de Bouwdienst en de 27 zaken die wij daar voor 
onze leden hebben gewonnen, zijn door die groep, Paul, Trees en onze 
jurist Dirk Lof op een bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Ik was 
helaas verhinderd. Zo hoeft het niet altijd natuurlijk, maar ik doe hierbij 
een dringende oproep om de afloop van een beroeps- of bemiddelings-
procedure aan ons te laten weten, ook als het niet goed is afgelopen. 
We kunnen lering trekken uit iedere zaak. 
Dat wij gewaardeerd worden door onze werkgever, blijkt uit het feit 
dat door een Directielid tegen een van onze leden is gezegd, dat ze zich 
voor raad en daad moest wenden tot Paul van Es, dan zouden de zaken 
zeker goed komen. Dat betekent dat ook zij vertrouwen hebben in de 
integere wijze waarop de VPW haar leden bijstaat. Dus…. bel, mail of 
schrijf even. Laat weten hoe het is afgelopen en laat dan ook anderen 
horen dat jouw vakorganisatie zo goed is. Niet alleen op het vlak van 
de CAO-onderhandelingen omdat onze lijnen zo kort zijn, maar ook in 
dit soort zaken, juist door de persoonlijke aanpak. We hebben via de 
samenwerking met onze zusterorganisatie bij het AC, de NCF, een con-
tract afgesloten met een advocatenbureau om juist die zaken nog beter 
te kunnen behartigen. Overtuigd dat ook bij dat bureau de persoonlijke 
aandacht belangrijk is, voor hen, voor ons en voor jullie.

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter
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Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
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ton.van.bon@vpwnet.com 
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Portefeuille PR en Communicatie
mirjam.van.dijk@vpwnet.com 

Piet Voogt
Portefeuille Medezeggenschap
en ARBO-deskundige
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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

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 info@vpwnet.com. 

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 nemen Paul van Es en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.

De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het DGO treft u aan op de website van 
de VPW.
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Nieuws van kantoor
Eerder dit jaar heb ik in het VPW-nieuws aangegeven dat 
de telefonische bereikbaarheid van het kantoor was aan-
gepast. Van maandag tot en met donderdag kan er tussen 
9 en 12 uur gebeld worden, zodat ik tijdens de middag-
uren ononderbroken met allerlei andere werkzaamheden 
bezig kan zijn.
Het lijkt er op dat de leden hier inmiddels aardig aan ge-
wend zijn, want de telefoontjes concentreren zich tijdens 
die ochtenduren. Daar ben ik heel blij mee, hartelijk dank 
voor uw medewerking!!!
Tijdens de middaguren kunt u het antwoordapparaat 
inspreken, maar uw vraag per e-mail stellen kan natuurlijk 
ook. Als ik aanwezig ben zal ik proberen zo snel mogelijk 
te reageren. Het voordeel van een per e-mail gestelde 
vraag is dat dit bericht, ook als er niemand op kantoor 
aanwezig is, toch gelezen wordt en in dringende gevallen 
wordt er ook in het weekend op geantwoord. Omdat we 
aan het overschakelen zijn naar een nieuw e-mailadres 
met een grote mailbox willen we u vragen hiervan gebruik 
te maken: info@vpwnet.com.  

Afgelopen week kreeg ik telefonisch een vraag van een 
van onze leden die binnenkort gaat trouwen én verhuizen. 
Hij wilde weten hoe het zit met het verlof rondom deze 
mijlpalen.
Meestal willen leden dan ook graag precies weten waar 
het antwoord te vinden is, om dit te kunnen overleggen 
aan hun leidinggevende.
Nu is het zo dat er in de CAO 2007 – 2010 wijzigingen zijn 
overeengekomen die betrekking hebben op verschillende 
vormen van het buitengewoon verlof, vandaar dat niet 
iedereen precies weet hoe het op dit moment geregeld is.
In artikel 33 van het ARAR wordt het buitengewoon verlof 
van korte duur geregeld. In artikel 33c staat hoe het zit 
met dit buitengewoon verlof wegens verhuizing en in 
33d het verlof bij familieomstandigheden, zoals huwelijk, 

bevalling en overlijden.
Bij al deze artikelen staat overigens 
wel vermeld dat dit buitengewoon verlof 
met behoud van volle bezoldiging wordt verleend “tenzij 
de belangen van de dienst zich daartegen verzetten” én 
dat onze Minister regels kan stellen met aanvullingen of 
afwijkingen.

Sinds 2008 is het buitengewoon verlof bij verhuizing op 
eigen verzoek afgeschaft.
Alleen als de verhuizing veroorzaakt wordt door over-
plaatsing krijgt men twee dagen voor het zoeken van een 
huis en twee dagen voor het verhuizen. Als men een eigen 
huishouding voert en verhuist door overplaatsing kan het 
verlof in bijzondere gevallen worden uitgebreid tot drie of 
zelfs vier dagen!!! Wat die bijzondere gevallen zijn staat 
niet vermeld.
Voor het eigen huwelijk krijgt de ambtenaar sinds 2008 
nog twee dagen verlof met behoud van de volle bezoldi-
ging en voor het huwelijk van familieleden in de eerste of 
tweede graad (ouder/kind of broer/zus) één dag.
Hierbij moet wel gezegd worden dat het geregistreerde 
partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevings-
contract geheel gelijkgesteld worden aan het huwelijk.
Voor ondertrouw wordt geen buitengewoon verlof meer 
gegeven.

Mocht u vragen hebben over al dit soort zaken, neemt u 
dan even contact op met uw vakbond VPW. Er kan dan 
heel precies worden uitgezocht wat uw rechten zijn.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2009
Nieuwe leden:
Dhr. R. Kerkhof - Dienst Utrecht
Dhr. H.B. Klos - Dienst Noordzee
Mw. F. Overes - KNMI
Dhr. T.P.M. Gladdines - Dienst Zeeland
Dhr. P.C. Riepma - Dienst Noordzee
Dhr. E.W. Ludema - Dienst Noordzee
Dhr. W.J.G.M. Jansen - Dienst Noordzee
Dhr. H. Mulder - Dienst Noordzee
Dhr. D. van de Heijde - Dienst Noordzee
Dhr. A. Blecher - Dienst Limburg
Dhr. B.J. Blomberg - Dienst Limburg
Dhr. W.M.J. Pepping - Dienst Noord Holland

Dhr. M. Pijlman - Dienst Noordzee
Dhr. R. Keller - Dienst Noord Brabant
Dhr. H.G. Rietveld - Dienst Noordzee

VPW-leden die zijn overleden:
J.G. Dibbets, Giesbeek (38 jaar lid)
L. Plasschaert, Halsteren (11 jaar lid)

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als 
u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Artikel

Inleiding

Het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) staat voor 
de realisatie van centrale 24- uursbediening van alle sluizen en bruggen in 
beheer van Rijkswaterstaat Zeeland. 

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier 
van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijks-
waterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat 
Zeeland het project MOBZ gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven 
aan de aanbevelingen en voorstellen uit de onderzoeksrapporten. 

Vanaf maart 2009 worden de Zandkreek-
sluis, Grevelingensluis en Bergsediepsluis 
met bijbehorende bruggen en de Room-
potsluis bediend vanuit de Nautische 
Centrale Neeltje Jans. De nieuwe centrale 
is gevestigd in het ir. J. Tops-huis op het 
voormalige werkeiland Neeltje Jans in de 
Stormvloedkering van de Oosterschelde. 

Daarna volgen de Sluizen Hansweert, de 
Kreekraksluizen en de Krammersluizen 
inclusief de bruggen over het Kanaal door 
Zuid-Beveland. 
De sluizen en bruggen in Terneuzen en de 
bruggen bij Sluiskil en Sas van Gent zullen 
ook in de laatste fase van het project op 
afstand bediend worden maar dan vanuit 
de Nautische Centrale Terneuzen. Deze 
centrale wordt gevestigd in de huidige 
verkeerscentrale Terneuzen (VCT). 

Het doel van het project MOBZ is invulling 
geven aan: 
Publieksgerichte, doelmatige en profes-
sionele bediening van sluizen en bruggen 
en een beter en modern verkeersmanage-
ment. 
De publieksgerichtheid van MOBZ blijkt bij 
de kleine sluizen uit de mogelijkheid om 
deze sluizen 24 uur per dag en 7 dagen 

Modernisering Objecten 
Bediening Zeeland (MOBZ)

Overzichtkaart Zeeland met de objecten die nu en in de toekomst op afstand worden bediend
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per week te kunnen bedienen. Deze publieksvriendelijke 
verruiming wordt zeker door de recreatievaart gevraagd 
en gewaardeerd. Wat betreft de grote objecten kan in de 
toekomst gewerkt gaan worden aan actief verkeersma-
nagement op de gehele corridor. Voor de centrale Terneu-
zen is MOBZ een verbetering, omdat de vaarweggebruiker 
zich nog slechts tot één instantie dient te richten voor 
zowel verkeersbegeleiding als brug- en sluisgebruik.

Techniek 
Om bedienen op afstand vanuit twee Nautische Centrales 
in Zeeland mogelijk te maken is de technische realisatie 
een belangrijk aspect. 
Krachtige computers, nieuwe programmatuur gekoppeld 
aan camera’s, radarschermen en andere zicht- en detec-
tiehulpmiddelen, en de aanleg van glasvezelverbindingen 
maken het mogelijk om bruggen en sluizen op afstand te 
bedienen. 

Simulator 
Als opleidingsfaciliteit is er een simulator gerealiseerd voor 
de bedienaars van de bruggen en sluizen. In de simulator 
wordt de echte werkomgeving van bruggen en sluizen 
in Zeeland waarheidsgetrouw weergegeven. Zo kun-
nen praktijksituaties worden nagebootst op iedere brug 
of sluis. Elementen als het type scheepvaart, dag-nacht, 
de weersomstandigheden, het radarbeeld, het getij, het 
scheepsaanbod en het marifoonverkeer kunnen worden 
beïnvloed om praktijksituaties levensecht te imiteren. 
De medewerkers worden op deze manier getraind op een 
flexibele publieksgerichte uitvoering van hun taak op, mo-
dern ingerichte en van alle gemakken voorziene, nautische 
bedieningscentrales.

Monitor Nautische centrale Noord

Stitchen 
Op de Zandkreeksluis nabij Kats is in mei 2008 een proef 
gestart met het ‘stitchen’ (aan elkaar naaien) van came-
rabeelden op een sluizencomplex. Dit is een primeur voor 
ons land. Stitchen is een techniek waarmee in een fractie 
van een seconde camerabeelden aan elkaar gekoppeld 
(“geplakt”) worden en als één monitorbeeld worden 
getoond. 
De realisatie van stitchen en de simulator zijn beide lande-
lijke pilottrajecten. 

Stitchen

Proeftuin voor Nederland 
Rijkswaterstaat gaat meer samenwerken met andere 
vaarwegbeheerders en handhavingdiensten. Door met cor-
ridors te werken wil Rijkswaterstaat aan de wensen van de 
vaarweggebruiker tegemoet komen. 
Internationale samenwerking zal toenemen. Er zal meer 
worden samengewerkt op het gebied van bediening, 
begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving. Verder 
zullen in de toekomst daar waar mogelijk faciliteiten geza-
menlijk beter benut worden. 
Dit toekomstbeeld maakt mede dat de top van Rijkswa-
terstaat heeft uitgesproken dat MOBZ een zogenaamd 
pilotproject is voor het traject rond standaardisering van 
centrale bediening. Dat betekent dat oplossingen rond 
bedieningstechniek,- automatisering, werkwijze, bedie-
ningsrelatie mens-machine, ontwikkeling medewerkers, 
projectaanpak, aanpak verandering- en leertraject enz. 
gebruikt zullen worden om de landelijke standaard voor 
Rijkswaterstaat te bepalen. 
Om dit uitgangspunt goed te stroomlijnen is een regie-
groep in het leven geroepen waarin het projectmanage-
ment van MOBZ samenwerkt, terugkoppelt en spiegelt 
met de landelijke Rijkswaterstaatdiensten.

“Topshuis”  (Nautische centrale Noord)

Veiligheid
Het gewenste veiligheidsniveau bij bedienen op afstand 
is zeer hoog. De veiligheid voor bedienaar en gebruikers 
van bruggen en sluizen moet tenminste even hoog zijn 
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als in de huidige situatie. Project MOBZ streeft zelfs naar 
verhoging van het veiligheidsniveau. 

Om de veiligheid te garanderen werden vier onderzoeken 
verricht. Eerst drie onderzoeken vanuit technisch oogpunt 
door eigen Rijkswaterstaatdiensten 
Vervolgens afsluitend een extern onderzoek door TNS-
NIPO naar het veiligheidsgevoel van direct betrokken 
bedienaars en gebruikers 

Onderzoek van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer van 
Rijkswaterstaat toonde in 2006 aan dat er voor de bij 
MOBZ betrokken objecten, vanuit het scheepvaartbelang 
en de veiligheid geen onoverkomelijke bezwaren zijn om 
tot afstandsbediening over te gaan. 
Het onderzoek toonde aan dat er juist voordelen voor be-
dienen op afstand zijn te benoemen. Bovendien is gecon-
stateerd dat bediening “op camerazicht” al meer wordt 
toegepast. 

De te beveiligen objecten bestaan uit beweegbare brug-
gen, sluizen en bedienings-gebouwen (verkeerspost, 
sluis- en brugbediening, kustwachtpost,) en de daarbij 
behorende terreinen. Daarnaast gaat het om locaties waar 
ondersteunende apparatuur is aangebracht, zoals onbe-
mande radarstations en cameraopstellingen. 

Bedieningslessenaar Nautische centrale Noord

Zodra een object niet meer wordt bemand moeten er 
maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onbe-
voegd betreden, ongeoorloofd gebruik en vandalisme. Het 
blijft uiteraard mogelijk voor scheepsbemanningen om 
van en aan boord te gaan. De wijze waarop maatregelen 
worden genomen staan beschreven in het rapport van de 
Adviesdienst Verkeer & Vervoer van Rijkswaterstaat. 

Veiligheidsonderzoek bruggen en verkeers-posten 
In dit rapport is gekeken naar de veiligheidssituatie bij de 
bruggen van Sluiskil en Sas van Gent . Tevens worden in 
dit rapport de verkeersposten bij Wemeldinge en Oud-
dorp behandeld. De Adviesdienst Verkeer & Vervoer van 
Rijkswaterstaat concludeert in dit rapport dat: 
-  Het functioneren op afstand voor de vier genoemde 

objecten mogelijk is. 
-  Het wegvallen van direct zicht moet worden gecompen-

seerd door apparatuur zoals een modern radarsysteem 
en real-time CCTV-beelden. 

-  Afhankelijk van de functie van het object, er per object 
verschillende eisen gesteld dienen te worden aan 
aanvullende apparatuur. Het blijft maatwerk dat mede 
wordt bepaald door de waarde van de huidige direct 
zicht mogelijkheid. 

-  Het sterk af te raden is om taken van de verkeersleider 
te combineren met bedieningstaken. 

Onafhankelijk veiligheidsonderzoek door TNS NIPO 
Door het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNS Nipo is 
onderzoek verricht naar de veiligheid rond bedienen op 
afstand. Dit onderzoek richtte zich op bedieningsperso-
neel van Rijkswaterstaat en op vaarweggebruikers. 
Toekomstige bedienaars zien onvoldoende zicht als be-
langrijkste nadeel van bediening op afstand. Door gebrek 
aan zicht verwacht men gevaarlijke situaties minder snel te 
kunnen waarnemen. 
Bedienaars met ervaring en experts geven hierover aan 
dat het zicht met camera’s, ondersteund met radarbeelden 
beter is dan met het menselijke oog. 
Als veelbelovend noemen de medewerkers het ‘stitchen 
van camerabeelden’. Daarnaast worden maatregelen 
zoals het afsluiten van de complexen voor onbevoegden 
genoemd om persoonlijke ongevallen te voorkomen. Ook 
snuffelpalen en warmtegevoelige camera’s kunnen bijdra-
gen aan het snel signaleren van calamiteiten. 
Het onderzoeksinstituut adviseerde het bedieningsperso-
neel te betrekken bij het opstellen en fine-tunen van de 
plannen. Hieraan heeft Rijkswaterstaat gehoor gegeven. 

 

Zandkreeksluis, één van de 4 sluizen die  vanuit de Nautische  
centrale Noord worden bediend.
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In het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat – het spoor-
boekje voor de veranderingen van Rijkswaterstaat (RWS) 
in de periode 2004-2008 is een nieuw perspectief ge-
schetst voor RWS. Achterliggende reden voor het onder-
nemingsplan is de opvatting van politiek en omgeving 
dat RWS te groot en te duur is, te technocratisch inge-
steld, te intern gericht en er sprake is van onduidelijke 
aansturing.
RWS heeft in het ondernemingsplan aangegeven in 2008 
de meest publieksgerichte rijksuitvoeringsorganisatie te 
willen zijn. Zij richt zich vanuit een kleinere organisatie 
met hoogwaardig personeel op de gebruiker van de natte 
en droge netwerken.

De DG van rijkswaterstaat heeft op:
2 september 2005 opdracht verleend voor het realiseren 
van bediening op afstand van de vier kleine sluizen, met 
bijbehorende bruggen.
31 oktober 2006 opdracht verleent voor het realiseren 
van bediening op afstand van de sluizen en bruggen met 
verkeerspost Terneuzen vanaf één nautische centrale Zuid 
en is opdracht verleend voor het realiseren van bediening 
op afstand van alle grote sluizen en bruggen vanaf één 
centrale in Noord.

In opdracht van het DT-Zeeland  is vervolgens het beleids-
voornemen reorganisatie MOBZ opgesteld om invulling 
te geven aan een efficiënter en klantgerichte bediening 
van sluizen en bruggen, een beter en modern verkeers-
management. De ambities van RWS-DZL zijn neergelegd 
in drie Businesscases, te weten ‘Bediening op afstand vier 
kleine sluizen’ als mede de Businesscase ‘nautische cen-
trale Noord” en “nautische centrale Zuid”. 
In de businesscases werd gesproken over een besparing 
van in totaal 50 fte. De bedieningsplannen 2004 (destijds 
nog scheepvaartdienst Oosterschelde resp. scheepvaart-
dienst Westerschelde)
zijn uitgangspunt voor de berekening geweest in de 
businesscases.
Dit O&F rapport geeft los van de bedieningsplannen weer 
wat de formatieve krimp is.
In de reorganisatie van 2005 is in het kader van centrale 
bediening de formatieomvang al 32 fte gekrompen door 
uit te gaan van efficiëntere bediening (tot definitieve 
overgang worden deze aantallen ingevuld met inhuur).

Voordelen
MOBZ geeft invulling aan de destijds bij Visie op Taken 
ingezette reductie van aantallen. Tegelijkertijd kan door 
de centrale bediening een hoger serviceniveau geboden 
worden op de 4 kleine objecten en kunnen de grote 
objecten bij een gelijkblijvend serviceniveau bediend wor-
den. De klant en de belastingbetaler zijn daar mee ge-
diend. Vanuit een corridorcentrale wordt de scheepvaart 
op een groot deel van de corridor bediend en begeleid. 
Naast een efficiencyvoordeel wordt door uitbreiding van 
het aantal bedieningsuren de dienstverlening verbeterd 
en de restcapaciteit in aantallen objectbedienaars beter 
aangesproken. De rol van de RWS-er zal veranderen van 
bedienaar ter plekke naar operator op grotere afstand 
van de gebruikers. De operator zal eveneens moeten 
gaan werken in teamverband. Voor de medewerkers 

betekent dit een verbreding van hun takenpakket, een 
grotere kans op vooral horizontale doorstroom, danwel 
een toename van verantwoordelijkheden.

Personeel
Voor de medewerkers in de bediening was en is het niet 
gemakkelijk geweest om hun vertrouwde sluis te verla-
ten. Vroeger kon je even naar buiten kijken en zag je in 
een oogopslag wat er aan de hand was, nu moeten ze 
alles via camera’s bekijken. Dit brengt een andere werk-
wijze met zich mee.
Daarom heeft de directeur Water &Scheepvaart van RWS 
Zeeland, dhr.Hans van der Togt als  wielerliefhebber, het 
wielrennen als voorbeeld genomen om de medewerkers 
bij de veranderingen te betrekken.
Om de medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de “nieuwe”organisatie en de nieuwe manier van 
werken zijn een aantal trajecten ingezet die juist op deze 
aspecten betrekking hebben, te weten;
•	 koploper	leer-	en	ontwikkeltraject
•	 vervolgtraject	in	relatie	tot	competenties	en	RKW
•	 traject	houding	en	gedrag
•	 Eén	op	eén	cultuurgesprekken
•	 werkconferenties
•	 personeelsbijeenkomsten
•	 gezamenlijke	uitjes

Om de daadwerkelijke verandering voor de bediening op 
afstand te kunnen realiseren moesten er diverse stappen 
worden doorlopen. Deze stappen zijn inhoudelijk be-
schreven in het “etappeboekje MOBZ”. Dit boekje geeft 
per fase en per jaar (op hoofdlijnen) weer wat er moet 
gebeuren en wie waar verantwoordelijk is. Dit etappe-
boekje betreft een werkdocument van de sponsorgroep. 
Dat wil zeggen dat per kwartaal de etappes worden bij-
gewerkt om zo een compleet mogelijk en geactualiseerde 
versie te verkrijgen. 

Vanaf het jaar 2006 tot en met 2010 voert de spon-
sorgroep in opdracht van de opdrachtgever (directeur 
Water&Scheepvaart dhr. Van der Togt) diverse noodza-
kelijke opdrachten/trajecten uit welke noodzakelijk zijn 
voor het welslagen van dit veranderproces.
Zaken zoals een goede communicatie, een leertraject, 
aandacht voor een cultuuromslag, vertalen van leerpro-
cessen zijn van urgent belang.
Het streven was en is om in samenwerking met de mede-
werkers er een succesvol traject van te maken.
Alle medewerkers (het peloton) zijn en worden nog 
steeds tijdens het doorlopen van de procedure tot organi-
satieverandering adequaat geïnformeerd 

Vanaf 2006 zijn er diverse personeelsbijeenkomsten 
geweest waarbij medewerkers zijn geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken. Deze vorm van communiceren 
zal worden voortgezet gedurende het doorlopen van de 
procedure tot organisatieverandering. Voorafgaande aan 
de oplevering van de beslisdocumenten voor de vier fasen 
van de vervolgprocedure, zal de sponsorgroep telkens 
informatiebijeenkomsten organiseren, waarin alle betrok-
ken medewerkers worden geïnformeerd.

Aanleiding en ambities voor de reorganisatie MOBZ
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MOBZ Planning
Het project MOBZ is opgeknipt in 4 fasen, en gaat onge-
veer 50 miljoen euro kosten: 

2006 – 2008 
Fase 1 Planning technische realisatie voor bediening op 
afstand van bruggen en sluizen en de Nautische Centrales 
Neeltje Jans en Terneuzen: 
- Nautische Centrale Neeltje Jans – Ir. J.W. Topshuis 
- Nautische Centrale Terneuzen – Verkeerspost 
Start verandertraject medewerkers: 
- Organisatie & Formatierapport 
- Personeelsplan (incl. Plaatsingstraject en Sociaal  
  Flankerend Beleid) 
- Implementatieplan 
- Aanvang leertraject 
2009 
Fase 2 Oplevering bediening op afstand van kleine  
bruggen en sluizen(gegund aan de bedrijven Siemens 
Nederland N.V. en Cegelec): 
- Zandkreeksluis 
- Roompotsluis 
- Bergsediepsluis 
- Grevelingesluis 
Bediening vanaf de Nautische Centrale Neeltje Jans 
- Aanvang Plaatsingstraject personeel 
- Vervolg leertraject 
2010 
Fase 3 Planvorming en technische realisatie voor de  
bediening vanaf de Nautische Centrale Neeltje Jans van  
de grote sluizen en bruggen(aanbesteding loopt): 
- Sluizen Hansweert en Vlakebruggen en Postbrug 
- Kreekraksluizen 
- Krammersluizen 
Fase 4 Planvorming en technische realisatie voor de  
bediening vanaf de Nautische Centrale Terneuzen van de 
grote sluizen en bruggen (aanbesteding loopt): 
- Sluizen en bruggen Terneuzen 
- Bruggen Sluiskil en Sas van Gent
2011 
Fase 3 Oplevering bediening op afstand van grote  
bruggen en sluizen:

- Sluizen Hansweert en Vlakebruggen en Postbrug 
- Kreekraksluizen 
- Krammersluizen 
Bediening vanaf de Nautische Centrale Neeltje Jans 
Fase 4 Oplevering bediening op afstand van grote  
bruggen en sluizen:
- Sluizen en bruggen Terneuzen 
- Bruggen Sluiskil en Sas van Gent 

Bediening vanaf de Nautische Centrale Terneuzen 
2012 Nazorg en Evaluatie 

Verkeerscentrale Terneuzen (Nautische centrale Zuid)

Marinus van der Westen
Met dank aan Rijkswaterstaat dienst Zeeland
(foto’s RWS Zeeland)

Sluis Hansweert, één van de drie grote objecten die in 2012 vanuit de Nautische centrale Noord bediend gaan worden
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En de Groepsondernemingsraad, Centrale Onderne-
mingsraad  of soortgelijke medezeggenschapsraden 
moesten gekozen worden, en de leden daarvan moesten 
bepaalde competenties hebben. Dat ging lijken, zo stelde 
ik, op een soort sollicitatie naar een kandidaatsfunctie 
en werd het democratisch gehalte van de medezeggen-
schap zeer sterk uitgehold. Evenals de inspraak in de 
besluitvorming zoals die is vastgelegd in de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). Het rapport is in de ROP 
niet aangenomen, de vakbondsleden en met name de 
vertegenwoordiger van het Ambtenaren Centrum waren 
mordicus tegen.
Toch bleef het ergens op de achtergrond meespelen. 
Zeker binnen ons Ministerie.
Nu was het wel zo dat de belangstelling voor het werk 
van de OR-en tanend was, waren moeilijk kandidaten te 
vinden en vonden managers de OR maar lastig en weinig 
besluitvaardig.

Constateringen die binnen de overheid en in medezeg-
genschapland wel werd gedeeld, ook door mij. Binnen 
de diensten van RWS werden bijeenkomsten gehouden, 
tegenwoordig zouden ze dat “Roadshows”noemen, 
om te bezien hoe dit verbeterd kon worden. Hoe de 
medewerkers meer betrokken konden worden bij de 
medezeggenschap. De opkomsten waren zeer matig 
bezet. Weinig belangstelling van medewerkers en ook 
van managers. Het heeft wel een vervolg gehad. Want 
niet alleen vanuit de zijde van de medezeggenschap, ook 
vanuit de leiding bestond de behoefte aan verandering. 
Begrijpelijk, maar mij bekroop het gevoel dat beiden een 
ander doel na streefden. Misschien toch ingegeven door 
het ROP-rapport. 
Binnen RWS werd een projectgroep Vernieuwing Me-
dezeggenschap binnen RWS opgericht en dat heeft 
uiteindelijk  geleid in uiteraard een nieuw rapport: “ 
Toekomstvisie Medezeggenschap RWS” dat als denklijn 
moet gaan dienen voor de nieuwe medezeggenschap. 
Dat zal niet beperkt blijven tot Rijkswaterstaat. Het zal 
ook binnen de overige organisaties binnen het Ministerie 
toegepast gaan worden.

Ik herken in de visie de denkrichting uit het ROP-rapport. 
In de Visie worden 10 thema’s genoemd. Thema’s die het 
resultaat zijn van diverse bijeenkomsten van de voorzit-
ters van de OR-en van RWS en interviews die gehouden 
zijn met managers en OR-leden. 
De eerste 3 thema’s gaan over de OR zelf, de OR als 
spiegel van de werkvloer, de OR moet haar werk evalu-
eren en zich richten op zaken die belangrijk zijn. Daar 
staan best wel goede dingen in. Thema’s 4 en 5 worden 
al “vernieuwender”. In 4 wordt gesproken over kern 
OR-en en wisselende participanten. Dat wordt al wat 
lastiger. Dat zou best kunnen leiden tot een aantasting 

van het medezeggenschapprincipe zoals dat in de WOR 
is vastgelegd. Immers, de participanten zijn niet gekozen 
en zouden dan wel beslissingen nemen over voorstellen 
van de dienstleiding. Er werd gesproken over benoeming 
van de participanten door de dienstleiding, wisselend per 
onderwerp. Dat laatste kan. Bij de dienst infrastructuur 
hebben we daar ook over gebrainstormd, maar dan meer 
in de vorm van commissies die samengesteld werden uit 
de medewerkers, in onderling overleg tussen leiding en 
OR. Maar de besluitvorming moest blijven plaats vinden 
in een OR met gekozen leden. Passend binnen de WOR, 
maar toch wel anders dan in de Visie bedoeld wordt. In 
Thema 6 komt de aap al een klein beetje uit de mouw. 
Daarin wordt aangegeven dat beleidsbesluiten op DT-
RWS niveau worden genomen en dat in diensten het 
beleid moet worden uitgevoerd. Daarom: “Een direct 
gekozen GOR” en dus geen getrapte verkiezingen meer. 
In Thema 7 gaat men wel heel erg ver in de Visie. Ik 
weet dat het een Visie is, en dat een visie vooruit kijkt 
op langere termijn. Maar dat er doorgaande trends zijn 
die organisatie en arbeid fundamenteel gaan veranderen 
moge waar zijn, maar om daar dan de conclusie aan te 
verbinden dat dit decentralisatie en differentiatie van de 
arbeidsvoorwaardenvorming tot gevolg heeft gaat mij 
wat ver. Dat moet de projectgroep maar aan de bonden 
overlaten.

Tenslotte Thema 10. Hier komt de ROP-aap echt uit de 
mouw. De GOR wordt OR en de OR wordt een onderde-
lencommissie. Waarom? De zeggenschap verschuift naar 
centraal niveau. De agendapunten van de (huidige) OR 
verschuiven van advies en instemmingsrecht naar infor-
matie- en overlegrecht. De ontwikkeling naar een rijks-
brede medezeggenschap. De groei naar een uniforme 
structuur: centrale diensten, inspectie en Rijkswaterstaat 
met elk één OR.

Het is een visie die moet worden uitgewerkt. Dat besef 
ik wel, maar als ik lees dat in de uitwerking de huidige 
structuur van ons overleg, zoals is vastgelegd in de WOR, 
vergeleken gaat worden met een aantal nader uit te 
werken alternatieven, bekruipt mij toch het gevoel dat 
het rapport van de ROP destijds niet in de prullenmand 
terecht is gekomen maar ergens wortel heeft geschoten, 
en nu aan het groeien is naar iets wat Rijksbreed wordt, 
als we als OR-en en GOR-en en de DOR niet ontzettend 
alert zijn. Medezeggenschap moet van goede kwaliteit 
zijn. Dat is voor mij helder, maar een goede medezeg-
genschap met inspraak daar waar de inspraak het meest 
tot zijn recht komt is voor mij voorwaardelijk.

Aat Hoogstraten

Vernieuwing medezeggenschap
Een aantal jaren geleden is in opdracht van de Raad voor Overheidspersoneelbeleid (ROP) een rapport gemaakt waarin 
onder andere ook de medezeggenschap onder de loep werd genomen. Ik heb daar wel eens wat over geschreven en 
gezegd. Niet echt positief  omdat in het rapport de principes van de medezeggenschap bij de overheid onderuit werden 
gehaald. De OR-en moesten verdwijnen en vervangen worden door Onderdelencommissies (OC’s). 
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Ouderen
Ik weet niet of ik tot een groep behoor die op communica-
tief gebied is vast blijven steken in de jaren 60, maar soms 
weet ik niet waar mensen het over hebben als er over com-
municatie wordt gesproken.
Laatst hoorde ik op de radio een deel van een nieuwspro-
gramma dat over de Mexicaanse griep ging. Ab Osterhaus, 
onze nationale virusgoeroe, scheen te” Twitteren”  via 
internet. Dat bleek hij niet te zijn, maar iemand die zijn 
naam misbruikte. Misbruikte want er stond volgens Oster-
haus ook verkeerde informatie op. Ik begreep daaruit dat 
“Twitteren” iets is als digitale communicatie met de rest van 
de wereld. Tenminste, als de rest van de wereld daar zin 
in heeft. Het zal wel aan mij liggen maar ik weet niet eens 
hoe ik het zou moeten doen. Ik geloof ook niet zo in al die 
moderne communicatietechnieken. Het heeft ongetwijfeld 
voordelen, dingen kunnen sneller, informatie is overal op 
te vragen en te krijgen, maar er kan ook van alles misgaan. 
Zoals bijvoorbeeld dat “Twitter verhaaltje” uit naam van 
een deskundig viroloog. Toen ik een paar weken terug voor 
het eerst een reclame hoorde van de Rijksoverheid over 
Hyves, ook een digitale communicatiesite, dacht ik wel: Dat 
overkomt mij niet. In dat spotje vertelde een meisje dat 
haar gironummer 1234567 was, dat ze 23 jaar oud was en 
2300 EURO in de maand verdiende. Daarop sprak een man-
nenstem dat men voorzichtig moest zijn met informatie via 
internet. Mijn dochter “Hyvest” ook en vroeg mij waarom 
ik dat niet doe. Ik heb daar geen behoefte aan. Men zegt 
dat je daardoor meer vrienden krijgt. Ik weet nog niet of 
ik wel zit te wachten op 450.000 “vrienden” aan de andere 
kant van een telefoonlijn. Ik heb daar niet zoveel mee. Toen 
ik weer terug kwam bij Rijkswaterstaat en een computer 
kreeg geïnstalleerd kreeg ik uiteraard ook mail. Op een dag 
kreeg ik van een collega een mail die ik netjes beantwoord-
de. Totdat ik er achter kwam dat mijn collega in de kamer 
naast mij zat. Dat ging mij wat te ver. Ik stel mijn vragen 
liever persoonlijk. Ten eerste heb je de gelegenheid

samen na te denken over de kwestie 
en kom je vaak tot andere gedachten, 
en ten tweede zit je niet de hele dag 
eenzaam achter je computer opgeslo-
ten in een kamertje met op het einde 
van de dag vierkante ogen.
Toen ik dan ook het laatste nummer van 
“Geel” zag, het maandblad voor medewerkers van Rijks-
waterstaat, werd ik nieuwsgierig gemaakt door de tekst 
op de voorpagina. “Twitteren, sms’en, bloggen, msn’en en 
spiegelnetten”. Omdat ik nog steeds niet goed wist wat 
twitteren was sloeg ik de betreffende pagina open. Helaas, 
geen uitleg wat het was, maar een opsomming van alle 
digitale communicatie mogelijkheden van Rijkswaterstaat. 
Hele goede trouwens, want het “spiegelnet” is een site 
waar de scheepvaart direct hun grieven kwijt kan als zij iets 
tegenkomen wat naar hun mening absoluut niet deugt in 
ontwerp of uitvoering van RWS.
Maar ik raakte weer van slag toen ik zag dat je kunt sollici-
teren via de webcam. Je gaat achter je computer zitten, zet 
je webcamera boven op je computer aan, stuurt je CV met 
je sollicitatiebrief per E-mail weg, beantwoordt een paar 
vragen en je filmpje van 3 of 4 minuten komt bij RWS bin-
nen. Het viel me nog mee dat de sollicitatiecommissie wel 
kandidaten selecteert voor een persoonlijk gesprek.
Toen verzuchte ik: “Waar is de tijd gebleven dat sollicitatie-
brieven nog met de hand geschreven moesten worden zo-
dat eventueel een handschriftdeskundige daar een oordeel 
over zou kunnen geven?” Ben ik toch blijven steken in de 
jaren 60/70 van de vorige eeuw?
Digitaal communiceren is goed. De digitale snelweg ook 
natuurlijk, maar je kunt het ook overdrijven.

Aat Hoogstraten

Doe mee met deze fotowedstrijd
De vakantietijd komt er aan en daarom nodigt de redactie van het 
VPW-nieuws haar leden uit om mee te doen aan deze leuke foto-
wedstrijd.

Laat u fotograferen tijdens uw vakantie mét een VPW-nieuws.
Bijvoorbeeld op het strand van Ameland, in Parijs bij de Eifeltoren, op 
de boot van Dover naar Calais of in de ligstoel op uw balkon. 
Het maakt niet uit, zolang er maar een VPW-nieuws op deze bijzon-
dere vakantiefoto voorkomt.

Stuur uw foto uiterlijk 1 oktober 2009 naar vpwnieuws@vpwnet.com.
De mooiste, grappigste en leukste inzendingen plaatsen we in het 
VPW-nieuws en de allerleukste inzending belonen we met een 
cadeaubon.

nieuws nieuwsnieuws 11



In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-
2010 is afgesproken om, in het kader van de ontwikkeling 
van het vervoermanagement, te komen tot een adequate 
voorziening voor het woon-werkverkeer, waarbij bijzon-
dere aandacht aan het gebruik van de fiets wordt besteed. 
Naar aanleiding daarvan is onderzocht op welke wijze 
hieraan optimaal invulling kan worden gegeven. Op grond 
van de resultaten van dat onderzoek en met inachtneming 
van de voorstellen die in 2006 in het kader van de CAO-
onderhandelingen zijn gedaan, is met de Samenwerkende 
Centrales voor Overheidspersoneel op 6 februari 2008 
overeenstemming bereikt over de inhoud van de in een 
circulaire beschreven voorziening voor het woon-werk-
verkeer. In die voorziening is ten aanzien van het  begrip 
“niet doelmatig openbaar vervoer” de afspraak gemaakt 
dat voor eventuele vervoersproblemen in de regio waar 
de medewerker woonachtig is, die met name worden 
veroorzaakt door een tekortschietend openbaar vervoer 
of overige argumenten er afwijkende vergoeding kunnen 
worden toegekend. Deze regeling is van kracht geworden 
met ingang van 1 juli 2008.

De uitvoering van deze gewijzigde vergoedingsregeling 
heeft voor diverse VPW-leden zeer nadelige gevolgen om-
dat de vergoeding van de kosten van woon-werkverkeer 
belangrijk werden verlaagd. Met name de definitie van de 
toekenning van de zogenaamde lage kilometervergoeding 
heeft tot gevolg dat er een belangrijke verlaging van de 
reiskosten is ontstaan, indien medewerkers van openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken. Hierbij is de gewijzigde 
richtlijn dat er een voorziening (OV-halte) van het open-
baar vervoer beschikbaar is binnen een afstand van 1 
km waarbij minimaal twee maal per uur een openbaar 
vervoermiddel beschikbaar is. Of deze vervoermiddelen 
op een doelmatige wijze in vervoer voorzien is binnen de 
regeling niet van belang. Het gevolg was dat er voor de 
meeste medewerkers werd bepaald dat zij op doelmatige 
wijze van openbaar vervoer gebruik konden maken met 
als gevolg een lagere vergoeding. 

Omdat dit in een groot aantal gevallen leidde tot oneven-
redige verhoging van de reistijd heeft een aantal leden 
van de VPW daarom bezwaar aangetekend tegen de uit-
voering van de regeling waarbij zij zijn bijgestaan door de 
VPW. Met name hebben de leden bezwaar aangetekend 
tegen het gebruik van openbaar vervoer omdat er aan-
sluitend gebruik moet worden gemaakt van een onveilige 
looproute vanaf de OV-halte tot de plaats van tewerkstel-
ling. Aangevoerd is dat er geen voetpadvoorzieningen, 
en een onveilige sociale- en fysieke omgeving aanwezig 
is. Tijdens een hoorzitting zijn deze bezwaren nader 
toegelicht waarna de voorzitter van de hoorcommissie 
heeft besloten tot nader onderzoek naar de aangevoerde 
argumenten alvorens er een advies door de hoorcommis-
sie zal worden uitgebracht. Dit onderzoek heeft inmiddels 
plaatsgevonden met als resultaat dat inderdaad de route 
tussen de OV-halte en de plaats van tewerkstelling als 
onveilig is gekwalificeerd. De dienstleiding heeft naar aan-
leiding van deze conclusie onderzoek laten verrichten naar 
overige locaties om te bezien of deze situatie op meerdere 
plekken van toepassing is. Het resultaat hiervan was dat er 
inderdaad nog een tweede locatie was waar deze onvei-
lige situatie van aan de orde is.  De dienstleiding heeft 
vervolgens besloten het bestreden besluit in te trekken en 
de medewerkers van beide locaties een hogere vergoeding 
toe te kennen zodat zij van eigen vervoer gebruik kun-
nen maken. Uiteraard zijn de VPW-leden tevreden met 
dit resultaat. Ook medewerkers die geen gebruik hebben 
gemaakt van de bezwaarprocedure kunnen  nu profiteren 
van dit besluit. Een besluit overigens dat niet tot stand 
was gekomen indien de VPW-leden geen bezwaar hadden 
gemaakt. Hieruit blijkt wederom dat het van groot belang 
is dat de medewerkers zich goed laten adviseren en on-
dersteunen door de VPW. Ik hoop dat naar aanleiding van 
deze succesvolle bezwaarprocedure medewerkers beslui-
ten om ook lid te worden van de VPW.

Paul van Es

Gewijzigde regeling vergoeding 
woon-werkverkeer is aanleiding 
voor bezwaarprocedures

Snijden in blauw dreigt voor politie
De politie in Groningen moet fors in de uitgaven snijden, 
als gevolg van rijksbezuinigingen die er aan zitten te ko-
men. Snijden in blauw is nu de grootste angst.
De Nederlandse politie moet in totaal bijna honderdvijftig 
miljoen euro bezuinigen. Het is nog niet bekend welk deel 
daarvan bij het Groningse korps wordt neergelegd. Maar 
volgens korpschef Oscar Dros van de Groninger politie 
houdt het korps rekening met “zwaar weer”.
Er wordt al bezuinigd door samen te werken met Fries-
land en Drenthe. Verder wil het korps kijken naar waar te 
besparen valt op materieel gebied. Ook wordt er geke-

ken naar staf en leiding. “We willen een uiterste inspan-
ning leveren om te voorkomen dat we moeten snijden in 
blauw. We houden er rekening mee dat we daar niet aan 
ontkomen.”
De korpsleiding is bang dat er straks geen geld meer is om 
jonge agenten, die net van school komen, te betalen. Dros 
wil zich inzetten om te voorkomen dat deze mensen straks 
niet kunnen instromen. Samen met alle burgemeesters en 
de ondernemingsraad bekijkt de korpsleiding nu welke 
maatregelen nodig zijn.
Bron: OR-informatie
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Interview

Karsten was al op 1 januari 2007, 50 jaar lid van de EMM/VPW. Door omstandigheden (staaroperatie, verhuizing) was er 
geen gelegenheid geweest tot het brengen van een bezoekje. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. We werden hartelijk 
ontvangen door mevrouw en mijnheer Karsten in hun prachtige appartement. 

Roel R.A.H. Karsten, 
50 jaar lid EMM/VPW

Roel wist al als kleine jongen van 10 jaar wat hij wilde 
worden. Net als zijn vader kantonnier bij de Rijkswater-
staat. Dat vrije leven beviel hem wel. Vader vond het 
prima, maar eerst een vak leren, dat werd timmerman.
Roel is begonnen als hulpkantonnier/brugknecht langs het 
Apeldoorns-Dierenskanaal. Dat was van 1957 tot 1959. Als 
vervanger van de brugwachter moest hij om 5 uur op de 
brug zijn in Dieren. Dat was van ’s morgens 5 tot  ‘s avonds 
9. Hij mocht bij de brugwachter thuis binnen verblijven 
want er was geen brugwachtershuisje. Hij stapte om 4 uur 
op de fiets om naar Dieren te rijden.
In 1961 solliciteerde Roel als kantonnier B in Arnhem, na 
een half jaar werd hij kantonnier A. Hij heeft daar 2 jaar 
dubbele dienst gedraaid, voor 2 kantons.
Er kwam een vacature in Den Oever als sluisknecht/vak-
man. Dat was een enorme verbetering van schaal 2 naar 
schaal 5. Zijn baas wilde hem niet laten gaan, maar gaf 
toch toestemming toen hij daar van hogerhand opdracht 
voor kreeg.  
In Den Oever was er veel overwerk, strooien en spuien bij 
oostenwind. Eén maal moest er 48 uur op de sluis gespuid 
worden door de Oostenwind. 
Er was maar 1 strooier en er waren 2 sneeuwploegen. Er 
lag tijdens de winter van 1962/63 wel 2 meter sneeuw op 
de Afsluitdijk, die moest worden afgesloten. Er is 3 dagen 
en 2 nachten in colonne gereden. Toen hij thuis kwam 
ging hij tegen de vlakte. Ze werden ook wel een beetje 
verwend, bij het monument kregen ze soep, die was zo 
sterk gepeperd dat je er vanzelf warm van werd. Er lag 
nog 2 centimeter ijs op de weg. De strooiwagens waren 
afgesteld van zoveel procent zout in het zand. Daardoor 
vielen op de plaatsen waar zout terecht kwam gaten in 
de ijsvlakte. Levensgevaarlijk voor het verkeer. Roel gaf 
opdracht om met enkel zout te gaan strooien, de weg was 
schoon. Later moest hij zich verantwoorden op kantoor, 
maar hij zou het zo weer hebben gedaan.
Tijdens het ploegen, het zicht was bijzonder slecht, bleken 
ze een auto te hebben mee geploegd. Voor de inzittenden 
is het gelukkig goed afgelopen. De temperatuur was 27 
graden onder nul, de jeneverfles stond in de cabine om af 
en toe een slokje te nemen tegen de kou. 
In 1964 is hij naar Breukelen verhuisd, ze kregen daar een 
dienstwoning naast de molen. Deze woning konden ze 
kopen toen het rijk de dienstwoningen afstootte. Later, na 
23 jaar, moest de woning gesloopt worden voor de bouw 
van het Chinese Restaurant langs rijksweg A2.
Toen Roel in Breukelen ging werken moest je nog met 
je brommer over de vluchtstrook je werk doen. Na 2 jaar 
kwamen gelukkig de dienstauto´s. 
Met 60 jaar ging Roel in de VUT. Er moest ingekrompen 

worden. Hij heeft altijd met veel plezier gewerkt. 
Roel is in 1957 getrouwd, zij hebben samen 3 zoons 
gekregen en hebben 8 kleinkinderen. Eén zoon woont in 
Canada. Daar zijn zij al een paar keer naar toe geweest. 
Eén kleinzoon is pas afgestudeerd voor ingenieur. 
Toen zij nog bij de molen woonden, was deze molen van 
de Rijkswaterstaat, de kinderen mochten er hun feestjes 
vieren. Nu is de molen van de Utrechtse Molenstichting. 
Het is een watermolen. Bij sterritten werd er altijd ge-
vraagd hoe oud de molen was enz. Hij werd dat zo zat dat 
hij zelf een bord maakte met alle nodige gegevens en bij 
de molen plaatste. 
Hij vindt het wel jammer dat bij zijn pensioen geen reke-
ning is gehouden met overuren en onregelmatigheidstoe-
slag. 
Als vrijwilliger houdt hij tuintjes bij van weduwen enz. 
Ook voor de kerk spant hij zich in. Samen met zijn vrouw 
doet hij het huishouden en de boodschappen.
Lieve familie hartelijk dank voor de ontvangst, wij wensen 
jullie nog een goede tijd samen.

Tiny Isbrucker-Klijnsmit
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Juwelen uit de oude VPW doos - Deel V
In de afgelopen maanden hebben er stukjes in het VPW-nieuws gestaan, die geput werden uit 
de collectie zeer oude jaarboekjes die VPW heeft ontvangen uit de nalatenschap van ons erelid, 
de heer  Jan Bonis.
Uiteraard ontbrak ook het bondslied niet in deze opmerkelijke boekjes. Als iemand nog het 
deuntje: “Wiens Neerlands bloed” kent, dan hou ik mij aanbevolen, en kunnen wij misschien het 
lied bij de eerstkomende feestelijke gelegenheid gaan zingen!

“Eendracht maakt macht”werd onze leus
Bij ’t wijden van ’t gebouw.
Die spreuk, zij blijkt geen ijd’le keus,
Maar spoor tot eenheid trouw;
Zij dringt steeds dieper ’t harte in
Tot sterking in de strijd,
Den strijd voor ons en ’t huisgezin,
Uit recht en billijkheid.   (bis)
De gulden spreuk: “Eendracht maakt macht”,
Zij blijft ons immer bij,
Zij schenk ons allen moed en kracht,
Hoe zwaar de strijd ook zij,
En breekt het uur der zegen aan
De kroon op ’t mooelijk werk:
Dan is verzekerd ons bestaan
En voelen wij ons sterk.   (bis)

 “Eendracht maakt macht” kweek ons geduld,
Al valt ‘t niet altijd licht,
Opdat onz’ wenschen, zijn vervuld
En ook onze heilige plicht,
Wij strijden niet met Woest geweld,
En eeren hoog’re macht
Wij haten d’armoe die ons kwelt
En d’onrust dag en nacht

 “Eendracht maakt macht”voor vrouw en kind,
Geen kracht verbreekt dien band!
Steeds voorwaarts gaan wij eensgezind
Tot eer van “t vaderland;
Volbrengen wij met blij gemoed
De taak, ons opgelegd
Eerst dan smaakt de overwinning zoet
Als ’t pleit, zij  heeft beslecht.   (bis)

“Eenddracht maakt macht” doe ons met moed
De toekomst tegengaan
De stille hoop, door ons gevoed
Heeft recht toch van bestaan,
Sluit nauw u aan, sta moedig pal
In tegenspoed en leed;
Op, want de morgen daget al,
Die lang zich wachten deed.   (bis)

Mr. Regitse Hoogewerff

CAO blijft in stand in 2010
Om de (vakantie)stemming er in te houden eerst maar eens goed nieuws en dat goede nieuws is, dat de huidige CAO 
ook in 2010 in stand blijft. Volgend jaar komt er weliswaar geen generieke salarisverhoging, maar wel een verhoging 
van 2,9 % van de eindejaarsuitkering. Hierdoor ontvangen we in november 2010 een volledige 13de maand.

ABP
In juli 2010 bekijken minister Donner van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en De Nederlandse Bank (DNB) of 
het uitstel tot korten van de pensioenen gezien de eco-
nomische omstandigheden nog verantwoord is. Minister 
Donner, DNB, de Stichting van de Arbeid en de pensioen-
fondsen praten hierover. In dit overleg staan de volgende 
onderwerpen centraal: de feitelijke dekkingsgraad per 30 
juni 2010, de economische ontwikkelingen en de ontwik-
keling op de financiële markten.

AOW-leeftijd
Minister Donner heeft op 5 juni 2009 een AOW-notitie 
aan de Tweede Kamer gezonden over de mogelijke 
invulling van de verhoging van de pensioenleeftijd. Naast 
verhoging van de AOW-leeftijd zet het kabinet ook in 
op een verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 
jaar. Uitgangspunt van het kabinet is daarbij dat op de 
nieuwe pensioenleeftijd een gelijk pensioen gehaald kan 
worden als nu op 65-jarige leeftijd.

De minister gaat voorbij aan het feit dat de verminderde 
premie-inkomsten worden veroorzaakt door de heffings-
kortingen. Vroeger betaalde men belasting en premies 
over het belastbaar inkomen minus de belastingvrije 
som. Nu wordt de bruto-heffing berekend, waarna de 
heffingskorting wordt afgetrokken. Welk deel van de 
heffingskorting wordt nu van de belasting afgetrokken 
en welk deel van de premie? In de wet is vastgelegd dat 
dit gebeurt in dezelfde verhouding als in de eerste belas-
tingschijf. Het gevolg is dus dat ruim 90 % in mindering 
wordt gebracht op de premies. Zo daalden in 2007 de 
geraamde premie-inkomsten van 65,2 miljard naar 33,5 
miljard waardoor uit de schatkist zo’n 17 miljard moest 
worden bijgestort.
In het najaar vindt de besluitvorming plaats over het op-
hogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Uit een recente 
enquête blijkt dat de meerderheid van de ondervraag-
den tegen verhoging van de AOW-leeftijd is.

Albert van der Smissen, voorzitter NCF
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Pensioenverzekeraars voldoen nog niet aan de zorgplicht 
die zij hebben ten opzichte van hun deelnemers. Dit con-
cludeert de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) in een meting onder verzekeraars die pensioenpro-
ducten aanbieden met beleggingsvrijheid.
De vijftien verzekeraars waarvoor de zorgplicht geldt, 
voldoen voor gemiddeld 64 procent aan de wettelijke 
vereisten. Vooral het opstellen van een klantprofiel en het 
adviseren van de deelnemer moeten beter, concludeert de 
AFM.
De toezichthouder liet weten na aanvullend onderzoek 
mogelijk formele maatregelen te nemen tegen de pensi-
oenverzekeraars die de zorgplicht niet goed uitvoeren. In 
het uiterste geval wordt een boete opgelegd.
Veel pensioenverzekeraars voldoen ook niet aan de plicht 

om tijdig een pensioenoverzicht te versturen naar hun 
deelnemers. Van de in totaal 31 pensioenverzekeraars die 
de AFM daarover ondervroeg, hebben er in het vierde 
kwartaal van vorig jaar zeventien geen, of niet alle pensi-
oenoverzichten verstuurd.
Dit jaar moet het pensioenoverzicht uiterlijk in het derde 
kwartaal binnen zijn bij de deelnemers. De AFM zal ook 
maatregelen nemen als blijkt dat de pensioenverzekeraars 
daar niet aan voldoen.
De AFM maakte in juni al bekend dat een op de tien pensi-
oenfondsen vorig jaar geen of niet alle pensioenoverzich-
ten heeft verstuurd binnen de wettelijke termijn. Het gaat 
hier om bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensi-
oenfondsen en beroepspensioenfondsen.
Bron: OR-informatie

Het bestuur van het GBIO (Gemeenschappelijk Begelei-
dingsinstituut Ondernemingsraden) heeft in de verga-
dering van 22 juni 2009 besloten over te gaan tot het 
aangaan van een proefovereenkomst tot samenwerking 
met CAOP Centrum Arbeidsverhoudingen. De proefover-
eenkomst gaat in per 1 juli 2009.
Het CAOP wordt daarmee het 32e scholingsinstituut dat, 
conform artikel 46b van de Wet op de Ondernemingsra-
den, scholing en training kan verzorgen voor onderne-
mingsraden met geldelijke ondersteuning voortvloeiende 
uit de scholingsheffing.
Het CAOP is werkzaam voor meer dan dertien sectoren 
in het publieke domein. De trainingen en opleidingen 
medezeggenschap van het CAOP kenmerken zich door 
expertise op het gebied van arbeidszaken, werkgevers- en 
werknemersbelangen en de actuele ontwikkelingen in het 
publieke domein. 
De wettelijke basis voor het scholingswerk van onderne-
mingsraden is in de WOR verankerd vanuit de gedachte-
gang dat het in het Nederlandse arbeidsbestel past dat 
werkgevers en werknemers gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid dragen voor de nodige deskundigheid ten be-
hoeve van het overleg in de onderneming. Om die reden 
hebben de centrale werkgevers- en werknemersorgani-
saties, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid 
(STAR), ruim dertig jaar geleden het GBIO opgericht. Scho-
ling en vorming moeten het werk van ondernemingsraden 
blijvend kwaliteitsimpulsen geven en de verbetering van 
het overleg is een zorg die de organisaties in de STAR met 
de wetgever wensen te delen. Het rechtmatig en doel-
matig verstrekken van bijdragen uit de opbrengst van de 

scholingsheffing en het toezicht op en de controle van de 
kwaliteit van de scholing van ondernemingsraden behoren 
tot de kerntaken van de rechtspersoon GBIO. 
Bron: OR-informatie

AFM ontevreden over  
pensioenverzekeraars

Het CAOP 32e GBIO-erkende  
scholingsinstituut
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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!!


