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Juwelen uit oude VPW doos

Ouderen / Ivorentorensucces

Nu was dat ook wel zo, want EMM was een bond waar heel veel pettendragers 
lid van waren. EMM werd niet voor niets heel lang de “Pettenbond” genoemd. 
Maar of wij nu zouden kunnen nagaan wie daar sluismeester was? Trees dook 
toch eens in de oude vertrouwde EMM-boekjes. Veel boekjes waren naar het 
Vakbondsarchief in Amsterdam verhuisd, maar uit hetgeen van Jan Bonis, onze 
overleden oud-voorzitter, nog in Amersfoort lag kon Trees toch het een en ander 
boven water krijgen. In de oorlog zijn niet in alle jaren boekjes uitgegeven 
vanwege problemen die de bezetters zouden kunnen veroorzaken, maar met 
wat gevogel heeft Trees de vraag toch kunnen beantwoorden. Dat geeft mij toch 
een heel goed gevoel. Het laatste boekje is in 2005 uitgegeven, Daarna kregen 
we de gegevens van medewerkers binnen de organisatie van Rijkswaterstaat niet 
meer op een zodanige manier aangereikt dat een goed naslagwerk gemaakt kon 
worden. 
Deze vraag en het antwoord van Trees bewijst dat de manier waarop ons boekje 
was samengesteld toch heel goed was. Binnen de eigen organisatie kon Zuid-
Holland het niet vinden. Bij ons wel. Een ideetje voor de Corperate Dienst om 
toch eens te kijken of het anders kan?
Donderdag 15 oktober was er een kaderdag georganiseerd door 3 vakorganisa-
ties binnen de sector Rijk van het AC. Binnen deze sector zijn er 5 organisaties. De 
bond van personeel binnen het gevangenis wezen, de BPSAG, de bond van per-
soneel bij de rechtbanken, de BARI, de bond bij de Belastingdienst en Douane, de 
NCF, de bond van personeel bij de departementen, de VCPS en onze eigen VPW. 
Vanuit het A&O-fonds, een fonds waaruit projecten kunnen worden gefinancierd 
die op het vlak liggen van opleiding en personeel, komt geld naar de organisaties 
binnen de Rijkssector om dergelijke projecten op te starten. Het liefst gezamen-
lijk, maar de bonden zijn het nog niet helemaal eens hoe het geld besteed moet 
worden. De NCF, VCPS en de VPW wilden niet nog langer wachten en hebben de 
kaderdag georganiseerd. Het motto was “Het visietraject Rijk 2020”. 
Aan de hand van twee discussienota’s werd gediscussieerd. In december komt 
er een vervolgdag waarin twee andere nota’’s aan de orde komen. De discussies 
werden gevoerd aan de hand van een enquête over de persoonlijke factoren 
die een rol spelen bij het uitvoeren van de taken van medewerkers. Een van de 
vragen was: “Welke belemmeringen ervaar je in je werk”. Opvallend was dat ik 
overal hoorde dat het risico gestuurd denken en werken een belemmering was 
om het werk naar behoren uit te voeren. Een douanebeambte vertelde me dat hij 
bij wijze van spreken als opdracht had om een bepaald soort dozen te controle-
ren op aanwezigheid van marihuana. Naar andere dozen waarvan de betreffende 
ambtenaar het sterke vermoeden had dat daar cocaïne in zou kunnen zitten 
mocht hij geen onderzoek instellen. Dan moest eerst met de leidinggevende over-
legd worden en een nieuw controleplan worden gemaakt. M.a.w. het risicoprofiel 
moest worden bijgesteld. Bij andere diensten binnen het Ministerie van Financiën 
had men dezelfde bezwaren. Ook bij andere Departementen wordt op dezelfde 
wijze, risico gestuurd, gewerkt.
Ik kreeg toch heel sterk het gevoel dat de nieuwe werkwijze van de Rijkswater-
staats- organisatie en andere onderdelen van V&W op dezelfde leest geschoeid is. 
Bij allen was de klacht dat je breed wordt opgeleid, maar in de praktijk gedu-
rende langere tijd maar een heel smal deeltje van het spectrum mag beoordelen. 
Tjeenk Willink, de vice-voorzitter van de Raad van State heeft daar voor gewaar-
schuwd. Enige jaren gelden al. Risico gestuurd werken is een goede manier om 
zaken te regelen en plannen te maken, Maar oogkleppen passen daar niet echt 
bij. En, zo was de ervaring, die worden wel uitgereikt.

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter

nieuws2



Servicepagina
Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

Pr. Julianaplein 16 B
3817 CS  Amersfoort
Tel: 033 - 4650691 (9.00 – 12.00 uur)
Fax: 033 - 4615252
E-mail: info@vpwnet.com 
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en
Portefeuille Beleidszaken

Voorzitter en 
Portefeuille Extern Overleg 
en Portefeuille Ouderenbeleid
aat.hoogstraten@vpwnet.com 

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

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

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

Portefeuille PR en Communicatie
mirjam.van.dijk@vpwnet.com 

Portefeuille Medezeggenschap
en ARBO-deskundige
piet.voogt@vpwnet.com 

 

Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.

Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.

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.

 10.0 u WICC te Wageningen

 
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede donder-
dag 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. 

 
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.

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  van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het DGO treft u aan 
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Nieuws van kantoor
Het belangrijkste nieuws dat ik te melden heb, is dat de 
VPW dit jaar al een groot aantal nieuwe leden heeft in 
kunnen schrijven.
Kijkt u eens onder aan deze pagina bij de Secretariaats-
mededelingen, daar ziet u onder het kopje ‘nieuwe leden’ 
een lange lijst van namen staan. Dat zijn de mensen die ik 
de afgelopen 2 maanden heb ingeschreven, maar liefst 24 
stuks.
Ik loop al heel wat jaren mee bij de VPW, maar zoveel 
nieuwe leden in zo korte tijd heb ik nog niet eerder mee-
gemaakt. We zitten al boven de 70 nieuwe leden dit jaar. 
U begrijpt dat ik hoop dat we de 100 gaan halen.
Vraag is waarom de ledenaanwas momenteel zo groot 
is, toch vanwege de onzekerheden in de toekomst en de 
hulp die de vakbond dan mogelijk kan bieden? Of omdat 
mensen zich weer wat meer willen binden, ergens bij wil-
len horen.
Beiden zijn goede redenen om u aan te sluiten bij de VPW.
We lossen veel kleine en grote problemen van de leden op, 
geven de informatie die de leden vragen en de lijnen bin-
nen onze organisatie zijn heel kort.

Zo houden we op dinsdag 10 november in het Hof van 
Wageningen een Algemene Ledenvergadering, waar 
gedurende de middag onze beide CAO-onderhandelaars 
Marianne Wendt en Peter Wulms aanwezig zijn. U kunt 
uw vragen over de huidige CAO en over de mogelijke 
scenario’s voor de toekomst zomaar direct voorleggen aan 
hen. Zij zijn degenen die namens het Ambtenarencentrum 
rechtstreeks met BZK praten over uw arbeidsvoorwaar-
den. Zo kort zijn de lijnen bij onze organisatie en het is 
helemaal niet eng of gek om uw vragen te stellen of uw 
mening te geven. De belangstelling van de beide onder-
handelaars voor de mening en de ideeën van de leden is 
echt groot.

Op dit moment melden veel jonge 
mensen zich aan bij de VPW en juist ook 
van die groep willen onze onderhandelaars 
weten wat hen doet besluiten om lid te worden van onze 
vakorganisatie en welke hulp zij van hun vakorganisatie 
verwachten.
Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om op dinsdag 10 
november naar de Algemene Ledenvergadering in Wa-
geningen te komen. Elders in dit blad staat de agenda 
afgedrukt.
U kunt vakbondsverlof aanvragen bij uw leidinggevende 
om deze vergadering bij te wonen, wij vergoeden de 
reiskosten en u kunt uw broodtrommel thuislaten, want 
u krijgt een lunch én een drankje na afloop aangebo-
den. U leert andere leden kennen, ziet het bestuur eens 
in levende lijve (ze bijten niet) en u kunt uw vragen en 
opmerkingen kwijt op een plek waar er wat mee gedaan 
kan worden.
Als u van plan bent te komen, meldt u zich dan wel even 
aan via info@vpwnet.com. Dit is nodig om de juiste aantal-
len aan het congrescentrum door te kunnen geven.

Tot slot wil ik u allen nogmaals wijzen op de website van 
de VPW: www.vpwnet.com. Ik kan u aanbevelen om de 
site in de gaten te houden. Er staan regelmatig nieuwe 
artikelen en wetenswaardigheden op.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2009
(in volgorde van binnenkomst):

Dhr. R.M. Groenendijk - Utrecht
Mevr. A. Visser - Oost Nederland
Mevr. R. Roeland - Utrecht
Dhr. J.T. Brouwer - Utrecht
Dhr. D. van Ingen - Noord Holland
Dhr. B. Meijer - Noord Holland
Dhr. M. Boer - Noord-Holland
Dhr. C.H.J. Goudriaan - Limburg
Dhr. J.W. van den Brink - KNMI
Dhr. R.J. van Kampen - Noord-Holland
Dhr. G. Walpot - Oost Nederland
Dhr. R. van Heesewijk - Oost Nederland
Dhr. D.C.W. van der Hoeven - Oost Nederland
Mw. A. Kraai - KNMI
Dhr. A.C.P. van Dongen - Oost Nederland
Dhr. R.J. Lensen - Utrecht
Dhr. M. van der Werf - IJsselmeergebied

Dhr. A. Baardemans - Oost Nederland
Dhr. R.J.P. Boonstra - KNMI
Dhr. G.P.A. Vermeeren - Oost Nederland
Dhr. T.J.P. Zwagers - KNMI
Dhr. T. Krijt - Noord-Brabant
Dhr. H. Kanon - Oost Nederland
Dhr. H. Reijnen - Oost Nederland

Dhr. G.J.J. Kranenberg  - Ambt Delden (50 jaar lid)
Dhr. R. Camerik  - Zeist (4 jaar lid)

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

 Dit is, met enige vertraging, het vervolg op het HSL-Zuid-artikel 
in het juli-augustus-nummer 2009. Bijkomend voordeel van die vertra-
ging is dat er nu gemeld kan worden dat er inmiddels tussen Amsterdam 
en Rotterdam een commerciële dienstregeling over het HSL-spoor wordt 
onderhouden. De genoemde dienstregeling is op 7 september 2009 in 
gebruik genomen en wordt geëxploiteerd door NS Hispeed. NS Hispeed 
is de naam waarmee HSA, de marktpartij waarmee de Nederlandse over-
heid het vervoerscontract voor de HSL heeft gesloten, naar het publiek 
toe communiceert. Er wordt gereden met de zogenaamde Fyra-treinstel-
len, die maximaal 160 km/uur rijden. Er kan voorlopig één maal per uur 
van Amsterdam naar Rotterdam worden gereden en één maal per uur 
andersom.
Volgens de website van NS Hispeed (www.nshispeed.nl) is het de ver-
wachting dat er vanaf 13 december 2009 naast de Fyra-treinen tussen 
Amsterdam en Rotterdam ook Thalys-treinen over het HSL-spoor gaan 
rijden. Deze Thalys-treinen onderhouden dan de verbinding tussen  Am-
sterdam en Parijs. Tussen Rotterdam en Antwerpen al met 300 km/uur. 
Het is nog onduidelijk wanner er ook tussen Amsterdam en Rotterdam 
met die snelheid zal worden gereden. 

Het totale Nederlandse HSL-tracé is 125 km lang, 85 km 
daarvan is hogesnelheidsspoor (snelheden boven de 160 km/
uur), de andere 40 km wordt er over bestaand spoor gereden 
(tussen Amsterdam en Schiphol en in Rotterdam). In die 125 
km zijn 170 kunstwerken (jargon voor bouwwerken zoals 
tunnels, bruggen, viaducten) opgenomen. Alle kruisingen met 
bestaande weginfrastructuur zijn ongelijkvloers. De volgende 
tien kunstwerken springen het meest in het oog (van noord 
naar zuid), zie figuur 1:

I)  het aquaduct onder de Ringvaart van de Haarlemmer-
meer,

II)  de verdiepte kruising met de A4 bij Hoogmade,
III)  de boortunnel onder het Groene Hart, 8,6 km lang (in-

clusief toeritten)  en een uitwendige diameter van 14,5m 
(bij oplevering daarmee de boortunnel met de grootste 
diameter ter wereld), 

IV)  het doorgaand spoorviaduct bij Bleiswijk met een lengte 
van 6 km en daarmee het langste viaduct van Europa, 

V)  de 3 km lange halfverdiepte open bak bij Bergschen-
hoek,

VI)  een 4 km lange “landtunnel” aan de noordzijde van Rot-
terdam,

VII)  de 2,5 km lange afgezonken tunnel onder de Oude 
Maas,

VIII)  de 2,5 km lange afgezonken tunnel onder de Dordtsche 
Kil,

IX)  de brug over het Hollands Diep, de langste brug over 
water in het HSL-tracé tussen Amsterdam en Parijs (2 km 
inclusief toeritten),

X)  de verdiepte, deels open, deels gesloten, tunnelbak bij 
Breda.

Daarnaast is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van 
een zettingsvrije plaat (totaal 32,5 km): een betonnen plaat 
op maaiveld, die gefundeerd is op een grote hoeveelheid 
heipalen. De tien genoemde kunstwerken en de zettingsvrije 
platen worden gezien als “onderbouw”. De spoorconstructie 

HSL-Zuid en de boortunnel 
onder het Groene Hart

figuur 1: de tien meest opvallende HSL-kunst-
werken
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met bovenleiding en aanverwante zaken worden gezien als 
“bovenbouw” (voor een exacte beschrijving van de “boven-
bouw” zie het eerdere HSL-Zuid-artikel). De spoorconstructie 
is aangebracht door Rheda, onderopdrachtnemer van Infra-
speed. Infraspeed is verantwoordelijk voor aanleg en onder-
houd (25 jaar) van de bovenbouw. De spoorconstructie is voor 
bijna het hele HSL-tracé uitgevoerd als zogenaamd ballastloos 
spoor. Hierbij worden de rails en de dwarsliggers verankerd in 
betonplaten die weer op de “onderbouw”-constructies liggen 
(al dan niet verankerd). 

Voor alle genoemde onderbouwconstructies geldt dat het 
bijzondere bouwwerken zijn, waarover veel te vertellen is. Zo-
als al vermeld aan het einde van het eerdere HSL-Zuid-artikel 
is de auteur van dat en dit artikel betrokken geweest bij de 
bouw van de boortunnel onder het Groene Hart. Vandaar dat 
in dit artikel meer in detail op die tunnel wordt ingegaan. De 
tunnel is gebouwd door het Frans-Nederlandse consortium 
Bouygues-Koop. Na voltooiing van de tunnel zijn nog aange-
bracht:
- een brandwerende bekleding door het Nederlandse bedrijf 
CBBN,
- de eerder genoemde spoorconstructie met bovenleiding, 
tunneltechnische installaties enzovoort.
In dit tweede en een volgend derde artikel wordt alleen inge-
gaan op de werkzaamheden van Bouygues-Koop en CBBN. 

Ligging, afmetingen en onderdelen

De tunnel bevindt zich onder het weidegebied in de driehoek 
Leiden, Alphen aan de Rijn en Zoetermeer, zie figuur 1 en 2.  

figuur 2: situatie boortunnel  

De noordelijke tunnelmond bevindt zich ter hoogte van Lei-
derdorp, ten oosten van de A4 bij het huidige benzinestation 
“Aurora” (in figuur 2 bij de “startschacht”). De zuidelijke tun-
nelmond is gesitueerd ten zuiden van Hazerswoude-dorp (in 
figuur 2 bij de “aankomstschacht”). De termen “start- en aan-
komstschacht” zijn gerelateerd aan het boorproces, waarover 
later meer. Het benzinestation “Aurora” is vernoemd naar de 
boormachine die de tunnel geboord heeft. De boormachine 
op haar beurt was weer vernoemd naar de Romeinse godin 
van de  dageraad. De hoofdonderdelen van de tunnel zijn 
schematisch (met ongelijke lengte- en hoogteschaal) weerge-
geven in figuur 3. Die hoofdonderdelen zijn:

figuur 3: schematische langsdoorsnede boortunnel  

- de noordelijke toerit, lang ca. 700m,
- de zuidelijke toerit, lang ca. 800m,
- de tunnelbuis, lang ca. 7200m,
- de zeven verticale schachten.

Het verloop van de tunnelas in verticale richting is zodanig 
gekozen dat ter plaatse van twee schachten het diepste punt 
wordt bereikt. In die schachten zijn pompkelders opgenomen 
van waaruit eventueel lekwater kan worden weggepompt. 
Ondanks de zo ontstane “bult” ter plaatse van de middelste 
schacht kan er met 300 km/uur door de tunnel worden gere-
den. 

Het belangrijkste constructiemateriaal voor de tunnel is be-
ton. De noordelijke en zuidelijke toerit hebben ieder groten-
deels een U-vormige dwarsdoorsnede. Alleen ter plaatse van 
de aansluitingen op de tunnelbuis zijn ze over een klein deel 
gesloten. Voor de toeritten is ter plaatse gestort beton ge-
bruikt. Ze zijn in open bouwputten gemaakt. De tunnelbuis is 
geboord van noord naar zuid, heeft een uitwendige diameter 
van 14,5m en bestaat uit geprefabriceerde betonelementen 
met een dikte van 0,6m. In de tunnelbuis bevinden zich ver-
der, van onder naar boven, zie figuur 4:

- de kabels- en leidingenkoker, ook wel technische galerij ge-
noemd, van geprefabriceerd beton, met uitwendige afmetin-
gen van 3x2,5m2,
- aan weerszijden van de kabel- en leidingenkoker gestabili-
seerd zand,
- op de kabels- en leidingenkoker en het gestabiliseerde zand 
een laag asfaltgranulaat, dik ca. 0,2m,
- de ter plaatse gestorte betonnen tunnelvloer, dik 0,35m,
- de ter plaatse gestorte betonnen ontsporingsgeleidings-
wandjes, dik 0,4m en hoog ca. 1,0m,
- de ter plaatse gestorte betonnen zijbermen, hoog ca. 1,0m,
- de ter plaatse gestorte betonnen middenwand, dik 0,45m, 
met vluchtdeuren hart op hart 144m en nissen met 

hulpmiddelen voor noodsituaties, hart op hart 72m, en met 
deuvels aan de bovenzijde bevestigd aan de tunnelwand,
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- 

de vier looppaden, twee aan weerszijden van de middenwand 
en twee langs de buitenwanden van de toeritten, bestaande 
uit totaal ruim 80.000 prefab betonplaatjes, dwars op de tun-
nelrichting, 
- de brandwerende bekleding tegen de binnenzijde van de 
buis en tegen het bovenste deel van de middenwand,
- de door Infraspeed aangebrachte spoorconstructie en venti-
latoren.

Tussen de noordelijke en zuidelijke toerit bevinden zich zeven 
verticale schachten, die de tunnelbuis verbinden met de bui-
tenlucht, te weten vijf vluchtschachten en twee luchtschach-
ten. De vijf vluchtschachten zijn, van noord naar zuid :
- Bospolder (tevens “startschacht”), 
- Achthoven, 
- N11,  
- Bent,
- Westeinde (tevens “aankomstschacht”).
Ze verdelen de tunnelbuis in 4 delen met lengtes van 1700, 

2080, 1935 en 1460m (van noord naar zuid). De vluchtschach-
ten bieden in noodsituaties een vluchtweg voor de treinrei-
zigers en een toegang voor de hulpverlenende instanties. Ze 

zijn aangesloten op het lokale wegennet. In die schachten 
bevinden zich aan weerszijden van de tunnelbuis trappen-
huizen die naar het maaiveld leiden en daar door middel van 
karakteristieke gebouwtjes, met een trapeziumvormig zijaan-
zicht, toegankelijk zijn, zie figuur 5. 

figuur 5: karakteristieke uitgangen trappenhuizen

Figuur 5 geeft de situatie ter plaatse van de startschacht, met 
tevens het schuine dak van de tunnelbeëindiging. De twee 
luchtschachten zijn:
- N2 (nabij de noordelijke toerit),
- S2 (nabij de zuidelijke toerit).
De twee luchtschachten bieden de lucht, die de trein voor 
zich uitduwt als er met 300 km/uur wordt gereden, de ruimte 
om de tunnel snel te verlaten. Als die schachten er niet 
zouden zijn, zou de lucht, bij het binnenrijden van tunnel, 
niet weg kunnen en zou er een schokgolf kunnen ontstaan 
(“sonic boom”), die de trein zou kunnen doen ontsporen. De 
diameter van de tunnelbuis is mede gebaseerd op het bieden 
van ruimte aan de luchtstromen tijdens het passeren van de 
trein. Ook de drie middelste vluchtschachten zijn voorzien van 
openingen naar het maaiveld om de overdruk te reduceren. 
De luchtschachten zijn eigenlijk alleen vanuit de lucht goed 
waarneembaar. Ze steken nauwelijks boven het maaiveld uit. 
Alle luchtkanalen, dus zowel ter plaatse van lucht- als vlucht-
schachten, zijn ter hoogte van het maaiveld voorzien van 
dempers om te voorkomen dat geluid- of drukgolven hinder 
veroorzaken.

De werking van de boormachine

De tunnelbuis is geboord met een boormachine, die zich als 

figuur 6: opengewerkte tekening van tunnel en boormachine

figuur 4: dwarsdoorsnede boortunnel

nieuws 7



een mol door de bodem heeft bewogen en een complete tun-
nelbuis met kabels- en leidingenkoker, gestabiliseerde zand-
aanvulling en asfaltgranulaat achter zich liet. Alle onderdelen 
boven het asfaltgranulaat zijn aangebracht na het passeren 
van de boormachine. De totale machine was ca.120m lang en 
bestond van voor naar achter uit de volgende onderdelen, zie 
figuur 6:

- een ca. 12m lang schild, met aan de voorzijde het graafwiel 
- de eerste volgwagen, lang ca. 25m,
- de transportbrug, lang ca. 60m,
- de tweede volgwagen, lang ca. 25m.
De eerste volgwagen rustte op het onderste deel van de tun-
nelwand, de tweede op het asfaltgranulaat, de transportbrug 
hing daartussen. Het boorschild sloot als een deksel de tun-
nelbuis af en werd gedragen door de bodem.
 
De machine is in Frankrijk in het plaatsje Le Creusot gebouwd 
door de fabriek NFM. De machine is als bouwpakket per schip 
via de Middellandse zee, Atlantische Oceaan en Noordzee 
naar Nederland vervoerd en het laatste stuk ging met vracht-
wagens over de weg. In de startschacht (schacht Bospolder) 
is de machine weer in elkaar gezet. Toen het boren voltooid 
was is de machine in de aankomstschacht (schacht Westeinde) 
weer gedemonteerd en verscheept naar China om daar bij 
een nieuw project te worden gebruikt.

Er zijn veel methoden om een tunnel te boren. Iedere metho-
de heeft zijn eigen type boormachine. De gekozen methode 
wordt vooral bepaald door de bodem waar doorheen moet 
worden geboord. In “slappe” bodems, zoals in Nederland, 
moeten machines worden gebruikt met een boorschild. Er 
bestaan ook weer diverse soorten boorschilden. Het boor-
schild dat bij de Groene Harttunnel is gebruikt is van het type 
“slurryschild”. Het woord bestaat uit twee delen, “slurry” en 
“schild”, die ieder een toelichting nodig hebben. 

Allereerst het schild. 

Het principe van het boren van tunnels met behulp van een 
schild dateert al uit de eerste helft van de 19e eeuw. Toen was 
het de Engelsman Brunel die met een door hem 
ontworpen boorschild onder de rivier de Theems door boorde 
en er een gemetselde tunnel mee realiseerde. Die tunnel is 
nog steeds in gebruik. 

In het algemeen geldt dat een boorschild, zoals dat tegen-

woordig wordt gebruikt, nog steeds lijkt op dat van Brunel en 
in feite niets anders is dan een zeer groot stalen conserven-
blik (met ronde of rechthoekige doorsnede), dat horizontaal 
ligt, dus op z’n zijkant, en dat aan één zijde (voorkant, dus 
boorrichting) voorzien is van een deksel met gaten en aan de 
andere zijde geen deksel heeft, en daar als een mof over het 
reeds gerealiseerde tunneldeel is geschoven. Dit schild baant 
zich een weg door de bodem en laat een stabiele tunnelgang 
achter zich. Het vormt de afdichting tussen tunnelgang en bo-
dem. In dat schild kan, onder relatief goede omstandigheden, 
een nieuw stukje tunnel worden gebouwd. Om vooruit te 
komen zet het schild zich af tegen de al voltooide tunnelbuis 
en tegelijkertijd wordt er aan de voorzijde, via de openingen 
in de “deksel”, bodemmateriaal (grond en/of rots) verwijderd 
en afgevoerd naar achteren. Als er voldoende bodemmateri-
aal is verwijderd kan het schild weer iets naar voren worden 
geduwd, maar wel zodanig dat de achterkant van het schild 
de tunnelbuis blijft omsluiten. Er ontstaat dan ruimte om een 
nieuw stuk tunnelbuis te maken. De start- en ontvangstproce-
dure voor zo’n boorproces vragen uiteraard speciale aandacht 
en voorzieningen, maar het boorprincipe zelf is simpel. 
Bij de eerste tunnels die volgens dit principe gemaakt zijn, 
zoals die van Brunel, werd het bodemmateriaal handmatig 
verwijderd en afgevoerd. In de loop der tijd heeft de tech-
niek zich verder ontwikkeld en verbeterd en is er steeds meer 
gemechaniseerd. De huidige boormachines hebben meestal 
een ronde doorsnede, met een diameter net iets groter dan 
die van de tunnelbuis. Afwijkende vormen zijn mogelijk, maar 
daarop wordt nu niet verder ingegaan. Voor het krachten-
spel in de tunnelbuis is de ronde vorm verreweg het meest 
geschikt. Aan de voorzijde van het schild bevindt zich een 
door een elektromotor aangedreven ronddraaiende schijf, 
het graafwiel, zie figuur 6, waarvan de diameter weer net iets 
groter is dan die van het schild. Op dit graafwiel bevinden 
zich tanden die het bodemmateriaal los kunnen schrapen. 
Dat materiaal wordt via de openingen in de voorkant van het 
schild in de tunnel gebracht en daar afgevoerd. Bij de Groene 
Harttunnel is die grond vermengd met grondwater om zo te 
kunnen worden weg gepompt. 
In het schild van de Aurora bevonden zich negentien paren 
horizontale hydraulische vijzels (dus 38 totaal), naast elkaar 
en regelmatig verdeeld over de omtrek van het schild, waar-
mee het schild naar voren kon worden gedrukt, door zich af 
te zetten op het reeds gebouwde tunneldeel, zie figuur 6. 
In het schild wordt de tunnelwand gemaakt. Die bestaat in 
slappe grond zoals in Nederland uit geprefabriceerde gebo-
gen betonelementen. Als het schild naar voren is geduwd 
en er in het schild voldoende ruimte is ontstaan, wordt er 
een nieuw stuk tunnel, een nieuwe ring, gemaakt. Zo’n ring 
bestaat bij de Groene Harttunnel uit tien gebogen betonele-
menten en heeft een lengte, dus in de boorrichting, van on-
geveer 2m. Om zo’n ring te maken worden de betonelemen-
ten één voor één op hun plaats gebracht. Voor één element 
worden de twee vijzelparen, die zich op de toekomstige plek 
van dat element bevinden, ingetrokken. Als het element ge-
plaatst is worden de vijzels weer tegen het element geduwd. 
Zo wordt een nieuwe ring gemaakt. Als die gereed is kan het 
schild zich weer gaan afzetten en verder boren. 
Aangezien de betonelementen zeer zwaar zijn, bij de Groene 
Harttunnel wegen de zwaarste elementen ca. 14,5 ton per 
stuk, wordt voor het plaatsen van de elementen een erector 
gebruikt, die deel uit maakt van de machine, zie figuur 6. Het 
is een stalen arm die om een centrale as, ter plaatse van hart 
tunnel, in een verticaal vlak kan rond draaien, in horizontale 
richting (boorrichting) kan verschuiven en langer en korter figuur 7: het principe van de Brunel-tunnel
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kan worden. Met die vrijheidsgraden kan het de elementen 
vanaf het aanvoerpunt, onder de eerste volgwagen, naar 
iedere plek in de te maken ring verplaatsen. Aan het uiteinde 
van de arm bevinden zich zuignappen waarmee de elementen 
worden opgepakt. 
Bij de Groene Harttunnel zijn alle ringen gelijk en bestaan 
uit tien elementen: zeven gewone en één sluitsteen met aan 
weerszijden daarvan een contrasegment. De elementen zijn 
gebogen om een ring te kunnen vormen. In een denkbeeldige 
niet gebogen toestand hebben de elementen de volgende 
vormen: 
- de zeven gewone elementen zijn rechthoekig, ca. 4,55x2m2,
- de sluitsteen is trapeziumvormig en spiegelsymmetrisch, 
zonder haakse hoeken, ca. 2,6x2m2, 
- de twee contrasegmenten zijn trapeziumvormig met twee 
haakse hoeken en niet symmetrisch, ca. 4,55x2m2.  
De sluitsteen werd altijd als laatste geplaatst. Deze is daarom 
taps van vorm en past tussen de twee contrasegmenten. De 
kortste van de twee evenwijdige zijden van de sluitsteen be-
vindt zich aan de kant van de al aanwezige ringen.   
Het bouwen van één ring duurde ongeveer een uur, het 2m 

verder boren om weer plaats te maken voor de volgende ring 
ook, zodat op topdagen tien ringen konden worden geplaatst 
en dus 20m tunnel kon worden gerealiseerd. Er was per dag 
vier uur nodig voor onderhoud aan de machines. 

Het andere woord dat een toelichting behoeft is “slurry”. 
Hierover, en over de ontwerpuitgangspunten van de tunnel, 
de randvoorwaarden voor het boorproces , de logistiek in 
de tunnel en de brandwerende bekleding volgt in het derde 
artikel meer. 

Hans Heesen

Noot:
Ook voor dit artikel zijn, net als voor het vorige, meerdere 
bronnen van informatie gebruikt. De belangrijkste zijn:
- “Unieke prestatie van Aurora in Groene Hart”, artikel door ir. 
R.J. Aartsen en ing. F. Vahle in vakblad ”Cement” (nr. 2, 2005),
-  “Dwars door de smurrie”, artikel door drs. Marcel Crok in 
vakblad “De Ingenieur” (nummer 22/23, 2002).

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 10 NOVEMBER 2009

AGENDA  Algemene Leden Vergadering op 10 november 2009 te Wageningen

Let op aanvangstijd van de vergadering:  10 uur

Vanaf 9.30 uur Koffie / Thee

1. Opening door de voorzitter
 Gelegenheid te reageren op het openingswoord

2. Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post

3. Vaststellen notulen ALV 11 november 2008

Huishoudelijke voorstellen Hoofdbestuur4. 
  Benoeming vice-voorzitter VPW
  Intensievere samenwerking AC Sector Rijk
  Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

5.  Bespreekpunten / Voorstellen HB

 12.00 – 13.30 uur Aperitief / Lunch

6. Bespreking stand van zaken in georganiseerd overleg en medezeggenschap:

 a. Sector Overleg Rijk (SOR)
 b. Groepsondernemingraad Rijkswaterstaat (GOR/RWS)
 c. Departementale Ondernemingsraad (DOR/V&W)
 d. Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO)

7. Rondvraag
8. Sluiting
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Klinkt het echter als een strikt persoonlijk probleem van 
de klager, dan mag deze van het OR-lid op zijn minst 
verwachten dat hij hem doorverwijst naar de instantie 
waar hij wél met zijn klacht terecht kan. Daarvoor is hij 
bij de ondernemingsraad wel aan het goede adres. Als 
het regelmatig voorkomt dat collega’s de weg naar de 
personeelsfunctionaris of de arbodeskundige niet ken-
nen, moet er misschien toch eens iets worden gedaan 
aan voorlichting. Er is één uitzondering op het doorstu-
ren bij strikt individuele problemen: als het individuele 
probleem zich bij herhaling voordoet.
 

 
De normale gang van zaken is dat de medewerker met 
een klacht deze bespreekt met zijn leidinggevende. Ook 
als deze in de ogen van de medewerker juist verant-
woordelijk is voor de situatie waarover hij zich beklaagt. 
Slaagt de leidinggevende er niet in het ongenoegen weg 
te nemen, dan is het een goed gebruik dat de medewer-
ker zich wendt tot de baas van de leidinggevende. Uit-
eindelijk komt hij dan bij de directie uit, en zo hoort het 
ook. De directeur of bedrijfsleider is immers eindverant-
woordelijk voor de gang van zaken in de onderneming. 
In sommige gevallen is er nog een externe procedure 
mogelijk, bijvoorbeeld via de kantonrechter. De vakbond 
kan daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.
 

 
Soms loopt de klachtenafhandeling niet zoals die hier is 
beschreven. Dat kan te maken hebben met de persoon 
van de leidinggevende (niet toegankelijk voor klagers), 
met de sfeer in de onderneming (geen open communi-
catie) of met de aard van de klacht (agressie en seksuele 
intimidatie). Als dan ook de ondernemingsraad ‘niet 
thuis’ geeft, laat hij wel een flinke steek vallen. De beste 
oplossing is zorgen voor een formele regeling die par-
tijen verplicht tot een bepaalde klachtenprocedure. Een 
belangrijk onderdeel van zo’n regeling is een onafhan-
kelijke klachtencommissie die de directie adviseert over 
de afhandeling van een klacht die niet op het niveau van 
medewerker en leidinggevende was op te lossen. Als de 
OR door vragen van medewerkers merkt dat zo’n rege-
ling ontbreekt, moet hij ervoor zorgen dat er een komt. 
Tot die tijd mag hij zich er niet van afmaken met ‘We 
zijn geen klachtenbureau.’ De medewerker heeft immers 
geen andere weg.
 

 
Wanneer de klager met een gezamenlijk probleem komt, 
moet de ondernemingsraad een nader onderzoek instel-
len. Is het werkelijk zo? Maak er echter niet meteen een 
OR-zaak van. Het komt nogal eens voor dat het beeld dat 
door de ene medewerker wordt geschetst, niet over-

eenstemt met dat van de overige betrokkenen. Zelfs als 
alle medewerkers van één afdeling zeggen dat ze grote 
problemen hebben met hun leidinggevende, wil dat niet 
zeggen dat het een probleem van de OR moet worden. 
Het overnemen van het probleem betekent dat de raad 
verantwoordelijk wordt voor de oplossing ervan. En dat 
is niet bevorderlijk voor de verhoudingen tussen het 
betrokken personeel en hun leidinggevende. Wél mogen 
ze de nodige ondersteuning verwachten. Het is dus van 
belang dat de raad heel zorgvuldig te werk gaat.
 

 
Als blijkt dat meerdere medewerkers soortgelijke 
problemen hebben als de klager, breng dan alle betref-
fende medewerkers bij elkaar. Laat ze vervolgens praten 
met een of enkele OR-leden. Maak er een verkennend 
gesprek van, waarin je probeert helder te krijgen hoe de 
medewerkers de situatie beleven. In datzelfde gesprek 
kan de ondernemingsraad de groep oproepen om de 
problemen te bespreken met degene die daarvoor ver-
antwoordelijkheid draagt, gewoonlijk de direct leiding-
gevende. Desgewenst kunnen een of meer OR-leden 
daarbij ondersteunen. In alle gevallen moet je afspraken 
maken over de voortgang (wie doet wat en wanneer), en 
over het moment waarop wordt teruggekomen op het 
resultaat.
 

 
Als blijkt dat het gesprek met de eerstverantwoordelijke 
niets oplevert, kan de raad de klacht aan de orde stellen 
in het overleg tussen OR en bestuurder. Soms is het goed 
om dat in de overlegvergadering te doen. In andere ge-
vallen kan het juist beter buiten de officiële vergadering 
om. Dat is afhankelijk van de aard van het probleem en 
de verhouding tussen OR en bestuurder. 
Het ligt voor de hand dat de directie besluit zichzelf op 
de hoogte te stellen van het probleem door met de be-
trokkenen te gaan praten. Daarbij kan de aanwezigheid 
van enkele OR-leden de openheid van het gesprek ten 
goede komen. Ook voor deze fase geldt dat de raad, als 
het eenmaal aan de orde is gesteld, op de hoogte moet 
blijven van de afhandeling. Bijvoorbeeld door met de be-
stuurder een datum af te spreken waarop op de kwestie 
zal worden teruggekomen. De OR kan dan vooraf pools-
hoogte gaan nemen bij de betrokken achterban.
 

 
Het reageren op klachten en problemen van de achter-
ban is een activiteit die veel zorg vraagt. Wat de onder-
nemingsraad in elk geval niet moeten doen is: 
- de klacht simpelweg negeren omdat ‘de OR geen klach-
tenbureau is’ 
- de klacht overnemen en in plaats van de klager(s) in 

-

-
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overleg met de verantwoordelijken treden 
- halverwege het traject afhaken en zich niet op de hoogte stellen van het eindresultaat.

 Een kopie voor de OR 
 
Een bijzonder geval doet zich voor als een medewerker zich schriftelijk tot een andere instantie 
wendt en de ondernemingsraad daarvan door middel van een kopie op de hoogte stelt. Omdat er geen 
directe vraag aan de raad wordt gesteld, kan deze de brief voor kennisgeving aannemen en daarmee 
afdoen. Het zal van de kwestie afhangen of de raad meer wil doen.
 
Betreft het een onderwerp dat de OR zeer ter harte gaat, dan kan de OR:
 
- de ontvangst van de brief bevestigen, en vragen de OR ook van het vervolg op de hoogte te houden 
- persoonlijk contact leggen met de ondertekenaar(s) van de brief 
- de ontvangst van de kopie melden in het overleg met de bestuurder, al dan niet vergezeld van een 
vraag.
Naarmate de raad zich overigens meer met de kwestie gaat bemoeien, gaan dezelfde risico’s gelden 
als bij een rechtstreekse vraag van een groep medewerkers aan de raad.

 

Anonieme klachten 
 
Ondernemingsraden ontvangen geregeld klachten van medewerkers die anoniem willen blijven. Die 
persoon verspeelt daarmee het recht om op de hoogte te worden gesteld van de vervolgacties van de 
raad.
Maar dat wil niet zeggen dat zo’n brief meteen terzijde moet worden gelegd. De mogelijkheden zijn 
beperkt, maar de klacht kan nog steeds een signaalfunctie hebben. Het is echter niet meer mogelijk 
aanvullende informatie bij de klager in te winnen en het beeld verder aan te vullen. Evenmin kan hij 
op de hoogte worden gebracht van het vervolg.

Bron OR net

VPW-Nieuw... tja, wie leest dat nou niet? En de winnaar is: Piet Voogt

Uw voorzitter tracht iedereen te boeien 
voor het blad

Zware tijden, maar gelukkig prettig lees-
voer meegenomen.
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Reeds eerder heb ik u geïnformeerd dat er door de VPW 
een verzoek is geplaatst bij het Klantencontactcentrum 
(KCC) van Rijkswaterstaat om inzicht te verkrijgen in de 
vergoedingregelingen ten aanzien van het reinigen van 
uniformkleding. Ook heb ik opgemerkt dat dit verzoek 
niet binnen redelijke termijn is beantwoord. Ook een 
bevestiging van ontvangst van het verzoek is nimmer van 
KCC ontvangen. Ik acht dit een bijzonder onwenselijke, 
mogelijk zelfs onfatsoenlijke situatie, die geen recht doet 
aan een veronderstelde professionele organisatie die het 
KCC hoort te zijn. Daarom heb ik een verzoek van gelijke 
strekking gericht aan de staf DG van Rijkswaterstaat. Op 
het verzoek is inmiddels wel een duidelijk antwoord ont-
vangen waardoor ik u nu kan informeren over de zoge-
naamde “stomerijvergoeding” die bij Rijkswaterstaat van 
kracht is geworden.

Binnen Rijkswaterstaat zijn er veel medewerkers werk-
zaam die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden 
beroepshalve uniformkleding dragen. Een groot aantal 
medewerkers draagt deze dienstkleding als gevolg van 
een kledingvoorschrift bij RWS. Onder andere zijn dit 
Weginspecteurs en Officieren van Dienst. Van deze mede-
werkers wordt verwacht dat zij deze uniformkleding goed 
onderhouden en reinigen.
Alle medewerkers die dienstkleding dragen, naar aan-
leiding van het kledingvoorschrift , hebben recht op een 
vergoeding indien volgens het waslabel deze dienstkle-
ding gereinigd dient te worden in een stomerij. Wanneer 
kleding echter zelf gewassen kan worden, wordt geen 
vergoeding betaald. Deze vergoedingregeling is in maart 
2008 door het DT van Rijkswaterstaat goedgekeurd en van 
kracht geworden sinds april 2008.  Deze regeling wordt 
uniform binnen RWS toegepast. Jaarlijks wordt door de 
managers/districtshoofden jaarlijks in de maand februari 
een controle uitgevoerd welke medewerkers er in dat 

betreffende kalenderjaar recht hebben op een vergoeding 
van de  stomerijkosten. Hiervoor ontvangen deze mana-
gers/districtshoofden een overzicht van alle medewerkers 
die het voorgaande jaar een vergoeding hebben ontvan-
gen. Deze informatie wordt door de Corporate Dienst van 
RWS aangeleverd.
De vergoedingsregeling is gebaseerd op de gemiddelde 
stomerijkosten en bedragen € 12,- per maand. Deze ver-
goeding wordt jaarlijks, als een nettobedrag van € 144,-in 
de maand april uitgekeerd. Ook is het van belang om vast 
te stellen dat deze regeling is gebaseerd op het vergoe-
dingprincipe. Het is dus niet noodzakelijk om betalingsbe-
wijzen van de stomerijkosten te overleggen. Het blijkt dat 
veel medewerkers van Rijkswaterstaat niet van deze rege-
ling op de hoogte zijn en derhalve geen, of een lagere 
vergoeding ontvangen. De leden van de VPW die beroeps-
halve dienstkleding dragen, en vaststellen dat het label 
aangeeft dat deze kleding gestoomd dient te worden, 
wordt geadviseerd om bij hun leidinggevende een verzoek 
tot vergoeding in te dienen. Dit verzoek tot vergoeding 
kan met terugwerkende kracht vanaf april 2008 worden 
ingediend. Dit verzoek zal door de leidinggevende worden 
beoordeeld en doorgezonden naar de manager/districts-
hoofd ter besluitvorming. De medewerker zal over het 
besluit worden geïnformeerd. Het is verstandig om in het 
verzoek een afhandelingtermijn te vermelden om onno-
dig lange verwerking van de aanvraag te vermijden. Een 
termijn van 4 weken is in dergelijke gevallen redelijk.

Indien hierbij ondersteuning nodig is van de VPW, wordt 
de leden geadviseerd om dit per e-mail aan het secretari-
aat van de VPW te melden. info@vpwnet.com

Paul van Es

In  het VPW-nieuws van september/oktober 2009 heeft u 
kunnen lezen over de “Vernieuwing Medezeggenschap”. 
Het bestuur is bezig om een vertaalslag te maken over de 
tien thema’s die in dit Rapport staan genoemd. Daarmee 
wil ik zeggen dat wij die tien thema’s in gewoon begrijpe-
lijk Nederlands gaan vertalen, zodat iedereen weet wat er 
bedoeld wordt.
Ik merk dat verschillende ondernemingsraden binnen 
diverse diensten met deze materie worstelen. Ook de GOR 
is op dit moment verdeeld over de inhoud van het rapport 
“Vernieuwing Medezeggenschap” en de daarin genoemde 
tien thema’s.

Nu ik de Portefeuille Medezeg-
genschap van Geert-Jan 
Ebbinge heb overgenomen moet 
ik mij meer en meer in deze mate-
rie verdiepen. Gelukkig zijn mijn 
collega-bestuursleden van mening 
dat ik voldoende tijd moet krijgen om alle informatie met 
betrekking tot de Medezeggenschap beter onder de knie 
te krijgen.
Ik hoop dat ik hierdoor, en natuurlijk door samenwerking 
met het bestuur, in de nabije toekomst een goede Porte-
feuillehouder Medezeggenschap voor de VPW zal zijn.

Piet Voogt
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Interview

Het was een warm welkom, we kennen alweer zo lang, 
Leen was erbij toen ik tot hoofdredacteur van De Heraut, 
zo heette het VPW-Nieuws vroeger, werd benoemd.  Door 
Jan Bonis, de toenmalige voorzitter, waar ik altijd mee 
naar de vergaderingen ging, wist ik van het wel en wee 
van Leen,  ik heb dat altijd onthouden.

Leen is geboren in Kortgene (Zeeland) en is daar blijven 
wonen tot na de watersnoodramp in 1953. Hij ging naar 
zijn broer die in Den Haag woonde. Deze wilde geen 
werkloze kostganger hebben dus zocht en vond hij de vol-
gende dag werk als vrachtwagenchauffeur bij een bouw-
materialen bedrijf. 

In 1955 kon Leen herenchauffeur worden bij de Rijkswa-
terstaat  Dit werk heeft hij 5 jaar gedaan, hij vond het niet 
zo’n prettige job, te veel stilstaan. 

In 1960 kon hij weer vrachtwagenchauffeur worden in de 
polder. Dat werk heeft hij tot 1975 gedaan. Hij kon opzich-
ter worden in Flevoland. In 1980 moest hij als rugpatiënt 
afgekeurd worden. 

Toen Leen thuis kwam was dat voor hem een heel slechte 
tijd, hij was pas 48 jaar. Hij voelde zich heel erg buiten de 
maatschappij staan. 

Maar Leen zou Leen niet zijn wanneer hij niet weer op-
veerde. Hij ging zingen in een mannenkoor. Hij zat binnen 
een mum van tijd in het bestuur. Doordat Leen niet lang 
meer kon staan, moest hij helaas met zingen stoppen, 
want dan sta je veel te lang. Leen is wel met dit man-
nenkoor 3 maal in Canada geweest, dat waren de mooi-
ste reizen van zijn leven. Hij heeft daar alle toeristische 
plaatsen gezien, deze hebben ontzettende indruk op hem 
gemaakt. 

Op een dag kwam er een vrouw naar hem toe die vroeg of 
hij met haar een klaverjasclub op wilde richten. Dat wilde 
Leen wel, tot op de dag van vandaag bestaat de club nog, 
Leen is geen actief lid meer maar wanneer ze een beroep 
op hem doen staat hij altijd klaar om te helpen. 

Voor onze vakbond heeft Leen ontzettend veel gedaan, hij 
was voorzitter van de afdeling Noord-Oostpolder en Urk, 
in Urk hadden we veel leden. Leen zat in het districtsbe-
stuur en was tevens Hoofdbestuurslid tot 1980. Nadat hij 
afscheid moest nemen als Hoofdbestuurslid kreeg Leen de 
gouden speld “als waardering voor trouw lidmaatschap”. 

Hij en zijn vrouw gaan praktisch nooit op vakantie, zij zijn 
inmiddels 51 jaar getrouwd, ze hebben een dochter en 
een zoon en inmiddels 3 kleinkinderen. 

Wanneer ik vraag of hij nog wat toe te voegen heeft, zegt 
hij dat de bond, bij name van Gerrit Prins, bij de ouderen 
zeer bekend, heel veel voor hem gedaan heeft.

Lieve familie De Fouw, hartelijk dank voor de gezellige 
ontvangst, we hopen dat u samen, met uw dierbaren nog 
fijne jaren te gaan hebt. 

Tiny Isbrucker-Klijnsmit
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In het boekje uit het jaar 1925 zijn gedetailleerde eisen 
opgenomen voor het doen van een pensioenaanvraag.
Als algemene eis moet er sprake zijn van een “behoorlijk 
ingevulden staat van dienst”. Wat dat precies inhoudt, 
wordt in het model van ‘den pensioenraad’ vastgesteld. 
Dit model is niet opgenomen.
Wel is in het boekje van 1950 veel aandacht voor de Pen-
sioenwet 1922 ingeruimd. Hierin blijkt dat je ambtenaar 
in de zin van de pensioenswet bent, als je in vaste dienst 
of meer dan twee jaar tijdelijke dienst bent aangesteld en 
dat je een wedde geniet hoger dan 400 florijnen. Of dat 
per jaar of maand is wordt niet vermeld. De waarde van 
het geld in 1922 is mij ook niet goed bekend.  
De eisen om van het pensioen ook te mogen genieten zijn 
10 geldige dienstjaren en  de leeftijd van 65 jaar bereikt 
te hebben, of  bij bepaalde aangewezen betrekkingen de 
leeftijd van 55 jaar.
Voor pensioen bij ongeschiktheid wegens ziekte is een 
diensttijd van 7 jaar voldoende.
Bij het verzoek moet de aanvrager een geboorteakte en 
eventuele bescheiden over verlening en intrekking van 
wachtgelden overleggen. Bij de aanvraag moet ook een 
detailleerde opsomming van alle “door de aanvrager 
beklede betrekkingen in den dienst” overlegd worden. 
Uitzondering hierop zijn militaire en kerkelijke betrekkin-
gen indien deze bewezen diensten “reeds met pensioen 
zijn vergolden”.
In principe telt de diensttijd mee als dienstjaren.

Ook de besluiten tot aanstelling en ontslag met de betref-
fende data mogen niet ontbreken.
Als de aanvrager in het koloniale leger in Indië gediend 

heeft, 
dan 
moet 
het mi-
litaire 
pas-
poort 
of 
extract-
stam-
boek  
over-
han-
digd 
wor-
den. 

Mochten er diensten voor het pensioen zijn ingekocht, 
dan moet de beschikking hiervan  toegevoegd worden.
Jaren waarin, uiteraard behoorlijk goedgekeurd en ge-
documenteerd, verlof van de dienst genoten is teneinde 
als onderwijzer of onderwijzer in opleiding te werken, 
konden ook als pensioenjaren meegeteld worden.
Met het huidige tekort aan  leerkrachten is het misschien 

een idee om deze oude wisselwerking weer te bekijken.
Onder de lijst van eisen is een kleine maar niet onbelang-
rijke N.B. geplaatst:
“Van niet overlegging van een voor de regeling van een 
pensioen benoodigd stuk zal veelal aanmerkelijke ver-
traging in de afdoening van de pensioens-aanvrage het 
gevolg zijn.”
Niets nieuws onder zon, zullen wij maar zeggen.

In het boek 
zijn modellen 
opgenomen 
voor achter-
eenvolgens de 
aanvragen om 
ontslag, ver-
vroegd ouder-
domspensioen 
c.q. ouder-
domspensioen. 
Ook zijn er mo-
dellen voor de 
aanvragen voor 
aandacht van de Geneeskundige Commissie, de aanvra-
gen voor herkeuring, verhoogd invaliditeitspensioen en 
als sluitstuk een model voor een klacht over een te laag 
vastgesteld pensioen. Allemaal heel handige handvaten 
voor onze leden

Het verzoek om ontslag wordt door de aanvrager “met 
verschuldigen eerbied” aan Zijne Excellentie gericht. De 
aanvragen voor pensioen als mede herkeuring en ver-
hoogd invaliditeit pensioen worden gewoon aan “den 
Pensioenraad te ’s-Gravenhage” gericht.
Bij de Geneeskundige Commissie wordt de kwestie met 
“Edel Achtbare Heer, beleefd verzocht” onder de aan-
dacht gebracht en bij “den Centralen Raad van Beroep 
te Utrecht” kan, in een goed onderbouwd verzoek, de 
“Hoog Edelgestrenge Heeren” verzocht worden nogmaals 
naar een vermeend te laag berekend pensioen te kijken.
Alle aanvragen en verzoeken worden trouwens beëindigd 
met: “ ’t Welk doende” en een handtekening.

Lijkt het geen goed idee om deze slotzin toe te voegen 
aan de huidige keuzen van: Ik hoop / ik vertrouw erop / 
hopende u hiermee tot genoegen / voldoende te heb-
ben geïnformeerd etc. Tenslotte kunnen de afgezaagde 
en niet altijd even eerlijk gemeende slotzinnen best een 
beetje variatie gebruiken.

‘t Welk doende,

Mr. Regitse Hoogewerff

Het heeft toch wel wat - zeg nou zelf!
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Dit stukje gaat over de ouderen van de toekomst. Dus het lijkt me goed 
dat ook de jongeren dit lezen. 
Drie keer in de afgelopen weken werd ik geconfronteerd met uitspra-
ken en een krantenbericht die gingen over ouderen. Oudere werkne-
mers, maar ook gepensioneerden in de toekomst. 
Dat laatste is wel duidelijk natuurlijk. Dat gaat over de plannen om de 
AOW-leeftijd op te trekken naar 67 jaar. Daar wordt al heel lang over 
gesproken. Drees jr. was in de jaren tachtig voorzitter van een commissie 
die zich bezig hield met de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst. 
Door een van de vorige Kabinetten is een AOW-fonds opgericht waar 
meevallers in gestort moesten worden om zo een buffer te creëren. 
Toen binnen het Ambtenaren Centrum eind jaren tachtig een discussie 
werd gevoerd over de hoogte en het nog langer blijven bestaan van de 
VUT rees bij mij het vermoeden al dat de grens van 65 jaar niet meer 
heilig was. Alleen wie durfde dat politiek aan was de vraag.

Het Kabinet heeft de sociale partners in de gelegenheid gesteld een 
alternatief te vinden. Het alternatief moest wel 4 miljard op brengen. 
Geen gemakkelijke opgave en het verbaasde mij dan ook niets dat 
er geen overeenstemming werd bereikt tussen de vakcentrales en de 
werkgeversorganisaties. Mooie plannen, maar geen bezuiniging. Daar 
draaide het wel om.
Dus is het Kabinet met haar eigen plan gekomen. Een beetje aangepast. 
Geen einddatum van 2024, maar van 2025. Geen stapjes van een maand, 
maar twee grote stappen van een jaar. Met een overgangsperiode 
natuurlijk. Dat is gebruikelijk. 
Ik doe hier geen politieke uitspraken. Dat past niet binnen onze ver-
eniging.. Maar ik mag natuurlijk wel vraagtekens zetten. Vraagtekens 
die ook werden opgeroepen toen in het programma MAX, toch een 
omroep voor ouderen, werd gesteld dat oudere werknemers langzamer 
waren. Er is een statistiek die aangeeft dat de maximale productie van 
een werknemer ligt rond zijn of haar 48e jaar. Ik besef natuurlijk 

dat je niet je hele leven op hetzelfde hoge 
snelle niveau vroeger aardappels kon blijven 
rooien. Ik noem maar even een dwarsstraat. 
Dat hoefde ook niet, want daar zijn weer 
machines voor ontwikkeld. Daar kun je rustig 
tot je 65e of zelfs misschien wel tot je 67e op 
blijven rijden.  Hooguit dat je iets langzamer 
wordt bij inklimmen van de machine. Maar 
om daarmee te bewijzen dat je productie lager 
ligt lijkt me wat overdreven. Ik noem hier een 
voorbeeld van een zwaar beroep van vroeger. Toen ik nog 
jong was gebeurde dat op de akkers bij ons achter.
Bij het Rijk hebben we de Substantieel Bezwarende Functies. Beroepen 
waar je of lichamelijk, of geestelijk en misschien wel beide het behoor-
lijk voor je kiezen krijgt in de loop der jaren. De dertig jaar voor zware 
beroepen zal hierin wel zijn oorsprong hebben gevonden. Een leeftijd 
van 55 jaar werd wel aangehouden als een grensleeftijd voor zware be-
roepen. Voor ambulancemedewerkers, brandweerlieden noem maar op. 
De leeftijd is inmiddels wel een paar jaar opgetrokken. Ook hier geldt 
al dat de werkgever die medewerkers een andere, minder belastend 
beroep moet aanbieden. Dat hebben de beleidsmakers in Den Haag 
bepaald. Onze collega’s in het hoger salarissegment. Ik weet niet hoe 
zij zich dat voorstellen. Worden alle brandweerlieden “brandmeester”.   
Zijn zij dan de (werk)brand meester? Komen alle ambulancemedewer-
kers binnen te zitten? Worden al onze collega’s in de onregelmatige 
diensten met een SBF bijvoorbeeld roostercoördinator?Dan krijgen we 
er nog al wat. 
In mijn voorwoord heb ik iets over de kaderdag geschreven. Daar hoor-
de ik ook de opmerking dat de beleidsmakers (van het risico gestuurd 
werken) absoluut niets van de werkvloer afwisten. Ik vraag me af of de 
beleidsmakers die de kreet over de zware beroepen hebben verzonnen 
weten wat er op de werkvloer (en vlak daarboven) speelt. Mijn gevoel 
zegt van niet.

Aat Hoogstraten

Bijna 80 procent van de bestuurders beoordeelt het functioneren van de ondernemingsraad binnen de eigen organisatie als goed tot zeer 
goed. Dat blijkt uit onderzoek door prof. dr. Fred Huijgen in samenwerking met onderzoeksbureau ITS. Ongeveer 60 procent van de OR’en is 
volgens een poll op ORnet tevreden tot zeer tevreden over zijn overlegpartner: diezelfde bestuurder.
Imago- en bezettingsproblemen Uit weer andere onderzoeken weten we dat vele OR’en paradoxaal genoeg kampen met een groot imago- 
en bezettingsprobleem: de OR wordt vaak in het geheel niet serieus genomen door de eigen achterban, veel OR’en krijgen daardoor de 
zetels simpelweg niet bezet. Kennelijk is alleen de ‘inner circle’, de club van mensen die elkaar feitelijk treffen in het overleg, behoorlijk tot 
zeer tevreden. Gezien de voortdurende twijfel over de toegevoegde waarde van het fenomeen OR bij niet alleen de achterban, maar ook in 
de pers, in een hooggeleerd orgaan als de SER, bij sommige politici en werkgeversvertegenwoordigers, is dat vooral een ‘ivorentorensucces’. 
Het gaat goed, heel goed zelfs, zo geven de genoemde cijfers aan, maar bijna niemand buiten die ivoren toren weet dat.
Communicatie moet beter. Blijkbaar is de wijze van communiceren van de bestuurders en ondernemingsraden niet helder, niet inspirerend en 
niet overtuigend. Tevredenheid bij de overlegpartijen kan er alleen maar zijn als het overleg veel meer dan een kostenpost is, als het daad-
werkelijk iets oplevert, zoals nieuwe inzichten, breder draagvlak voor verandering, lager ziekteverzuim of betere financiële resultaten. Als 
daarover snel, open en enthousiast gecommuniceerd zou worden door zowel de OR als de bestuurder, met daarbij duidelijk aangegeven wat 
de inhoudelijke inbreng en het resultaat van de OR was, zouden niet alleen de genoemde bestuurders en OR-leden zelf tevreden zijn. Dan 
zou ook de achterban meer waardering gaan tonen voor die behaalde successen, dan zouden bij verkiezingen makkelijker voldoende kandi-
daten met kwaliteit gevonden kunnen worden. Succes trekt aan, zo simpel werkt het nu eenmaal. Dat zou leiden tot weer hogere scores op 
tevredenheid bij bestuurders en OR’en.

Dan een tweede factor van belang: de sleutel tot succes rust volgens het onderzoek van prof. Huijgen in de handen van de bestuurder. Hij be-
invloedt in sterke mate de kenmerken van het overleg en de daartoe bepalende voorwaarden en omstandigheden. In normaal Nederlands: de 
bestuurder krijgt de OR die hij verdient. Het lijkt dus wijs om als OR met de bestuurder in gesprek te gaan over de manier waarop hij van het 
overleg een succes denkt te maken, samen met de OR. Door altijd open en eerlijk te zijn over en weer, heel vroegtijdig belangrijke zaken met 
elkaar te bespreken, elkaar serieus te nemen en te vertrouwen. Door het OR-lidmaatschap openlijk als een plus voor de carrière te benoemen. 
En ook: door samen afspraken te maken over die open en enthousiasmerende manier van het communiceren van OR-resultaten. Want zonder 
dat blijft alles bij het oude. Goed overleg in de ivoren toren, ver buiten het gezichtsveld van de collega’s.
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Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

VPW... Uw organisatie?
-

 

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum

Uw lidmaatschap alleen is niet genoeg. Meer van uw collega’s moeten niet alleen collega’s zijn bij , maar 
ook medeleden binnen een organisaties die telt, de . U kunt daarvoor zorgen door uw collega’s te overtuigen dat uw  
opkomt voor haar leden zoals geen enkele organisatie doet.
Op het collectieve vlak door onze inbreng binnen het  (neem eens een kijkje op www.ambtenarencentrum.
nl) en het rechtstreekse contact met de onderhandelaars met onze werkgever, maar ook door de -

. 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.

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!!


