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Van ons erelid en oud-secretaris Jan de Vries ontvingen wij een 
prachtig ”In Memoriam” voor Ton van Bon. Dit willen we op 
een prominente plaats in ons blad plaatsen, vandaar in plaats 
van het voorwoord van de voorzitter.

In Memoriam Ton van Bon
(11-12-1957 – 15-11-2016)

Ton! Hij mocht nog geen 60 jaar worden. Niet te geloven. Zo’n 
grote sterke vent.  Wie had ooit verwacht dat dit zou gebeuren. 
Maar een overlijden komt eigenlijk altijd onverwacht.
Soms zie je iets aankomen, soms ook niet.

Ton is eind jaren 70 van de vorige eeuw begonnen bij 
Rijkswaterstaat. Zelf ben ik begin jaren 70 bij RWS begonnen. 
Onze loopbanen liepen vrijwel parallel, ware het niet dat Ton 15 
jaar jonger was dan ik. Wij kwamen allebei uit de binnenvaart 
en hebben ons allebei in de loop der jaren (mede dankzij 
vele cursussen en opleidingen) opgewerkt tot scheepvaart 
verkeersleider langs de Westerschelde. Wij hebben beiden 
op 55-jarige leeftijd met functioneel leeftijd ontslag de dienst 
mogen verlaten. Alleen heeft Ton er helaas niet zo lang van 
mogen genieten!

Natuurlijk heb ik alles wat wij samen hebben gedaan overdacht. 
Ik ben tot de conclusie gekomen dat, zonder dat we het eigenlijk 
zelf in de gaten hadden en zonder dat het een vooropgezet  
plan of doel was, Ton gedurende de tijd bijna altijd in mijn 
voetsporen is getreden. Vooral op het gebied van de personele 
belangenbehartiging hebben wij altijd veel en intensief samen 
gewerkt. Wij waren samen lid van de VPW (toen nog EMM) 
geworden, maar omdat ik wat ouder was, ging ik wat eerder 
naar functies als bestuurslid en later voorzitter van de afdeling 
Zeeland. Later ben ik hoofdbestuurslid en landelijk secretaris 
van de VPW geworden.
Merkwaardig genoeg is Ton mij in al die functies opgevolgd en 
dat, zoals  eerder gezegd, zonder dat e.e.a.  een vooropgezet 
plan was. Op zich was het best wel begrijpelijk. Ton was 
altijd een zeer gemotiveerde collega met een zeer groot 
rechtvaardigheidsgevoel. 
Hoewel hij eigenlijk altijd een rustige en prettige collega was, 
kon hij zich vreselijk opwinden als hij vond dat er iemand 
onrecht werd aangedaan. Dan zette hij zich met heel zijn ziel 
en zaligheid in en rustte hij niet voordat het probleem op een 
nette manier uit de wereld was.
Ik was ook  jaren lid van de ondernemingsraad zowel regionaal 
als landelijk en ook daar heeft Ton mij merkwaardig genoeg in 
al mijn functies opgevolgd. Logisch, want hij was niet alleen 
een gemotiveerde, maar vooral ook een bekwame en prettige 
medewerker die je om een boodschap kon sturen.

Dat kan nu helaas niet meer. 
Daarom rest mij nu niets anders dan Ton, mede namens alle 
(voormalige) collega’s,  vreselijk te bedanken voor alle inzet en 
vriendschap die we van hem hebben mogen ontvangen. 
Ton bedankt voor alles! We zullen je niet vergeten!
Ik wens de familie en vrienden sterkte in deze zo moeilijke tijd.

Jan de Vries

Secretariaatsmededelingen nov-dec 2016
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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.

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691
E-mail: info@vpwnet.com
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en
Portefeuille Beleidszaken

Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de tweede donderdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
bestuur of graag besproken zou zien in een bestuursvergade-
ring kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

Algemene Ledenvergadering
25 april 2017 - Hotel van der Valk Houten

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 Henk Klos en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.

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.
Juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden juridisch advies krijgen.

Leden van het bestuur

Piet Voogt
Voorzitter

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Hans van den Aker
Penningmeester

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Kantoorpand
Inmiddels is de kogel door de kerk, we blijven op hetzelfde adres doorhuren, maar nemen dan 
de helft van de ruimte en gaan dan ook behoorlijk terug in de kosten. Het betekent ook dat er 
eens goed moet worden opgeruimd en dat zal in januari gaan gebeuren.

Bestuur
Op 8 december 2016 heeft het bestuur haar strategisch overleg gehouden. Dat is inmiddels een jaarlijkse traditie. We 
vergaderen dan niet aan de hand van de reguliere agenda over de waan van de dag, maar kijken om hoe het in 2016 
gegaan is en maken plannen voor 2017.
Tijdens deze vergadering waren we voor het eerst dit jaar weer compleet.
Dat betekent niet dat het bestuur voltallig is, want er zijn nog steeds twee vacatures.
In dit strategisch overleg kwam heel duidelijk naar voren hoe kwetsbaar we momenteel zijn als incompleet bestuur. 
Daarom vraagt het bestuur U allen om serieus in over weging te nemen een bestuurspost te komen bezetten. Kom eens 
langs tijdens een van onze bestuursvergaderingen.
Als u contact opneemt met het kantoor van de VPW, dan maken we graag een afspraak.

Ledental
Bij alle vakorganisaties loopt het ledental langzaam terug en dat is bij de VPW niet anders. Er worden weinig nieuwe 
leden geworven en er gaan wel leden af doordat ze de dienst gaan verlaten.
Het ledenaantal is voor een vereniging heel belangrijk. Vraag eens om u heen of er collega’s zijn die geen lid zijn en die 
u over de streep kunt trekken. Voor elk lid dat u werft krijgt u van ons een cadeaubon van € 12,50. Dat kan toch leuk 
oplopen.
Zo is Kristian Cijsouw op de valreep de kampioen ledenwerver geworden van 2016 met 4 nieuwe leden. Hij krijgt een 
extra cadeaubon toegestuurd.

2017
Het jaar is al begonnen, maar toch wil ik u nog een heel goed en vooral gezond jaar toewensen.
En natuurlijk gaan we bij de VPW voor een heel goeie CAO, want daar zijn we tenslotte vakbond voor.

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com. We proberen u zo snel mogelijk 
van dienst te zijn. Algemene informatie proberen we via de website te verspreiden. 

Volg VPW via www.vpwnet.com!

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen November-December 2016

Nieuwe leden
G.P. van Belzen    - Rijksrederij
J.P. Meulmeester   - Rijksrederij
F.C.J. Noordhoek   - Rijksrederij
J.F.C. Gijzen    - Rijksrederij
D. van der Pluijm   - Rijksrederij

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. R. Ravoo (1960)   Lelystad (9 jaar lid)
Dhr. G.A. ten Wolde (1959)  Amsterdam (30 jaar lid)
Dhr. A.E.M. van Bon (1957)  Kapelle (37 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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Handig om te weten - in 2017

Per 2017 verandert de Arbowet- en regelgeving.
Iedere werknemer moet directe toegang krijgen tot 
de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel 
arbeidsomstandighedenspreekuur genoemd.
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
Medewerkers krijgen het recht op een second opinion van 
een andere bedrijfsarts.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 verhoogd naar 67 
jaar en 3 maanden.
Dit geldt voor de mensen geboren tussen 01-01-1955 en 01-10-
1955.
De mensen geboren na 1 oktober 1955 zullen nog even moeten 
afwachten wat voor hen de definitieve AOW-leeftijd gaat worden.

Deze versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt veroorzaakt 
door de stijging van de gemiddelde levensverwachting. De 
Overheid wil gemiddeld ongeveer 18 jaar AOW per persoon 
betalen.
Omdat we steeds ouder worden, zouden we steeds langer 
AOW ontvangen en dat maakt de AOW duur. Daarom wordt de 
aanvangsleeftijd van de AOW steeds verder omhoog bijgesteld.

Vakanties 2017

Voorjaarsvakantie:
Regio noord: 18 februari t/m 26 februari 2017
Regio midden en zuid: 25 februari t/m 5 maart 2017
Meivakantie:
Heel Nederland: 22 april t/m 30 april 2017

Zomervakantie:
Regio midden: 8 juli t/m 20 augustus 2017
Regio zuid: 15 juli t/m 27 augustus 2017
Regio noord: 22 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie:
Regio midden en zuid: 13 oktober t/m 22 oktober 2017
Regio noord: 20 t/m 29 oktober
Kerstvakantie:
Heel Nederland: 22 december 2017 t/m 7 januari 2018

Vrije dagen:
17 april 2017 (Tweede Paasdag);
5 mei 2017 (Bevrijdingsdag);
25 mei 2017 (Hemelvaartsdag);
5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag).

Betaaldata 2017

Dinsdag 24 januari 2017
Vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 24 maart 2017
Maandag 24 april 2017
Woensdag 24 mei 2017 (incl. vakantiegeld)
Vrijdag 23 juni 2017
Maandag 24 juli 2017
Donderdag 24 augustus 2017
Vrijdag 22 september 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Vrijdag 24 november 2017 (incl. EJU)
Donderdag 21 december 2017



66

Artikel

Twintig jaar lang bevoer hij alle Europese rivieren, 
week op en week af. Toen zijn zoon zei dat hij 
papa miste, gooide hij het over een andere boeg. 
Hij vond werk bij Rijkswaterstaat, dichter bij huis. 
Nu waakt hij alweer 12 jaar over het water van de 
Waal, de Lek en de Nederrijn. De overstap van het 
binnenvaartschip naar de patrouilleboot noemt hij 
een goede zet. Mobiel-verkeersleider Jos van den 
Bergh: “De entree bij Rijkswaterstaat voelde als 
een warm bad.”   

Vroeger, héél, héél  vroeger, aan het eind van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, hadden wij  nog geen televisie. 
Als ik voor de buurvrouw een stuiver meenam mocht ik, en 
nog meer kinderen uit de buurt, bij haar televisie kijken. 
Het liefst keek ik naar ‘Varen is fijner dan je denkt’, een 
serie over de avonturen van de bemanning van het schip 
M.S. Krikkemikke. Aan het eind van elke aflevering zong 
Piet Rӧmer een loflied over het varen:  ‘Vaar met me mee, 
vaar mee naar de zee, ja varen is fijner dan je denkt.’  

Ik zal u zeggen waarom ik u met deze nostalgische 
opwelling opzadel. Dat komt door Jos van den Bergh. Toen 
ik hem met zoveel hartstocht over varen hoorde praten 
moest ik meteen aan dat lied denken. Hij vaart al 32 jaar en 
nee, hij voer nooit mee naar zee. Hij zat in de binnenvaart 
en meerde aan in veel Europese havens. “In elke stadje 
een ander schatje”, laat hij zich ontvallen. Die opmerking 
volgde op zijn mededeling: “ik heb één kind… voor zover ik 
weet!” Een bulderende lach vult de lege kantine van Sluis 
Hagestein. 

Piepers jassen
“Maar ik was niet zo’n wilde hoor,” relativeert hij. “Ik heb 
altijd gevaren en ja, dan zie je veel en je maakt wel eens 
wat mee. Natuurlijk, bij het passagieren kom je op plekken 
waar je anders niet zo gauw komt. Ook in café’s, nette,  
maar ook in minder nette. Ach, ik zeg maar zo, alles wat 
je meemaakt is goed voor je levenservaring.”  Dat Jos 
van den Bergh is gaan varen is niet zo verwonderlijk. Het 
begint bij zijn vader die zijn leven lang  bij de marine heeft 
gevaren. “Ja, ik denk dat ik wel een beetje door hem ben 
aangestoken. Hij kon over zijn werk mooie en aanlokkelijke 
verhalen vertellen. Als jongen was het inderdaad mijn 
droom om te gaan varen. Maar vliegtuigen trokken mij 
ook aan. Ik heb nog  gesolliciteerd bij de Fokkerfabriek 
in Dordrecht want daar kon je een opleiding volgen voor 
de vliegtuigindustrie. Dat werd niets doordat er toen geen 
vacatures waren.”

In 1984 verliet hij de binnenvaartschool en trad in dienst bij 
Broere, het latere Vopak. Dit bedrijf vervoerde chemicaliën. 
Hij moest bij het begin beginnen, als zeuntje, een bijnaam 
voor lichtmatroos. “Nou, dan was je echt nog niks hoor. 
Ik moest de piepers jassen en het eten koken, bikken en 
schuren. En als je goed je best had gedaan en je ook bij de 
kapitein in de smaak viel, dan mocht je op zondag netjes 
met je pas gewassen handjes in de stuurstoel gaan zitten. 
Onder begeleiding van de kapitein voer je dan een stukje 
met dat grote schip.” 

Elke dag is anders
Jos van den Bergh klom op tot schipper, één rang onder de 
kapitein. Hij heeft  op allerlei schepen gevaren, en grote. 
Meestal maten ze tussen de 85 en 110 meter. “Ik heb nog 
op een schip zonder boegschroef gevaren. Tegenwoordig 
heeft ieder schip een kopschroef zodat je een schip mooi 
dwars kunt wegzetten. Maar ja, vroeger moest je je vaak 
met wat houtjes en touwtjes zien te redden. Al s er veel  

Interview met Jos van den Bergh: 
“Het draaien van nachtdiensten 
is na 11 jaar toch wel weer even 
wennen…”
Auteur: Jacques van Kesteren

Foto: www.waarkeekjijvroegernaar.nl
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wind stond, hoopte je maar dat je goed terechtkwam bij 
een meerpaal, of een muur in een sluis.  Zo niet, en je voer 
ergens tegen aan, dan gaf dat wel een heel spektakel.” Ook 
het werk op het schip was vaak zwaar. Hij weet nog dat er 
dagen waren waarop hij met 10 graden onder nul aan dek 
stond om te laden. Of tanks schoonmaken die 3 tot 4 keer 
werden afgekeurd. “Dan stond je zo maar een uurtje of 12 
achterelkaar te buffelen. Wat ik nu bij Rijkswaterstaat doe 

is natuurlijk gewoon een zegening. Oh, er is  misschien 
hier of daar wel eens wat loos, maar uiteindelijk heb ik 
het gewoon prima maar mijn zin. Elke dag is weer anders. 
Als ik ’s morgens aan boord stap, weet ik niet wat er over 
2 uur zal gebeuren. Je kan van alles tegenkomen  en dat 
maakt dit werk aantrekkelijk. Maar het heeft ook zijn nare 
kant. Er kan ergens een auto te water zijn geraakt. Of je 
treft mensen aan die verdronken zijn.” 

Naam: Jos van den Bergh
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Apeldoorn; hier is hij ook geboren en 
getogen
Burgerlijke staat: getrouwd met Paulien, zij hebben één 
kind Bas (23)
Opleidingen: Lbo (installatietechniek), Mbo+ , 
binnenvaartschool en een ‘catalogus’ aan diploma’s en 
certificaten t.b.v. binnenvaart
Beroep: van 1984 tot 2004 gevaren bij Broere/Vopak 
op een binnenvaartschip (van lichtmatroos tot en met 
schipper); van 2004 tot heden mobiel verkeersleider bij 
Rijkswaterstaat
Liefhebberij: verzamelen scheepsantiek en model 
schepen
Gaaf: toeren met de Harley- Davidson

Stuw en sluis Hagestein
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Fisherman’s Friend
In de binnenvaart werkte hij volgens het systeem van een 
week op en een week af. Een week werken en een week 
thuis. “Paulien, mijn vrouw, vond dit ritme wel prima. Maar 
na verloop van tijd kreeg ik er zelf moeite mee. Dat kwam 
door Bas, mijn zoon. Hij is in 1993 geboren en de eerste 
jaren na zijn geboorte vond ik het niet zo erg dat ik veel 
weg was. Wat later voelde ik dat ik toch wel meer thuis 
wilde zijn, dat vond ik toch wel prettiger. Ja, en het knulletje 
werd ouder. Toen hij een jaar of 7 was belde ik hem wel 
eens op. Dan hoorde ik hem zeggen, pap, ik mis je toch 
wel een beetje. Nou, en dan krijg je dat verhaal van die 
‘Fisherman’s Friend’, hè.  Ik had het daar moeilijk mee en een 
week duurt dan lang hoor. Op een gegeven moment was ik 
er klaar mee. Bovendien had ik in dit vak alles wel gezien 
en meegemaakt. In 
2004 heb ik besloten 
dat ik wat anders 
wilde.”

Een collega maakte 
hem erop attent dat 
Rijkswaterstaat een 
vacature had. De 
sollicitatieprocedure 
duurde ongeveer 
vier maanden. 
“Ik kan me nog 
herinneren dat ik 
in Dordrecht voor 
een gesprek moest 
komen. Daar zat een 
heel tribunaal van 
8 man tegenover 
me. Allemaal 
personeelsmensen, 
mensen in 
uniformen. Ik dacht 
waar ben ik nou toch 
in terecht gekomen. 
Maar ik heb 
goede gesprekken 
gehad en ik werd 
aangenomen.” 

Dieptepeilingen
Jos van den Bergh is mobiel-verkeersleider. “In mijn eigen 
woorden zeg ik altijd maar dat ik naar alles kijk wat er op 
en om het water gebeurt en als er problemen zijn probeer 
ik daar een oplossing voor te vinden.” In zijn vaargebied, 
de Waal, de Lek en de Nederrijn, vaart hij dagelijks, 
meestal met 2 collega’s, acht uur lang een bepaald traject. 
Zij bekijken onder andere de waterkwaliteit, letten op of de 
betonning op de juiste positie ligt. Ze noteren vernielingen, 
verlichting die het niet doet of palen die om gevallen zijn. 
Dat melden zij bij de aannemer om het te repareren. 
“Vroeger deden we het zelf. Dan moest je klimmen en 
klauteren, gingen we met palen en lampjes in de weer, 
panelen schoonmaken. Maar dat hoeft allemaal niet meer.” 
Een belangrijke taak van de mobiel-verkeersleider is 
het  verrichten van dieptepeilingen, de zogenaamde 

MGD’s (minst  gepeilde dieptes). Het is voor de 
beroepsscheepvaart belangrijk te weten waar, en op welke 
plek het minste water staat. De schipper kan daar zijn 
vracht op afstemmen. Jos van den Bergh en zijn collega’s 
peilen dagelijks op de Waal en op de Lek . De MGD komt 
uiteindelijk via de verkeerspost en het alarm en -berichten 
centrum (ABC) op teletekst.  

Leuke dingen
Halverwege het gesprek komt zijn mentor om een hoekje 
kijken. Jos is vandaag op de sluis om verder ingewerkt te 
worden tot sluismeester. Zijn mentor ‘zit’ al 30 jaar op sluis 
Hagestein. “Om zelf de knoppen van de sluis te mogen 
bedienen moet ik eerst heel wat diploma’s en certificaten 
halen. Ik zie het als een extra dimensie in mijn loopbaan.” 

Op zijn beurt is hij mentor van jongelingen die het vak 
moeten leren. Hij verzorgt ook presentaties voor RWS, 
bijvoorbeeld bij jachthavens en watersportverenigingen. 
“Daar leg ik uit wat wij allemaal doen.  Ik doe ook mee 
aan het project “Varen doe je samen” van RWS. Ik draag 
dit uit op de Hiswa en het beoogt de interactie tussen 
de beroepsvaart en de recreatievaart bevorderen. Kijk, dit 
hoort bij de leuke dingen van het werk.”

Bikinicontroles
Ook het handhaven van de wet, onder meer de 
binnenvaartwet,  behoort tot zijn taak. Hij is dan ook 
bijzonder opsporingsambtenaar (BOA). “We voeren 
allerlei controles uit en geven zonodig bekeuringen. 
We controleren zowel  de binnenvaartschepen als de 
recreatievaartuigen. ‘s Zomers  hebben we natuurlijk de 
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pleziervaart, veel jachten, de snelle motorboten, van die 
Sjonnies allemaal die allerlei dingen doen die niet mogen. 
Bikinicontroles noemen we ze wel eens (maar zet dat er 
maar niet in)”, lacht hij. 

Hij vindt het jammer dat Rijkswaterstaat het aantal 
bemanningsleden op de patrouilleboot terug wil brengen 
van 3 naar 2. “Het is een bezuinigingsmaatregel waar ik 
niet zo content mee ben. Er zijn veel dingen kun je wel 
met 2 man doen, maar als het er echt op aankomt, heb 
je gewoon een derde man nodig. Ik heb wel meegemaakt 
dat er iemand door zijn rug ging. Dan heb je veel handen 
nodig om iemand op de brancard te leggen, dan kom je 
gewoon een man tekort. Eén man moet varen en twee 
man om alles in gereedheid  te brengen, dekens en zo. 
We hebben het aangekaart en de dienstleiding zal ons wel 
begrijpen, maar zij bekijkt het op jaarbasis en dan doen er 
zich kennelijk te weinig van die gevallen voor.” 

Nachtdiensten
Als de onregelmatige diensten ter sprake komen, blijkt 
dat we een gevoelig onderdeel daarvan aansnijden, de 
nachtdiensten. “Ik heb zo’n 11 jaar geen nachtdiensten 
gedraaid en nu heb ik ze ineens in mijn schoot geworpen 
gekregen. Dat is wel even een tegenvaller moet ik zeggen. 
Ik heb altijd onregelmatig gewerkt dus dat is niet zo’n punt. 
Maar je wordt ouder zodat het draaien van nachtdiensten 
toch wel weer even wennen is. Vooral als je het zolang niet 
gedaan hebt. Ik merk dat het invloed heeft op mijn gestel. 
Ik heb gewenningstijd nodig want  het is toch weer een 
heel ander ritme.” 

Hij legt uit dat de dienstleiding de verkeersleiders verzocht 
mee te denken over het invoeren van nachtdiensten. “Dat 
was in november 2015. Maar tot onze verbazing stonden 
de nachtdiensten al in het rooster van januari 2016 
ingepland. Dat viel behoorlijk rauw op mijn dak. Wat mij 
vooral dwars zit, is dat je gevraagd wordt om na te denken 
of je nachtdiensten wilt draaien. Nou, dat doe je dan, we 
denken na. Maar in januari stonden de nachtdiensten al 
gewoon gepland, zonder enig overleg. Dat vond ik geen 
goede gang van zaken en dat heb ik ook gezegd. Zo ga je 
niet met elkaar om.”

Varen is fijn
Als hij beschrijft wat hij nu het mooiste en het fijnste van 
het varen vindt, ontwaakt de lyricus in hem. “We varen 
om 6 uur in de morgen op de rivier. Het is nog heerlijk 
rustig op de rivier. Het water is zo glad als een spiegel .We 
zien de zon opkomen. De vogeltjes fluiten. Een prachtige 
gloed gloort over het water. De natuur, de hele wereld, ligt 
voor ons……Ja, dat zijn van die unieke momenten, van die 
ansichtkaartmomenten zeg maar, daar geniet ik na 35 jaar 
nog steeds van.”
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Interview   
Sten Hanegraaf - 50 jaar lid VPW

“Ik ben nu OPA taxichauffeur op afroep”
Sten en Francien wonen op een mooie locatie in de relatief 
nieuwe woonwijk Sleydal te Heel. 
Ver van de snelweg, ze kijken uit op een groen plein met 
bankjes waar wandelaars even kunnen uitrusten. Het zo-
genoemde levensloop bestendige huis is nieuw gebouwd 
en voldoet aan alle comfort om tot hoge leeftijd te kunnen 
blijven wonen. Een overdekt terras en charmante tuin ma-
ken het plaatje rond.  
Bij binnenkomst word ik uitbundig begroet door een zwar-
te viervoeter. Een schattig hondje dat even snel weer weg 
is als het aan kwam rennen.
Sten kijkt vrolijk en is zichtbaar in zijn nopjes. “Kom bin-
nen” zegt hij lachend. 
Dit hondje brengt leven in de brouwerij. “We hebben 15 
jaar opgepast op 2 kleinkinderen. Dat is sinds kort ge-
stopt”, vertelt hij, “Oh het was zo stil in huis”. Mede op 
aandringen van de kinderen hebben ze dit hondje gekocht 
en ze zijn blij met hun keuze. 

Koffiepaadje
In 1967 is Sten zijn carrière bij Rijkswaterstaat begonnen 
als sluisknecht op de Zuid-Willemsvaart. Hij werkte op de 
sluizen Schijndel tot en met Someren. 
In 1968 kwam een vacature vrij in Osen. RWS zocht per-
soneel voor sluis Linne. 
Sten werd aangenomen als arbeidersbedieningsman. Een 
prachtige naam, die nu niet meer bestaat. Het werk be-
stond uit gegevens noteren van de schepen, kolk indelen, 
touwtjes aanpakken, de schippers aanwijzingen geven hoe 
zij in de kolk moesten vastmaken. Hij liep op de ‘muur’, een 
andere collega stond bij de sluisdeuren en vanuit het be-
dieningsgebouw werden de deuren en schuiven bediend.

Ook stuwmanipulaties van 
stuw Roermond en Linne be-
hoorden tot zijn taken.
Dat was hard werken in weer 
en wind. Het zwaarste en koud-
ste werk was toebedeeld aan de 
“jongkies”. De lorry, waarop de schuiven 
werden vervoerd, moest nog met mankracht voortgeduwd 
worden.  “Ach” zegt Sten, “je deed het gewoon, uit res-
pect voor de oudere collega’s”. Na een vroege dienst, van 
04:00uur tot 14:00uur, gebeurde het regelmatig dat hij, 
wegens grote drukte bij sluis Roermond, nog 4 uurtjes ex-
tra dienst draaide.
Een mooie bijkomstigheid van deze nieuwe functie was dat 
zij een dienstwoning kregen aangeboden naast de sluis. 
Francien zorgde dagelijks voor de koffie, zodra daar even 
tijd voor was in het drukke bestaan van een arbeidersbe-
dieningsman. Ook voor de collega’s die niet bij de sluis 
woonden werd gezorgd.
Vanwege de regelmatige gang door het gras naar de 
dienstwoning ontstond een natuurlijk pad. Dit noemde 
Francien het koffiepaadje en ze denkt er met veel genoe-
gen aan terug.

Werktuigbouwkunde en  technische dienst (WED)
Vervolgens werd Sten gevraagd of hij bij de WED wilde 
komen. Hij had de opleidingen Ambachtschool en avond-
school gevolgd en kon lassen. Dit waren de juiste ingre-
diënten voor een functie in de buitendienst. Onderhoud 
aan sluizen en bruggen van Lith tot en met Maastricht. 
Hij behaalde zijn vrachtwagenrijbewijs en leerde alles over 
hydrauliek.
Ook op deze periode in zijn carrière kijkt hij met veel ple-
zier terug, Rijden met de vrachtwagen. Vrijheid, goede sa-
menwerking met zijn collega’s.
Helaas kwam daar na 15 jaar een abrupt einde aan. De ge-
hele afdeling werd opgeheven. Binnen een maand moest 
Sten ander werk zoeken binnen Rijkswaterstaat.
De keuze was snel gemaakt, sluiswachter. Hij had immers 
ervaring met de scheepvaart, en begon op sluis Heel in de 
centrale bedieningstoren. Van daaruit werden sluis Heel,  
Roermond en Linne op afstand bediend.  
“Wat viel dat tegen, ik voelde me opgesloten, had wei-
nig contact met de schippers” zegt Sten. “Dat was enorm 
wennen”.
Na 40 dienstjaren ging Sten in 2007 met de welverdiende 
FPU. 

VPW lid
Zijn vader, ook sluismeester, was afdelingsvoorzitter van 
Brabant van EMM, dus was het vanzelfsprekend dat Sten 
lid werd van de vakbond. Dat is op 1-6-2017 50 jaar gele-
den, maar hij heeft pas vorig jaar voor het eerst gebruik 
gemaakt van de diensten van VPW. Namelijk de belasting-
service.
“Dit is ons zo goed bevallen”, zegt Francien, “dat blijven 
we doen”.
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Hoe staat het met de CAO 2017?
Door: Marianne Wendt

Wat is de inzet van de VPWAC ook alweer voor de komende CAO-onderhandelingen?
Onze belangrijkste eisen zijn een loonsverhoging van 3% voor 2017, behoud van leeftijdsgebonden voorzieningen 
omdat deze helpen om langer door te kunnen werken en behoud van werk voor alle medewerkers van de rijksdienst, 
d.w.z. een werkgelegenheidsgarantie: dus geen ontslagen als gevolg van reorganisatie.
Verder staat er op het lijstje ook nog doorbetaling ouderschapsverlof naar 75% en structurele inkomensvoorzieningen 
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zodat zij nog kunnen blijven werken.

Wanneer loopt de huidige CAO af?
Binnenkort: per 01-01-2017.

Dan mogen jullie weleens beginnen.
Doen we ook, direct na de kerstvakantie starten we met de onderhandelingen.

Maar dat is na 01-01-2017; waarom zijn jullie niet eerder begonnen?
Eerst op verzoek van de bonden, omdat behoud van werk voor alle medewerkers onderdeel is van het Van Werk naar 
Werk beleid. We besloten dit eerst te regelen, voordat we overgaan tot CAO onderhandelingen. Het Van Werk naar Werk 
beleid is met een jaar verlengd, waardoor onze eis van behoud van werk voor alle medewerkers van de rijksdienst al 
gerealiseerd is. Althans voor 2017.

Ja, ja heel mooi. Maar dat was op 6 oktober 2016. Waarom zijn jullie toen niet gelijk begonnen?
Daarna wilde de werkgever weer wachten. Zij wilde eerst weten hoe hoog de pensioenpremie in 2017 zou gaan worden.

En hoe hoog gaat de premie worden?
De pensioenpremie stijgt van 18,8% (2016) naar 
21,1% (2017). Dit gaat per 01-01-2017 in.

Wat betekent dit voor de CAO-onderhandelingen?
Volgens de werkgever dat een groot deel van de 
loonruimte opgaat aan de stijgende pensioenpremies 
en dat er dus weinig overblijft voor andere 
arbeidsvoorwaarden, zoals een loonsverhoging.

Aha, jullie zijn dus toch al wel begonnen?!?!
Nou ja wat heet beginnen. We hebben een voorbereidend 
gesprek gehad. Maar de echte onderhandelingen 
starten gelijk na de kerstvakantie.

Hobby’s; fietsen, biljarten en wandelen
Tijdens zijn werkzame leven heeft Sten 30 jaar ‘gecourst’, 
meerdere wedstrijden gereden en dagelijks vele kilome-
ters getraind. “Dat was mooi geregeld bij de WED. ik kon 
mijn snipperdagen opsplitsen in uren en pakte regelmatig 
enkele uren vrij om te fietsen.“
Dat is nu verleden tijd. Hij fietst met Francien door het 
Limburgse land. Willen ze een andere omgeving bekijken, 
dan gaan de fietsen achter op de auto en rijden zij naar 
een ander gebied.
Op mijn vraag of de picknickmand meegaat op deze avon-
tuurlijke tochtjes, kijken ze elkaar aan: “Nee! meerdere 
terrasje pikken, daar genieten we van” zeggen ze stralend.
Sten staat op en zegt: “Kom eens mee, ik laat je wat zien”.
Gedrieën gaan we de trap op naar de zolder. Een verras-
send grote ruimte waar zijn trots staat.
Een gloednieuw professioneel biljart. Hij is lid van een bil-
jartvereniging en oefent dagelijks, om zijn gemiddelde op 
peil te houden en op te schroeven. 

Opa taxichauffeur
Zij hebben 2 kinderen en  4 kleinkinderen en genieten 
daarvan. Oppasopa  is hij niet meer, maar nog wel taxi-
chauffeur op afroep. “Ook weleens om 1 uur s ’nachts als 
de jeugd naar de disco is geweest”, zegt hij lachend, “dat 
zijn leuke dingen en doe ik heel graag”. 

Mijn eerste interview was leuk om te doen en voelde ver-
trouwd.
Sten is namelijk een oud collega, in de tijd van sluizen-
complex Heel. 
Van de scheepvaart wist ik veel, maar het beroep sluis-
wachter was onbekend terrein. 
Hij heeft me de kneepjes van het vak bijgebracht.
Ik heb hem leren kennen als een gedreven man met hart 
voor zijn vak. Hij was er goed in!

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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OR-artikelen
Sinds de start op 1 juli 2016 hebben 
honderden melders van misstanden 
zich gemeld bij het Huis voor Klokken-
luiders, meldt de organisatie. In het 
eerste kwartaal ontving het Huis maar 
liefst 338 adviesaanvragen. In 43 ge-
vallen bleek het om een klokkenlui-
derszaak te gaan, in 120 gevallen niet 
en in 175 gevallen vroeg de situatie 
om nadere toelichting.

Het Huis voor Klokkenluiders is be-
doeld voor medewerkers die mis-
standen op de werkvloer willen mel-
den, bijvoorbeeld als er sprake van 
gevaarlijke werkomstandigheden of 
fraude. De oprichting van de orga-
nisatie vloeit voor uit de nieuwe wet 
Huis voor Klokkenluiders die op 1 juli 
van dit jaar in werking is getreden. 
Een belangrijk onderdeel van de wet 
vormt de verplichting voor bedrijven 
met meer dan 50 medewerkers om 
een interne meldregeling in te voer-
den. Tot nu gold deze verplichting al-
leen voor de overheid. Verder biedt de 
wet klokkenluiders bescherming als ze 
gebruik maken van deze interne mel-

ding en kan het Huis onderzoek ver-
richten naar het gedrag van de werk-
gever als deze toch besluit om een 
klokkenluider te benadelen.

Klokkenluider en misstand
Volgens Paul Loven, voorzitter van het 
Huis voor Klokkenluiders, bestaat er 
nog veel onduidelijkheid over wat er 
precies onder een klokkenluider wordt 
verstaan. “Het gaat om werknemers 
die tegen een misstand op hun werk 
aanlopen, daar intern melding van 
maken, maar vervolgens op serieuze 
weerstand stuiten”, aldus Loven. “Het 
komt regelmatig voor dat zo iemand 
dan flink wordt tegengewerkt of zelfs 
ernstig wordt benadeeld”. Wat men 
onder een misstand met een maat-
schappelijk belang verstaat is ook niet 
altijd duidelijk. “Denk bijvoorbeeld 
aan stelselmatige fraude, corruptie, 
mishandeling van patiënten of ern-
stige milieudelicten. De misstand gaat 
dus vaak meerdere partijen aan, heeft 
een structureel karakter en wordt niet 
of onvoldoende aangepakt door het 
management”.

Open organisatiecultuur
Volgens Loven draait het bij het veilig 
kunnen melden van misstanden op het 
werk niet alleen om wettelijke voor-
schriften, meldregelingen en vertrou-
wenspersonen. Bedrijven en instel-
lingen moeten volgens hem beseffen 
dat er op het vlak van preventie nog 
een wereld te winnen is. “Organisaties 
doen er goed aan om serieus werk te 
maken van open organisatieculturen 
en integriteitsbeleid”. Bemoedigend 
is volgens Loven dat ook de herziene 
governance codes voor bijvoorbeeld 
de zorg en voor beursgenoteerde 
bedrijven nu aandacht besteden aan 
hoe er aan de gewenste organisatie-
cultuur van transparantie en openheid 
wordt gewerkt. “Ten eerste past dat 
bij het transparantietijdperk waarin 
wij nu leven, maar het zorgt er ook 
voor dat fouten binnen organisaties 
sneller boven tafel komen”.

Bron: OR-net

Huis voor Klokkenluiders ontvangt honderden adviesverzoeken
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Bescherming klokkenluiders ook taak voor OR 

Alle bedrijven met meer dan vijftig medewerkers zijn vanaf 1 juli 2016 verplicht om een interne meldregeling te maken 
voor klokkenluiders. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht en kan het onderwerp nu op de agenda zetten. Een 
gratis informatiepakket met een modelregeling is beschikbaar.

Met de komst van het Huis voor Klokkenluiders wordt het voor werkgevers belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het 
melden van misstanden binnen de organisatie. Ze zijn wettelijk verplicht om een intern gemeld vermoeden te onderzoe-
ken en als het vermoeden juist blijkt, maatregelen te treffen. Een werknemer die melding doet, wordt nu daadwerkelijk 
beschermd tegen benadeling.
Ondernemingsraden hebben minstens twee goede redenen om een regeling voor te stellen. Het niet goed omgaan met 
misstanden heeft in het algemeen een negatieve invloed op het werkklimaat en daarmee ook op de productiviteit. Met 
de nieuwe wet kan het ook tot reputatieschade leiden. Een oordeel van het Huis van Klokkenluiders dat bij de werkgever 
sprake is van een misstand die niet goed is opgelost of dat de werkgever de melder heeft benadeeld komt immers in 
een openbaar rapport.

Er is een (model)regeling met bijbehorende toelichting opgesteld voor werkgevers en ondernemingsraden. De belang-
rijkste onderdelen zijn:
1. mogelijkheid voor eigen werknemers om een interne melding te doen van een vermoeden van een misstand of 

onregelmatigheid;
2. mogelijkheid voor werknemers van andere organisaties om een interne melding te doen van een vermoeden van 

een misstand bij de werkgever;
3. bescherming van de melder tegen benadeling;
4. bescherming van andere betrokkenen bij de regeling tegen benadeling;
5. vertrouwelijke omgang met de identiteit van de melder;
6. betrokkenheid van de melder bij de behandeling van de melding en het onderzoek;
7. mogelijkheid tot het doen van een externe melding;
8. mogelijkheid voor de melder om onderzoek te laten doen naar de wijze waarop binnen de organisatie met de melder 

is omgegaan;
9. publicatie, rapportage en evaluatie.

Veilig voelen
Het advies is om voor de functie van vertrouwenspersoon niet iemand uit het bestuur of een HR-functionaris aan te 
wijzen. In geval van een conflict behartigen zij vaak de belangen van de organisatie tegenover de betreffende werk-
nemer. Voor een potentiële melder is van belang dat hij zich veilig voelt. Dat betekent dat de onafhankelijkheid van de 
vertrouwenspersoon ook in de perceptie van de werknemers gegarandeerd moet zijn.
Het is aan te bevelen om voor de werknemers met enige regelmaat voorlichting te organiseren over het omgaan met 
een vermoeden van een misstand, want iedere werknemer kan hier mee te maken krijgen. Bij deze voorlichting kan 
besproken worden: het belang van de organisatie, tot wie de werknemer zich kan wenden voor advies, bij wie en op 
welke wijze een melding kan worden gedaan, hoe de anonimiteit gewaarborgd wordt, in welke gevallen een externe 
melding gedaan mag worden, et cetera.
De Nederlandsche Bank opende onlangs ook een Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Hier-
mee wordt een extra ingang geboden om misstanden in de sector te voorkomen of te beëindigen. Werknemers, maar 
ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met fraude, corruptie, belangenverstrengeling, 
witwassen en terrorismefinanciering. Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden 
bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is.
Het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank zoomt ook in op het voorkomen van handel met voorkennis, niet 
naleven van sancties en crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte, cybercrime en vast-
goedfraude. Doordat financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, wil het Meldpunt Misstanden het 
makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen aan te kaarten. Melden kan via: 0800 020 1068 of meld-
puntmisstanden@dnb.nl
 
Voor meer informatie en het gratis downloaden van de modelregeling klokkenluiders voor alle sectoren: 
https://huisvoorklokkenluiders.nl/ 
e-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl 
telefoon 088 − 371 30 33. 

Bron: OR-net
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Verplicht meewerken aan onderzoek?

Door: Jacquelline Choufeur-van der Wel, juriste bij advocatenkantoor Dijkgraaf 

Klaas voelde zich ziek. Al maanden liep hij op zijn tandvlees door de combinatie van werk,
gezin en zorg voor zijn zieke vader. Hij meldde zich ziek bij zijn teamleider. Al vrij snel kreeg
Klaas de vraag wanneer hij weer op de werkvloer zou verschijnen.
Klaas vroeg zijn huisarts om advies. De huisarts diagnosticeerde een burn-out en adviseerde Klaas nog een paar weken 
uit te rusten.
Deze boodschap gaf Klaas door aan zijn leidinggevende. Tot grote verbazing van Klaas viel er de volgende dag een 
uitnodiging van de bedrijfsarts in de brievenbus.
De bedrijfsarts adviseerde de werkgever om een expertise- of gericht onderzoek in te zetten door een gespecialiseerde 
instelling om meer duidelijkheid te krijgen over de mate en ernst van de beperkingen van Klaas en eventueel de prog-
nose met betrekking tot het herstel.
Voor Klaas was de maat vol. Hij wilde alleen rust en nu werd hij tot van alles verplicht. Hij weigerde mee te werken. 
Ondanks verwoede pogingen van zijn teamleider om hem te overtuigen om toch mee te werken aan het onderzoek, 
volhardde Klaas dat halsstarrig.
De werkgever hield vervolgens de bezoldiging van Klaas in, omdat hij niet wilde meewerken aan het
onderzoek.
‘Kan dit zomaar?’, vroeg Klaas zich af. 

Het antwoord op die vraag is: “ja”. In het ARAR is namelijk bepaald dat jij als ambtenaar kan worden
verplicht om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan ter beantwoording van de vraag of jij, tijdens het 
tijdvak waarin jij wegens ziekte ongeschikt bent om te werken, in het belang van jouw genezing arbeid mag verrichten 
en om vast te stellen welke arbeid wenselijk wordt geacht. Ook is bepaald dat jouw aanspraak op bezoldiging vervalt als 
je zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van de deskundige persoon of de arbodienst om 
te verschijnen of mee te werken aan onderzoek hiernaar.

Klaas vond dat hij niet kon worden verplicht mee te werken aan het arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Zijn behandelend arts kon alle benodigde informatie aanleveren. Zijn werkgever had ook een alternatief kunnen beden-
ken, vond Klaas, zoals het laten doen van het onderzoek door een deskundige in wie hij vertrouwen had.
Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bleek dat Klaas hierin geen gelijk heeft. De hoogste amb-
tenarenrechter oordeelde dat de behandelend arts niet de eerstaangewezen partij is om te adviseren over arbeidsge-
zondheidskundige kwesties.

Nu de bedrijfsarts gemo-
tiveerd heeft geadviseerd 
een expertiseonderzoek in 
te zetten, mocht de werk-
gever dat advies volgen en 
Klaas opdragen hieraan mee 
te werken. Daarbij mocht de 
werkgever bepalen wie dat 
onderzoek zou uitvoeren. 
Dat het onderzoek mogelijk 
ook door een deskundige 
zou kunnen worden uitge-
voerd in wie Klaas meer ver-
trouwen had, deed hier niet 
aan af.

De bezoldiging van Klaas 
was dus terecht ingehou-
den.



15

Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2016 zijn bij de afdeling Belastingservice alweer in volle gang. 
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar 
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u wederom gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage is € 20,- per lid, voor maximaal 2 belastingformulieren, namelijk de aangifte van het lid en diens 
partner.

Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.com) de bon zo snel mo-
gelijk op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor 
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u begin februari 2017 een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het 
tijdstip en de financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaan-
gifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller!!!!

De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2016 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 1 februari 2017 naar info@vpwnet.com
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2017 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden ingepland. Deze 
zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

............................... ................................. ................................... ................................

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………............................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………..............................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...............................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………............................……………………………………..............…………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….....................…...………
Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………...........…..……….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……..................………..……………..……..…..….
Op welke werkdagen tussen 13 februari en 7 april 2017 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 
 Den Helder   Rotterdam   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven   Enschede   ’t Harde
 Amsterdam   Breda   Den Haag   Havelte
 Venlo   Katwijk (ZH)  Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede-Harskamp  Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert   Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Vught   Apeldoorn



VPW…. dat is uw organisatie !!!
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

Naam     : ………………………………………………………………………………………m / v
(BIJ GEHUWDE VROUWEN GRAAG GEHUWDE - EN MEISJESNAAM VERMELDEN)

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats : ……………………………………………… Land: ……………………………………

Geboortedatum  : ………………………………… Mobiel nummer…………………………………… 

Tel. werk   : ………………………………… Tel. privé ……………………………………………

E-mail adres (werk)  :………………………………………………………………………………………………

E-mail adres (privé)  :………………………………………………………………………………………………

Werkzaam bij   :………………………………………………Salarisschaal……………………………

Functie                       : ……………………………………………………………………………………………

Dienstonderdeel  : ……………………………Standplaats……………………………………………… 

Personeelsnummer  : ……………………………………………………………………………………………

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

Ondergetekende geeft zich m.i.v. .............................. voor tenminste één jaar op 
als  lid van de VPW.

Doorlopende machtiging        SEPA
VPW, Snouckaertlaan 32, 3811 MB Amersfoort.    Incassant ID: NL49ZZZ40061625
Door ondertekening van dit formulier machtig ik hierbij de VPW om periodiek en tot wederopzegging 
de contributie te innen van mijn bankrekeningnummer.
(Terugboeken verloopt volgens de voorwaarden van uw bank.)

Naam    : ………………………………………………………………………………………………

Adres    : ………………………………………………………………………………………………

IBAN*    : ………………………………………………………………………………………………

Machtigings ID  : ………………………………………….(uw lidnummer, door VPW in te vullen)

Plaats en datum  : ………………………………………………………………………………………………

Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………
(* IBAN-nummer, bevat landcode, bankcode en 10-cijferig eigen rekeningnummer)

Dit aanmeldingsformulier kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT


