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Dit is mijn eerste voorwoord als voorzitter van de 
VPW.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april 
jl. heb ik uw vertrouwen gekregen om de belangen van 
de leden van de VPW te behartigen in de functie van voorzitter. 
Een taak die ik graag voor u uitvoer.
Momenteel spelen er allerlei zaken die in uw belang zijn. Er is 
sprake van een bloeiende economie, de bedrijven maken weer 
winst, het aantal werkelozen neemt af en de Rijksbegroting 
zal dit jaar een overschot vertonen. Het is dan ook tijd om de 
werknemers ook van deze positieve situatie te laten profiteren. 
Door een aantal gerenommeerde economen is al aangegeven dat 
een verdere groei van Nederland gediend is door de loonruimte 
te verhogen.
Ook onze werkgever is het inmiddels duidelijk dat een 
loonsverhoging voor haar medewerkers noodzakelijk is. In dat 
licht zijn de bonden dan ook bezig om via CAO-onderhandelingen 
een salarisverhoging af te spreken. Knelpunt hierbij is dat de 
pensioenpremie gaat stijgen waardoor een groot deel van de 
loonruimte is verdwenen. Om toch een loonsverhoging voor de 
medewerkers mogelijk te maken heeft de minister van financiën in 
de voorjaarsnota voorgesteld om een bedrag van 342 miljoen Euro 
te reserveren om deze pensioenstijging te financieren waardoor er 
ruimte wordt gemaakt voor een loonstijging in de nieuwe CAO.
Uiteraard zullen de bonden uw belangen verdedigen om zo 
een acceptabel resultaat te verkrijgen. We zullen u op de 
hoogte houden van de voortgang en ik vertrouw er op dat onze 
onderhandelaars hun uiterste best zullen doen om bovenstaande 
te bereiken waarbij het bestuur van de VPW hier een sturende rol 
zal vervullen.

Daarnaast zijn de bonden bezig om de werkzekerheid te verbeteren 
door structurele afspraken te maken over het Van Werk Naar 
Werk-beleid, waardoor ontslagen als gevolg van reorganisaties 
niet meer kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat dit zeer 
binnenkort tot resultaat zal leiden. 
Ook zijn de bonden bezig om voorbereidingen te treffen over 
het besluit van het parlement, om de arbeidsvoorwaarden 
van ambtenaren in overeenstemming te brengen met de 
rechtspositie van civiele werknemers. Deze aanpassing, bekend 
als het wetvoorstel  Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren, zal 
volgens verwachting van kracht worden begin 2020. Er zullen 
naar verwachting ongeveer 700 wetsartikelen moeten worden 
gewijzigd. Het zal nog een hele klus worden om dit binnen de 
geplande tijdsperiode te realiseren. 

Het bestuur van de VPW is aangevuld met het nieuwe bestuurslid 
Teun Gutteling. Tijdens de ALV is Teun door de aanwezige leden 
benoemd als bestuurslid.
Ik heb het volste vertrouwen dat Teun een zeer positieve rol in ons 
bestuur gaat vervullen en wens hem veel succes in de uitvoering 
van zijn functie.

In dit VPW Nieuws treft u een oproep tot ledenwerving aan. Het 
is absoluut noodzakelijk om zoveel mogelijk medewerkers van het 
ministerie van I&M te bewegen om lid te worden van de VPW. Het 
bestuur vraagt uw ondersteuning hierbij onder verwijzing naar het 
betreffende artikel.

Paul van Es
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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
24 april 2018 - 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 Paul van Es en Trees Overhein 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

Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken 

Hans van den Aker
Penningmeester

Teun Gutteling
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Verbouwing
De verbouwing van kantoor is klaar en we zijn inmiddels volledig gewend aan de kleinere, 
maar knusse ruimte. De nieuwe buren zijn inmiddels gearriveerd. Het is het kantoor die 
de PR en marketing doet voor diverse bedrijven en organisaties o.a. voor dierenartsen en 
garagebedrijven.

Pensioenbewustzijn
Samen met de andere vakorganisaties binnen de sector Rijk van het 
Ambtenarencentrum zijn er  door de VPW van 12 tot en met 16 juni  
een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het pensioenbewustzijn 
te vergroten.
Graag horen we van de VPW-leden die bij een van de bijeenkomsten 
aanwezig waren, hoe zij deze bijeenkomsten hebben ervaren. Was 
het zinvol, kon u de vragen stellen die u wilde en werden uw vragen 
afdoende beantwoord?

Statuten
De statuten zijn helemaal 
afgerond of zoals dat 
genoemd wordt de akte 
van statutenwijziging is 
bij de notaris gepasseerd. 
Een dezer dagen zal er 
een leesbare versie van 
de statuten op de website 
geplaatst worden.

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 Mei-Juni 2017

Nieuwe leden
Dhr. R. Goudriaan  - VWM
Mw. A. Raijmakers  - CIV
Mw. Y. van Akere  - VWM
Mw. J.S. Gomies  - Oost Nederland
Dhr. M. Luijendijk  - VWM

VPW-Leden die zijn overleden
Mw. Kruizinga-Snijders  - Alkmaar
Dhr. R. Cornet   - Veenendaal

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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Waarom is de werknemer toch zo 
boos?

De economie heeft de wind mee, de arbeidsmarkt trekt 
aan en er wordt weer geinvesteerd.
Iedereen is blij en gelukkig…. Zou je denken. Het tegendeel 
is waar. De werknemer is boos.

Maar liefst 36 procent van de werknemers voelt zich angstig 
en pessimistisch en gaat met weinig zelfvertrouwen aan 
het werk.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘De energie van werkend 
Nederland in 2017’. In dit onderzoek, al voor het vijfde 
jaar uitgevoerd door EnergyFinder in samenwerking 
met onderzoeksbureau Integron, zijn 4.400 werknemers 
bevraagd over hun mentale, emotionele en sociale energie. 
Dan blijkt dat er op dat gebied nog wel wat te winnen valt.
Het gevoel autonoom te kunnen werken neemt af. De 
dagelijkse besognes hebben de overhand gekregen en 
werknemers zijn minder geneigd of in staat om het heft 
in eigen handen te nemen. Dit is de voornaamste reden 
waardoor mensen op de werkvloer hun energie voelen 
weglekken.

Energiezones
In het onderzoek zijn de werknemers ingedeeld in vier 
groepen, benoemd als vier energiezones: de zinzone, de 
comfortzone, de hyperzone en de zombiezone.
Wie vooral werknemers in de zinzone heeft, heeft het 
goed voor elkaar. Dit is de energiezone van mensen die zin 
hebben om te leren en te groeien. In deze zone vind je de 
ambitieuze werknemers die goed met elkaar samenwerken 
en daar wordt beduidend beter gepresteerd. Al jaren zit 
ongeveer een op de vijf werknemers (zo’n 20 procent) in 
deze meest positieve groep, de zinzone.
De comfortzone is aanmerkelijk groter, al is deze groep 
sinds 2015 flink gekrompen. In deze groep zitten de 
mensen die zich niet gek laten maken. Ze vinden het 
allemaal wel best zo en hopen dat er niet te veel verandert. 
Ze zijn dan ook niet geneigd om tijd en energie te steken 
in veranderingen.
In 2015 zat nog 41 procent van de werknemers in deze 
groep, inmiddels is dat percentage gedaald tot 32 procent.
De werknemers die ingedeeld zijn in de zombiezone zijn 
mensen die hun tijd uitzitten. Ze voelen zich afgedankt en 
het slachtoffer van de omstandigheden en hebben geen 
enkele hoop op verbetering. Waar in 2016 nog 8 procent 
in deze zombiezone zat, is dat percentage nu gestegen 
naar 10 procent.
De meeste Nederlandse werknemers kunnen echter 
worden gerekend tot de hyperzone.
Dat betekent dat maar liefst 38 procent van de werknemers 
onder grote druk staat. Ze kennen continue stress en 
langdurige werkdruk.

Knoppen in het brein
“Het brein kent drie knoppen” zegt Patrick Davidson, 
schrijver van het boek “waar haal je de energie vandaan?”. 
“Het gaat dan over de kwaliteit van energie. De blauwe 
knop zet de mensen in de automatische piloot, de 

rode knop betekent alarm. Dit zijn nuttige knoppen die 
bovendien vanzelf ‘aan’ staan. De groene knop is de enige 
die men zelf moet activeren en juist die zorgt voor groei, 
leren en ontwikkelen.
Voor het eerst in vijf jaar is nu de rode knop het grootst. 
Zelfs de meest positief ingestelde mensen die hun energie 
vorig jaar nog een 8,5 gaven, geven nu nog maar een 7,8. 
Je ziet een grotere boosheid en een bredere onderstroom 
die niet positief is en dat ondanks de aantrekkende 
economie.”

Het is overigens niet alleen maar somberheid op de 
Nederlandse werkvloer. De verschillen tussen de branches 
zijn groot.
Een positieve uitschieter is de installatiebranche. Hier zegt 
35 procent van de werknemers met zin aan het werk te 
zijn, terwijl de branche vijf jaar geleden nog helemaal 
onderaan stond.
Het onderwijs maakt een omgekeerde ontwikkeling door: 
vijf jaar geleden stond het onderwijs nog op een vierde 
plaats in het lijstje van meest energieke sectoren. Dit jaar 
komt het onderwijs niet verder dan een negende plaats.

Jongeren minst energiek
Een opmerkelijk uitkomst van het onderzoek is dat vooral 
jongere vaak met tegenzin naar hun werk gaan. Slechts 14 
procent zit in de zinzone.
Een heel ander beeld laten 60-plussers zien: 35 procent 
gaan met veel zin naar het werk.
Directie en managers zijn gemiddeld twee keer zo positief 
als stafmedewerkers, waarvan slechts 17 procent in de 
zinzone zit.
Op dit moment krijgt werkend Nederland met name 
energie van een vertrouwde werkomgeving (66 procent), 
van gedrevenheid ook wel drive genoemd (65 procent) en 
empathie ( 65 procent).

Bron: PW.magazine - Auteur: Nicole Weidema

Bron afbeelding: www.energyfinder.nl
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Beste VPW-ers,

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25 april 
2017 kwam aan de orde dat het ledental van onze bond 
aan het teruglopen is. Enerzijds vanwege leden, die het 
lidmaatschap opzeggen – om welke reden dan ook - , 
anderzijds omdat de toestroom van nieuwe leden heel 
beperkt is. Dit is op zich nog wel verklaarbaar omdat het 
aantal medewerkers bij de Rijksoverheid gestaag daalt. 
Door de leden werd de vraag dan ook gesteld: “Hoe 
kunnen we IenM- collega’s er van overtuigen dat het lid 
zijn/worden van een bond, en dan bij voorkeur de VPW, 
een goede zaak is en helemaal niet ouderwets.

Het lidmaatschap van een bond is ook zeker de komende 
jaren van belang voor de werknemer omdat over veel 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt 
onderhandeld of dat binnenkort het geval zal zijn. De 
bonden staan steviger als ze meer leden hebben en de 
leden zijn beter vertegenwoordigd door een sterkere bond. 
Zeker ook omdat het er niet naar uitziet dat de politieke 
partijen en een toekomstige regering de ambtenaren 
spontaan tegemoet zullen komen in hun eisen en wensen.
Daarnaast gaat de Rechtspositie van de ambtenaren 
wijzigen (per januari 2020) en dan bestaat onder andere 
de mogelijkheid dat bonden bij departementen direct over 
de arbeidsvoorwaarden gaan onderhandelen. In het geval 
van IenM is dat een reden te meer om je aan te sluiten bij 
de VPW. Nu weten jullie als leden dat natuurlijk allemaal 
al, maar hoe overtuigen we de nog-niet-leden?

Verschillende mogelijkheden:
• Uitdelen van flyers bij de IenM-kantoren
• Breed onder de aandacht brengen van 

onderhandelingsresultaten waar de AC/VPW-
onderhandelaars bij betrokken waren.

• Het breed onder de aandacht brengen, op geschikte 
momenten, van onderwerpen, die van belang zijn voor 
IenM-ers. Je kunt dan denken aan Roosteren en SBF 
e.d., aan ontwikkelingen (of geruststellingen) inzake 
seniorenregelingen, aan terugmeldingen over CAO-
onderhandelingen.

• Maar ook de extra’s, die de VPW biedt, zoals 
Belastingformulier-invul-hulp-service of éénmalige 
rechtsbijstand los van de werksituatie, onder de 
aandacht te brengen.

• Informatiemomenten organiseren op werklocaties, 
waar VPW-ers vragen beantwoorden (of doorspelen).

• Het uitloven van beloningen voor leden, die nieuwe 
leden aanbrengen.

Misschien – en dat hopen we van harte – hebben jullie zelf 
nog goede en veel betere ideeën. Laat ze ons die alsjeblieft 
weten, zodat we ze eventueel verder kunnen uitwerken. 

Overigens lijkt de problematiek van verminderd 
enthousiasme voor de vakbonden erg veel op de 
problematiek van verminderende interesse voor de 
medezeggenschap. Wij willen hier absoluut geen lans 
breken voor meer vakbondsinvloeden in de OR-en, maar 
de vakbonden hebben wel baat bij goede en volledig 
bemenste Ondernemingsraden bij IenM. 

Ledenwerving
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In het spel (nou ja, spel) met de werkgever zijn de 
vakbonden en de ondernemingsraden complementair 
en zeker niet concurrerend. Beide hebben op hun eigen 
terrein een rol te spelen, beide zouden samen moeten 
optrekken met inachtneming van ieders werkterrein  en 
beide zijn dus gebaat bij sterke partners.

Misschien is het mogelijk om campagnes die bedoeld 
zijn om de bonden sterker te maken te combineren met 
acties die de medezeggenschap sterker  maken. Feit is 
in ieder geval dat de voorbereidingen op de invoering 
van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
veroorzaken dat de huidige 
overlegstatus van de vakbonden 
met de Rijksoverheidswerkgever 
gewijzigd gaan worden. De 
bonden zullen zich daarom op 
deze nieuwe situatie moeten 
voorbereiden, waarbij het 
noodzakelijk is dat er een goede 
afstemming plaats vindt tussen 
de rol van de medezeggenschap 
en die van de vakbonden.
Juist daarom is het van belang 
dat medewerkers die zich 
beschikbaar stellen om aan de 
Medezeggenschap deel te nemen 
bij voorkeur lid zijn van een 
vakorganisatie.

Juist dan is het mogelijk om deze 
leden goed te ondersteunen bij 
het afstemmen van de taken 
die tot de verantwoordelijkheid 
horen van de medezeggenschap 
of de vakbonden.

Jouw invloed op het uitvoeren 
van deze taken is optimaal als je 

lid bent van een vakorganisatie, omdat je dan recht hebt om 
je uit te spreken ten aanzien van jouw vertegenwoordigers.

Wij zien je opmerkingen en adviezen graag tegemoet 
teneinde meer collega’s lid te laten worden van de VPW.
Met jullie hulp maken we onze VPW sterker, Yes, we 
can!!!

Met hartelijke groet,
Bestuur VPW

Wat biedt de VPW aan haar leden?

• Collectieve belangenbehartiging; directe invloed op de onderhandelingen over de CAO.De lijnen zijn kort, onze 
leden kennen de onderhandelaars, want ze zijn aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Men kan de 
onderhandelaars benaderen en zaken onder hun aandacht brengen. 

• Individuele belangenbehartiging; leden kunnen om juridisch advies vragen en krijgen zo nodig juridische 
bijstand bij bezwarenprocedures. Denk dan aan het schrijven en indienen van het bezwaar, alle 
correspondentie, bijstaan tijdens de hoorzitting etc. 

• Sociaal juridisch advies; leden krijgen juridische hulp bij zaken die buiten de werksfeer liggen. Het gaat 
dan om juridische vraagstukken waar geen uitgebreide dossierstudie voor nodig is, b.v. huurkwesties, 
verzekeringskwesties, consumentenzaken etc. 

• Belastingservice; ervaren belastingconsulenten helpen tegen een geringe vergoeding bij het invullen van de 
aangifte inkomstenbelasting van onze leden en hun partner.

Leden die een nieuw lid werven krijgen een cadeaubon van € 12,50.
De nieuwe leden krijgen een informatiepakket met een Parkerpen toegestuurd.
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De pensioenregelingen van ambtenarenpensioenfonds 
ABP zijn dusdanig complex geworden dat het fonds 
moeite heeft deze nog uit te voeren. ‘De grenzen van 
uitvoerbaarheid zijn bereikt of soms al overschreden’, zo 
stelt het grootste pensioenfonds van Nederland in  het 
deze week gepubliceerde jaarverslag.

Het pensioenfonds kan onder meer het tempo van de 
veranderingen niet meer bijbenen. Ook kan het fonds 
onderdelen van de administratie niet automatiseren, 
waardoor handmatige bewerkingen nodig zijn. Het 
risico op incidenten neemt daardoor toe volgens het 
ambtenarenfonds. Daarbij zijn sommige regelingen zelfs 
voor specialisten moeilijk te doorgronden en is volgens 
ABP vrijwel ondoenlijk om deelnemers nog adequaat te 
informeren.

Onbegrijpelijk
ABP heeft daarom de sociale partners, die over de 
inhoud van de pensioenregelingen gaan, gesommeerd de 
regelingen drastisch te versimpelen. De werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers hebben de problemen 
erkend en zijn aan het kijken hoe de complexiteit kan 
worden teruggebracht.
ABP noemt als voorbeelden van de complexiteit de regeling 
voor militairen en het partnerpensioen, dat door de vele 
overgangsregelingen onbegrijpelijk is geworden.

Uitvoeringskosten gedaald
Ondanks deze uitvoeringsproblemen zijn de kosten voor 
het pensioenbeheer gedaald van € 88,- per deelnemer in 
2014, naar € 84,- in 2015 en naar € 79,- in 2016. Deze 
verlaging komt deels doordat het aantal deelnemers steeg 
en deels doordat uitvoerder APG de kosten wist te drukken 
door te reorganiseren.

De kosten voor het vermogensbeheer zijn  nagenoeg gelijk 
gebleven en bedragen 0,61% van het belegd vermogen. 
Dat komt neer op een kostenpost van € 2,2 miljard.
Het fonds was in 2016 wel meer kwijt aan bonussen 
voor externe managers van hedgefondsen en private 
equityhuizen. De prestatievergoedingen stegen namelijk 
van € 739 miljoen naar € 867 miljoen. Daar staat tegenover 
dat de beheervergoedingen € 59 miljoen lager waren.

Dure beleggingscategorieën
ABP erkent dat private equity en hedgefondsen dure 
beleggingscategorieën zijn.
Samen maken zij 10% van de portefeuille uit, maar zijn ze 
goed voor meer dan de helft van de vermogensbeheerkosten. 
Deze hoge kosten worden volgens ABP bij private equity 
gerechtvaardigd door het hoge rendement. In 2016 was 
dat 14,8% (over 5 jaar gemiddeld 18,3%). 
Hedgefondsen zorgen op hun beurt voor een grotere 
diversificatie en daarmee verlaging van het risico van de 
totale portefeuille. 
Het ambtenarenfonds probeert de kosten omlaag te 
brengen, bijvoorbeeld door bij private equity zelf de 
selectie te doen.
ABP boekte in 2016 een rendement van 9,5% en zag 
daarmee het totale vermogen stijgen tot € 381,8 miljard. 
Door de lage rente namen de verplichtingen echter nog 
iets sterker toe tot € 95 miljard. De dekkingsgraad stond 
eind 2016 op 96,6%. Dit is een verschil van 0,5 % met 
de dekkingsgraad eind 2015 (97,2%). Op 30 april was de 
dekkingsgraad 100,3%. De hoop is dat deze trend zich 
voortzet.

Bronnen: FD, Jaarverslag ABP

ABP worstelt met te complexe pensioenregelingen
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De Europese Centrale Bank (ECB) maakte op 
7 juni bekend dat deze bank failliet zou gaan. 
De ECB schakelde de Single Resolution Board 
in, de in 2015 opgerichte autoriteit voor 
banken in problemen. Die verkocht de Banco 
Popular voor een symbolische euro aan een 
andere Spaanse bank, Banco Santander.

ABP verkocht op tijd, PFZW niet
Pensioenfonds ABP had pensioengeld zitten in 
Banco Popular. Het ambtenarenpensioenfonds 
had voor vijf miljoen euro belegd in de bank, 
maar heeft in april alle aandelen verkocht en 
een maand later ook de obligatielening in de bank. “We zagen de bui hangen en zijn bijtijds uit deze bank gestapt”, zegt 
een woordvoerder van het pensioenfonds ABP.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een van de beleggers in de Spaanse Banco Popular die van de een op de 
andere dag hun geld kwijt zijn. Het Nederlandse pensioenfonds had het zeer bescheiden bedrag van 1 miljoen euro 
uitstaan. PFZW relativeert het verlies van 1 miljoen, “We beleggen passief in 2700 bedrijven. Dat betekent dat je soms 
winst pakt en soms verlies moet nemen.”

De belegger betaalt
Volgens de nieuwe Europese regels voor banken in problemen draait niet meer de belastingbetaler voor de problemen op 
doordat de overheid inspringt, nationaliseert en geld erin stopt, maar moeten de aandeelhouders en de obligatiehouders 
betalen.
Banco Popular is per direct van de beurs gehaald. De bank telde 300.000 aandeelhouders, van wie de meesten kleine 
beleggers. Die zijn, gezien de in elkaar geklapte beurskoers en dito beurswaarde, samen 1,3 miljard euro kwijt.
De verliezen voor de grotere beleggers, waaronder investeringsmaatschappijen, banken en verzekeraars, bedragen 
tientallen miljoenen euro’s. De twee grootste beleggers, de Sociedad General Fiduciaria en Crédit Mutuel, hadden samen 
voor ruim 425 miljoen euro in Banco Popular gestoken.

Bronnen: ABP, NOS

ABP stapte op tijd uit Banco Popular
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Voor de liefhebbers
Het begrotingsoverschot neemt van 0,2 procent in 2017 verder toe naar 1,3 pro-
cent in 2021

Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 
naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Dat is een verbetering van het EMU-saldo*, de inkomsten min de uitgaven van 
de collectieve sector, van 0,7 procentpunt ten opzichte van de Miljoenennota van vorig jaar en komt vooral door de 
toename van de verwachte inkomsten in 2017. De EMU-schuld* komt dit jaar naar verwachting uit op 59,4 procent bbp, 
een verbetering van 2,7 procentpunt (13 miljard euro) ten opzichte van de raming uit de Miljoenennota 2017. In 2010 
kwam de staatsschuld voor het laatst onder de zestig procent uit. Dit schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in de 
Voorjaarsnota 2017 die 6 juni 2017 aan de Tweede Kamer is gestuurd. In verband met de kabinetsformatie is dit jaar 
een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de 
komende jaren toegevoegd.

Extra uitgaven
Er is in 2017 ruimte gevonden voor noodzakelij-
ke extra uitgaven aan de verpleeghuiszorg. Het 
kabinet stelt, naast de eenmalige extra hon-
derd miljoen euro in 2017, nog eens honderd 
miljoen euro beschikbaar voor betere kwaliteit 
in de verpleeghuizen. Dit is een structurele in-
vestering vanaf 2017 in de verpleeghuiszorg. 
Daarnaast wordt er in de periode 2017 – 2021 
in totaal 145 miljoen euro beschikbaar gesteld 
om in deze sector extra mensen op te leiden en 
om- of bij te scholen.

Vanwege de hoger dan verwachte pensioenpre-
mie bij het ABP heeft het kabinet 342 miljoen 
extra vrijgemaakt, zodat er toch ruimte voor 
loonsverhoging voor ambtenaren is. 
Het kabinet heeft 50 miljoen euro extra vrijge-
maakt voor veiligheid, stabiliteit, 
migratiesamenwerking en opvang in de regio.

• EMU staat voor Economische en Monetaire Unie, oftewel de 
Europese lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Binnen de 
Europese Unie zijn het EMU-saldo en de EMU-schuld de be-
langrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfi-
nanciën. Beide zijn afgeleid van de cijfers over de sector over-
heid uit de nationale rekeningen, dus van de diverse lidstaten.

• Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van 
de overheid. Inkomsten en uitgaven worden daarbij geboekt 
in het jaar dat economische waarde gecreëerd wordt of wan-
neer een recht dan wel verplichting ontstaat. Het EMU-saldo 
is in 1992 ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillen-
de eurolanden te kunnen maken. In het verleden hanteerde 
elke staat zijn eigen berekening voor het financieringssaldo en 
daardoor was vergelijken onmogelijk.

• De EMU-schuld is de schuld van de overheid, met andere 
woorden, de schuld van de gehele collectieve sector. Hieron-
der vallen niet alleen het Rijk, maar ook andere overheden 
zoals gemeenten, provincies en de sociale fondsen. Populair 
gezegd is de EMU-schuld de staatsschuld.

Bron afbeelding: www.economielokaal.nl
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Verder stijgt het budget voor ontwikke-
lingssamenwerking in 2017 met 62 miljoen 
euro, vanwege de koppeling aan het hoge-
re geraamde bruto nationaal inkomen (bni). 
Daarnaast werkt de lagere asielinstroom in 
2016 door in lagere uitgaven van 170 mil-
joen euro aan asielopvang in 2017. Dit geld 
wordt teruggeboekt naar de begroting van 
ontwikkelingssamenwerking.
Verder stelt het kabinet structureel 20 mil-
joen euro extra beschikbaar voor de uit-
breiding van de capaciteit van de Konink-
lijke Marechaussee. Hierdoor kunnen in de 
komende jaren ongeveer 200 extra mare-
chaussees worden ingezet voor grensbewa-
king op lucht- en zeehavens.

Meevallers
Het kabinet verwacht in 2017 bijna 8 mil-
jard euro meer aan belasting- en premie-
ontvangsten te ontvangen dan vorig jaar 
in de Miljoenennota is geraamd. Vooral de 
btw (2,4 miljard), de vennootschapsbelas-
ting (2,3 miljard) en de loon- en inkomens-
heffing (1,2 miljard) vallen hoger uit dan verwacht. Dit komt mede doordat de verwachte economische groei in 2017 
doorzet.

De uitgaven aan de werkloosheid dalen met 234 miljoen euro in 2017. De werkloze beroepsbevolking komt naar ver-
wachting dit jaar uit op 4,9 procent, waar ten tijde van de Miljoenennota 2017 nog werd uitgegaan van 6,2 procent. 
Verder vallen de uitgaven aan hulpmiddelen in zorg in 2017 164 miljoen euro lager uit dan verwacht.

Tegenvallers
Vanaf 2017 is er een tegenvaller 
van gemiddeld 200 miljoen euro 
per jaar op de OCW-begroting, 
voornamelijk als gevolg van ho-
gere leerling- en studentenaan-
tallen dan eerder geraamd. Het 
kabinet heeft besloten de tegen-
valler in 2017 op te lossen door 
de inzet van meevallers. Daar-
door hoeft er dit jaar niet bezui-
nigd te worden op de bekosti-
ging van onderwijsinstellingen. 
Ook in de langdurige zorg stij-
gen de uitgaven met 176 miljoen 
euro in 2017, doordat bepaalde 
groepen aanspraak hebben op 
meer zorg, zoals dagbesteding 
en huishoudelijke hulp. De keu-
ze hoe om te gaan met structu-
rele dekking van deze tegenval-
lers wordt overgelaten aan een 
nieuw kabinet.

Verder ziet het kabinet af van de invoering van de kostendelersnorm AOW. Deze regeling hield in dat de AOW lager 
wordt als meer mensen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres wonen. Ook de korting op de scholings- en monumen-
tenaftrek is van de baan. Deze maatregelen zijn reeds gedekt in de begroting.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid; 01-06-2017

De afkorting ‘bni’ staat voor bruto nationaal inkomen. Vroeger werd 
dit ‘bnp’ genoemd, hetgeen staat voor bruto nationaal product. Het 
is een veelgebruikte maat voor de omvang van de economie en de 
welvaart van een land.

Met ‘bni’ wordt bedoeld de totale toegevoegde waarde van alle goe-
deren en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) 
door een bepaald land wordt geproduceerd; oftewel het bruto bin-
nenlands product plus de door de staatsburgers in het buitenland 
verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het be-
treffende land verdiende primaire inkomens.

Bij Binnenlands Inkomen kijken we naar hoeveel inkomen binnen de 
landsgrenzen wordt verdiend met produceren. Bij Nationaal Inkomen 
kijken we naar hoeveel inkomen verdiend wordt met Nederlandse 
productiefactoren. Dat kan dus ook de winst van een Nederlands 
bedrijf dat in China produceert zijn. Maar het salaris van een Belg die 
in Nederland werkt telt nu niet meer mee.
Het ‘bni’ van Nederland wordt vastgesteld door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) op basis van de nationale rekeningen.
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OR-artikelen
Eerste hulp bij een dreigend conflict…. 10 tips
 
Een professionele OR weet conflicten op tijd te signaleren en escalatie te voorkomen. Maar als er dan 
toch een conflict dreigt of ontstaat, zijn er vele mogelijkheden voor advies, ondersteuning, bemiddeling 
en juridische raad.

Weet wel wát je kiest en doe het niet te snel.
1. Wees alert op potentiële conflicten, door na iedere overlegvergadering als OR met elkaar een rondje te maken wat 

iedereen heeft waargenomen. Werd er echt naar de OR geluisterd? Was de bestuurder open? Begreep iedereen het? 
Hoe werd er met de WOR omgegaan?

2. Bespreek dit als dagelijks bestuur (DB) informeel met de bestuurder. Wat herkent deze en wat ervaart hij of zij? Wat 
is er nodig om het overleg goed met elkaar te laten verlopen? Formuleer gezamenlijke verbeterpunten.

3. Blijf niet steken in goede voornemens. Laat een externe coach of trainer enkele overlegvergaderingen bijwonen. 
Evalueer zo de onderlinge communicatie en het besluitvormingsproces. Vreemde ogen dwingen!

4. Bagatelliseer of ontken een sluimerend conflict binnen de OR niet. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel en 
een verdeelde OR loopt op alle fronten groot risico. Investeer in coaching van zowel individuele OR-leden als het DB 
en de gehele OR. Organiseer regelmatig een heisessie waarin de onderlinge verhoudingen, betrokkenheid en inzet 
van de OR-leden aan de orde komen. Zo hou je iedereen bij de les.

5. Laat je niet meeslepen door emoties. Analyseer eerst wat er aan de hand is. Dat kan zowel in de OR als in het (in-
formele) overleg met de bestuurder. Of met externe steun van een vertrouwde OR-trainer, vakbondsbestuurder of 
een COR-lid. Mensen dus met kennis van de organisatie maar met een zekere distantie.

6. Ga niet te snel over tot het inschakelen van externe deskundigheid. Veel informatie is beschikbaar via een online 
helpdesk, vragentelefoon, OR-bladen, de vaste trainer/adviseur. En sommige problemen zijn minder zwaar dan ze 
op het eerste gezicht lijken.

7. Speel op de bal en niet op de man. Voorkom voor de hand liggende valkuilen als: ‘Onze bestuurder wil nooit wat.’ 
Het krachtenveld van de medezeggenschap is complex en oplossingen liggen niet altijd direct voor de hand. Zo kan 
het adviesrecht conform de WOR niet goed passen bij een zich over langere tijd uitstrekkend traject. Bestuurder 
en OR kunnen zich dan beide door de formele structuur belemmerd voelen. Kies voor juridische ondersteuning om 
maatwerkafspraken te kunnen maken.

8. Schroom niet toezichthouders te informeren en eventueel zelfs te betrekken bij een potentieel conflict. Dit voorko-
men of oplossen is ook voor hen van belang.

9. Kijk over de grenzen van het eigen gelijk heen. Schakel bij een conflict met de bestuurder een gecertificeerde medi-
ator in die zowel de verschillen, de gezamenlijke belangen als mogelijke oplossingen kan benoemen.

10. Durf bij een dreigend conflict te stellen dat de OR niet zal schromen van het beroepsrecht gebruik te maken. Dat 
alleen al kan tot een doorbraak leiden. Of vraag advies en bemiddeling bij de bedrijfscommissie. Of laat een jurist 
een stevige brief schrijven.

Bron: Redactie ORnet; 1 mei 2017 
Auteur: Tineke de Rijk, trainer, adviseur en voordrachtscommissaris.
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OR-kandidaten bedanken voor vacature, verliezen ze hun plek?

Onze OR wordt gekozen volgens het lijstenstelsel. Twee kandidaten bedanken voor de plek van een opzeggend OR-lid. 
Verliezen zij hun plaats op de lijst?
Als de wet (WOR) en het OR-reglement niet voorzien in een regeling voor een bijzondere situatie, kun je altijd terugvallen 
op het verkiezingsreglement zoals dat voor de Tweede Kamer geldt.
Dat reglement geeft aan dat een kandidaat die heeft aangegeven nu niet beschikbaar te zijn, opnieuw moet worden 
gevraagd bij de eerstvolgende 
vacature.
Ofwel: de voorzitter benoemt de 
kandidaat die het hoogst staat op 
de lijst waarop het vertrekkende 
Kamerlid is verkozen en gaat 
hierbij uit van de lijstvolgorde zoals 
die na de verkiezing is vastgesteld, 
waarbij rekening is gehouden met 
voorkeursstemmen. (Bron: www.
kiesraad.nl).
Met andere woorden: OR-
kandidaten die op de lijst staan 
maar hun kandidatuur laten 
passeren voor een vacature, doen 
gewoon weer mee bij een volgende 
vacature. De hoogstgeplaatste 
op de lijst komt voor de zetel in 
aanmerking.

Bron: Redactie ORnet op 19 april 2017

“Planner kan mij niet vrijmaken voor OR-vergaderingen”

‘Ik werk in roosterdienst en ben ook OR-lid. Ondanks dat de OR-vergaderingen op tijd worden doorgegeven, zegt de 
planner dat hij ze meestal niet kan inpassen.’

Het is de plicht van de werkgever 
om OR-leden in de gelegenheid 
te stellen om de OR- en 
overlegvergaderingen bij te 
kunnen wonen. Dit is een vaak 
terugkerende issue bij heel veel 
OR-en binnen alle branches.
Soms heeft het te maken met 
krapte in de roosters door ziekte, 
soms ook met heel andere dingen, 
zoals niet ingevulde vacatures of 
extreme drukte op de werkplek. 
Zelfs een goede reden ontslaat de 
werkgever niet van zijn plicht.

Zet de volgende stappen om dit op te lossen:
• Ga zelf niet in gesprek met de planner, dat heb je al geprobeerd en het heeft niet geholpen.
• Inventariseer of meer OR-leden problemen hebben met het naar een vergadering kunnen komen. Dat maakt de 

case sterker, ook al heb je ook in je eentje nog steeds een prima punt als je gewoon naar de vergaderingen wilt.
• Agendeer het probleem op een overlegvergadering of geef het aan in een informeel overleg met de bestuurder. 

Maak er een feitelijk verhaal van: hoe vaak was er een vergadering, hoe vaak kon je die bijwonen, hoe vaak leverde 
het problemen op en hoe vaak lukte het niet?

Het is aan de bestuurder om samen met de planner tot oplossingen te komen. De planner zal bijvoorbeeld andere 
collega’s moeten inplannen op de tijdstippen van de vergaderingen, zodat jij naar de vergaderingen kan.

Bron: Redactie ORnet; 25 april 2017
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Interview   
Bert Augustijn - 50 jaar lid

“Hij kan de oceaan niet missen”

Bert en Marry wonen in een rustige wijk in Scherpenzeel 
met een grote parkeerplaats voor de deur. De woonkamer 
is gezellig ingericht en heeft veel lichtinval. Overal staan 
boeketten bloemen. 
Achter het huis ligt een prachtige tuin met een stromende 
waterpartij. Grote keien liggen her en der en vormen een 
natuurlijk stroompje. Elke kei heeft een verhaal en zijn 
door Bert en Marry verzameld in verschillende landen zoals 
Frankrijk en Italië. “Soms kwamen we thuis met wel 100 
kilo extra in de auto”, zegt Bert lachend.

Bij binnenkomst begint hij direct enthousiast te vertellen 
over “De Eendracht”. Een prachtig zee- zeilschip, dat de 
oceanen bevaart. Het schip is eigendom van de stichting 
“Het Zeilend Zeeschip” en gedeeltelijk van het Scheepvaart 
Transport College in Rotterdam. Het opleidingschip vaart 
over de hele wereld o.a. Kaapverdische eilanden en de 
Canarische eilanden. Bert is bootsman en geeft les aan 
de meevarende  studenten. De opleiding bestaat uit o.a. 
zeilen hijsen en strijken, ankeren, afmeren en alle voorko-
mende werkzaamheden. Hij is 80 tot 100 dagen per jaar 
aan boord.

Carrière bij KNMI
De meteo had zijn hart al gestolen tijdens de verplichte 
militaire dienst. Zijn functie bij de Marine was vliegdienst-
weerkundige. Een welbekende term in die tijd: “sla munt 
uit je diensttijd” heeft hij  ter harte genomen en na de 
dienstplicht gesolliciteerd bij het KNMI. Jawel! aangeno-
men, op 15 augustus 1967 begonnen en ingedeeld bij de 
Radiosonde groep. De interne opleiding heeft hij gevolgd 
op vliegveld Valkenburg. Na zijn opleiding stapte hij aan 
boord van de “CULUMUS”. Een weerschip van waaruit me-
teowaarnemingen werden verricht, hoofdzakelijk ten be-
hoeve van de luchtvaart. Met de komst van de satellieten 
zijn de waarnemingen aan boord drastisch verminderd. In 
18 jaar weerschepen heeft Bert 49 reizen gemaakt waar-
van 4 op de “Cirrus”. Na de weerschepentijd heeft hij tot 
zijn 58e op de weerdienst van het KNMI gewerkt, waarna 
hij in 2004 met VUT is gegaan. Op mijn vraag hoe Bert 
lid is geworden van de VPW zegt hij: “Het is me nooit ge-
vraagd, ik werd gewoon aangemeld en vond dat prima.”

Hij kan de oceaan niet missen: zegt Marry. “Hij gaat zo 
graag mee met de Eendracht”.
Zij is het gewend dat Bert vaak van huis is. Tijdens zijn 
“KNMI tijd” was Bert regelmatig 4 weken aan boord. De 
communicatie bestond uit 1 a 2 dikke brieven met het 
nieuws van thuis. De post kwam via het aflossende weer-
schip of met een marine vliegtuig per “postdropping”. Later 
werd de communicatie beter via radiografie. De kinderen, 
een tweeling, jongen en meisje, konden met papa praten. 

De marconist zorgde voor de 
verbinding. 

Bert wilde biologieleraar worden en 
ging naar de kweekschool. Na 1 jaar 
had hij het gezien en is gestopt met de opleiding. Hij is 
dan geen biologieleraar geworden, maar zijn passie voor 
vlinders en skeletten is duidelijk zichtbaar in de woonka-
mer. Een vitrinekast staat vol fossielen. Bert laat trots zijn 
verzameling zien van mammoettand tot pelikaansnavel. 
De biologieleraar borrelt naar boven en hij vertelt haarfijn 
hoe zo’n schedel wordt schoongemaakt en geprepareerd 
en hoe een kaakgewricht in elkaar past. Vakwerk! Het les-
geven zit in zijn bloed, want hij is zwembadtrainer bij de 
duikclub in Amersfoort. 

Hobby’s
Bert is een veelzijdig man met veel hobby’s. Fietsen in de 
bergen: De klassiekers heeft hij gereden zoals: Amstel-
gold, de Marmotte en Luik- Bastenaken-Luik en met cy-
cletours in de Pyreneeën en de Alpen. Hij gaat graag met 
zijn zoon fietsen in de bergen van camping tot camping. 
Zij overnachten in een klein tentje en na een stevig ontbijt 
gaan ze weer op pad. Met zijn vrouw gaat hij fietsen tij-
dens de zomervakantie. Samen fietsen ze 40 a 50 km per 
dag en overnachten in hun caravan.
Marry heeft jaren bij Triodos Bank gewerkt. Tijdens het 
afscheid, nog niet zo lang geleden, heeft zij een sportfiets 
gekregen van haar collega’s. 
Na zijn 63ste verjaardag ging Bert het duikbrevet halen. 
Cadeautje van Marry. Zij heeft  niets met water maar ge-
niet zichtbaar van zijn enthousiaste verhalen en prachtige 
onderwaterfoto’s.
Wekelijks, als hij niet aan boord is van de “Eendracht”, 
traint hij in het zwembad. “Goede conditie is nodig om 
lang onder water te blijven” zegt hij serieus. Er hangt een 
mooie onderwaterfoto aan de muur, die heeft hij zelf ge-
maakt. Hij fotografeert en filmt o.a. in de Rode Zee en de 
wateren in Indonesië.

Vlinderverzameling
Aan de muur hangen twee kasten met prachtige vlinders. 
Deze hangen al 30 jaar aan de muur en de kleuren zijn 
verschoten door de zonlicht. “Wacht” zegt Bert “boven heb 
ik vlinders met de originele kleuren, die bewaar ik in het 
donker”. Wat een prachtige verzameling.

Ik heb genoten van dit bezoek met koffie, lekkere hapjes 
en de avontuurlijke verhalen die Bert vertelde. Hij staat 
nog volop in het leven en geniet met volle teugen.  

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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Vraag & Antwoord
Vraag
Uiteraard worden onze arbeidsvoorwaarden in een CAO geregeld. Maar ik wil u eens vragen naar 
de status van onze vakantietoelage en eindejaarsuitkering. Is het niet vreemd dat in de huidige tijd 
waarin een zelfstandige werknemer individueel over zijn eigen financiën beschikt, dat deze toelage 
en uitkering, eenmaal per jaar worden uitgekeerd?
Waarom niet maandelijks bij het salaris? Mensen die met lagere inkomens wachten nu met smart op de 
maanden Mei en November. Of geef mensen dan in ieder geval de keuze, of maandelijks of jaarlijks.
Ik hoor graag hoe de VPW hier in staat.

Antwoord:
Wat jij bepleit is onderdeel van de CAO onderhandelingen die momenteel worden gehouden.
Hierin wordt gesproken over een individueel keuzebudget. Dit houdt in dat de werkgever graag een basissalaris met 
daarbovenop een budget voor individuele keuzes wil realiseren. Het basissalaris wordt bepaald door het werk dat je 
doet. Het individuele keuzebudget zou worden opgebouwd uit de volgende elementen:
• Vakantie-uitkering
• Dertiende maand
• Bovenwettelijke vakantie-uren
• Leeftijdsdagen

Het is mogelijk om dit budget iedere maand uit te laten betalen, extra verlof te kopen of extra verlof te verkopen. Dat 
is hetgeen jij bepleit. 
Daarnaast wil de werkgever ook de volgende elementen toevoegen, maar dat zou ook in een latere fase kunnen:
• Mobiliteitstoeslag
• Telewerkregeling
• Jubileumgratificatie
• PAS-regeling

De eerste set van elementen lijkt de VPW geen probleem, aangezien dit al individuele toegekende rechten zijn, die je 
alleen op een andere manier vormgeeft. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan jouw wens. De tweede set is veel 
problematischer, aangezien deze elementen maar voor een beperkt aantal medewerkers geldt, en je deze gaat omre-
kenen naar alle medewerkers. Dat houdt in dat de rechten voor een beperkte groep gaan vervallen ten gunste van alle 
medewerkers. Dat laatste wil de VPW niet. 

Marianne Wendt

Bert Augustijn en zijn 
vlinderverzameling
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