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 Openingswoord Algemene Leden 
Vergadering  2013

Dames en Heren, 

Namens het volledige bestuur heet ik u van harte welkom op 
onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Vandaag zijn we 
in Breukelen. Anders dan voorgaande jaren heeft het bestuur 
besloten om dit jaar onze vergadering deels te combineren 
met de Algemene Ledenvergadering van een van onze 
zusterbonden, de NCF. De NCF is een vakorganisatie die net 
als de VPW is aangesloten bij het Ambtenarencentrum, maar 
haar leden heeft bij het Ministerie van Financiën.
Het wordt een bijzondere vergadering met aansluitend aan 
onze ALV samen met de NCF een themamiddag. Het onderwerp 
van deze themamiddag is integriteit, en wordt onder andere 
bijgewoond door de Secretaris Generaal van ons Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de heer Siebe Riedstra. Een 
hoogtepunt in ons verenigingsbestaan omdat een bezoek van 
onze SG een unicum is in onze verenigingshistorie en aangeeft 
dat de SG de VPW een warm hart toedraagt. 

Ik vind het fi jn om u allemaal weer te mogen begroeten. Een 
bijeenkomst als deze geeft mij iedere keer weer het gevoel van 
verbondenheid met de leden van de VPW. 
Deze vergadering is bijzonder omdat het bestuur heeft 
besloten om de jubilarissen van onze vereniging tijdens deze 
vergadering te ontvangen en te decoreren. 

Er ligt een verenigingsjaar achter ons met hoogtepunten en 
soms dieptepunten.
De druk op de administratieve organisatie is en blijft hoog, 
ondanks grote inzet van Trees Overhein en Paul van Es. 
Desalniettemin zijn we er in geslaagd de dienstverlening aan 
de leden op een hoog niveau te handhaven. Ook zijn we er in 
geslaagd om de kosten op een acceptabel niveau te houden. 
Een verdienste van het bestuur in het algemeen, en van Trees 
en Paul in het bijzonder. Ik ben daar als uw voorzitter trots op 
en wil hen daarom bedanken voor hun inzet. 

U zult zich misschien afvragen waarom ik hier aandacht voor 
vraag. Welnu, om aan te geven dat wij een vereniging zijn 
en geen bedrijf waar je afspraken mee hebt gemaakt. Als 
vereniging proberen wij samen met u de beste resultaten te 
bereiken. Regelmatig bellen of mailen leden met vragen of 
problemen.

Allemaal noodzakelijk en belangrijk, maar toch !! De leden 
willen hun zaak liever vandaag dan morgen afgehandeld 
hebben. Dat is op zich niet erg, maar men moet wel begrip 
hebben voor de praktische situatie waar de medewerkers van 
de VPW zich in bevinden. Zij doen hun uiterste best, maar 
kunnen geen wonderen verrichten. Wel zijn zij altijd en in de 
eerste plaats  bezig met uw belangen, de belangen van de 
leden. 

Secretariaatsmededelingen mrt/apr 2013
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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, Fax: 033 - 4615252
E-mail: info@vpwnet.com
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en
Portefeuille Beleidszaken

Leden van het Hoofdbestuur
Piet Voogt
Voorzitter
piet.voogt@vpwnet.com 

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

Hans van den Aker
Penningmeester
hans.van.den.aker@vpwnet.com 

Ton van Bon
ton.van.bon@vpwnet.com 

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

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap
henk.klos@vpwnet.com

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
nol.van.lith@vpwnet.com

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

Vergaderingen

Hoofdbestuursvergader ing
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.  

Algemene Leden Vergadering
23-04-2013 Hotel v.d. Valk - Breukelen

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

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector Rijk 
horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij elkaar 
voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW nemen Paul van Es en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.
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Mededelingen van kantoor
ALV 23 april 2013
Op dinsdag 23 april 2013 is de Algemene Ledenvergadering van de VPW gehouden in Breukelen.
Het voorwoord dat de voorzitter normaal gesproken schrijft in het VPW-nieuws is dit keer 
vervangen door zijn openingswoord tijdens de ALV.
Verderop in dit blad treft u een foto-impressie aan van de ALV.
Deze ALV was wat anders georganiseerd dan gebruikelijk. Het middagdeel van de dag was ingeruimd voor een 
themasessie samen met een van de andere bij het AC aangesloten Rijksvakbonden, namelijk de NCF (Ministerie van 
Financiën). Het thema was “Integriteit”.

Jubilarissen
Wat helemaal nieuw was tijdens deze ALV, was het huldigen van de jubilarissen.
Alle leden die 25 of 40 jaar lid zijn van de VPW waren uitgenodigd voor deze ALV, om ten overstaan van de aanwezige 
leden gedecoreerd te worden. Dat was toch wel een bijzonder moment en de jubilarissen waren zichtbaar blij met de 
onderscheiding.

Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt 
natuurlijk nog wel aandacht geschonken, zij ontvangen een 
felicitatiebrief en een attentie.

Vakantie
De vakantieperiode komt er weer aan. De eerste twee weken 
van juli zal het kantoor van de VPW beperkt geopend en 
bereikbaar zijn. Mocht u telefonisch geen contact kunnen 
krijgen, spreek dan gerust het antwoordapparaat in of stel uw 
vraag per mail: info@vpwnet.com.  

Volg VPW via www.vpwnet.com of op twitter!!!!

Secretariaatsmededelingen Maart-April 2013

Nieuwe leden:
Dhr. L. Verduijn    RWS Oost-Nederland
Dhr. M.C.F. Buijze   RWS Zuid-Holland
Dhr. C.H.A.M. Coppens   RWS VWM
Dhr. A.K.T van der Hel   RWS Noord-Nederland
Dhr. H.F. van de Plasse   RWS Zeeland
Dhr. P.C. de Wit    RWS Zuid-Holland
Dhr. K.P.J. Cijsouw   RWS Zeeland
Dhr. L.J. van Belzen   RWS Zeeland
Dhr. A.J. Cromwijk   RWS Zeeland
Dhr. M. Boot    RWS Limburg

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. H.J.M. Schmitz   gep.lid, uit Heel, lid sinds 01-07-1973
Dhr. P.J.J. Cruijssen   gep.lid, uit Tilburg, lid sinds 01-11-1973
Dhr. P.W.G. Driessen   gep.lid, uit Duiven, lid sinds 01-06-1968
Dhr. E.T.B. Yntema   gep.lid, uit Houten, lid sinds 01-07-1973

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.

Trees Overhein
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Vervolg Openingswoord Algemene 
Ledenvergadering 2013
...Onze werkgever heeft het ons de afgelopen periode niet 
gemakkelijk gemaakt of moet ik zeggen onze politieke 
bestuurders Rutte, Verhagen, Asscher of anderen uit de 
ministerraad.

Of de nieuwe minister Blok, u mag het zeggen. Soms 
waren wij echt de weg kwijt met wie we nu eigenlijk de 
onderhandelingen moesten voeren. Gelukkig hoeven 
we dit niet zelf te doen. Daar hebben we onze vaste 
onderhandelaars Peter Wulms en Marianne Wendt voor. 
Diep respect heb ik voor hun inzet, betrokkenheid en 
doorzettingsvermogen. Het was een lange weg waar 
geen einde aan leek te komen, maar die recent toch tot 
goede afspraken heeft geleid op het gebied van Sociaal 
Flankerend beleid. Nu nog een goede CAO!!!

Net als vorig jaar is het nog moeilijk in te schatten waar de 
bezuinigingen voor ons ministerie en de daaraan verbonden 
taakstelling op uit zullen komen. Ook Rijkswaterstaat 
ontloopt deze bezuinigingsronde niet. Wij staan tevens 
aan het begin van de reorganisatie van Rijkswaterstaat. 
Het Ondernemingsplan 2015 is op 2 april 2013 van start 
gegaan. Op zich een goede zaak maar we moeten het wel 
heel goed in de gaten blijven houden.

De OR-verkiezingen in 2012 zijn voor de VPW goed 
verlopen. De grootste dienst van Rijkswaterstaat, Verkeer 
en Watermanagement, met ruim 1800 medewerkers, 
heeft een OR met overwegend VPW-leden. Een fantastisch 
resultaat en het bestuur van het VPW is hier bijzonder trots 
op en wenst deze OR veel succes toe voor de komende 
tijd.

Wij informeren u het snelst met onze website, die overigens 
steeds beter wordt bezocht. Ook verwijs ik naar de link 
van de Rijksvakbonden, waar algemene mededelingen 
en nieuwsfeiten worden geplaatst. Graag uw aandacht 
hiervoor zodat wij onze berichten met u kunnen delen.

Het eerste kwartaal van dit jaar is alweer voorbij. 
De belastingservice is uitgevoerd  en het was op ons 
kantoor een drukte van belang. Mede door onze nieuwe 
huisvesting, waarvanuit we alweer bijna één jaar werken, 
zal volgend jaar de belastingservice opnieuw op ons 
kantoor plaatsvinden. 

Ook de samenwerking met onze collega-bonden heeft er 
toe geleid dat collega’s van de vakorganisatie van Justitie 
(Juvox) elke twee maanden hun overleg over individuele 
belangenbehartiging in Amersfoort houden. 
Samengevat, de VPW werkt nadrukkelijk samen met 
collega Rijksvakbonden en deze samenwerking is goed 
voor de leden!!!

Dan een wat minder positief bericht.
Ook  dit jaar zijn ons weer een aantal leden ontvallen. Wij 
wensen hun nabestaanden veel kracht toe om het verlies 
van hun dierbaren te kunnen dragen. Om daar uitdrukking 
aan te geven verzoek ik u om te gaan staan en na het 
voorlezen van hun namen enige ogenblikken stilte in acht 
te nemen om hen te gedenken.
Dhr. J. Reijngoudt  St. Philipsland
Dhr. J. Jousma   Heemstede
Dhr. A. Pols   Oosterhout
Dhr. D.E. Ludlam  Ouwerkerk
Dhr. L. den Hartog  Hardinxveld-Giessendam
Mw. H.M.Y. IJzendoorn  Maasbracht
Dhr. J. Tap   Haren (Gr)
Dhr. G. Vervat   Eefde
Mw. M. Kaspers – Leenders Nijmegen
Dhr. H.B. Wittebrood  Bergen op Zoom
Dhr. M.D. Zuijdwegt  Wemeldinge
Dhr. H.B. Sluijter  Lelystad
Dhr. H.J.M. Schmitz  Heel
Dhr. P.J.J. Cruijssen  Tilburg
Dhr. P.W.G. Driessen  Duiven
Dhr. E.T.B. Yntema  Houten

Dank u wel.

Dames en heren, er ligt een overvolle agenda voor ons 
welke de nodige tijd van ons vraagt.
“Ik verklaar hierbij deze algemene leden vergadering voor 
geopend”
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Artikel
Het BESte van twee werelden: 
De Wereld van IenM: KNMI actief op Bonaire, 
Sint-Eustatius en Saba

Auteurs: Fons van Loy en Reinoud Sleeman

Toen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2010 de 
status van bijzondere gemeente kregen, werd het 
KNMI-werkgebied ineens een aantal tijdzones gro-
ter. Fons van Loy en Reinoud Sleeman vertellen 
hoe het instituut de BES-eilanden bedient.

Verzorg je sinds jaar en dag de weersverwachtingen voor 
Oranjewoud (Friesland), krijg je opeens Oranjestad (Sint-
Eustatius) erbij. Dat was de realiteit voor het KNMI na 10 
oktober 2010 (‘10-10-10’). Op die dag hielden de Neder-
landse Antillen op te bestaan, werden Curaçao en het Ne-
derlandse deel van Sint-Maarten aparte landen binnen het 
koninkrijk en kregen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (ook 
wel de BES-eilanden genoemd) de status van ‘bijzondere 
gemeente’. ‘Daarmee vallen ze ook in ons verzorgingsge-
bied. De Wet op het KNMI schrijft dat immers voor’, moti-
veert Fons van Loy, hoofd Productie bij het KNMI.

Kleurcoderingen
Het KNMI verzorgt de weersverwachtingen en –waarschu-
wingen voor de drie eilanden, voor zowel het algemeen 
publiek als de luchtvaart. De Meteorologische Dienst Cu-
raçao (MDC) had deze taak voor ‘10-10-10’, al blijft de 
dienst wel verantwoordelijk voor het verspreiden van de 
weerbulletins in het Caribische deel van ons koninkrijk. 
Wat ook veranderde, was de introductie van de binnen 

de Europese weerinstituten gangbare kleurcoderingen, 
van groen (geen waarschuwingen) tot rood (weeralarm), 
waarmee het traditionele Amerikaanse systeem vaarwel 
wordt gezegd.

Internationale standaarden
Een verantwoordelijkheid die ook bij het KNMI is belegd, 
is de zorg dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba beschik-
ken over waarneemapparatuur dat aan alle internationale 
standaarden voldoet. Van Loy: ‘De World Meteorological 
Organization en de internationale luchtvaartorganisatie 
ICAO, beide van de Verenigde Naties, hanteren standaar-
den waar de apparatuur op de eilanden niet aan voldeed. 
Veiligheid voor alles, daarom zijn we bezig om de bestaan-
de systemen te vervangen.’
 
Per containerschip
Bonaire stond bovenaan de lijst, omdat de KLM een lijn-
dienst hiernaartoe onderhoudt. Bij Flamingo Airport staat 
nu meteo-apparatuur waarmee het KNMI jaren vooruit 
kan. ‘We hebben alle apparatuur zelf ingekocht en in De 
Bilt opgebouwd’, vertelt Van Loy. ‘Vervolgens ging alles 
per containerschip naar Bonaire, waar onze meegereisde 
technici alle apparaten en masten plaatsten. Sint-Eustatius 
volgt dit jaar nog en in 2014 is Saba aan de beurt.’
Orkaanseizoen
Voor het KNMI is het volgens Van Loy ‘bijzonder’ dat het 
KNMI nu ook het weer voorspelt in een deel van het ko-
ninkrijk waar een totaal ander klimaat heerst. Die van zon, 
tropische temperaturen, maar ook van orkanen. ‘Bonaire 
heeft daar niet zoveel last van, maar op bovenwindse ei-
landen kan het tijdens het orkaanseizoen, van mei tot ok-
tober, behoorlijk spoken’, zegt Van Loy. ‘Dat geeft ons werk 
een nieuwe dimensie, want in Nederland zijn we zoiets 
niet gewend.’
 Flamingo Airport op Bonaire. Hier heeft het KNMI al 

waarneemapparatuur geplaatst

Blik op Sint-Eustatius met uitgedoofde vulkaan The Quill



Vulkaan
Waar we tussen Eijsden en Roodeschool zeker geen erva-
ring mee hebben, is vulkanische activiteit. Naast weer- en 
klimaatgegevens houdt het KNMI ook de seismische acti-
viteit op de eilanden bij. ‘Op Bonaire is dat allemaal niet 
zo spannend’, vertelt KNMI-seismoloog Reinoud Sleeman, 
‘maar op Saba juist weer wel. De bovenwindse eilanden 
liggen in een zogeheten subductiezone, een plek waar 
aardplaten over elkaar heen schuiven – met als gevolg 
aardbevingen en vulkanische activiteit. Sint-Eustatius is 
een slapende vulkaan, maar die van Saba is potentieel ge-
vaarlijk. We meten regelmatig aardbevingen in de regio.’ 
 
Formaat van een schoenendoos
Naast weer- en klimaatapparatuur 
staat op de drie eilanden dus ook 
seismische meetapparatuur – onge-
veer het formaat van een schoenen-
doos – die de seismische activiteit 
registreert. Op Saba staat één seis-
mometer, maar omdat een betrouw-
bare plaatsbepaling van de aardbe-
ving hier extra belangrijk is, worden 
er dat drie. Opvallend: het KNMI 
meet ook op het derde bovenwindse 
eiland binnen het koninkrijk, Sint-
Maarten. Het KNMI levert daarmee 
een actieve bijdrage aan het Tsunami 
Warning System (TWS) in het Cari-
bisch gebied, en juist Sint-Maarten 
is kwetsbaar voor tsunami’s. ‘We 
zijn aangesloten op een wereldwijd 
netwerk van seismische apparatuur’, 
zegt Sleeman, ‘zodat we informatie 
vanuit alle uithoeken van de wereld 
krijgen. Zo konden we afgelopen 

week in De Bilt ook zien dat het op de Salomonseilanden 
goed mis was. Maar onze focus ligt uiteraard op Neder-
land, de BES-eilanden en de internationale bijdrage aan 
het TWS.’ 
 
Persoonlijk contact
Bonaire, Sint-Eustatius, Saba; er zijn vervelender oorden 
om te wonen en werken. Mocht je een carrièreswitch over-
wegen als meteoroloog of seismoloog op de BES-eilanden, 
weet dan dat KNMI geen personeel permanent op de Ca-
raïben heeft zitten. Alles kan immers prima vanuit De Bilt. 
Toch reizen Van Loy en Sleeman weleens naar de eilanden. 

Het vliegveld van Sint-Eustatius

Installatie van nieuwe apparatuur 
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Wil je een indruk krijgen van een landing op 
Saba? Bekijk dan deze video: http://www.you-

tube.com/watch?v=J0NgNWZ4M20

Van boven naar beneden:
Het eiland Saba van veraf, het 
vliegveld op Saba en een blik in de 
verkeerstoren op het eiland



Bijvoorbeeld omdat het KNMI opleidingen ver-
zorgt voor MDC. ‘Ik probeer die reizen wel tot 
een minimum te beperken’, voegt Van Loy er 
aan toe. Maar soms blijft een paar tijdzones 
westwaarts vliegen noodzakelijk. ‘Bij contract-
besprekingen, bijvoorbeeld. Dan is het beter 
om met elkaar aan tafel te zitten dan concep-
ten voortdurend heen en weer te mailen.’
Sleeman, daarop inhakend: ‘In Nederland 
doen we niet zo moeilijk over een mailtje meer 
of minder, mijn ervaring is dat het persoonlijk 
contact daar beter werkt. Het klinkt als vakan-
tie – maar dat is het beslist niet – maar op de 
eilanden krijgt de onderlinge samenwerking 
pas echt vorm na de vergadering, in de bar. 
Zo werkt dat daar.’
 
Zweet
Het eerder genoemde vliegveld van Saba is 
voor het duo al een reden op zich om het aan-
tal vliegreizen tot een minimum te beperken. 
De landingstrook staat op vele internetfora al 
jaren steevast in de top 10 van meest gevaar-
lijke vliegvelden ter wereld. Van Loy: ‘Als je 
het eiland nadert, kun je vanuit de cockpit de 
baan al zien liggen. Hij is slechts vierhonderd 
meter lang, dus als de wielen het asfalt raken 
gaat meteen de rem erop en moet de piloot 
al snel een scherpe bocht naar rechts maken. 
Aan het eind van de landingsbaan gaapt een 
afgrond. Als ik op de vliegtuigtrap sta, loopt het 
zweet me over de rug.’

Van Loy en Sleeman, voor het KNMI-hoofdkwartier in De Bilt. 
Foto: KNMI/Patricia van der Kooij

Arbeidsvoorwaarden - pensioenen

Vorige week las ik in De Gelderlander dat de vrijwillig afgetreden bestuursvoorzitter van UMC St. Radboud na zijn 
vertrek nog € 652.000,- heeft ontvangen. De nabetaling betreft salaris + een vergoeding in de positie van “adviseur 
met verlof” wat betekent een adviseur die geen advies behoeft te geven. Pogingen om onder deze betaling uit te 
komen, omdat die niet meer past in de huidige situatie bij UMC St. Radboud, waar personeel wordt ontslagen wegens 
geldgebrek, zijn op advies van juristen gestaakt, omdat de nabetaling deel uitmaakt van de vooraf overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden en daaraan is de werkgever gebonden.

Dit juridisch advies behoort ook te gelden voor de vermindering van pensioenuitkeringen. Deelneming in een 
pensioenregeling maakt deel uit van arbeidsvoorwaarden en die kunnen volgens genoemd dit juridisch advies 
niet achteraf worden gewijzigd. Er is in het algemeen zelfs geen keuze om wel of niet deel te nemen in een 
pensioenregeling, waarmee deze arbeidsvoorwaarde dwingend wordt en dat geldt voor beide partijen.
Tijd voor gepensioneerden en hun belangenverenigingen juridische actie tegen pensioenverlaging te overwegen.

Pannerden,
L.A. Arnold

Ingezonden brief
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Wijziging geschillenregeling waarschijnlijk in juni
08 maart 2013

In het voorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden staan plannen om de verplichte gang naar de 
bedrijfscommissie af te schaffen. Oorspronkelijk stond dit voor 1 januari 2013 gepland. Inmiddels is deze afschaffing 
uitgesteld en staat nu gepland voor 1 juni 2013.

De algemene geschillenregeling stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De regeling verplicht partijen om bij 
een conflict tussen ondernemingsraad en bestuurder eerst naar de bedrijfscommissie te stappen, voordat men naar de 
rechter mag gaan. Deze verplichting zal, met de wijziging van de WOR, afgeschaft worden.

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de wijziging van de WOR vorige maand, vroeg mevrouw Hamer (PvdA) waarom 
deze verplichting afgeschaft wordt. Minister Asscher (SZW) wees erop dat de gang naar de bedrijfscommissies ‘vaak 
als lastig oponthoud werd gezien’. De SER adviseerde daarom in 2009 om de verplichting af te schaffen en dit voorstel 
is overgenomen. Asscher: ‘Voor zover ik heb begrepen, zal de geschillenregeling hoofdzakelijk verschillen door het 
vrijwillige karakter ervan. Zij zal mensen dus niet weerhouden van hun gang naar de rechter. Het voordeel is dat 
het voor hen die daarvan gebruik willen maken, nog steeds mogelijk is om een gezaghebbende uitspraak van de 
bedrijfscommissie te krijgen.’

Het voorstel tot wijziging van de Wet op ondernemingsraden is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. De 
Eerste Kamer moet nog wel stemmen over het wetsvoorstel.

Bron: Redactie ORnet

Andere inrichting medezeggenschap

De wereld van werken verandert en dit zorgt ervoor dat ook de medezeggenschap anders ingericht moet worden.
Door Het Nieuwe Werken, duurzaam personeelsbeleid en flexibilisering van de arbeidsmarkt veranderen organisaties. 
Ook de wereld van medezeggenschap verandert. Ondernemingsraden nemen steeds meer taken over die voorheen 
alleen voor de vakbond weggelegd waren. Zo onderhandelen ondernemingsraden over arbeidsvoorwaarden als er geen 
cao is of sluiten zij een sociaal plan af. Vakbonden en ondernemingsraden trekken steeds vaker met elkaar op. Volgens 
Mark Capel, directeur van Trainiac Training & Advies en medezeggenschapsspecialist, is dat ‘puur om als vakbond nog 
een positie te hebben’. Zij verliezen immers, mede door de vergrijzing, steeds meer draagvlak.

Wim Schul, trainer bij Dialoogfabriek, moeten OR-leden en vakbondsbestuurders vanuit werknemersoogpunt samen 
een beeld vormen. ‘In die beeldvorming zal blijken hoeveel ze aan elkaar kunnen hebben voor een strategie voor 
langere termijn,’ zo stelt hij in de LinkedIn-groep van ORnet. Samenwerken dus. Dat stelt ook Jaap Jongejan, voormalig 
voorzitter van CNV Vakmensen en directeur van scholingsinstituut SBI in het decembernummer van Zeggenschap. 
Door kennis te delen kunnen ondernemingsraad en vakbond elkaar versterken. De vakbond heeft kennis van andere 
organisaties, die de ondernemingsraad kan gebruiken. De OR heeft op zijn beurt informatie over het bedrijf, die de 
vakbond kan gebruiken bij het cao-traject. Bij fractievorming binnen de ondernemingsraad, zoals Corrie van Brenk, 
voorzitter van Abvakabo FNV eerder dit jaar voorstelde, zijn werknemers niet gebaat. 

Blik verruimen
Jongejan stelt dat de moderne vakbond eigenlijk ook haar blik zou moeten verruimen. Bij de klassieke opstelling van de 
vakbond is de cao alleen maar het sluitstuk van het proces dat een onderneming doormaakt: het verdelen van tijd en 
geld vanuit de opbrengsten van de organisatie, zo zegt hij in Zeggenschap. De moderne vakbond zou echter naar alle 
facetten van de organisatie moeten kijken. ‘Die moet ook een visie ontwikkelen over productiviteit, slimmer werken en 
winstgevendheid.’

Bron: Zeggenschap/ LinkedIn-groep ORnet

OR-artikelen
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Fotoimpressie ALV

Jubilarissen 2013
v.l.n.r.: H. Veldkamp (60 jaar lid), M. Mookhoek (40 jaar lid), J. Lukassen (40 jaar lid), H. Selles (25 jaar lid), 
A. Schröder (40 jaar lid), H. Lans (40 jaar lid)
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Individuele 
Belangenbehartiging

De bonden en BZK hebben een nieuw Sociaal Beleid 
afgesproken tot 1 januari 2016. In deze periode kan 
niemand meer ontslagen worden als gevolg van een 
organisatieverandering. Daar staat tegenover dat LIFO 
vervangen wordt door het afspiegelingsbeginsel en dat het 
plaatsingsbereik vergroot wordt. 

Om te zorgen dat iedereen die betrokken raakt bij een 
organisatieverandering vervangend werk krijgt, zijn tot 1 
januari 2016 de volgende maatregelen afgesproken: 

Indien u betrokken raakt bij een organisatieverandering, 
maakt u samen met een deskundige, een van werk 
naar werk plan. Hierin staan uw mogelijkheden en de 
beschikbaarheid van werk binnen de rijksdienst (en na 12 
maanden ook buiten de rijksdienst). In dit plan staan ook 
de acties die nodig zijn om tot ander werk te komen en de 
voorzieningen en faciliteiten om u daarbij te ondersteunen. 

Een organisatieverandering begint met een globaal 
idee hoe de organisatie veranderd moet worden: een 
houtskoolschets. Zonder extra maatregelen zijn door deze 
organisatieverandering meer medewerkers dan er functies 
beschikbaar zijn. U kunt er in deze fase voor kiezen om 
vrijwillig het plan uit te voeren, met de voorzieningen die 
daarbij horen. U kunt er ook voor kiezen het plan niet 
uit te voeren (en bijvoorbeeld alleen te gebruiken voor 
uw loopbaangesprek). U heeft dan geen recht op de 
voorzieningen in het plan. 

• U kunt niet meer als gevolg van een reorganisatie 
worden ontslagen. Dat betekent dat als u meewerkt 
aan het vinden van een andere functie, er geen 
reorganisatie-ontslag zal volgen indien u geen 
andere functie vindt. Het betreffende artikel 96 in 
het ARAR, wordt tot die datum niet toegepast.

• Het wordt mogelijk om medewerkers na 12 
maanden te plaatsen buiten de rijksdienst 
maar binnen de overheid (bij ABP aangesloten 
organisaties). Dit is met name van belang voor 
medewerkers waar geen functie meer voor is 
binnen de rijksdienst. Om deze medewerkers toch 
een functie te kunnen bieden, zal dan gezocht 
worden buiten de rijksdienst, maar binnen de 
overheid. Uiteraard met behoud van salaris. 

• Het is mogelijk dat medewerkers, afhankelijk van 
hun aantal dienstjaren, de periode waarin gezocht 
wordt naar ander werk, kunnen inruilen voor geld 
(tot een maximum van €75.000,-)

• Op de departementen kunnen nog aanvullende 
maatregelen afgesproken worden om deze 
periode in te ruilen voor tijd. Hiermee kunnen 
deze medewerkers gemakkelijker de keuze maken 
om de rijksdienst te verlaten. Dit bevordert de 
uitstroom, waardoor meer functies vrijkomen om 
andere medewerkers op te plaatsen. 

• Daarnaast wordt het anciënniteitsbeginsel 
(ook wel LIFO genoemd) vervangen door het 
afspiegelingsbeginsel. LIFO betekent dat indien 
het aantal functies vermindert binnen een 
functiegroep, de medewerkers met de minste 
dienstjaren als eerste zijn functie verliest. Dit 
wordt vervangen door het afspiegelingsbeginsel, 
waarin per leeftijdsgroep de medewerker met 
de minste dienstjaren zijn functie verliest. In de 
praktijk kan dit betekenen dat (deels) een andere 
groep medewerkers op zoek moet gaan naar 
vervangend werk. 

Geen gedwongen ontslagen bij nieuw sociaal beleid Rijk 

Tweede van links onze onderhandelaar Peter Wulms
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Als in deze fase blijkt dat het niet lukt om het aantal 
medewerkers en functies overeen te laten komen, kan 
overgegaan worden naar een volgende fase. 

In deze volgende  fase worden medewerkers aangewezen 
op basis van het afspiegelingsbeginsel. Als u bent 
aangewezen bent u nu verplicht om het plan te volgen. U 
krijgt alle faciliteiten die nodig zijn om u naar ander werk 
te begeleiden. U bent echter ook verplicht om ander werk 
te accepteren indien u dit aangeboden wordt. 

Indien u vrijwillig of verplicht het van werk naar werk 
plan volgt, dan heeft u recht op voorzieningen. Deze 

bestaan onder andere uit het compenseren van reistijd en 
reiskosten indien uw reistijd met meer dan 15 minuten 
enkele reis toeneemt, een stimuleringspremie indien u de 
rijksdienst verlaat (hoogte is afhankelijk van het aantal 
dienstjaren) en een salarisgarantie. In het van werk naar 
werk plan kunnen ook studiefaciliteiten overeengekomen 
worden indien dit nodig blijkt te zijn.

Meer informatie over het Van Werk Naar Werk beleid kunt 
u nalezen in de ledenbrief van maart 2013. Deze ledenbrief 
is te vinden op de website van de VPW.

Paul van Es

Ondertekening van het nieuw Sociaal Beleid
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Vraag maar raak

Leeftijd:
64 jaar

Functie / dienstonderdeel:
Maakt gebruik van de FUT

Burgerlijke stand / kinderen:
Ik ben gehuwd en heb twee kinderen.

VRAGEN

Wat was je eerste (bij)baantje?
Flessen wassen bij VGM

Wat zou je willen doen als je dit werk niet deed?
Loodgieter

Wiens baan zou je absoluut niet willen?
DG, omdat in deze tijd hij veel problemen op zijn tafel 
krijgt.

Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten en 
wat zou je dan vragen?
Naast mijn kinderen, die zie ik te weinig.

Op welke website kom je vaak?
VPW, politie en helikopter

Wat is iets dat weinig mensen van je weten?
Dat ik veel mensen help met klusjes.

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?
Met de FUT gaan!

Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Piloot van een helikopter. Ik vlieg model heli,s

Naar welke muziek luister je in de auto?
Zangkoren

Wat is volgens jou het mooiste plekje op 
aarde?
Laren in Noord Holland

Naar welke bestemming zou je heel graag 
af willen reizen?
Wenen.

aan Gerard de Blok

“Ik zou wel een dagje willen ruilen 
met een piloot van een helikopter. Zelf 

vlieg ik model heli’s.”
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Interview   

Maart roert zijn staart zeg dat wel, ik had op een hemels 
mooie dag een afspraak gemaakt met de familie Plomp 
in Nieuwegein, maar op de dag van de afspraak viel de 
sneeuw met grote vlokken uit de hemel. Na de middag 
sneeuwde het gelukkig niet meer en de reis verliep voor-
spoedig. Bij aankomst werd ik allervriendelijkst ontvangen 
en bij een lekker kopje thee met heerlijke koek, kwam het 
gesprek al snel opgang. 

Henk Plomp was al op jonge leeftijd begonnen als reke-
naar bij de KNMI. Vanaf 1968 is hij op de computer af-
deling gaan werken en nog later als zaalchef. Omdat de 
meteorologie hem bijzonder interesseerde heeft Henk tij-
dens zijn werk een tweejarige opleiding gevolgd als me-
teoroloog op HBO niveau. Tijdens zijn loopbaan heeft hij 
weerpraatjes verzorgd voor, onder andere, de wereld om-
roep. In het begin werden deze weerpraatjes van te voren 
geheel verzorgd en ingesproken door Henk Plomp. Zo kon 
het gebeuren dat hij een programma insprak en daarna 
meteen op vakantie ging om vervolgens in Frankrijk zijn 
eigen weerpraatje te horen. Later werd het weer live inge-
sproken en was het natuurlijk ook veel nauwkeuriger dan 
vroeger. Hij heeft het altijd goed naar zijn zin gehad bij het 
KNMI, maar toen hij op 59 jarige leeftijd de kans kreeg, is 
hij met pre pensioen gegaan. Daardoor kon Henk, samen 
met zijn vrouw, veel tijd besteden aan zijn hobby´s.

Hun grootste hobby is fi etsen in de omgeving, maar ook 
op verschillende plaatsen in Frankrijk, Nederland, Duits-
land en Zwitserland. Een keer is Henk helemaal alleen van 
Nieuwegein met een sport fi ets naar Zwitserland gefi etst. 
Zijn vrouw is hem later met de auto gevolgd, en zijn ze  

samen met de auto naar huis gereden. Fietsen is hun lust 
en leven, vroeger gingen ze met de caravan overal naar 
toe om daar te fi etsen en lange wandelingen te maken. 
Na een tijdje geen caravan meer te hebben gebruikt, zijn 
ze sinds kort weer gaan kamperen met een caravan die zij 
met hun dochter delen. Ze genieten van de fi etstochten 
en wandelingen in de mooie natuur.  Als het mooi weer 
is maakt Henk regelmatig met een blinde man lange fi et-
stochten op een tandem in de omgeving van Nieuwegein. 
Het is mooi om de enthousiaste verhalen te horen die hij 
vertelt over deze tochten, waar zij duidelijk veel plezier 
aan beleven. De een ziend en de andere genietend van de 
omgeving met zijn andere zintuigen.

Een andere uit de hand gelopen hobby is het maken van 
fi lms tijdens trouwpartijen. Deze reportages maakt hij, 
door de hele dag aanwezig te zijn bij een bruiloft en zo op 
aparte manier de hele dag van begin tot eind vast te leg-
gen voor het bruidspaar. Het is begonnen met het maken 
van een reportage voor een bekende, maar door mond 
op mond reclame uitgelopen op een leuke, maar vermoei-
ende hobby. Henk heeft het er graag voor over om van 
‘s morgens vroeg tot avonds laat bezig te zijn met fi lmen 
en de ruwe versie zodanig te monteren dat het voor het 
bruidspaar een unieke herinnering is aan hun mooie dag. 

Henk en zijn vrouw zijn verder ook nog druk, omdat de 
familie bestaat uit kinderen en 5 kleinkinderen die alle ook 
sportief zijn, dus worden er regelmatig sport dagen en 
wedstrijden gevolgd en bijgehouden. En natuurlijk vergt 
het onderhouden van de mooie tuin ook nog wat werk. 
Toch is deze tuin zo ingericht, dat zij rustig, zo nu en dan, 
vertrekken naar een huisje in Zwitserland, dat zij tot hun 
beschikking hebben om er eens lekker tussen uit te gaan, 
als het weer het toelaat. 

Ook aan deze gezellige middag kwam te snel weer een 
eind en na het uitreiken van een precentje en de oorkon-
de, namen we afscheid en reed ik zuidwaarts, naar een 
inmiddels sneeuwvrij Limburg terug. 

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Henk Plomp - 50 jaar lid
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