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Openingswoord Algemene Leden 
Vergadering 25 april 2017

Dames en Heren,

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom op onze 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering hier in Houten. Goed 
te zien dat u er weer bij bent.

U had hier wellicht onze voorzitter Piet Voogt verwacht. Helaas 
kan Piet vanwege ziekte vandaag niet deelnemen aan deze 
vergadering. Daarom  zal ik deze vergadering als vicevoorzitter 
leiden.
Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie waarbij ik u kan 
mededelen dat Piet het bijzonder vervelend vindt om vandaag 
niet bij deze vergadering aanwezig te kunnen zijn.

Een uitspraak van Piet op de vergadering van vorig jaar was:  
“Een bijeenkomst als deze, geeft mij altijd weer het gevoel van 
verbinding met u als lid van de VPW. Veel bekende gezichten 
zie ik hier en hopelijk ook nieuwe gezichten, en natuurlijk 
onze ereleden. Ik vind het fijn om u allemaal weer te mogen 
begroeten.”
Ik wil deze uitspraak letterlijk herhalen want ook ik ben 
bijzonder verheugd dat u vandaag aanwezig kunt zijn bij deze 
vergadering.

De vergadering  is vandaag heel ongewoon van start gegaan. 
Zo zag u een ander bestuur achter de tafel zitten, dan u gewend 
bent aan te treffen. De reden is u inmiddels bekend, het 
wijzigen van de statuten. Het is bijzonder en tevens plezierig 
dat wij op deze wijze onze statutenwijziging met elkaar kunnen 
bespreken en hopelijk goedkeuren. 
Ik wil dan ook het bestuur van de tijdelijke Afdeling “Nederland-
Algemeen” hartelijk bedanken voor hun inzet en wijsheid in de 
gehele voorbereiding en discussie rond de gewijzigde statuten.

Eveneens is deze vergadering bijzonder omdat het bestuur 
heeft besloten om ook dit jaar de jubilarissen van onze 
vereniging tijdens deze ALV te decoreren. We zullen dit aan 
het einde van de vergadering doen, zodat er aansluitend tijd is 
voor felicitaties aan de jubilaressen en een drankje.

Piet heeft aan het bestuur laten weten dat hij zijn taak als 
voorzitter niet langer kan voortzetten. Hij heeft dit met pijn in 
zijn  hart besloten.
Dit besluit wordt uiteraard door het bestuur gerespecteerd.
De redenen zijn bekend, zijn  gezondheid en energie laten het 
niet toe om zich nog intensief voor de VPW in te zetten en de 
vereniging te leiden.

In het achter ons liggende verenigingsjaar is veel gebeurd.
Het is niet niks als eerst de secretaris het ziekenhuis in gaat en 
snel daarna de voorzitter. 

...Lees verder op pagina 5
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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
ALV
Op dinsdag 25 april j.l was de Algemene 
ledenvergadering van de VPW in het Van 
der Valk hotel in Houten. In dit blad treft u 
een uitgebreide fotoreportage aan. Ook het 
openingswoord van de voorzitter en het jaarverslag 
van de vereniging over 2016 staan in dit blad gepubliceerd.
Het was een heel bijzondere vergadering, omdat de dag gestart werd 
met een bijzondere afdelingsvergadering. In deze vergadering zijn 
de gewijzigde statuten besproken en goedgekeurd. Vervolgens is het 
officieel ‘afgetikt’ in de Algemene Ledenvergadering.
We kunnen er nu weer jaren mee vooruit.

Verbouwing
Zoals ik al eerder heb aangekondigd, gaat de VPW een veel kleiner 
deel van de huidige kantoorruimte huren en wordt er een wand 
geplaatst in de grote vergaderruimte.
Die verbouwing heeft inmiddels plaats gevonden.
Op pagina 10 kunt u lezen en zien hoe een en ander in zijn werk is 
gegaan.

Pensioenbewustzijn
Samen met de andere vakorganisaties binnen de sector Rijk van het Ambtenarencentrum worden er een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd om het pensioenbewustzijn te vergroten.
De data en locaties zijn:
• 12 juni – Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond
• 13 juni – SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, 3072 AM Rotterdam
• Let op! Deze jongerenbijeenkomst is gereserveerd voor leden tot en met 40 jaar
• 14 juni – Van der Valk Spier-Dwingeloo, Dwingelderveld, Oude Postweg 8, 9417 TG Spier
• 15 juni – Van der Valk de Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen
• 16 juni – Golden Tulip Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda
Er wordt op de verschillende data zowel een ochtendsessie (10.30-12.00 uur) als een middagsessie (13.00-14.30 uur) 
gehouden en beide groepen kunnen deelnemen aan de lunch (12.00- 13.00 uur).
Op de website geven wij meer informatie en daar staat ook de link waarmee u zich kunt aanmelden voor een van de 
bijeenkomsten.

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 Maart-April 2017

VPW-Leden die zijn overleden
W.T. van Brakel    - Nijmegen, gep.lid
G. Brakels    - Erm, gep.lid
Mw. P. Holst-Udema   - Bovensmilde, gep.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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Vervolg Openingswoord voorzitter

Want ook al werd het in de loop van 2016 wel wat rustiger, de druk op ons kantoor bleef groot. Gelukkig kon er veel op 
afstand worden afgehandeld en door een niet te stuiten gedrevenheid van Trees is onze Individuele Belangenbehartiging 
aan de leden nooit in gevaar geweest.

Wat het bestuur wel uiterst pijnlijk vindt, is als leden opzeggen om redenen die niet aan de VPW te wijten zijn. Soms sta 
je als vakbond  machteloos bij keuzes die door de overheid of de werkgever gemaakt worden en waar je als vakbond 
helaas niets aan kan veranderen, hoe graag je dat ook zou willen.
Laat het heel duidelijk zijn: de dienstleiding kan werkgroepen oprichten en plannen maken, maar geen rechtspositionele 
regelingen aanpassen of afschaffen zonder overleg en toestemming van de medezeggenschap en de vakbonden.
Uw VPW zal daarop nadrukkelijk toezien via én samen met de medezeggenschap, DGO en SOR.

Zoals we later in deze vergadering zullen zien, zijn we er in geslaagd om de begroting op een acceptabel niveau te 
houden. Dit  jaar gaan we bezuinigen op een belangrijke kostenpost, namelijk de huur. We kunnen met minder ruimte 
volstaan en per 1 mei 2017 gaat het nieuwe huurcontract in. Piet is daar als voorzitter erg trots op en heeft mij gevraagd 
om zijn dank over te brengen aan alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit huurcontract, 
wat ik bij deze doe. 

In november 2016 vernamen we dat de pensioenpremies gaan stijgen en in december ging het overleg over de CAO 
sector Rijk weer van start. Wat gaat dat opleveren? Marianne Wendt zal de genoemde onderwerpen in deze vergadering 
toelichten.
Een groot aantal ambtenaren hebben na 01-01-2020 geen bijzondere 
rechtspositie meer, maar vallen net als de marktsector, onder het 
Burgerlijk Wetboek. Deze ambtenaren  krijgen een tweezijdige 
arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. Alle 
arbeidsvoorwaarden worden in CAO’s in plaats van in de huidige 
rechtspositieregelingen neergelegd. Medewerkers krijgen te maken 
met het burgerlijk ontslagrecht. Overigens, de verwachting is dat men 
in Den Haag zeker 2,5 tot 3 jaar druk zal zijn met het opstellen van 
invoeringswetgeving. We blijven dit volgen.

Het ledenaantal staat stil en het bestuur maakt zich daar bezorgd over. 
Komt dit doordat binnen I&M een zekere rust is neergedaald of zien 
collega’s het belang van een vakbond niet meer. 
Ik denk dat er nog genoeg op ons afkomt waardoor de inzet van 
de vakbond ook in de toekomst echt nodig zal zijn. Daarom wil ik 
u vragen om uw ongeorganiseerde collega’s te overtuigen van het 
lidmaatschap van de VPW om zodoende het ledenaantal van de VPW, 
maar vooral ook de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen.
 
Helaas zijn ons gedurende het afgelopen verenigingsjaar 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 een korte stilte in acht te nemen om hen te gedenken.

T. van der Nat  Hoek van Holland 57 jaar lid
G.J. Overmeen  Bathmen  49 jaar lid
C.A. Robesin  Terneuzen  37 jaar lid
A.M.M. Rijkers  Schijndel  8 jaar lid
J.C.J. Philipse  Sambeek  47 jaar lid; erelid
R. Ravoo  Lelystad  9 jaar lid
G.A. ten Wolde  Amsterdam  30 jaar lid
A.E.M. van Bon  Kapelle   37 jaar lid; oud bestuurslid
G. Brakels  Erm   37 jaar lid
W.T. van Brakel  Nijmegen  50 jaar lid 
Mw. P. Holst-Udema Bovensmilde  47 jaar lid

Dank u wel.
Dames en heren, er ligt een volle agenda voor ons, die de nodige tijd van ons vraagt.
Ik verklaar hierbij deze algemene leden vergadering voor geopend.

Paul van Es
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Het Ledenverloop
Op 1 januari 2016 had de VPW in totaal 1254 leden.
Er zijn in 2016 7 leden bij gekomen. Het gemiddelde over 
de afgelopen tien jaar ligt op 54 nieuwe leden per jaar. 
Daarmee kan vastgesteld worden dat 2016 een extreem 
slecht jaar was wat de ledenaanwas betreft.

Daarnaast was er in 2016 een gigantisch ledenverlies van 
78 leden. Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 12 leden zijn overleden, waarvan er 2 nog in actieve 

dienst waren
• 17 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen 

aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen 
vanwege hun leeftijd en niet langer geïnteresseerd 
zijn in vakbondsaangelegenheden

• 15 leden die de actieve dienst hebben verlaten 
vanwege leeftijd (pensioen of FLO)

• 2 leden hebben de dienst verlaten met een 
maatwerkoplossing

• 11 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een 
ander ministerie of lagere overheid

• 11 leden die ontevreden waren over de CAO, de SBF-
overgangsregeling, hun werkgever RWS, de roosters, 
de OR en bij al deze onderwerpen, dat de VPW daar 
niet genoeg aan veranderde

• 1 lid is uitgeschreven wegens herhaaldelijk niet betalen 
van de contributie

• 2 hebben zelf opgezegd om financiële redenen
• 7 leden die geen reden van beëindiging van het 

lidmaatschap hebben opgegeven.
Op 31 december 2016 had de VPW 1183 leden.

Het bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2016 negen maal 
een reguliere vergadering gehouden en in december het 
jaarlijkse strategische overleg gevoerd.
Tijdens het strategische overleg komen alle zaken aan 
de orde die niet in de reguliere bestuursvergaderingen 
worden besproken; zoals de inhoud van de portefeuilles, 
het functioneren van de bestuursleden, het beleid voor de 
komende jaren, investeringen etc.

In 2016 is het bestuur nadrukkelijk bezig geweest met het 
terugdringen van de uitgaven. Een van de mogelijkheden 
was de aankoop van een eigen kantoorpand.
Aan de leden is gevraagd of zij toestemming zouden geven 
aan het bestuur om over te gaan tot de aankoop van 
een kantoorpand. Het bestuur heeft deze toestemming 
gekregen, maar in de verstreken tijd waren de geschikte 
voordelige panden al niet meer voor handen.
Het bestuur is vervolgens met de verhuurder gaan 
overleggen over een voordeliger mogelijkheid tot 
voortzetting van de huur van het huidige kantoorpand. Dit 
heeft er in geresulteerd dat de VPW met ingang van 1 mei 
2017 de helft van de huidige ruimte gaat huren, hetgeen 
een aanzienlijke bezuiniging oplevert.

Een ander groot project is de modernisering van de 
Statuten. Met hulp van advocatenkantoor Dijkgraaf en 
notaris Buiteman is een professionele start gemaakt met 

de aanpassing van de statuten. Tijdens de april 2017 zal 
hierover worden besloten.

PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.com) is nog steeds 

een belangrijk middel om de leden te informeren. 
In 2016 is de website 11.163 keer bezocht, dat 
is aanzienlijk minder dan in 2015, want toen was 
het aantal hits 31.787. Deze vermindering lijkt het 
gevolg van het feit dat er in 2016 minder actuele- en 
achtergrondinformatie op de website is geplaatst. 
Enerzijds was er minder nieuws te melden, maar 
anderzijds speelt ook de afwezigheid van Paul hier 
een rol.

• Het VPW-nieuws verschijnt zes maal per jaar en wordt 
volledig in eigen beheer opgemaakt. De redactie 
bestaat uit Mirjam van Dijk en Trees Overhein. De 
lay-out en het drukklaar maken van het blad wordt 
verzorgd door Milou Feijt.

De Individuele Belangenbehartiging
Alle verzoeken om juridisch advies komen via ons kantoor 
in Amersfoort binnen.
De juridische afhandeling van een aantal ingewikkelde IB-
zaken ligt bij advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag.
Begin 2016 liepen er vier individuele zaken bij Dijkgraaf. 
Daar zijn in de loop van 2016 vijf zaken bij gekomen. Dat 
maakt een totaal van negen zaken.
Van deze negen zaken zijn er in 2016 ook weer zes 
afgerond en daarmee zijn in totaal drie individuele zaken 
meegenomen naar 2017.

Naast deze individuele zaken liepen er nog twee grote 
groepszaken die al in 2015 opgestart waren.
De eerste betrof een grote groep individuele bezwaren 
tegen de roosters. Al deze bezwaren zijn gebundeld en 
op 18 november 2015 behandeld in een hoorzitting bij het 
Ministerie van BZK in Den Haag. De beslissing op deze 
bezwaren is in 2016 binnen gekomen met als resultaat  
een niet-ontvankelijk verklaring. Na uitgebreid overleg met 
de juristen was duidelijk dat in beroep gaan kansloos zou 
zijn.
Een tweede groepszaak betrof de bezwaren inzake de 
vaste TOD van 18 Verkeersleiders van de Verkeerspost 
Dordrecht. De zitting diende op 16 oktober 2015 bij het 
Ministerie van I&M in Den Haag.
Omdat er na de zitting nog stukken mochten worden 
aangeleverd waar over en weer op gereageerd kon worden 
is de termijn aanzienlijk opgeschort. De uitspraak volgde in 
april 2016 en ook deze was helaas negatief.

Naast deze externe zaken die door Advocatenkantoor 
Dijkgraaf zijn behandeld, zijn er ook veel zaken binnen 
de VPW afgehandeld en een zeer groot aantal  vragen 
beantwoord.

Eenmalig juridisch advies
Als VPW-leden juridische vragen hebben die geen 
betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, dan 
kunnen zij deze vraag via de VPW aan de juristen van 

Jaarverslag VPW 2016
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Dijkgraaf voorleggen.
In 2016 is er drie maal gebruik gemaakt van deze service 
en in alle gevallen is de zaak  positief afgerond.

Belastingservice
De VPW maakt al sinds 2003 gebruik van de belastingservice 
die wordt aangeboden door de VBM (dit is de militaire 
vakbond binnen AC-verband).
In 2016 hebben 65 leden gebruik gemaakt van deze 
service.

Samenwerking binnen de sector Rijk van het AC
De VPW heeft een goede samenwerking met de overige 
Rijksvakbonden die bij het AC zijn aangesloten. Het 

betreft hier de vakorganisaties NCF (werkzaam binnen het 
ministerie van Financiën), Juvox (werkzaam binnen het 
ministerie van Veiligheid en Justitie) en de VCPS (werkzaam 
binnen de overige ministeries en geprivatiseerde 
organisaties) en De Unie.
De vergaderingen van het Platform SOR vinden maandelijks 
plaats in het VPW-kantoor te Amersfoort.
In 2016 zijn er tien vergaderingen geweest, waarvan negen 
in Amersfoort en één met aansluitend een themamiddag 
in Rotterdam.
Juvox heeft in 2016 vier maal gebruik gemaakt van de 
vergaderruimte van de VPW, mede vanwege de gunstige 
centrale ligging van ons kantoor. Dit is uitstekend verlopen.

25 jaar
M.H. van den Akker
A. Vervat
R.C. Hoogewerff-Schiotz
A.N.G.M. van Nassau
B. Balgobind
R.T.M. de Bont
C. van den Herik
W. van de Kamp-Sakkers
J.L. Dijkstra
R. Ruumpol
O.J. Brinkhof
W.H.M. Niemer
J. A.H. van der Wal
P. Bos

40 jaar
H.J. de Groot
A.A. Veltman
A.W.M. Joosten
S.E. Volberda
J. de Graaff
R. Kleijburg
C.M. Kaslander-Orgers
H.C. Poley
H.H. Westerhof
A.E.M. Colier-de Zwart
R. Veltkamp
G.Q. Snijder
J.J.H. Bom
J.H.M. Gubbels
H. Leusink
G.A.J. van der Staay
J. Keuvelaar
C.E. Smith

50 jaar
Th.F. van den Bergen
S.J.M. Hanegraaf
A.J. Gogherman
M. Meijberg
G. Redeker
R. Veldman
B. Augustijn

60 jaar
R.A.H. Karsten
W.C. Nouwen
D. Tukkers
J.G. Bussers
J.C. Westerink

Foto: Jubilarissen 2017 aanwezig op de ALV. V.l.n.r. J. Keuvelaar, B. Balgobind, R.T.M. de Bont, P. Bos. G.Q. Snijder, C.E. Smith

Jubilarissen 2017
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Werk in uitvoering…

Toen de aankoop van een kantoorpand niet het gewenste resultaat opleverde, heeft het bestuur het over een andere 
boeg gegooid, namelijk goedkoper gaan huren. Met de verhuurder is overleg gevoerd en zo kwamen we tot de mogelijk-
heid om een aanzienlijk kleiner deel van de kantoorruimte te huren. Dit levert een besparing van maar liefst € 11.000,- 
op jaarbasis op, terwijl we er niet voor hoeven verhuizen en ons adres hetzelfde blijft.
Het betekende wel dat er een tussenwand in de vergaderruimte geplaatst moest gaan worden.
De wand is op vrijdag 21 april geplaatst en op 26 april afgewerkt.
Daarna moeten alle spullen weer een plek krijgen en dat is nog wel een klus.
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Vraag & Antwoord

Marianne Wendt

Vraag 1:
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren 
bekrachtigd. Daarmee is de laatste hobbel van dit wetsvoorstel genomen. De wet moet op 1 januari 
2020 in werking treden.
Tot 10 april was het mogelijk om een referendum over de plannen aan te vragen. Waarom hebben de 
bonden niet geprobeerd om genoeg handtekeningen te verzamelen om hierover een referendum te laten houden?

Antwoord:
Het zou inderdaad wel een mooie wraakactie zijn om een referendum over dit 
onderwerp af te dwingen. En natuurlijk zijn onze gedachten hierover gegaan 
en was de verleiding best groot.

Maar: een referendum kost de maatschappij 20 miljoen euro (dat was 
tenminste het bedrag dat het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar 
heeft gesteld voor het Oekraïne referendum). En daarbij zal dit onderwerp in 
het beste geval geen interesse hebben van de niet-ambtenaren (waardoor 
een lage opkomst te verwachten is en het referendum dan niet geldend is) 
of wellicht zelfs wrevel opwekken. Je krijgt dan namelijk de situatie dat je 
mensen vraagt te gaan stemmen tegen het feit dat ambtenaren onder de 
rechtspositie van de markt gaan vallen, terwijl een groot deel van de stemmers 
al onder deze rechtspositie vallen. Dat leek ons geen wenselijke situatie.

Vraag 2:
Mijn vrouw heeft een baan 
aangeboden gekregen in het 
buitenland. Om met haar mee te gaan 
wil ik graag 9 maanden onbetaald 
verlof nemen, waarvan 2 maanden 
ouderschapsverlof. Na deze periode 
kan ik dan beslissen of ik mijn ontslag 
indien, mochten we langer willen 
blijven.
Maar welke consequenties heeft dit 
plan?

Antwoord:
Indien je met ‘buitengewoon verlof van lange duur’ wil vanwege persoonlijk belang, zoals in jouw geval, dan moet je 
hiervoor toestemming hebben van de werkgever (zie artikel 34 van het ARAR). Indien de werkgever akkoord gaat, dan 
krijg je geen salaris en eventuele toe(s)lagen. Dit kan voor ten hoogste één jaar.
De pensioenopbouw gaat volledig door. De werkgever betaalt de gebruikelijke premies aan het ABP. Maar deze premie 
moet jij in zijn geheel terug betalen aan de werkgever. Jij betaalt dus zelf de volledige premie (dus het werkgevers- én 
het werknemersdeel) voor de pensioenopbouw tijdens jouw verlofperiode.
Bij onbetaald ouderschapverlof is dit anders geregeld. Ook hier gaat de opbouw van pensioen volledig door. Je dient 
hierbij alleen het werknemersdeel van de pensioenpremies terug te betalen aan de werkgever.

Vraag 3:
Ik wens de VPW- onderhandelaars en die van de collega bonden veel succes en geduld tijdens de CAO onderhandelingen. Ik 
hoop dat de bonden eensluidend en als een front zullen opereren. Verdeel en heers is de afgelopen jaren stevig uitgebuit. 
Daarnaast hoop ik dat een eventuele salarisverbetering niet grotendeels door ons zelf wordt gefinancierd.

De VPW hoopt met je mee. Tot nu toe lukt het goed om als bonden tijdens de CAO onderhandelingen als één front te 
opereren. Alle bonden hebben de intentie om dit ook te blijven doen. Samen staan we sterk.
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OR-artikelen
Hoe de ambtelijk secretaris politieke 
spelletjes kan spelen 

 ‘Politieke spelletjes’: het klinkt slecht, maar het politieke spel 
is volstrekt normaal. Het gaat er als ambtelijk secretaris juist 
om het spel beter te leren spelen.

De ambtelijk secretaris bevindt zich doorgaans in een bij-
zonder complexe positie. Aan de ene kant het manage-
ment, aan de andere kant de OR en het personeel. Wie 
beslist wát precies en wanneer? Wie is vriendjes met wie 
en waarom? Vaak verstrijkt er behoorlijk wat tijd voordat 
je dat doorhebt.
En het levert weleens frustratie op. Doordat mensen, tij-
dens die politieke spelletjes, dingen met elkaar regelen 
zonder dat je dat doorhebt. En het klínkt ook echt heel erg 
fout, zegt consultant Jeroen Busscher. ‘Bij politieke spel-
letjes denk je algauw: dat is slecht, daar moeten we de 
politie maar eens op afsturen’.

Bij apen, in organisaties, in huwelijken
Maar eigenlijk gebeurt er iets volstrekt normaals. Het is 
een spel dat overal gespeeld wordt: bij apen, in organisa-
ties, in huwelijken, bij sportclubs… het is iets biologisch en 
logisch. Het zijn vooral de verliezers van dat spel die weg-
lopen en zeggen: ‘Het is toch eigenlijk schandalig’. Mijn 
suggestie is: leer het spel vooral beter spelen.’

Belangen
Mensen doen eigenlijk alleen dingen als ze er een belang 
bij hebben, zegt Busscher. ‘Stel dat jij en ik aanspoelen op 
een onbewoond eiland, dan hebben we grofweg hetzelfde 
belang. Dus we gaan allebei takken verzamelen voor een 
hutje en ‘Help’ op het strand schrijven. We hebben hetzelf-
de belang en dat communiceert en werkt vrij makkelijk.’
Samenwerken is dus het succesverhaal van de mens. Wij 
werken met elkaar samen aan zaken die we in ons eentje 
nooit hadden gekund. We geven er blijk van dat we altijd 
en overal verbonden zijn met iedereen.

We ruilen belangen tegen elkaar weg
‘Maar het is inmiddels wel wat complexer geworden dan op 
dat onbewoonde eiland. We ruilen belangen tegen elkaar 
weg, maar we zijn ons zelden bewust van die belangen, 
laat staan dat we er open over zijn tegen elkaar. Ik doe iets 
voor jou, en krijg nu niet hetzelfde terug, maar vraag over 
een half jaar wel of je met me wil samenwerken, terwijl ie-
mand anders tegelijkertijd van jou iets tegengestelds wil.’
Vroeger was het wat simpeler. De baas zei dat je iets moest 
doen, en dat deed je dan, daar kreeg je dan geld voor, en 
als je goed je best deed, maakte je promotie.

Ga daar maar eens aanstaan
‘Nu werken we continu in wisselende projectteams, zonder 
duidelijke leider maar zelfsturend, in steeds veranderen-
de maatschappelijke contexten. Ga daar als professional 
maar eens aanstaan! De ruil van belangen, wat de ba-
sis is van menselijke samenwerking, is gewoon heel erg 
complex geworden. Steeds meer mensen haken af, en dat 
begrijp ik wel.’

‘Hoe gedragen we ons in een groep met mensen die alle-
maal hun eigen set belangetjes hebben, die ook nog eens 
op een ander niveau liggen dan dat van jou? Mensen die 
daar niet aan mee willen doen haken af en klagen over 
‘politieke spelletjes’. Andere mensen proberen het wel, 
maar het lukt ze niet.

Vloeiend samenwerken
En er zijn de mensen met veel politieke intelligentie: zij 
redden het vaak wel. Zij kennen hun eigen belangen en 
kijken steeds naar wat anderen graag willen. En zo zijn ze 
in staat om vloeiend met iedereen samen te werken.’
‘Wil je iemand verleiden, wil je soepel door een organisatie 
heen gaan, dan moet je dit spelletje in de vingers krijgen. 
Mensen die dit kunnen, surfen moeiteloos op de golven, 
terwijl anderen tegen de stroom in zwemmen.’
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De 60-procentregel
De hamvraag is: hoe speel je het spel precies? Jeroen Busscher 
geeft er uitgebreid antwoord op tijdens het Ambtelijk Secretaris 
Congres op 18 april in Amersfoort, waar hij één van de sprekers is.
Maar een eerste aanzet is goed te geven. ‘Ik hanteer altijd de 
60-procentregel. Als ik met iemand afspreek, praat ik bij voorkeur 
60 procent niet over de inhoud. In die tijd maak ik een inschatting 
van wie je bent, ik luister naar je stem, ik kijk naar je gezichtsuit-
drukking, stem me op je af… en ik stel vragen die misschien soms 
wat offtopic lijken, maar waardoor ik een heel goed idee krijg 
van jouw belangen en de waardes waardoor jij wordt gedragen. 
Voordat we met de inhoud beginnen, weet ik dus al wat voor jou 
vandaag en in deze context waardevol is.’
‘Mensen die zicht hebben op de belangen en waarden van de 
ander, kunnen daar veel makkelijker op inspelen. Waardoor het 
ook weer eenvoudiger wordt om belangen te ruilen. De kans dat 
mensen elkaar achter je rug om belangen toeschuiven, wordt dan 
kleiner. En de kans dat je bevredigend mee kunt doen in het ruil-
spel wordt groter.’

Bron: OR-net

Wat doen de vakbonden en de OR voor (nieuwe) collega’s met een 
arbeidsbeperking? 

Als je een handicap hebt of een andere beperking is het een stuk lastiger om werk te vinden en aan het werk te blijven. 
Dat komt omdat werk steeds complexer wordt en het werk steeds efficiënter en flexibeler moet worden uitgevoerd. 
Eigenlijk moet je steeds meer een alleskunner zijn, die zelfstandig, flexibel en onder tijdsdruk kan werken.
Tegelijkertijd zijn werkgevers steeds minder ingespeeld op medewerkers die niet aan die standaard voldoen. Je hebt als 
medewerker met een beperking dus last van dit soort organisatiebeperkingen.

Wat doet de vakbond?
De vakbeweging heeft er (mede) voor gezorgd dat in 2013 in het Sociaal Akkoord tussen vakbeweging, werkgevers en 
overheid is afgesproken dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk krijgen en houden. In totaal zijn er 125.000 
banen toegezegd, waarvan 25.000 bij de overheid.
Binnen de Rijksoverheid doen we (via het A+O fonds Rijk) mee aan het rijksbrede programma om meer mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden.

En is de ondernemingsraad ook actief?
De ondernemingsraad moet volgens de wet zorgen voor de bevordering van de deelname van medewerkers met 
een arbeidsbeperking. Dus als er weinig actie te bespeuren is in jouw dienstonderdeel, bespreek dit dan met de 

ondernemingsraad en bedenk 
concrete acties die kunnen 
worden gedaan. Je kunt 
bijvoorbeeld kennismaken 
met collega’s met een 
beperking, zodat je een idee 
krijgt van wat er bij komt 
kijken. Of neem contact op 
met het UWV. Zij kunnen 
het werk van een afdeling 
analyseren om te kijken of er 
werk geschikt is voor mensen 
met een beperking. Dit kan 
gratis gedaan worden.

Bron: AC Rijksvakbonden
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Test jouw kennis over het ABP Pensioen

1. Stelling: Ik moet mijn pensioen in la-
ten gaan bij ABP op dezelfde leeftijd als 
mijn AOW-leeftijd? 
a) Ja 
b) Nee 

2. Hoeveel werknemers bouwen pensi-
oen op bij ABP? 
a)    800.000 
b) 1.100.000 

3. Hoeveel gepensioneerden krijgen een 
uitkering van ABP? 
a)    750.000 
b) 1.000.000 

4. De premie die jaarlijks wordt betaald 
aan ABP is 7 miljard. Hoe groot is het 
pensioenvermogen van ABP op dit mo-
ment? 
a) 275 miljard 
b) 389 miljard 

5. De premie voor het pensioen bedraagt 21,1% welk deel daarvan wordt door de werkgever betaal en 
welk deel door de werknemer
a) beide partijen betalen 50 %
b) werkgever 70 %, werknemer 30%

6. Het kapitaal dat voor jou wordt opgebouwd bij ABP, bestaat uit: premie van jezelf als werknemer, pre-
mie van je werkgever en rendement van ABP 
Als je straks al je uitkeringen hebt ontvangen na pensionering, welk gedeelte van die uitkeringen bestaat 
dan uit rendement van ABP? 
a) 40% 
b) 70% 

7. En welk gedeelte van die ontvangen uitkeringen betreft de premie die je zelf als werknemer hebt in-
gelegd? 

a) 10% 
b) 30% 

8. Hoeveel wordt er jaarlijks door ABP 
aan uitkeringen betaald?
a) 4 miljard
b) 7 miljard

Antwoorden: 1. b; 2. b; 3. a;  4. b; 5. b;  6. b;  7. a;  8. b
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Interview   
Dhr. Th. van den Bergen - 50 jaar lid

“De krant, daar kijk ik elke dag naar uit”

Dhr. en mevr. van den Bergen wonen in Zierikzee, slechts 
enkele straten verwijderd van de imposante Sint Lievens-
monstertoren ook wel de “Dikke toren” genoemd. Zierikzee 
staat bekend als monumentenstad. Dit is te danken aan 
een zeer compact karakter met een middeleeuws straten-
patroon, de vele monumenten en een uniek winkelaanbod.
Handel, nijverheid en visserij bracht de stad rijkdom, wel-
vaart en schoonheid. Hierdoor had de stad al in het begin 
van de 15e eeuw een belangwekkend silhouet met muren, 
poorten, kerken, toren en molens. De oude stadspoort 
geeft toegang tot de gezellige binnenstad met vele win-
keltjes en gezellige terrasjes. De jachthaven en Oude Ha-
ven met zijn historische schepen, zijn zeker een bezoekje 
waard. De zoute zeelucht die door de hele stad ademt 
geeft Zierikzee een unieke sfeer. 

Entree
Bij binnenkomst krijg ik een plaatsje aan het hoofd van 
de tafel. De vers gezette koffie ruikt lekker en mevrouw 
zet gebaksbordjes neer. ”lust u een echte Zeeuwse bolus” 
vraagt ze vrolijk. Wat een heerlijk ontvangst.
De woning is nieuw en  levensloopbestendig. De grote 
achtertuin biedt gelegenheid om “lekker in het zonnetje 
te zitten”, zoals meneer me enthousiast verteld. Het eigen
parkeerterrein biedt voldoende ruimte voor de bewoners 
van het gerenoveerde wooncomplex. De supermarkten en 
overige winkels liggen dichtbij. Alle ingrediënten zijn aan-
wezig om duurzaam en veilig te wonen.

Carrière
Meneer is bijna 80 en al 25 jaar met pensioen. Jaartal-
len zijn niet meer zo belangrijk, dus vertelt hij zijn carri-
ère in vogelvlucht. Begonnen bij de Visserijpolitie als mo-
tordrijver. Hij kon zich financieel verbeteren door bij de 
Havendienst Westerschelde te gaan werken en heeft zich 
opgewerkt van bootsman tot schipper. Daarna werd hij 
aangenomen als sluiswachter op sluis Hansweert en later 
werd hij verkeersleider op de verkeerspost te Wemeldinge. 
“Telkens een stapje hoger en natuurlijk meer verdienen” 
zegt hij innemend. Zijn taak op de verkeerscentrale hield 
voornamelijk in scheepvaart begeleiden met behulp van 
radarbeelden en marifoon contact. In 1992 ging hij met 
de welverdiende FUT. Trots laat hij een aandenken zien die 
hij bij het afscheid van  collega’s heeft gekregen. Een af-
meerpaal met anker en inscriptie op een metalen plaatje.
Hij heeft nog steeds contact met een goede collega. En-
kele malen per jaar ontmoeten ze elkaar.

Groot gezin
Dhr. en Mevr. van den Bergen hebben elkaar leren ken-
nen tijdens een dansavond voor alleenstaanden. De vonk 
sloeg over en ze besloten samen verder te gaan. Beiden 
hebben ze hun partner verloren en ieder heeft 4 kinderen. 

Plotsklaps bestond het gezin uit 
10 personen en gingen ze ver-
huizen naar Zierikzee. Intussen 
zijn ze opa en oma geworden van 
13 kleinkinderen. Wat een rijkdom.

Motorjacht
Bij binnenkomst valt mij direct een foto op van een prach-
tig jacht. Het hangt prominent boven de tafel en straalt 
vrolijkheid en zonneschijn uit. “Kopen?” vraagt meneer 
spijtig. De boot ligt in de jachthaven en wordt niet meer 
gebruikt. Vanwege de nierdialyse van mevrouw, meerdere 
malen per week,  is het niet te doen om te gaan varen. 
Zij hebben goede herinneringen aan de vele tochten die 
op het water zijn gemaakt. Het vaargebied strekte zich 
uit van Friesland, België tot in Frankrijk. Het prachtige na-
tuurgebied De Biesbosch is hun favoriet. De kinderen en 
kleinkinderen vonden het geweldig om aan boord te zijn 
en mee te varen.

Hobby’s
Abonnement op de krant: “daar kijk ik iedere dag naar 
uit” zegt hij serieus. Samen legpuzzels maken: Onder de 
bank ligt een speciaal houten bord dat wordt gebruikt als 
ondergrond. Het ligt altijd “puzzel klaar”.  Momenteel puz-
zelen ze aan een landhuis met kleurige bloemen in 1000 
puzzelstukjes. “Echt moeilijk” zeggen ze in koor. “Vooral de 
lucht”. In de zomer wordt de legpuzzel ingewisseld voor 
de zon. Als die schijnt zit het echtpaar te genieten in hun 
eigen tuin. Meneer kijkt op tv graag voetbal, natuur en 
spelprogramma’s. Op mijn vraag van welke voetbalclub hij 
fan is zegt hij: “van alle clubs, ik kijk naar de wedstrijd en 
geniet van het spel. De beste wint”.
Dhr van den Bergen is een bescheiden man die niet graag 
op de voorgrond staat, zoals hij zelf zegt. De foto past 
precies bij hem. Het gesprek was prettig en ontspannen.
De presentjes worden in dank aanvaard en na het afscheid 
word ik vrolijk aan de deur uitgezwaaid door beiden.
 

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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