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De eerste twee maanden van dit jaar zijn al weer om, wat gaat 
de tijd toch snel als diverse  onderwerpen de revue passeren. 
Ik noem de veranderingen in de ambtenaren status wat nog 
geen feit is, maar er wel aan zit te komen; of het pensioen 
van het ABP, waar de korting per 1 april wel weer van de baan 
is, maar de indexatie nog niet verkregen kan worden; of de 
verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan van het 
ABP, die plaatsvinden van 11 tot en met 28 maart; en uiteraard 
de roosterproblematiek binnen VWM  kost ons veel energie en 
aandacht. Terecht, want we staan voor de belangen van onze 
leden. Ik mocht ook ervaren hoe het er aan toe gaat in het 
DGO. DGO staat voor Departementaal Georganiseerd Overleg 
binnen I&M, waar de vakbonden aan de overlegtafel zitten 
met de Secretaris Generaal van I&M, Siebe Riedstra. Voor het 
overleg op 30 januari was ik uitgenodigd door Peter Wulms die 
de rol van woordvoerder heeft namens de vakbonden. Ik werd 
hartelijk welkom geheten door de voorzitter van het DGO aan 
een voor mij toch zo bijzondere overlegtafel. Mooi om te zien 
hoe de SG zijn rol inneemt als voorzitter. 

Ook goed om mee te maken hoe Peter Wulms zijn taak 
als woordvoerder op zich neemt en de belangen van de 
medewerkers behartigt. Tevens heb ik kennis gemaakt met 
de overige vakbondsbestuurders. Een bijzonder moment 
in dit overleg vond ik toch de hartenkreet van Paul over de 
toepassing van de Leidraad Roosterperspectief. Paul gaf aan 
dat er grote onrust in de organisatie is ontstaan en dat alle 
ogen gericht zijn op de resultaten van dit overleg . De SG gaf 
aan deze onrust gezamenlijk te willen oplossen. De Leidraad 
1.0 is goedgekeurd, onder voorbehoud van twee aanpassingen 
(consignatievergoeding in relatie met de reservedienst en de 
toeslag Niet Tijdig Verschoven dienst). Ik kan u ook meedelen 
dat de Leidraad 2.0 niet aan de orde is geweest. Deze zal pas 
worden besproken als de GOR ermee heeft ingestemd.

Ik wil hier ook nog mijn grote waardering  uitspreken voor 
de gehele OR van VWM, welke zijn rol ten aanzien van  de 
roosterproblematiek heel serieus neemt . Een geschil hebben 
en daarmee vervolgens naar de rechter stappen is toch het 
laatste wat men wil. Met steun en aandacht vanuit de VPW zit 
de OR VWM bovenop dit ingewikkelde proces.

Tevens vraag ik uw aandacht voor de Algemene Leden 
Vergadering van 15 april 2014 te Houten.
Hierbij hoop ik u weer te ontmoeten en elkaar de hand te 
schudden. De voorbereidingen zijn alweer vol in gang gezet, 
we hopen op een goede opkomst. Ik kijk er naar uit.

Secretariaatsmededelingen jan/feb 2014

Artikel: Waterkwaliteit en Meetdienst

Verantwoordingsorgaan ABP

Vraag maar raak

Interview: Wim van Gommeren
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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 

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
15-04-2014 Van der Valk Hotel Houten

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 
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Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP
Zoals u in het vorige VPW-nieuws heeft kunnen lezen gaat de medezeggenschap bij het ABP 
veranderen. Voor alle leden van de VPW geldt, u bouwt pensioen op bij het ABP, of ontvangt 
uw pensioen van het ABP. Maar wie controleert of het ABP-bestuur verstandig met al die 
binnenkomende en gespaarde pensioengelden om gaat? Dat doet het  Verantwoordingsorgaan.
En u kunt mede bepalen wie er in dit Verantwoordingsorgaan komt te zitten. Van 11 tot en met 
28 maart kunt u via de website van het ABP stemmen op de kandidaten. Meer informatie vindt verderop u in dit VPW-
nieuws en op de website van het ABP: www.abp.nl. Klik dan op wijzigen medezeggenschap, daar treft u alle informatie 
aan. Ook in het ABP-magazine, dat begin maart bij u op de mat valt, zal volop aandacht besteed worden aan de 
verkiezingen. Laat uw stem niet verloren gaan….!!!!

Algemene ledenvergadering VPW
Op dinsdag 15 april 2014 houdt de VPW haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Dit jaar wordt de vergadering weer gehouden in het Van der Valk hotel in Houten. Dat hotel ligt lekker centraal en er is 
ruime parkeergelegenheid. Het is ons hier eerdere jaren goed bevallen, dus we keren er naar terug.
Vorig jaar hebben we de VPW-zaken besproken gedurende de ochtend en hadden we een middagprogramma samen 
met een andere vakorganisatie, dit jaar is de hele dag gewijd aan zaken die het bestuur van de VPW belangrijk vindt en 
graag wil bespreken met de leden. 
Meldt u zich wel z.s.m. aan als u denkt te komen. U krijgt dan in de loop van de maand maart de vergaderstukken 
toegestuurd en er wordt rekening met u gehouden voor de lunch.

Secretariaatsmededelingen Januari-Februari 2014

Nieuwe leden:
Dhr. P.B. Baarends    - VWM
Dhr. C. de Leeuw    - VWM
Mw. G. Krsmanovic-Subotc   - WNN
Dhr. J. van Schijndel    - VWN
Dhr. J.A. Visser     - VWM
Dhr. C.J. van de Pol    - VWM
Dhr. M. van Meijeren    - VWM
K.R. de Boer     - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. A.H. van Rijn    - Hilversum
Mw. P.A. de Winter    - Ridderkerk
Dhr. C. Valkenburg    - Nieuwegein
Dhr. H. Borg     - Assen

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

BELANGRIJKE OPROEP
Uit de evaluatie van de Leidraad versie 1.0 is gebleken dat er bij het uitvoeren van de reservedienst (RD) geen 
consignatievergoeding en ook geen vergoeding (indien van toepassing) voor niet tijdig verschoven diensten (NTV) 
wordt toegekend. Uit een rechterlijke uitspraak blijkt dat medewerkers die een reservedienst opgedragen krijgen, 
WEL recht hebben op een bereikbaarheid- en beschikbaarheidtoelage conform BBRA artikel 18a. Omdat RWS deze 
vergoeding niet toekent wil de VPW haar leden ondersteunen bij de eis om deze vergoeding met terugwerkende 
kracht te ontvangen. Dezelfde discussie is van toepassing op de NTV omdat uit een second opinion is gebleken dat 
RWS onterecht de NTV niet toekent in geval van een wijziging van de reservedienst.
De leden wordt aangeraden om over de voorgaande roosters  de reservediensten te registreren en in een overzicht 
samen te vatten. Deze samenvatting kan dan worden gebruikt om bovenstaande toekenning van consignatievergoeding 
en NTV met terugwerkende kracht te ontvangen. De leden wordt verzocht om dit overzicht te zenden aan het 
secretariaat van de VPW.
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Individuele 
Belangenbehartiging
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Wat is integriteit? Wanneer is een ambtenaar of is een 
organisatie integer? Is hiervan sprake bij afwezigheid van 
corruptie, frauduleus gedrag of andere vormen van niet 
integer handelen, of zien we integriteit inmiddels bre-
der? Wetenschappers en experts verschillen hierover nog 
steeds van mening. Het is daarom lastig om een duidelijke 
definitie van integriteit samen te stellen. 

De integriteit van de overheid en haar functionarissen is 
belangrijk omdat zij een belangrijke en ingrijpende rol spe-
len in het leven van de burgers. De overheid beschikt over 
bijzondere (exclusieve) bevoegdheden om rechtstreeks 
het leven van burgers te beïnvloeden, zoals het verlenen 
van vergunningen, het controleren van voorschriften en 
het heffen van belastingen. Ook beschikt de overheid over 
de bevoegdheid om (desnoods met dwang of geweld) de 
naleving van wetten af te dwingen. De burger is dus in 
sterke mate afhankelijk van de overheid. Dat betekent te-
gelijkertijd dat een niet-integere overheid tot het verlies 
van het vertrouwen van de burger in de overheid leidt. 
Bovendien behoort de overheid het goede voorbeeld te 
geven, doet zij dit niet dan zullen ook de burgers zich op 
hun beurt minder gebonden voelen aan de spelregels van 
het maatschappelijke verkeer en de daarbij behorende 
normen en waarden. Op zich zijn dit belangen die voor de 
burgers en de overheid (en haar ambtenaren) van belang 
zijn. Integriteit is echter ook aan de orde bij de interne 
bedrijfsvoering van de overheid. Om o.a. deze integriteit 
te borgen zijn er binnen de overheid integriteitcoördinato-
ren werkzaam. Deze coördinatoren nemen meldingen over 
integriteit in behandeling en geven advies inzake. 

Goed ambtenaarschap in het kader van integriteit houdt 
onder meer in dat de ambtenaar:
• zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met bevoegd-

heden, middelen en informatie en het algemeen be-
lang dat hij dient, leidend laat zijn;

• in staat is om verleidingen te weerstaan en, beter nog, 
te voorkomen dat hij in verleidelijke situaties terecht 
komt;

• de regels naar de letter èn de geest interpreteert;
• een zorgvuldige afweging maakt van de legitieme 

rechten, belangen en verwachtingen, ook in situaties 
waarbij het niet (onmiddellijk) duidelijk is wat de juiste 
keuze is;

• bereid is om zijn overwegingen (vooraf dan wel ach-
teraf) te toetsen en daarover verantwoording af te 
leggen

Goed werkgeverschap in het kader van integriteit houdt 
onder meer in dat de werkgever:
• beschikt over een schriftelijk vastgesteld en evenwich-

tig integriteitbeleid;
• de ambtenaar beschermt tegen verleidingen door (on-

nodige) risico’s en verleidingen binnen diens functio-
neren weg te nemen;

• het integriteitbewustzijn en het (moreel) verantwoord 
optreden van haar ambtenaren bevordert;

• het goede voorbeeld geeft en verantwoordelijk is voor 
het creëren van een veilige cultuur;

• goed gedrag positief beloont en optreedt tegen onoor-
baar gedrag.

In theorie is er dus een duidelijke verdeling van de diverse 
verantwoordelijkheden tussen ambtenaren en de werkge-
ver. In de praktijk echter blijkt dat er vooral integriteit-
zaken worden behandeld die betrekking hebben op het 
handelen van de uitvoerende ambtenaren. Het handelen 
van de overheid als organisatie wordt zelden aan een in-
tegriteitonderzoek onderworpen. De vraag is of de reden 
hiervan is dat er geen niet integere handelingen plaatsvin-
den bij de overheidorganisaties, of dat een vermoeden van 
deze handelingen geen onderzoek noodzakelijk maken. In 
dat geval  kan er sprake zijn van onevenwichtige toepas-
sing van de normen en waarden die bij integriteit van toe-
passing zijn. Een aantal opmerkingen/meldingen inzake 
dergelijk handelen zijn door de VPW ontvangen. Uit een 
voorlopige analyse blijkt dat er vrijwel uitsluitend uitvoe-
rende ambtenaren betrokken zijn bij de integriteitzaken 
die bij de VPW bekend zijn. Is dit toeval of is de doelgroep 
van integriteitonderzoek beperkt? 
Graag zou de VPW hier meer over willen weten om 
e.e.a. te kunnen beoordelen. Leden worden dan 
ook uitgenodigd om hun visie/mening kenbaar te 
maken. Uiteraard zal de anonimiteit gewaarborgd 
zijn!!!

(Bron: www.integriteitoverheid.nl/overbios 

Integriteit en overheid

Paul van Es
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Artikel
Waterkwaliteit en Meetdienst  
Auteur: Rian Langendonck

Kabbelend of kolkend, de mensen van de 
meetdienst gaan altijd de Maas op. “Soms heb je 
echt zeemansbenen nodig.” 

Rijkswaterstaat houdt voortdurend het water in Nederland 
in de gaten, zoals het waterpeil, de golfhoogte en 
waterkwaliteit. Deze informatie is zeer belangrijk voor 
het werk van Rijkswaterstaat, zoals het bedienen van 
keringen, spuien en gemalen. Op de Limburgse Maas 
voeren zo’n vijf collega’s telkens in tweetallen metingen 
uit vanaf het water. Een van de hoofdtaken is het meten 
van de hoeveelheid water die door de Maas stroomt (de 
afvoer, ook wel debietmeting genaamd). Die gegevens 
worden door de rivierkundige collega’s in rekenmodellen 
ingevoerd om collega’s en partners te waarschuwen, zodat 
deze maatregelen kunnen nemen. Dat is vooral bij hoog 
of laag water van belang. Moeten stuwen open of dicht? 
Laten we sluizen extra of juist zuinig spuien? Moet er met 
Wallonië onderhandeld worden over de verdeling van het 
Maaswater over ieders kanalen? Heel belangrijk werk want 
uiteindelijk dragen die “natte” cijfers bij aan droge voeten 
en het reguleren van voldoende water in de Maas voor de 
scheepvaart, de industrie, de landbouw en de natuur.

Veel met weinig    
Gemiddeld wordt een meetprogramma één keer in de 
maand gedurende een week uitgevoerd van Maastricht tot 
’s Hertogenbosch. De boot ‘de Observant’ staat op een 
trailer en kan daarom op bijna alle plekken het water in. 
Jan Teksta is een van de specialisten: “we meten de afvoer 
van de Maas op verschillende locaties. Dat gebeurt met 
apparatuur in het vaartuig die werkt op basis van geluid. 
Geluidsgolven worden het water ingestuurd en kaatsen 
terug,” legt Jan uit. “Dit zegt iets over de stroomsnelheid 

Meetvaartuig Speurder

Vroegere metingen
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van het water en uiteindelijk 
over de hoeveelheid water. 
Vroeger hadden we veel 
apparatuur maar duurde het 
meten lang. Nu hebben we 
slechts enkele instrumenten, 
maar die zijn zo high-tech dat 
we in korte tijd veel kunnen 
doen”.

Klein maar dapper
Het meetprogramma op de 
Maas wordt met het kleine 
maar sterke vaartuig de 
Observant uitgevoerd. “Die 
kan vanwege zijn platte bodem 
en klein formaat overal komen, 
ook bijvoorbeeld op de ondiepe 
Grensmaas waar normaal 
geen scheepvaart mogelijk 
is,” zegt Jan. Op de Maas is 
de stroomsnelheid veel hoger 
dan op de Rijn. Dus als er 
veel water doorheen stroomt 
dan is de Maas meteen heel 
krachtig. Geen probleem voor 
de Observant, die ook dan 
tegen de stroom in kan varen. 
En je hebt natuurlijk verder 
geen beperkingen in verband met 
doorvaarthoogtes bij bruggen.” 

Als het nodig is hebben de collega’s van de 
meetdienst ook nog een speciaal apparaat River 
Ray genaamd. Deze hebben ze achter de hand 
en kunnen ze vanaf een brug in het water laten 
zakken om de afvoer te meten. Handig als de 
Observant niet ter plaatse is of om even snel te 
meten. 

Watersnelheid meten vanaf de brug

Vaartuig de Observant trotseert de Maas

River Ray
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Meer techniek, minder nauwkeurig?
Zoals wellicht bekend is het programma Maaswerken 
in volle gang. Door het verbreden en verdiepen van de 
rivierbedding, de aanleg van hoogwatergeulen, het 
verlagen van de uiterwaarden en het versterken van kades, 
wordt het Maasdal straks beschermd tegen hoogwaters 
die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen. Hoogwaters 
zoals die van 1993 en 1995, zorgen dan niet langer voor 
overlast in bewoonde gebieden. Jan legt de gevolgen uit: 
“die ingrepen in de Maas hebben nu al een enorme impact 
op de waterstand. Maar omdat de werken aan de Maas nog 
niet klaar zijn en je dus geen stabiele situatie hebt, is het 
heel lastig voorspellen. Bij eenzelfde hoeveelheid water die 
door de rivier stroomt, is de ‘badkuip’ (de rivierbedding) op 
bepaalde plekken namelijk breder of dieper geworden. Er 
is meer afvoer nodig om dezelfde waterstand te bereiken. 
En we weten nog niet goed genoeg welke waterstand 
dat op die plek oplevert. Het effect is te grillig om een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen. En dat terwijl we 
ondertussen met veel geavanceerdere techniek werken. 
Klinkt tegenstrijdig hè? We hebben gewoon nog te weinig 
ervaringscijfers en daar kunnen wij als meetdienst aan 
bijdragen.” 

Hoog, hoger, hoogst
Als het water stijgende is, zeker in de winterperiode, 
dan wordt er meer gemeten, dus dat betekent vaker het 
water op. Dat betekent ook dat de meetcrew volgens 
een piketschema werkt en gedurende die periode 
beschikbaar is om de kolkende Maas op te gaan. Onder 
alle omstandigheden, maar alleen bij daglicht vanwege 
de veiligheid. Dat gaat er soms heftig aan toe. Jan: “je 
moet wel een soort van zeemansbenen hebben als je al 
deinend tegen de stroom in de Observant bestuurt of de 
apparatuur bedient.” Op de vraag of er een grens zit aan 

de metingen bij een kolkende, hoge Maas antwoord Jan: 
“nee, eigenlijk niet. We zijn nog altijd de rivier op gegaan, 
zelfs bij een afvoer van 3000m3 tijdens het hoogwater in 
de jaren negentig. 

Beter een goede buur
Jan straalt zijn kenmerkende rust uit als hij vertelt, maar 
begint opvallend te twinkelen als het over de samenwerking 
gaat met België en Duitsland. “Dat gaat geweldig”. In een 
contract is met beide landen vastgelegd dat ze elkaar 
zonder veel administratieve rompslomp snel kunnen 
helpen. “Met Vlaanderen zijn we al zover dat we metingen 
voor elkaar uitvoeren en hetzelfde rekenprogramma 
gebruiken. Kun je je voorstellen dat twee jaar geleden 
ieder met andere eenheden en modellen aan het meten 
was en de Maas daardoor twee meter hoger of lager 
stond dan bij de ander?”, zegt Jan lachend. “Er is wel wat 
water door de Maas gegaan voordat dat opgelost was. Het 
vertrouwen naar elkaar is steeds verder gegroeid, met dus 
een gezamenlijk meetprogramma als resultaat”. En dat 
levert betere voorspellingen op en een betere basis om 
maatregelen te treffen voor droge voeten.

De Elbe uit haar jasje
Afgelopen juni stond het water in de Elbe zeer hoog. De 
Duitsers hebben toen de hulp in geroepen van de collega’s 
van de Maas-meetdienst. ’s Ochtendsvroeg stond Jan met 
collega Geert van Dijk met de Observant op de trailer al 
paraat en na 750 kilometer rijden werd nog diezelfde avond 
een eerste meting op de Elbe uitgevoerd. “Heel bijzonder 
en dankbaar werk,” vertelt Jan. Andersom wordt er ook 
hulp ingeroepen. “Als de Maas hoog staat, zijn er zoveel 
metingen nodig dat we drie extra vaartuigen afroepen: 
van de kustmeetdienst en uit Duitsland.”
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De meetdienst hoort tot het onderdeel Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat, 
afdeling Mobiel meten, regio rivieren. Jan Tekstra, Ger Coninx, Geert van Dijk, Michiel 
Hut en Math Lemmens zijn de mannen met zeebenen op de Maas. Behalve het meten 
van de afvoer, brengen ze ook één keer per jaar de rivierbodem en -oevers in kaart. Die 
data is voor veel interne partners belangrijk. Zo kan er namelijk bepaald worden of er 
gebaggerd moet worden om voldoende diepgang voor de scheepvaart te houden, beheer 
en onderhoudmaatregelen worden hierop gebaseerd of ontwerpaanpassingen bij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers. Een andere taak is het meten van de watertemperatuur, 
opgezet met een vast meetnetwerk. Essentieel bij o.a. vergunningen, die bijvoorbeeld 
bepalen hoe de industrie koelwater uit de Maas kan gebruiken en/of mag lozen.  

Hoogwater Elbe 
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Noteer in uw agenda en meld u aan:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
15 APRIL 2014

Locatie:  Hotel (van der Valk) Houten
  Hoofdveste 25, 3991 DH  HOUTEN
  Tel: 030 – 634 68 00
  Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/

U dient zich aan te melden voor de ALV, 
dit kan door een mail te sturen naar: 
 
  info@vpwnet.com

U krijgt dan de agenda en vergaderstuk-
ken toegestuurd.

Aankondiging ALV 2014
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25 jaar lid:
Mw. A.M.G.J. Vera-Huysmans
Dhr. H.J. Goedhart
Dhr. F.J. van de Peppel
Dhr. J.H. Boonstra
Dhr. H.N. van der Kleij
Dhr. T.P. Ridder
Dhr. M.A. Arends
Dhr. W.J.B. Janssen
Dhr. E. Neef
Dhr. C.L. Scholl
Dhr. A J Smid
Dhr. J. Soer
Dhr. A. van Spijk
Dhr. J.P.J. van Bers
Dhr. P. Bom
Dhr. W.J.M. Traag
Dhr. P.J. van Ballegooijen
Dhr. G.A. Brandt
Dhr. S. Dalmeyer
Dhr. H.A. Onstenk
Dhr. H.R. Selles
Dhr. G.A.H. Thonen
Dhr. A. P M Veeken
Dhr. R. Bakker
Dhr. H.J. van den Heuvel

Dhr. M. Romeijn
Dhr. A. Bakker
Mw. J.W.A. de Geus
Dhr. P.F. van Dreumel
Dhr. J.A.M. Gubbels

40 jaar lid
Dhr. J.G.N. Bloemers
Dhr. H. J Lans
Dhr. M. Mookhoek
Dhr. C. Valkenburg
Mw. J.P.C. de Wit-Peemen
Dhr. G.J.Burgers
Dhr. F. Elkhuizen
Dhr. B.J. Bakker
Dhr. G.J. van den Bosch
Dhr. P. Pasman
Dhr. J. Visscher
Dhr. H.R.G. Gerrets
Mw. H.D. Witte-van Pelt
Dhr. M. de Graaf
Dhr. F. Rixten
Dhr. H.F.P. Heijmen
Dhr. H.J.M. Schmitz
Dhr. E.T.B. Yntema
Dhr. J. Boswinkel

Dhr. W.J. Hoogsteder
Dhr. G.J. Schot
Dhr. D. Groeneweg
Dhr. B.J.W. Hendriksen
Dhr. A.W.M. Vissers
Dhr. G. de Bode
Dhr. P.J.J. Cruijssen
Dhr. S.G. Ponne
Mw. M. Kruizinga-Snijders
Dhr. J.G. Lukassen
Dhr. A.H. van Rijn
Dhr. A.M. Schroder
Dhr. B. van der Wal
Dhr. C.T.M. Wegman

50 jaar lid
Dhr. J.A. Boender
Dhr. C.M.J. Groos
Dhr. J.M. Slot
Dhr. H. Plomp
Dhr. J.B. de Regt
Dhr. L.A. Arnold

60 jaar lid
Dhr. H. Veldkamp
Dhr. P. Klok 

AGENDA Algemene Ledenvergadering
Inloop met koffie en thee   Vanaf 9.30 uur
Aanvangstijd van de vergadering:   10.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post
3. Vaststellen notulen ALV VPW 23 april 2013
4. Huishoudelijke voorstellen van de leden (schriftelijk indienen)
5.  Jaarverslag 2013 van de Vereniging VPW
6. Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2013
 Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2013
7.  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2014
8. Begroting 2014 en 2015
9. Beleid Bestuur VPW
 Besluitenlijst 2013
10. Bestuursverkiezingen: 
 Aftredend en herkiesbaar: Dhr. P. Voogt en dhr. J.A.A.M. van den Aker 
11. Mededelingen vanuit de diverse overlegorganen
12. Rondvraag
13. Uitreiking oorkonde aan jubilarissen 2014
14. Sluiting

12.30 – 13.30 uur Lunch
Middagdeel themamiddag: AMBTENARENRECHT
Afsluitende borrel vanaf ± 15.30 uur

Dit waren de jubilarissen in 2013
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Wij hebben jouw stem nodig! 

Als je werkt bij de overheid of in het onderwijs bouw je automatisch pensioen 
op. Al dat pensioen staat bij het ABP. In de loop der jaren sparen we met z’n 
allen een heel bedrag bij elkaar. 
Maar wie controleert of het ABP-bestuur verstandig met al dat gespaarde geld 
omgaat?
Dat doet het ‘Verantwoordingsorgaan’. Dat gaat bestaan uit 48 gekozen leden; 
19 namens de actieve deelnemers, 13 namens de gepensioneerden en 16 na-
mens de werkgevers.

Het Ambtenarencentrum doet mee!
Ook het Ambtenarencentrum (AC), de koepel waarbij jouw bond is aangesloten, wil 
graag vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan. 
Want het Ambtenarencentrum wil opkomen voor een hoog ambitieniveau bij de 
pensioenen. Daar profiteren zowel actieve deelnemers als gepensioneerden van. 
Laat jouw stem dus niet verloren gaan, stem op één van de AC-kandidaten.

Er staan 11 kandidaten op de lijsten van het Ambtenarencentrum
Er zijn twee lijsten van het Ambtenarencentrum. 
Als gepensioneerde kun je stemmen op 1 van 4 kandidaten op Lijst 1.
Als actieve deelnemer kun je stemmen op 1 van de 7 kandidaten op Lijst 3. 

Hoe kun je stemmen?
Dat kan van 11 tot en met 28 maart via de website van ABP. Het is een kleine moeite. Het enige wat je nodig hebt, is je 
ABP-klantnummer. Dit klantnummer is te vinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of in jouw pensioenbericht.

Meer weten over deze verkiezing?
Kijk dan in het ABP Magazine dat in de week van 10 maart op de deurmat valt.

Het Ambtenarencentrum
- komt op voor alle gepensioneerden, ongeacht hoogte inkomen of politieke achtergrond;
- wil het ambitieniveau van de bestaande pensioenregeling handhaven en is voor maximale indexatie;
- maakt zich sterk voor transparantie wat betreft solidariteit en beleggingsbeleid.

Lijst Ambtenarencentrum
Een toekomstbestendig pensioen voor 
jong en oud, een rechtvaardige en soli-

daire regeling voor iedereen. 
Wil jij dit ook? 

Stem dan op de AC kandidaten.
Doen!

‘like’ onze facebookpagina: face-
book.com/stemACtief 

Verantwoordingsorgaan ABP



13

Kandidatenlijsten Ambtenarencentrum 

LIJST 1 AC PENSIOENGERECHTIGDEN

Henk Treur (64) - Bond: NCF
henk@htreur.nl
 “Ik wil een goed pensioenstelsel voor jongeren en ouderen met maximale indexatie. Ik kies voor een hoog 
ambitieniveau en transparantie. De problematiek gaat mij echt ter harte.”

Peter Jong (70) - Bond: VCPS 
pgj.jong@gmail.com
 “Mijn 8-jarige ervaring in de Deelnemersraad ABP wil ik gebruiken voor het behartigen van de belangen 
van de ABP-pensioengerechtigden. Dus ik kies voor een snel herstel van de indexatie en handhaving van de 
herstelpremie.”

Dick Tolsma (63) - Bond: AVS
dhj.tolsma@planet.nl
 “Ik wil vooral werken aan het versterken van het vertrouwen in het grootste pensioenfonds van Nederland. Ik wil 
daarover graag communiceren met de achterban.”

Jos Kooij (65) - Bond: AVS
jos.kooij@ziggo.nl
 “Voor de AVS heb ik schoolleiders jarenlang geadviseerd, ook over pensioenkwesties. Dat wil ik nu gaan doen voor 
alle gepensioneerden uit het onderwijs.”

LIJST 3 AC ACTIEVE DEELNEMERS

Peter van der Spoel (47) - Bond: ANPV
peter.van.der.spoel@anpv.nl
 “Het is belangrijk om het ABP-bestuur te controleren op een evenwichtige belangafweging. Ik beschouw mezelf 
als de geestelijke vader van de versnelde na-indexatie 2014. Ik ga voor een maximaal pensioen!”

Kees Jansen (56) -n Bond: VBM
cjan2709@live.nl
 “In het Verantwoordingsorgaan wil ik toetsen of het handelen en keuzes van het bestuur wel in het belang zijn 
van de deelnemers. Ook kan ik dan bijdragen aan een betere communicatie met de deelnemers.”

Henk Kingma (53) - Bond: JUVOX
h-kingma@live.nl
 “Ik sta dagelijks op de werkvloer en ben hoofdbestuurslid van de justitievakbond JUVOX. Dat is een 
breed klankbord en voorziet mij van de nodige feedback. Van daaruit wil ik mijn pensioenkennis en 
organisatievaardigheden inzetten voor een solidaire en rechtvaardige pensioenregeling.”

Albert Renders (60) - Bond: AVS
arenders@ziggo.nl
“Het is goed om het ABP te blijven innoveren. Daarom is dat noodzakelijk. Niet andersom. Transparantie in 
beleidsvoering, directe communicatie: daar sta ik voor.”

Beer van Huet (61) - Bond: VBM
beer.vanhuet@gmail.com
 “Het ABP moet behoedzaam en correct optreden. Dat neemt niet weg dat de communicatie over de 
pensioenhervorming beter had gekund. Ik merk dat er bij de deelnemers veel vragen leven. Ik wil het belang van 
het ABP bij hen leggen en er alles aan doen om duidelijkheid te scheppen.”

Jan Keijser (48) - Bond: JUVOX
j.keijser@ziggo.nl
 “Invulling geven aan medezeggenschap is voor mij de perfecte combinatie van werk en privé. Praten en 
meebeslissen over beleid is een uitdaging waar ik voor wil gaan.”
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Vraag maar raak

Leeftijd: 47
Functie / dienstonderdeel:
Medewerker Nautisch Centrum/ VWM
Burgerlijke stand / kinderen:
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen: Sem en Bo

VRAGEN

Wat was je eerste (bij)baantje?
Hulpje in de “Alberto”, tegenwoordig heet dat “Gall en 
Gall”, een drankenhandel. Sprak me wel aan toen...

Wat zou je willen doen als je dit werk niet deed?
Vissen, vissen en nog eens vissen, bijvoorbeeld op meer-
val en daar artikelen over schrijven. Zoiets als Jeremy 
Wade doet bij Discovery Channel. Maakt niet uit, iets met 
hengelsport.

Wiens baan zou je absoluut niet willen?
Chirurg in een ziekenhuis, huisarts, specialist etc. Word al 
misselijk als ik op tv toevallig een glimp zie van een ope-
ratie etc.

Heb overigens wel veel bewondering en respect voor deze 
mensen. Ze mogen wat mij betreft zeer goed betaald wor-
den, ze verrichten zeer goed werk.

Naast wie zou je in het vliegtuig willen 
zitten en wat zou je dan vragen?
Ik wil überhaupt niet in een vliegtuig zitten: 1 
keer naar Mallorca geweest, de hele vakantie 
zitten dubben over hoe terug zonder vliegtuig… 
Was geen optie helaas…
Zou wel eens in de trein naast Barack Obama 
willen zitten, heb bijzonder veel bewondering 
voor deze man. Dan vraag ik hem of hij eens 
mee gaat vissen!

Op welke website kom je vaak?
Buienradar, Marktplaats, Totalfishing.

Wat is het beste advies dat je ooit gekre-
gen hebt?
Houd niet ten koste van alles vast aan ver-
meende zekerheid. 

Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Tommy Emmanuel, zegt de meeste mensen niks denk ik, 
maar dat is naar mijn mening de beste gitarist op deze 
aarde. Tik maar eens in op Youtube, je zult versteld staan.

Naar welke muziek luister je in de auto?
Autoradio is stuk, maar als ie gemaakt is, doe dan maar 
Tommy Emmanuel of Stevy Ray Vaughan.

Wat is volgens jou het mooiste plekje op aarde?
Aan het kanon in Stevensweert aan de Maas.

Naar welke bestemming zou je heel graag af willen 
reizen?
Zet me maar een week op een rustige plek aan  de Maas 
om te vissen.

aan Frank Demandt

“Houd niet ten koste van alles vast aan een vermeen-
de zekerheid.” 
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Interview   

Op een voorjaarsachtige dag in Februari reden wij naar 
het Brabantse plaatsje Dorst. Daar werden we vriende-
lijk ontvangen door Wim van Gommeren en zijn vriendin 
Truus. Bij een heerlijk kopje Brabantse koffie kwam het 
gesprek al snel op gang. Wim heeft 6 jaar geleden zijn 
vrouw verloren  waar hij bijna 55 jaar mee getrouwd is ge-
weest en heeft sinds kort weer een oude vriendin ontmoet 
waar hij, toen hij nog maar een jaar of 16 was, al  een 
hechte vriendschap mee heeft gehad. Deze vrouw was ook 
al weer sinds een jaar of 4 weduwe. Samen ondernemen 
ze nu veel leuke dingen zoals wandelen, fietsen en lekker 
op vakantie gaan. Als het uitkomt gaan ze met een busreis 
naar Europese landen,  kortom zij genieten volop van hun 
oude dag.. 

Vanaf 1951 is Wim Gommeren lid van een schutterij, een 
schutterij die schiet vanuit de heup en niet “aangelegd” 
zoals hij uitlegde. Ongeveer 8 maal is hij Koning geweest 
en zelfs in 1987 Nederlands Kampioen. Eén kast vol trofee-
en heeft hij eraan overgehouden, waar hele mooie exem-
plaren tussen staan.  

Wim is in 1935 geboren in de buurt waar hij nu woont,  
in Teteringen. en heeft ook nog een tijdje in Breda op 
de Tuinderij gewoond, maar woont nu al een lange tijd 

in Dorst. In deze omgeving heeft hij gewerkt voor Rijks-
waterstaat en is in 1964 lid geworden van de bond. Hij is 
begonnen als hulp kantonnier en later als toezichthouder. 
Bij de bouw van wegen en bij aannemers. Bij deze func-
tie hoorde ook het strooien van  zout op de wegen en 
fietspaden in de winter. In de eerste jaren met de schop 
gewoon vanaf de vrachtwagen, zoals het vroeger ging en 
men zich nu niet meer kan voorstellen. Hij en zijn col-
lega’s, werden  ook te hulp geroepen als er ongelukken 
gebeurden op de wegen, daarbij heeft hij dingen gezien 
die hij niet meer kan vergeten. Tegenwoordig krijgen de 
medewerkers die betrokken raken bij het opruimen van de 
restanten na een vreselijk ongeluk, hulp bij het verwerken 
van hun trauma. Maar vroeger was dat niet zo, gelukkig 

kan Wim er wel over praten. Hij vertelde 
een gruwelijk verhaal waar ik maar niet 
over zal uitweiden. Maar voortaan zal ik 
best vaker stil staan bij het feit, dat er 
ook mensen zijn die na zo’n ongeval de 
sporen moeten opruimen en daar de vre-
selijkste dingen tegen kunnen komen en 
onder ogen moeten zien. Maar toch heeft 
Wim zijn werk altijd met plezier gedaan 
en kan buiten deze anekdotes ook leuke 
anekdotes vertellen. 

Wim heeft 8 kinderen, mooi verdeeld 4 
meisjes en 4 jongens en inmiddels 13 
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 
Een lekker druk gezin , maar Wim ver-
veeld zich niet zo gauw. Wim is 79 jaar 
maar dat is hem echt niet aan te zien. 
Hij fokt zelf kuikentjes en heeft in de 
tuin verschillende kippen lopen, verse ei-
tjes voor het oprapen in een grote tuin 
waar de kippen alle vrijheid hebben. Al 
heeft hij natuurlijk ook wel eens last van 
een vos die ook wel lekkere kippetjes en 
eieren lust. De kippen worden zo goed 
mogelijk beschermd , maar zo nu en dan 

weet een vos toch nog op een slinkse manier wat kippen 
te verschalken. Tja, als je van de vrije natuur kunt genie-
ten hoort dat er ook bij, toch?
Na het uitreiken van de oorkonde, hebben we in deze tuin, 
en zijn vrolijk rondlopende kippen afscheid genomen van 
deze vriendelijke mensen. 

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Dhr. W. van Gommeren - 50 jaar lid



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


