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Op het moment van schrijven is het 9 februari en 
zal ik u weer informeren over het reilen en zeilen van uw VPW 
voor ons verenigingsblad van maart/april.

Allereerst wil ik u informeren over de werkzaamheden op 
ons kantoor. Na een lange periode van zeer hoge werkdruk 
komen we weer in een iets normaler vaarwater. Onze 
bureaucoördinator, Trees Overhein krijgt weer meer tijd om 
alle zaken die minder dringend waren af te handelen. Dan 
bedoel ik het ordenen en archiveren van afgesloten juridische 
dossiers en het opruimen en verwijderen van dossiers waarvan 
de bewaartermijn is verstreken. De VPW bewaart na het sluiten 
van een juridisch dossier alle stukken gedurende het lopende 
jaar en dan nog twee volle kalenderjaren. Daarna worden de 
stukken vernietigd. Zo komt er weer overzicht en dat geeft 
een opgeruimd gevoel. Ook zijn er administratieve zaken die 
de aandacht vragen, zoals de Algemene Ledenvergadering 
op dinsdag 19 april aanstaande. Ik nodig u van harte uit 
om naar de ALV te komen, die gehouden wordt in Hotel Van 
der Valk in Houten. Als u zich aanmeldt via info@vpwnet.com 
krijgt ongeveer vier weken voor de ALV de vergaderstukken 
toegestuurd. Dat kan per post, maar dat kan ook per mail, als 
u daar de voorkeur aan geeft.

Henk Klos heeft verschillende werkzaamheden van Paul van Es 
overgenomen. Zo was hij in de loop van 2015 gestart met het 
DGO en daar voelt hij zich inmiddels thuis. Samen met Peter 
Wulms behartigt hij daar uw zaken. Sinds januari 2016 heeft 
Henk ook de plek van Paul in het Platform SOR (Sector Overleg 
Rijk) overgenomen. Samen met Piet Voogt praat hij mee over 
alles betreffende de Rijkssector, met name de CAO.

Paul van Es is op dit moment nog afwezig, maar werkt hard 
aan zijn herstel en voelt zich naar omstandigheden best goed. 
Paul kennende blijft hij bijzonder betrokken bij de VPW. Al is 
hij dan niet op kantoor, hij praat en denkt volop mee, vooral in 
de juridische dossiers waar hij in thuis is. Mocht u deze harde 
werker een hart onder de riem willen steken, stuur dan een 
kaartje naar ons kantooradres, zodat wij het bij Paul kunnen 
thuis bezorgen.

Zoals u op de website heeft kunnen lezen, hebben de 
medewerkers die bezwaar tegen de roosters van 2015 hadden 
aangetekend daar een “Beslissing op Bezwaar” op ontvangen. 
In deze brief staat dat de bezwaren niet-ontvankelijk zijn 
verklaard. Er is uitgebreid overleg geweest met onze juristen 
en zij zijn van mening dat na dit advies van de hoorcommissie 
en deze beslissing op bezwaar een verder beroep zinloos is. 
Wat een grote rol heeft gespeeld, is dat de Leidraad door zowel 
de GOR als het DGO zijn goedgekeurd. Omdat er volgens 
de VPW toch wel het een en ander is aan te merken op de 
Leidraad Roosterperspectief & Anders Werken, zullen we er 
alles aan doen om de evaluatie van de Leidraad vervroegd te 
laten plaatsvinden,  dus niet pas in 2017, maar bij voorkeur al 
voor de zomer van 2016.

Uitnodiging ALV 2016
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en 
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691, Fax: 033 - 4615252
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
19 April 2016  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

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Kom naar de ALV op 19 april 2016 in Houten!!!
Als eerste wil ik u attenderen op de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op 
dinsdag 19 april aanstaande in Hotel van der Valk in Houten. De Ledenvergadering is hét 
moment om bestuursleden, maar ook collega-leden te ontmoeten en om vragen te stellen en 
elkaar eens face-to-face te spreken.

De diverse bestuursleden kunt u dan gewoon aanschieten en uw vragen 
stellen. Henk Klos en Paul van Es zitten in het DGO, Nol van Lith en Hans 
van den Aker in de OR van VWM, voorzitter Piet Voogt is ARBO-deskundige. 
Grijp uw kans, spreek ons aan en stel uw vragen. Ook Peter Wulms, bezoldigd 
bestuurder AC en onze onderhandelaar over  o.a. de CAO is op 19 april bij de 
ALV aanwezig.
Wel wil ik u vragen u op tijd aan te melden, zodat ik het juiste aantal personen 
door kan geven aan Hotel van de Valk. Op dat aantal worden de stoelen in de 
zaal afgestemd en ook het aantal plekken bij de lunch.

Vacature bestuur VPW
In ons bestuur is plaats voor nieuwe bestuursleden.
Informeert u gerust eens wat het inhoudt om in het bestuur van de VPW mee 
te draaien en wat er verwacht wordt van een bestuurslid.
Een bestuurslidmaatschap hoeft nauwelijks eigen tijd te kosten, want op basis 
van artikel 33b van het ARAR heeft een bestuurslid maximaal 320 uren per jaar 
tot zijn of haar beschikking voor het bijwonen van vergaderingen, cursussen 
en om andere bestuurswerkzaamheden te verrichten.

Ledenwerving
In 2015 zijn er 46 nieuwe leden bijgekomen. Tot nu toe loopt het in 2016 nog niet echt storm.
De VPW is dé vakorganisatie die de afgelopen jaren altijd de kar heeft getrokken, als het gaat om het behartigen van 
de belangen van de medewerkers. We hebben steeds voorop gelopen en er alles aan gedaan om problemen zo goed 
mogelijk op te lossen. Daar hebben we uw steun wel bij nodig. Hoe meer leden, hoe groter de vuist is die we kunnen 
maken. Bovendien kunt u als lid de punten inbrengen die u van belang vindt.
Maak daarom ook al uw collega’s lid van de VPW. Een aanmeldingsformulier treft u op de achterzijde van dit blad en 
natuurlijk ook op onze website.

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 Januari-Februari 2016

Nieuwe leden:
Mw. K. van Burg  West Nederland Zuid

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. C.P. Slagter   Moerdijk (67 jaar lid)
Dhr. Th.J. Centen  Duiven (55 jaar lid)
Dhr. A.L.A. Wennekes  Heveadorp ( 29 jaar lid)

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Uitnodiging voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
op 19 APRIL 2016

Aanvang vergadering: 9.30  (Ontvangst vanaf 9.00 uur)

Locatie: 
Hotel Houten (van der Valk) 

Tel: 030 – 634 68 00
Hoofdveste 25, 3992 DH  HOUTEN

Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/

Aanmelden via 
info@vpwnet.com

Na aanmelding ontvangt u 4 weken voor de vergadering de stukken

Dit jaar vergaderen we van 9.30 tot 12.30 uur.
De ALV wordt afgesloten met een aperitief en een gezamenlijke lunch.

Redactieleden gezocht 

Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat voor onderwerpen aandacht krijgen in ons blad en op welke manier? Wil je 
betrokken zijn bij journalistieke producties en vormgeving? Voor de redactie van VPW-nieuws zijn we op zoek naar 
nieuwe leden. Kom kennismaken met de redactie! Schrijfervaring en redactionele ervaring zijn niet noodzakelijk, wel 
enthousiasme en inzet.
 
Wat verwachten we van je?
Als redactielid breng je ideeën in en bepaal je, samen met andere redactieleden, wat de inhoud van het nieuwe num-
mer gaat worden. Vervolgens ga je zelf aan de slag en creëer je jouw eigen artikel. Je krijgt daarbij steun van onze 
eindredacteur en jouw artikel wordt visueel versterkt door foto’s en cartoons. Je leest de artikelen van de andere 
redactieleden, let op taalgebruik en helderheid en beslist mee over het redactiebeleid. Bovendien breng jij binnen dit 
alles ook jouw eigen persoonlijkheid in. 
 
Waarom meedoen?
Als redacteur zit je bovenop de laatste ontwikkelingen in jouw werk, raak je goed geïnformeerd, doe je leuke en in-
teressante contacten op en heb je de kans om je pen te laten ‘horen’. Als redactielid van VPW-nieuws heb je jaarlijks 
recht op 208 uren vakbondsverlof en een fatsoenlijke reiskostenvergoeding. Wil je een keer kennismaken of heb je 
behoefte aan meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@vpwnet.com.
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Artikel
Wegverkeersleider en moeder: 
interview met Linda Tillemans 

Door: Jacques van Kesteren

“De opa’s en oma’s heb je hard nodig.”

Ze is wegverkeersleider en moeder van een kleuter en een 
peuter. Ze werkt op onregelmatige tijden en draait mee in 
de nachtdiensten. Om ook het gezin draaiend te houden 
moet ze veel puzzelen, regelen en organiseren. Linda 
Tillemans: “Terwijl ik daar eigenlijk geen tijd voor heb.”

Of ik meteen de centrale wil zien? Ja, ik wil wel. De foto’s 
en filmpjes van de centrale op internet hadden al zoveel 
indruk gemaakt dat ik eigenlijk niet kan wachten. Dus lopen 
we, met de jas nog aan, een gang door, passeren een paar 
dikke doorzichtige deuren en eindigen in een glazen huis. 
Dit is de bezoekersruimte. Hier heb je een vrij uitzicht op de 
verkeerscentrale Helmond. De tientallen beeldschermen, 
hoog opgetast, tonen rechtstreekse beelden van de 
verschillende snelwegen en provinciale wegen in Zuid-
Nederland. Omdat de wegverkeersleiders zich goed 
moeten kunnen concentreren is het niet toegestaan de 
zaal zomaar te betreden. En doordat zoveel mensen deze 
centrale willen zien is er een bezoekersruimte ingericht, 
vertelt Linda Tillemans. Ook Koning Willem Alexander is 
geweest. Maar toen was ik er niet, zegt ze. Later vertelt ze 
dat ze er helaas ook niet was toen vorig jaar augustus op 
de A2 bij Vught de snelwegbaby werd geboren! 

De in maart 2015 jaar in gebruik genomen verkeerscentrale, 
en de daarbij horende Innovatiecentrale, is gevestigd op 
de High Tech Automotive Campus in Helmond. Linda licht 

toe dat in de Innovatiecentrale ideeën worden bedacht om 
het verkeer slimmer te laten doorstromen. Een voorbeeld 
is het experiment voor een app tegen spookfiles op de 
A58. De centrale is uniek in Europa.

Stil geraas
De wegverkeersleiders zitten achter hun desk en houden 
de beelden nauwlettend in de gaten. “In de centrale werk 
je echt 8 uur achtereen. Officieel hebben we geen pauze. 
We eten aan de desk. Je mag er niet van af. Als het druk 
is wacht je met eten of naar het toilet gaan, tenzij je 
hoognodig moet.” Omdat Linda een streepje voor heeft en 
er nergens verkeer stilstaat mogen we even de zaal in. Het 
dikke tapijt en de serene sfeer vallen op. Op de monitoren 
raast het  verkeer voort maar je hoort het niet! Linda wijst 
op de Zeeuwse Vlaketunnel en de Moerdijkbrug. Daar rijdt 
het lekker door. Gelukkig geen spookrijder te zien en er zit 
ook geen zwaan op de vluchtstrook. 

Bij noodgevallen schakelen de wegverkeersleiders de 
hulpdiensten in. “Als wij cameragebied hebben, zijn wij 
als eerste ter plaatse. Wij kijken wat er aan de hand is 
en geven onze informatie door aan de politie en onze 
weginspecteur. En dan zie je wel eens gewonde mensen, 
of dode mensen. Ja, natuurlijk, die ernstige dingen blijven 
je wel bij. Ik vind het ook naar als dieren op de snelweg 
lopen. Ik hoop altijd maar dat ze op tijd gevangen worden. 
Ook voor de automobilist want een dier zoals bijvoorbeeld 
een zwaan wil je echt niet tegen je auto hebben.”
Vandaag heeft Linda dagdienst. Dan zit zij niet in de centrale 
maar doet werk achter een bureau in de kantoortuin. Ze 
houdt zich dan onder meer bezig met het actueel houden 
van omleidingroutes. 

Linda Tillemans 

Geboren: 28 februari 1976 in Roermond
Woonplaats: Meijel (L)
Burgerlijke staat: getrouwd met Richard. Zij 
hebben een dochter van bijna 5, Ymke, en een 
pleegdochter van 17 maanden, Chelsey.

Opleidingen: Mavo, MTS (motorvoertuigentechniek 
en bedrijfsmanagement)

Loopbaan: 
Sinds 2010 wegverkeersleider bij Rijkswaterstaat; 
daarvoor diverse banen, o.a. in autobranche.

Gaaf: hardrockband System of a Down en de band 
Rowwen Hèze. 
Lijfspreuk: het leven is geen krentenbol.
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Jongensdingen
Linda Tillemans had geen meisjesdroom. Integendeel, ze 
hield van jongensdingen. Sleutelen aan haar brommer, 
opvoeren en zo, dat was pas leuk. Ze had geen idee 
wat ze later wilde worden. Stewardess, of een ander 
typisch vrouwenberoep, in ieder geval niet. “Ik zou 
het verschrikkelijk gevonden hebben als ik naar een 
meidenschool had gemoeten.” Het logische gevolg was 
een  opleiding in de motorvoertuigentechniek. “Ik heb zo’n 
vier  jaar aan auto’s gesleuteld. Dat vond ik best wel gaaf 
maar ik dacht toen al wel dat ik dat niet mijn hele leven 
zou blijven doen. Ik wilde meer.”

Er volgden banen bij o.a. een Fiat-dealer, een 
automaterialenhandel en een distributiecentrum. 
Tot iemand haar attendeerde op een vacature bij de 
verkeerscentrale Helmond van Rijkswaterstaat. Daar 
zochten ze nog een wegverkeersleider. In 2010 heeft zij 
met succes gesolliciteerd. Linda vindt het een spannende 
en leuke baan. “Het leuke is dat je niet weet wat de dag 
brengt. Je kan een hele rustige dienst hebben van acht 
uur lang, maar het kan ook zo beginnen dat je eerste kop 
thee bij het einde van de dienst nog naast je staat, koud. 
Zo druk is het dan. Ja, het is hollen of stilstaan en dat trekt 
me wel. Flink werken.” En als er veel files staan? “Nou, dat 
noemen wij juist een leuke dienst”, lacht ze vrolijk. 

Geen populaire baan
De huidige reorganisatie bij Rijkswaterstaat gaat 
aan de wegverkeersleiders voorbij. Er staan 
geen banen op de tocht. Volgens Linda komt 
dit doordat er maar weinig mensen zijn die dit 
werk willen doen. “Ik ben  nooit bang geweest 
dat ik mijn baan zou verliezen. Het is geen 
populaire baan. Je geeft veel vrijheid op. Je 
moet in de weekeinden werken, in de nacht, of 
op feestdagen. De gewone ambtenaar, die van 8 
tot 5 werkt, is elke feestdag vrij. Ik kan me goed 
voorstellen dat mensen niet onregelmatig willen 
werken.” 
De moeder van Ymke van 5 en van Chelsey van 17 
maanden heeft een werkweek van 28 uren. Het 
moederschap combineren met onregelmatige 
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werktijden blijkt telkens weer 
een hele puzzel.  “Voordat ik weg 
kan moet ik steeds veel regelen. 
Ik ben blij met de opa’s en de 
oma’s. Die heb je hard nodig. 
En de kinderopvang natuurlijk. 
Gelukkig is het werk van mijn 
man flexibel. Hij kan wat later 
beginnen als ik vroege dienst 
heb, want dan moet ik al om half 
zeven in de verkeerscentrale zijn 
en dan is de kinderopvang nog 
niet open. Op zo’n dag brengt 
Richard de kinderen weg en gaat 
daarna werken.”

Minder werken 
De aankondiging, dat zij minder 
uren wilde werken omdat zij in 
verwachting was van Ymke, viel 
aanvankelijk niet bij iedereen in 
goede aarde. Linda: “In het begin 
was de sfeer zoiets van: minder 
werken, wie doet dat nou. Dat kan helemaal niet. Maar ja, ik hield mijn poot stijf: ‘Ik word moeder en ik ga minder 
werken’, zei ik. Gelukkig heb ik een teamleider die open staat voor moeders die minder willen werken.” 
Na de geboorte van Ymke heeft Linda nog een halfjaar voltijd gewerkt. “Dat was best wel zwaar. Toevallig liep bij mij 
de borstvoeding niet zo. Anders was dat ook weer een probleem geweest. Want ga maar eens kolven als je achter de 
beeldschermen zit. Kijk, de regels kunnen wel bedacht zijn maar die moeten ook uitvoerbaar zijn. Als we de werktijden 
stipt op mijn bordje leggen kan ik niet naar de kolfruimte. Ik ben dan namelijk niet op mijn plek en als al mijn andere 
collega’s druk zijn kan niemand mijn gebied in de gaten houden. Gelukkig hoefde ik niet te kolven maar ik heb me toen 
wel zorgen gemaakt hoe dat dan zou moeten.” 

Nachtdiensten
De wegverkeersleider/moeder vertelt hoe een dag er uit ziet waar een nachtdienst in zit. “Als ik ’s morgens om zeven 
uur thuiskom heeft Richard de kinderen zover dat ik ze naar het kinderdagverblijf kan brengen. Ik ga slapen en zorg dat 
ik om kwart over drie weer bij de school ben om de kinderen op te halen. Vervolgens begint het gewone gezinsleven, 
de boodschappen halen, de was in de machine stoppen, koken en poetsen. Om zeven uur ’s avonds gaat de eerste 
naar bed en om acht uur de tweede. Tot slot kan ik een uurtje even niks doen voordat ik vertrek voor de volgende 
nachtdienst. Het aantal nachtdiensten dat je achterelkaar moet doen wisselt van twee tot vier. Je mag vrijwillig ook vijf 
nachtdiensten achterelkaar draaien, maar daar begin ik niet aan. Natuurlijk weet ik dat nachtdiensten er in dit beroep 
bijhoren. Maar soms zou het allemaal wel wat makkelijker gemaakt kunnen worden.” 

Agenda onmisbaar
“Als ik alleen was met mijn man maakt het niet uit of ik na een nachtdienst de hele dag in bed lig. Maar met de kinderen 
is dat natuurlijk anders. Ik ben steeds bezig met organiseren terwijl ik daar eigenlijk geen tijd voor heb. Ik heb echt 
mijn slaap nodig als ik nachtdienst heb gehad. Ik moet minstens acht uur slapen en meestal gaat dat niet. De komende 
maand heb ik 8 nachtdiensten. Dat wordt weer een hele toer om de planning rond te krijgen. Want thuis gaat ook alles 
door: Ymke naar judo brengen, met vriendinnen wat drinken, Chelsey één keer in de week naar haar ouders brengen, 
af en toe met Richard de kroeg in en twee keer in de week een rondje hardlopen, ik noem zomaar een paar dingen. Ik 
heb echt een agenda nodig omdat ik anders niet kan onthouden welke opvang ik heb geregeld en met wie de sociale 
afspraken. Ja, als ik wil kan ik best wel nachtdiensten met een collega wegruilen. Maar ik doe dat liever niet. Dat levert 
ook weer druk op omdat ik dan nog meer moet regelen en plannen.” 

Vrouwendingen
Aan een brommer rommelt ze niet meer. Als ze nu onder de motorkap van haar auto kijkt staat ze met twee linkerhanden. 
Ook het opbouwen van de carnavalswagen laat zij over aan de mannen. Geen jongensdingen meer. Ze is handig 
met naald en draad. Vrouwendingen. Ze haakt een deken voor haar dochter en naait jurken en pakken voor de 
carnavalsoptocht in Kieveloeёte Riek. 
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Vraag & Antwoord
Hoe combineer ik langer durende zorg voor mijn kind of ouder met mijn werk?
Per 01-01-2015 geldt de wet “Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden”. Hierin 
staan een aantal maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker 
te maken. Zo kan je makkelijker langdurig zorgverlof opnemen.

Hoe lang duurt het langdurend zorgverlof? 
Je kunt per jaar maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Stel je werkt 36 uur per week: 
dan kan je dus per jaar 216 uur langdurend zorgverlof opnemen. 

Word je salaris doorbetaald bij langdurend zorgverlof? 
Nee helaas niet. Langdurend zorgverlof is dus onbetaald verlof. 

Hoe vraag je langdurend zorgverlof aan? 
Je vraagt dit schriftelijk aan bij je werkgever. Geef daarbij aan, de reden van je verlof, de persoon voor wie je gaat 
zorgen, wanneer je voor het eerst verlof wilt opnemen, hoeveel uur je wilt gaan opnemen en voor hoe lang. 

Kan je werkgever je verzoek weigeren?
Ja, dat kan. Maar alleen als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Is jouw zorgverlof 
begonnen, dan mag je werkgever dit niet meer stoppen. 

Voor wie kun je verlof opnemen? 
Je kunt zorgverlof opnemen voor: 
• je kind, partner en ouders;
• je grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
• andere huisgenoten dan je kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende 

tante);
• mensen met wie je een sociale relatie hebt (bijvoorbeeld een buurvrouw of 

vriend) en die van je hulp afhankelijk zijn. 

Waarvoor kun je verlof opnemen?
Vóór 1 juli 2015 kon je langdurend zorgverlof uitsluitend opnemen voor zorg in 
verband met een levensbedreigende ziekte. Na deze datum kun je ook langdurend 
zorgverlof opnemen in verband met de ‘noodzakelijke’ zorg voor zieken en 
hulpbehoevenden. 

Wat wordt bedoeld met ‘noodzakelijke’ zorg? 
Hiermee wordt gedoeld op het feit dat het verlof alleen kan worden verleend als 
het nodig is dat jij onder werktijd deze zorg verleent. 

Wat wordt verstaan onder ‘hulpbehoevend’?
De wet zegt: ‘De toestand van een persoon waardoor deze ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen of opvang hulp nodig heeft die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden en die de 
gebruikelijke hulp overstijgt.’ Kortom, er moet dus sprake zijn van meer hulp (in zwaarte, duur of intensiteit ) dan de 
gebruikelijke hulp.

Marianne Wendt
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Salaris 2016: Wat verandert er?
Per 1 januari zijn er hoofdzakelijk 3 oorzaken die van 
invloed zijn op uw netto salaris. 
Dat zijn de: 
• algemene salarisverhoging voor rijksambtenaren;
• aanpassing van de fiscale tarieven;
• aanpassing van de pensioenpremies.

Salarisverhoging
In de CAO Rijk 2015-2016 is afgesproken dat de salarissen 
van de rijksambtenaren per 1 januari 2016 met 3% 
worden verhoogd. Als gevolg daarvan wordt ook een 
aantal rijksbrede toe(s)lagen en vergoedingen aangepast.

Fiscale tarieven
Voor zowel het maandsalaris als voor incidentele 
beloningen, zoals de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering 
en overwerkvergoeding, zijn de tarieven voor de inhouding 
van de loonheffing aangepast.
Omdat het Belastingplan 2016 laat in het jaar 2015 
is afgerond, zijn de tabellen en rekenregels niet tijdig 
aangepast aan de nadere afspraken. Daarom zullen 
de tabellen per 1 april opnieuw worden aangepast. 
Dat betekent voor de meeste werknemers een geringe 
verlaging van het netto salaris vanaf april.

Pensioenpremies
Als gevolg van de veranderingen in het ABP-pensioen, 
zijn de pensioenpremies voor het ouderdomspensioen en 

nabestaandenpensioen verlaagd. Zie voor meer informatie 
het eerdere nieuwsbericht: Pensioenpremie omlaag in 
2016.
De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen 
is enigszins verhoogd.
Het ABP voert naar verwachting een verhoging van de 
pensioenpremies door per 1 april van 1%. Het bestuur van 
het ABP zal eind januari hierover een beslissing nemen. 
Daarover leest u op Rijksportaal Personeel.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw netto 
salaris?
In de onderstaande grafieken kunt u het positieve effect 
zien van de wijzigingen per 1 januari 2016. Grafiek 1 
laat de netto stijging van uw salaris zien zonder de 3% 
salarisverhoging.

Partnerpluspensioen
Vanaf 1 januari 2016 kan er geen premie meer worden 
ingelegd voor Partnerpluspensioen. Het stoppen van de 
premie-inhouding betekent dus ook een hoger netto salaris 
voor iedereen die vóór 1 januari 2016 premies inlegde voor 
het Partnerpluspensioen.

Meer informatie?
Op Rijksportaal Personeel vindt u alle wijzigingen in de 
berekeningsgegevens voor uw salaris:
• Salarisstrook 2016 met toelichting
• Salarisbedragen per 1 januari 2016
• Berekeningsgegevens loonheffing en premies met 

ingang van 1 januari 2016
• Salarisstrook en jaaropgave
• Betaaldata 2016
• Lijst met aangepaste rijksbrede vergoedingen en 

toe(s)lagen
• Uw arbeidsvoorwaarden: wat verandert er per 1 

januari 2016?

Grafiek 1. Netto vooruitgang in euro per 1 januari 2016 ten opzichte 
van december 2015 zonder 3% salarisverhoging
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Grafiek 2. Netto vooruitgang in euro per 1 januari 2016 ten opzichte 
van december 2015 met 3% salarisverhoging

EU-voorzitterschap: 
Rutte in Europees Parlement

In een toespraak voor de plenaire vergadering 
heeft minister-president de prioriteiten van het 
Nederlandse EU-voorzitterschap uiteen gezet. 

Toespraak plenaire vergadering
De voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz, 
ontving de minister-president en minister Koenders in 
de ochtend. Na het ondertekenen van het gastenboek 
sprak Rutte de pleinaire vergadering toe. Daarna ging 
de premier in gesprek met de leden van het Europees 
Parlement. Het bezoek eindigde met een lunchbijeenkomst 
met voorzitter Schulz. De toespraak (Engelstalig) is na te 
lezen op Rijksoverheid.nl.

Groot en complex
Rutte sprak over Europa als een groot, gezamenlijk en 
complex project dat alleen stap voor stap verder komt. 'In 
die traditie zullen we ook het Nederlandse voorzitterschap 
invullen. De traditie van samenwerking die iets toevoegt 
aan wat landen alleen kunnen bereiken', aldus de 
minister-president. Rutte voegde daaraan toe dat hij met 
overtuiging en vasthoudendheid, maar ook pragmatisch 
en realistisch naar resultaat toe wil werken.

De vluchtelingencrisis in Europa
Er zal de komende maanden veel tijd en energie uitgaan 
naar de vluchtelingencrisis. Nederland zal daar als 
voorzitter ook maximaal ruimte voor scheppen. 'Het is 
cruciaal dat de afspraken die eind vorig jaar met Turkije 
werden gemaakt, voortvarend worden uitgevoerd, om de 
druk op onze buitengrenzen te verlichten. Het is cruciaal 
dat er een humanitair alternatief komt in de vorm van 
veilige opvang in de regio voor de levensgevaarlijke 
overtochten in wrakke bootjes', zei Rutte.

Innovatieve groei en meer banen
Een belangrijke doelstelling van het Nederlandse 
voorzitterschap is ook dat alle lopende initiatieven 
voor innovatieve groei en meer banen verder gebracht 
worden. Rutte zei dat het belangrijk is dat de kansen die 
er nog liggen op de interne markt aangegrepen moeten 
worden. 'De kansen die er liggen voor het versteken van 
de interne markt kan miljoenen nieuwe banen opleveren 
in Europa', aldus Rutte.

Toekomst van de Europese instellingen
Rutte ziet dat er steeds meer consensus ontstaat dat de EU 
zich moet focussen op die terreinen waar samenwerking 
de enige optie is, zoals het migratievraagstuk, de interne 
markt en het verminderen van belemmerende regels voor 
mensen en bedrijven. Het Nederlandse voorzitterschap 
onderschrijft de prioriteiten en het werkprogramma van 
de Europese Commissie, die op deze uitgangspunten 
zijn gebouwd. ‘Wat we niet moeten doen is het gesprek 
versmallen tot de vraag over meer of minder Europa. Het 
gaat om een beter Europa, dat het beste doet en het 
meest bereikt voor de mensen’, zie de minister-president.

Prioriteiten voorzitterschap
Als voorzitter van de Raad van de Europese Unie 
vertegenwoordigt Nederland de Raad tijdens de plenaire 
vergadering van het Europees Parlement. Het is traditie 
dat de regeringsleider bij de start van het voorzitterschap 
in het Europees Parlement spreekt over de prioriteiten 
van het voorzitterschap.

Samenstelling: redactie rijksbreed nieuws
Bronnen: Rijksoverheid.nl, EU2016.nl
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OR-artikelen
Nieuw onderzoek SER naar OR-scholing

Binnenkort start de Sociaal Economische Raas (SER) een nieuw 
onderzoek naar scholing van OR-leden. Het onderzoek richt zich 
op de periode na de wijziging van de WOR in 2013. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door ITS Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoek gaat over het gebruik van scholing en vorming 
sinds de wijziging van de WOR in 2013, waarbij de heffing scho-
ling en vorming OR-leden werd afgeschaft. Ook zal worden on-
derzocht wat de toekomstige behoefte is aan scholing en vor-
ming. Verder moet het onderzoek informatie opleveren over de 
ontwikkelingen in werkvormen en de bijdrage die scholing levert 
aan de kwaliteit van het OR-werk.

Het onderzoek bestaat uit een online enquête onder medezeg-
genschapsorganen. Deze wordt later gevolgd door een telefoni-
sche enquête. Ook wordt er een online enquête gedaan onder 
bestuurders.

In 2014 deed de SER ook al onderzoek naar scholing van OR-
leden na de afschaffing van de WOR-heffing. Dit onderzoek bestond uit een internetenquête. Er kwam kritiek op dit 
onderzoek. Zo zou het onderzoek niet representatief zijn en zou de responstijd niet goed zijn.
De resultaten van het nieuwe onderzoek worden in de zomer van 2016 bekendgemaakt.

Bron: Redactie ORnet, 4 februari 2016

Herbenoeming bestuurder

Betreft het adviesrecht in artikel 30 van de WOR ook de herbenoeming of verlenging van de termijn van de bestuurder?
Uit de toelichting bij de totstandkoming van artikel 30, WOR blijkt dat het adviesrecht over dit onderwerp aan de onder-
nemingsraad wordt toegekend omdat de bestuurder in belangrijke mate de gang van zaken, de werkverhoudingen en 
de sfeer in de onderneming bepaalt. Dat is van grote betekenis voor de werknemers, maar ook voor de ondernemings-
raad, aangezien de bestuurder de overlegpartner van de ondernemingsraad is. Over herbenoemingen of verlengingen 
laat de WOR zich niet expliciet uit, evenmin komt dit aspect aan de orde in de wetsgeschiedenis of jurisprudentie. Maar 
de tekst van artikel 30, WOR biedt wel aanknopingspunten, zie lid 1:
• ‘De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door 

hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van de bestuurder van de onderneming.’
• Op grond van de wettekst heeft de onderne-
mingsraad dus een adviesrecht bij elk voorgenomen 
besluit tot benoeming van de bestuurder. De herbe-
noeming of verlenging van de termijn van benoeming 
vergt een besluit hierover van de ondernemer. Herbe-
noeming of verlenging is in feite opnieuw benoemen.
• Gelet op de wettekst (waarin het woord ‘elk’ 
voorkomt) en de ratio van het adviesrecht in aanmer-
king nemend (het gaat om een functionaris die van 
grote betekenis is voor het personeel en de onderne-
mingsraad) ligt het voor de hand om bij herbenoeming 
of verlenging de ondernemingsraad adviesrecht toe te 
kennen.

Bron: Redactie ORnet, 3 februari 2016  

Foto: Pixabay
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Voorbeeldreglement OR in het Engels

Voor (multinationale) ondernemingen is het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden nu ook in het Engels beschikbaar 
meldt de SER. Hierin zijn wetswijzigingen meegenomen en ook een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Een Ondernemingsraad is verplicht een reglement 
te maken waarin regels staan over een correcte 
verloop van de OR-verkiezing en regels voor een 
goede werkwijze van de OR. Het Voorbeeldregle-
ment biedt suggesties voor Ondernemingsraden 
om dit reglement op te stellen. Voorheen was deze 
alleen in het Nederlands beschikbaar, vanaf nu ook 
in het Engels.

Het reglement is opgesteld door de SER-Commis-
sie Bevordering Medezeggenschap en is gratis te 
downloaden via de site van de SER.

Bron: Redactie ORnet, 29 januari 2016 

OR krijgt meer recht bij wijzigen pensioenregeling

Werknemers kunnen via de ondernemingsraad meer invloed uitoefenen op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk 
het recht om wel of niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling. Staatssecretaris Klijnsma heeft 
een wetsvoorstel dat dit moet regelen eind december 2015 naar de 
Tweede Kamer gestuurd.

Tot nu toe had de OR alleen instemmingsrecht wanneer een werkge-
ver een pensioenregeling wilde opstellen of beëindigen. In het nieuwe 
wetsvoorstel moet de OR ook instemmingsrecht hebben wanneer een 
werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Dit instemmingsrecht 
geldt alleen wanneer er nog geen afspraken zijn gemaakt over de 
pensioenen in een cao.

‘Werkgevers en werk-
nemers zijn samen 
verantwoordelijk voor 
de inhoud van de ar-
beidsvoorwaarde pen-
sioen. Het is daarom 
logisch dat de OR van 
een ondernemingspen-
sioenfonds ook instem-
mingsrecht heeft over 
de wijzigingen daarin’, 
aldus staatssecretaris 
Klijnsma.

Daarnaast heeft de OR ook instemmingsrecht wanneer het een buiten-
landse pensioenuitvoerder betreft, omdat er dan gevolgen kunnen zijn 
voor de arbeidsvoorwaarden. Bij Nederlandse pensioenuitvoerders is de 
werkgever verantwoordelijk voor de keuze.

Bron: Rijksoverheid.
Redactie ORnet, 6 januari 2016 
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Ingezonden brief

Beste VPW,
 
Wat ik kwijt wil is het volgende, ik was in september 2 dagen ziek. Dit heb ik meteen aan mijn teamleider gemeld en ook aan 
mijn planner. Dus dit was oké, maar ik was na twee dagen al weer aan het werk, heb dit ook gemeld aan dezelfde mensen.
Maar toen mijn salaris van november kwam, was mijn vaste woon-werkverkeer vergoeding in gehouden. Ik ben toen gaan 
bellen met P-Direct. Die meneer zei tegen mij dat ik nog ziek gemeld  stond in P-Direct en na 2 maanden stopt dan automatisch 
je woon werkverkeer vergoeding. Hij zei dat dit veel voor kwam, ik was niet de enige die dat overkwam. Het probleem is dat de 
teamleiders niet op tijd terugkoppelen naar P-direckt dat een medewerker weer hersteld is, dus dan blijf je onnodig als “ziek” 
in het systeem staan.
In het SAP stond het wel goed volgens mijn planner. Ik heb toen gelijk contact met mijn teamleider gezocht en zij heeft toch 
alles goed gekregen.
Dit vind ik een punt van aandacht, want het zorgt voor allerlei problemen die niet nodig zijn, als dat beter geregeld kan worden.
Kunnen jullie daarin misschien voor wat ons betekenen? Weet je, wij hebben bijna elk jaar of binnen het jaar een andere 
teamleider en die weten dit dan misschien niet, dus dat schiet ook niet op.
 
Alvast bedankt!
 
MVG, Johan de Bont

Deze brief kwam onlangs bij de VPW binnen.
Inderdaad goed dat een lid aandacht vraagt voor dit probleem, want hij is niet de enige.

Het ziek melden (of ziekteverlof vragen zoals dat in het verzuimprotocol staat) doe je bij je teamleider en als je in 
roosterdienst werkt ook bij de planner. Je leidinggevende, of de managementondersteuner, dient dit in P-direct te 
verwerken. Bij roostermedewerkers wordt de ziekmelding door de planner in SAP Shift Planning verwerkt.
Dezelfde procedure dient gevolgd te worden bij beter melden. Dit doe je bij je leidinggevende die de verantwoordelijkheid 
heeft om dit zelf of door een managementondersteuner in P-direct te (laten) verwerken. Voor een medewerker in 
roosterdienst geldt dat die zijn herstelmelding ook bij de planner moet doen, zodat de planner dit weer in SAP Shift 
Planning kan verwerken.
Controleer ook altijd zelf even of je betermelding goed verwerkt is in P-direct.

Als je ziek bent stopt na twee maanden de woon-werkvergoeding. Als je hersteld bent moet je normaal gesproken zelf 
die woon-werkvergoeding weer aanvragen, maar in dit geval was er sprake van nalatigheid van de teamleidster en heeft 
zij het dus gecorrigeerd.
Wat je ook uit voorgaande brief kunt opmaken is dat je in het ene systeem (P-direct) ziek kunt staan, terwijl je in het 
andere systeem (SAP Shift Planning) al als beter gemeld staat. Er volgt wel een melding aan de degene die bij HR de 
verzuimregistraties bijhoudt, maar dan is er enige tijd overheen gegaan.

Het ziek of beter melden van een medewerker staat genoteerd ‘per’ de dag dat zich dit voordoet. Dus als een medewerker 
bijvoorbeeld op zijn roostervrije dag, woensdag, weer beter is en hij meldt zich de volgende dag op kantoor beter, dan 
registreert de HRO-verzuim de betermelding  per woensdag in het P-Direkt portaal. Hetzelfde geldt als een medewerker 
in het weekend beter wordt en dit de maandag daarop meldt.

Dus indien de medewerker een werkrooster 
maandag tot en met vrijdag heeft en zich na 
het weekend beter meldt dan is het advies 
om vrijdag als laatste ziektedag te registreren 
aangezien dit de laatste reguliere werkdag was.
De beleidsregel van I&M is om een medewerker 
pas ziek te melden als de medewerker een 
volledige werkdag ziek is. Dit is belangrijk om - 
in het kader van de wet Poortwachter - het 
moment van ‘52 weken ziek’ te kunnen bepalen.
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Interview   

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Hans Peters - 50 jaar lid VPW

Op een druilerige dag in december reed ik richting Reuver, voor mij een klein eindje rijden. 
Toen ik daar aankwam werd ik ook hier weer allerhartelijkst ontvangen met een lekker kopje 
koffie en een stukje Limburgse vlaai.

Het gesprek kwam al snel opgang. Hans was als jonge-
man op 10 september 1959 bij de Koninklijke Marine in 
dienst getreden. Daar heeft hij 6,5 jaar gewerkt. Hij is 
toen bij de Rijkswaterstaat in dienst getreden als reser-
ve motorschipper. Dit was op 10 februari 1966. Dit werk 
heeft hij tot 1992 gedaan. Dagelijks voer hij met een ba-
kenmeester in een bakenboot tussen Lottum en Neer.  Op 
1 maart 1992 is hij als sluismeester begonnen in Maas-
bracht, maar in juli van dat zelfde jaar werd hij overge-
plaatst naar sluis Born.
Op 8 april 1996 is hij benoemd als sluismeester in Belfeld, 
dat was wat dichter bij huis. 
Op 1 oktober 1996, in de laatste periode van zijn carrière, 
is hij benoemd tot Nautisch Opzichter, waarbij hij toezicht 
had op het nautische gebeuren op de Maas tussen Roer-
mond en Sambeek. Hij voer toen met verschillende boten 
en reed ook geregeld met de dienstauto, omdat het vaak 
niet mogelijk was het hele traject te schouwen per boot. 
Op 10 januari 2000, na 40 dienstjaren, is hij gestopt met 
werken. Hans had geluk dat hij nog net in de regeling viel 
dat je met 40 dienstjaren met pensioen kon gaan.
 

Hans heeft vanaf 1956 in Reuver gewoond en is in 1967 getrouwd met zijn huidige vrouw, dat eens zijn buurmeisje was. 
Dus ver heeft hij niet hoeven zoeken en na zoveel jaar zie je ook dat het nog steeds goed zit. Ze hebben 3 dochters 
gekregen waarvan de laatste twee een tweeling is. Ze hebben 1 kleindochter die in Tilburg woont waar ze niet zo vaak
mee kunnen omgaan als ze wel graag zouden willen. Het is een sociaal gezin die veel doet voor de buurt en Hans zit op 
zijn 74ste jaar echt niet stil. Hij is beheerder van het parochiehuis in Reuver, voorzitter van buurtvereniging “Oost”. Dit 
is een zeer actieve buurtvereniging in Reuver, daarbij zit hij ook nog in het Kerkbestuur en in het bestuur van de
KKI: Keluarga Katolik Indonesia en in het Kernoverleg van de gemeente Reuver. Kortom genoeg activiteiten om zijn tijd 
te besteden. Bovendien werkt hij nog een morgen in de week als vrijwilliger in het ziekenhuis van Venlo. Hij brengt en 
haalt mensen van de parkeerplaats naar de ingang van het ziekenhuis met een zogenaamd golfkarretje. Tot voor kort 
een open karretje dus met slecht weer niet altijd even aangenaam. 
Tevens doet hij ook nog mee met een klussendienst waarbij men voor ouderen klusjes opknapt die zij zelf niet meer 
kunnen. Iets wat je in steeds meer plaatsen ziet opduiken maar dat in Reuver al goed op de rails staat.
 
Een van de grootste hobby’s van Hans is filmen van onder andere bruiloften en partijen en deze daarna monteren en 
bewerken en op een DVD zetten. Ook heeft hij heel veel films omgezet van super8 en video op DVD. Op de foto van 
Hans is op de achtergrond een deel van deze grote hobby te zien. 
In het verleden gingen ze graag op vakantie met oma en de tweeling in een bus naar Spanje. Ze vinden het een gezel-
lige en fijne manier om met vakantie te gaan.
Tot voor kort ging de schoonmoeder van Hans nog graag mee, maar ja als je zelf 74 bent is je schoonmoeder natuurlijk 
ook niet piepjong (95) meer en wordt het steeds moeilijker om een reis te ondernemen. Ze vinden het ook niet prettig 
meer om zo ver weg te gaan en hun moeder hier alleen achter te laten. Daarom gaan ze maar niet meer op vakantie.
 
Na nog wat over koetjes en kalfjes gesproken te hebben werd het hoogtijd om weer huiswaarts te gaan. Nog even een 
foto gemaakt en de oorkonde met bijbehorende presentjes uitgereikt te hebben maakte ik aanstalten om naar huis te 
gaan. In de gang nog wat mooie foto’s bekeken en er achter gekomen, dat Hans ooit ook nog een koninklijk lintje heeft 
ontvangen voor het werk dat hij voor de gemeenschap doet.
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