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Van de voorzitter
Het heeft even geduurd, maar het doet mij
deugt u weer te kunnen informeren over alle
bijzonderheden binnen onze vereniging VPW.
Zo hebben we ons de afgelopen maanden gebogen over
de statuten. Deze dateren uit 1997, zijn behoorlijk achterhaald
en passen niet meer in de huidige tijd. Bij het wijzigen van
de statuten kregen we de hulp van ons advocatenkantoor
Dijkgraaf en een notaris.
Met deze statutenwijziging zijn wij vorig jaar gestart en we
zijn nu zover dat we het resultaat aan u voor kunnen leggen.
Dat gebeurt niet zomaar. U heeft allemaal een exemplaar per
post thuis gestuurd gekregen en kunt er op 25 april over mee
praten. Ik roep dan ook een ieder op onze algemene leden
vergadering op 25 april in Houten te komen bezoeken (zie
pagina 6 en 7 voor de agenda en toelichting op de agenda).
Om ons op 25 april te kunnen ontdoen van de oude statuten zal
er voorafgaand aan de ALV een afdelingsvergadering moeten
worden gehouden. Dat is een vergadering van de afdeling die
de naam “Nederland Algemeen” draagt en alle leden zijn lid
van deze afdeling. Daarom wil ik U warm aanbevelen om deze
bijzondere afdelings- en ledenvergadering te komen bezoeken.
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In de bijgevoegde agenda van de Algemene vergadering
zijn ook de bestuursverkiezingen opgenomen. Ook hiervoor
vraag ik uw aandacht. Ikzelf heb besloten om mijn functie
als voorzitter neer te leggen en me niet meer herkiesbaar te
stellen. Het afgelopen jaar is er een behoorlijke aanslag op
mijn gezondheid gedaan waarvan ik nog herstellende ben. Ik
acht mij zelf niet meer in staat om uw VPW in de toekomst
te begeleiden. Dit valt mij zwaar, maar mijn besluit staat vast.
Ik wil mij richten op mijn herstel en daarnaast op mijn RWS
werkzaamheden en daar heb ik al mijn energie bij nodig.
In april zal ik mijn laatste behandeling moeten ondergaan en
is het nu nog niet bekend of ik bij de algemene vergadering
aanwezig kan zijn.
Ik wens u allen nu alvast veel wijsheid en een goede vergadering
toe.

Piet Voogt
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Servicepagina
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

Faciliteiten

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 bestuursvergadering 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.

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

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.

He

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 kunnen leden juridisch advies krijgen.

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 houdt de VPW haar Algemene ledenvergadering in het Van der Valk hotel
in Houten. Als u van plan bent om aanwezig te zijn, wilt u zich dan aanmelden via info@vpwnet.
com.
We sturen u dan 4 weken voor de vergadering de vergaderstukken toe.
Statuten
De vergadering op 25 april zal anders dan anders zijn. We beginnen die dag namelijk met een speciale afdelingsvergadering
omdat dit nodig is om de conceptstatuten te bespreken.
Op pagina 6 en 7 leest u hier meer over.
De statuten zijn met vliegende vaart vanuit ons eigen kantoor verstuurd. Nu zitten er exemplaren tussen waar het
kopieerapparaat vlekken op heeft achter gelaten. We laten het kopieerapparaat schoonmaken, maar omdat er haast
geboden is, hebben we niet kunnen voorkomen dat er minder mooie exemplaren verzonden zijn. Mijn excuses daarvoor!
Als het goed is heeft iedereen rond 28 februari een exemplaar van de conceptstatuten ontvangen. Mocht u geen exemplaar
hebben ontvangen, stuur dan even een mailtje naar de VPW, dan zorg ik dat dit recht gezet wordt.
Laatste nieuws rondom het kantoorpand
Zoals ik in het vorige VPW-nieuws al heb aangekondigd, gaat de VPW de huur van het huidige kantoorpand voortzetten,
maar we gaan in ruimte terug naar ongeveer de helft. Er is inmiddels al flink opgeruimd en veel weggegooid. Gedurende
de komende maanden zal er een wand geplaatst worden en gaan we de kasten, vergadertafel en stoelen verslepen.
Zodra alles klaar is, zullen we foto’s afdrukken in het VPW-nieuws.
Pensioenbewustzijn
Samen met de andere vakorganisaties binnen de sector Rijk van het Ambtenarencentrum gaan we een aantal
bijeenkomsten organiseren om het pensioenbewustzijn te vergroten.
Er leven zoveel vragen, die kunt u nu stellen aan deskundigen van het ABP. De bijeenkomsten worden gehouden van
12 t/m 16 juni in diverse plaatsen door het hele land. Nadere informatie volgt via onze website en het volgende VPWnieuws.
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 2017
Nieuwe leden
Dhr. W. Schrijver		
Mw. S. Daanen			
Mw. W.W.J.A. van Fessem
Dhr. J. Trompetter		
Dhr. J.C. Schoenmakers		

-

Oost-Nederland
VWM
VWM
Oost-Nederland
VWM

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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Afbouw regeling TOD, toelage onregelmatige dienst
In 2014 hebben de medewerkers in roosterdienst allemaal in de weekenden gewerkt met reservediensten, terwijl we
dit in 2015 niet meer gedaan hebben. Op zaterdagen en zondagen is de TOD 70% (BBRA art.17lid2), waardoor het
behoorlijk op kan lopen.
Nu staat in artikel 18 van het
BBRA:
Aan de ambtenaar wiens
bezoldiging, als gevolg van het
beëindigen of verminderen van
een toelage als bedoeld in artikel
17, een blijvende verlaging
ondergaat, welke tenminste
3% bedraagt van de som van
het salaris en een periodieke
toeslag, wordt een aflopende
toelage toegekend, mits hij
eerstgenoemde toelage, direct
voorafgaande aan het tijdstip van
vorenbedoelde beëindiging of
vermindering ervan, gedurende
ten minste 2 jaren zonder
wezenlijke onderbreking heeft
genoten.

Als je een afbouwtoelage aanvraagt, wordt dit berekend over de gelopen TOD, dus niet over het grondrooster.
Je moet voor de regeling wel al 2 jaar gewerkt hebben in onregelmatige dienst, anders kom je niet in aanmerking.
Wanneer je bij een andere overheid onregelmatig gewerkt hebt, kun je die tijd ook meenemen voor de overgangsregeling.
Aanvragen doe je zo:
Ga naar P-direckt en log in, dan kom je in HOME terecht, en dan ga je naar Financiën, vergoedingen declareren,
onregelmatige dienst.
Dan zie je bij “Onderwerp” staan “wat wilt u doen?”
Vink daar aan “aflopende toelage onregelmatige dienst”en vul de ingangsdatum in.
Vul ook de rest van het formulier in en zet bij de “opmerkingen” dat je graag een berekening wilt, en dan versturen.
Alles wordt in P-direct afgehandeld
en volledig automatisch.
Als je een aanvraag indient in
P-direct, dan zie je dezelfde dag nog
dat de aanvraag verwerkt is, dus
alles wordt automatisch berekend.
Je krijgt geen officieel besluit, maar
een berekening die in je salarisstrook
voor de volgende salaris betaling
komt te staan.
Let wel, het bedrag is voor iedereen
anders, dus het zou mogelijk kunnen
zijn dat je niet in aanmerking komt
en niets vergoed krijgt.
Mocht aanvraag in P-direct niet
lukken, omdat de gewenste periode
niet mogelijk is, neem dan contact op
met je vakbond VPW, dan helpen we
je met het schrijven van een verzoek
dat je vervolgens in kunt dienen.
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GECOMBINEERDE VERGADERING van de AFDELING VPW-ALGEMEEN en
ALGEMENE LEDEN VERGADERING VERENIGING VPW op 25 APRIL 2017
Locatie:
Route: 		
Tel: 		

Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/
030 – 634 68 00

Aanvangstijd van de vergadering van de afdeling VPW-algemeen: 9.30 uur
Aanvangstijd algemene ledenvergadering Vereniging VPW: 10.00 uur		
Vanaf 9.00 uur Koffie / Thee
1.

Opening Afdelingsvergadering
Korte uitleg van de situatie

2.

Benoeming bestuursleden afdeling “Nederland algemeen”, tevens afgevaardigden

3.

Benoeming stemuitbrenger

4.

Bespreking voorstel statutenwijziging

5.
Sluiting
_______________________________________________________________________
1.

Opening Algemene Ledenvergadering

2.

Vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen post

3.

Vaststellen notulen ALV VPW 19 april 2016

4.

Voorstel Integrale wijziging van de statuten, conform voorstel van het bestuur.

5.

Jaarverslag 2016 van de Vereniging VPW

6.

Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2016
Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2016
Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017

7.

Begroting 2017 en 2018
Financiële situatie nu en in de toekomst

8.

Beleid Bestuur VPW
Besluitenlijst 2016

9.

Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:		
Aftredend en niet herkiesbaar:		
Toetredend bestuurslid:			

10.

Mededelingen vanuit de diverse overlegorganen

11.

Opheffing Afdeling VPW-algemeen

12.

Rondvraag

13.

Huldigen jubilarissen

14.

Sluiting

12. 30 – 14.00 uur
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Lunch

Dhr. J.A.A.M van den Aker
Dhr. P. Voogt
Dhr. T. Gutteling

Toelichting op deze bijzondere agenda
Herziening van de statuten, het heeft even geduurd, maar nu is het zover…
In dit VPW-nieuws treft u een bijzondere agenda aan voor de komende Algemene Ledenvergadering die gehouden gaat
worden op dinsdag 25 april 2017. Dat heeft alles te maken met het aanpassen van de Statuten van de VPW.
In het verleden is al vaker gesproken over de Statuten van de VPW omdat deze sterk gedateerd zijn en gemoderniseerd
moesten worden. In de ALV zijn al eens voorstellen aan de leden voorgelegd en besproken. Tot een daadwerkelijke
herziening is het nooit gekomen, omdat er veel haken en ogen aan het hele proces zitten en omdat zich altijd weer
dringender zaken voordeden.
Toen het bestuur aan het bezien was of er overgegaan kon worden tot de aankoop van een kantoorpand werd wel
duidelijk dat herziening van de statuten geen uitstel meer duldde.
Hetgeen de herziening van de Statuten zo ingewikkeld maakt, is dat er in de Algemene Ledenvergadering over gestemd
moet worden door stemuitbrengers van de afdelingen.
In de loop van de afgelopen tiental jaren zijn de afdelingen een
voor een opgeheven totdat enkele jaren geleden de laatste afdeling
ophield te bestaan. Daarmee was een patstelling ontstaan.
We moesten de statuten aanpassen aan de ontstane situatie,
maar die situatie was zo gegroeid dat er niet gestemd kon worden
over de aanpassing van de statuten. We konden niet meer voor
of achteruit.
We hebben allereerst de hulp ingeroepen van onze advocaat
Jacques Dijkgraaf en vervolgens zijn we terecht gekomen bij
notaris Buiteman, beide zijn gevestigd in Den Haag. Uitgebreid
overleg volgde.
De meest praktische oplossing was om weer minimaal één
afdeling in het leven te roepen, met een afdelingsbestuur en een
stemuitbrenger.
Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens het Strategisch Overleg van 8
december 2016 heeft het bestuur een afdeling opgericht en een
aantal prominente (ere)leden bereid gevonden om zitting te
nemen in het afdelingsbestuur.
Dit afdelingsbestuur zal samen met alle op 25 april aanwezige leden een afdelingsvergadering houden en aldaar een
stemuitbrenger kiezen. Ook zullen de statuten in deze afdelingsvergadering worden besproken.
Vervolgens kan de afdelingsvergadering worden gesloten en zal de ALV worden geopend.
Tijdens deze ALV zullen dan de Statuten wederom aan de orde komen en kan er een definitief karakter aan gegeven
worden.
De in december jl. opgerichte afdeling kan aan het einde van de ALV weer opgeheven worden.
De statuten zijn dan zodanig aangepast dat in de toekomst de aanwezige leden allemaal hun stemrecht kunnen doen
gelden.
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Weet iedereen wat de bedrijfsarts
doet?
Voor werknemers betekent de nieuwe aanpak een betere
bescherming. Bij problemen met werkdruk of lawaai krijgt
de werkgever voortaan een advies om het probleem bij de
bron aan te pakken. Nu is het vaak nog zo dat elke betrokken
werknemer afzonderlijk een advies krijgt. Dat kan dan
gaan om bijvoorbeeld een cursus stressbestendigheid of
time management, of over het dragen van oordopjes.
In zijn sterkere positie kan de bedrijfsarts zo nodig de
Inspectie SZW inschakelen als de werkgever zijn adviezen
negeert. De werkgever loopt ook meer risico. Krijgt
hij deskundige adviezen waar hij vervolgens niet naar
handelt, dan kan hij daarop worden aangesproken. Dat
zal voornamelijk gebeuren als het genegeerde advies
aantoonbaar leidt tot verzuim of gezondheidsschade.

het UWV kan het second opinion-verzoek alleen van de
werknemer komen. Alleen een andere bedrijfsarts en, waar
van toepassing, andere arbodienst kunnen die uitvoeren.
De second opinion dient om onduidelijkheden weg te
nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en
oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het
werk. Er is daarom volgens de regering geen sprake van
overlap tussen deskundigenoordeel en second opinion.
De nieuwe Arbowet zal per 1 juli 2017 van kracht worden.
Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een
jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van
kracht blijven. Alle arbodiensten moeten echter voor 1 juli
2018 met alle werkgevers nieuwe contracten sluiten om te
voldoen aan de wet.
Bron: Arboportaal.nl

Vrije toegang: open spreekuur
Werknemers kunnen door de gewijzigde Arbowet weleens
vaker met de bedrijfsgeneesheer te maken krijgen. In de
vernieuwde Arbowet is namelijk geregeld dat werknemers
recht krijgen op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Zij
mogen bij hem langs gaan voor een persoonlijk consult,
ook en juist als zijn (nog) niet ziek zijn. Daarvoor kunnen
zij gebruikmaken van een open spreekuur op een
toegankelijke locatie.
Second opinion
Daarnaast is nieuw dat werknemers recht krijgen op een
second opinion van een tweede bedrijfsarts.
De bedrijfsarts honoreert het verzoek van een werknemer
om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten
zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als er geen enkele
grond voor bestaat of er herhaaldelijk onnodig gebruik
van is gemaakt. Anders dan het deskundigenoordeel van

•
•
•

•
•
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De belangrijkste wijzigingen:
Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, de bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats
kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de
eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten
met andere arbodienstverleners.
Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract
arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke
manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de
bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik
kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts
omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte
van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de
werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker
en diens positionering in de organisatie. Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten
medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij
aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te
nemen.

Langdurig ziek worden
Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar het kan
ons allemaal gebeuren. In het meest vervelende geval ben
je zo lang ziek dat de werkgever met je in gesprek gaat
over ontslag. In dat geval is het goed om te weten wat nu
de belangrijkste regels ten aanzien van ontslag wegens
ziekte zijn. In het ARAR is geregeld dat je kunt worden
ontslagen op grond van ongeschiktheid tot het verrichten
van arbeid wegens ziekte. Dit ontslag kan echter slechts
plaatsvinden indien er aan een aantal voorwaarden is
voldaan.
Voorwaarden
Er moet sprake zijn van ongeschiktheid tot het verrichten van
jouw arbeid wegens ziekte gedurende een ononderbroken
periode van twee jaar. Herstel van jouw ziekte mag niet
binnen een periode van zes maanden na de termijn van
twee jaar te verwachten zijn. Bovendien moet het bevoegd
gezag van oordeel zijn dat duurzame re-integratie in arbeid
die aansluit bij jouw benutbare mogelijkheden niet binnen
een redelijke termijn te verwachten is.
Het bevoegd gezag moet bij de beoordeling van het
verwachte herstel en duurzame re-integratie de uitslag van
de beoordeling door het UWV van de claim in het kader
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
betrekken. Beter gezegd: het UWV moet een beslissing
hebben genomen over de aanvraag om in aanmerking te
komen voor een WIA-uitkering.
Indien deze WIA-beoordeling door het UWV niet of langer
dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, vraagt het
bevoegd gezag aan het UWV een onderzoek te doen. Dit
onderzoek is geregeld in artikel 32, derde lid, van de Wet
SUWI. Het UWV zal dan op verzoek van de werkgever of

van de werknemer een onderzoek instellen en een oordeel
geven over de aanwezigheid van passende arbeid die de
zieke werknemer voor de werkgever in staat is te verrichten
of een antwoord geven op de vraag of de werkgever ten
aanzien van zijn zieke werknemer voldoende en geschikte
re-integratie-inspanningen heeft verricht.
De werkgever moet de beoordeling van de mogelijkheid van
duurzame re-integratie bezien vanuit de situatie kort voor
of ten tijde van de ontslagverlening en ook bezien op een
redelijke termijn daarna. Bovendien moeten voorschriften
betreffende het herplaatsingsonderzoek nauwgezet
worden nageleefd. Het onderzoek moet zorgvuldig worden
uitgevoerd, waarbij elke reële mogelijkheid tot herplaatsing
moet worden aangegrepen.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever.
Het is belangrijk dat als er binnen een jaar na de WIAbeoordeling van het UWV geen stappen door de werkgever
worden gezet richting ontslag, de werkgever het UWV
om een oordeel vraagt voordat de werkgever tot ontslag
kan overgaan. Als jij als werknemer geen gebruik hebt
gemaakt van de mogelijkheid tot heronderzoek bij het
UWV, kan dit er niet toe leiden dat jouw werkgever van
deze verplichting kan afzien.
Het bovenstaande is slechts een fractie van de regelgeving
ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Juist in situaties
waarin sprake is van langdurige ziekte, is het vaak prettig
als er iemand met jou meekijkt of alles goed verloopt.
Je hebt vaak al genoeg andere zaken aan je hoofd. Je
vakbond VPW kun je altijd benaderen en ook de juristen
van de VPW helpen je graag.
Bron: Dijkgraaf advocaten
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Vijf vragen over de normalisering van de ambtelijke rechtspositie
Eind 2016 is het voorstel om de rechtspositie van ambtenaren
te normaliseren aangenomen. Voorlopig verandert er nog
niets, de invoering ervan brengt enkele jaren voorbereiding
met zich mee. Maar wat ga je er straks wel van merken, als
de wet van kracht wordt? We gaan hier in op de vijf meest
gestelde vragen.
Op 8 november 2016 stemde de Eerste Kamer in met de
wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De vakbonden
waren het niet eens met het wetsvoorstel en gingen daarom
twee keer naar de rechter. De rechter heeft in eerste
instantie en in hoger beroep – op 17 november 2016 en 23
december2016 - de bonden in het ongelijk gesteld.
1. Ben ik straks nog ambtenaar?
Ja, als je in dienst bent van een overheidswerkgever, blijf
je ambtenaar, ook als over enkele jaren de nieuwe Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt
ingevoerd. Wel wordt het begrip ‘ambtenaar’ aangepast in de
Ambtenarenwet. Een ‘ambtenaar’ is straks ‘degene die een
arbeidsovereenkomst heeft met een overheidswerkgever’. De
Ambtenarenwet blijft dus bestaan, in gewijzigde vorm, en de
ambtenarenstatus blijft ook.
Overigens blijven we ambtenaren met een speciale status. In de nieuwe Ambtenarenwet zullen immers nog steeds
regels staan over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties
te melden.
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2. Ben ik straks nog beschermd tegen ontslag?
Ja. We vallen straks als ambtenaar onder het private ontslagrecht en ook daar zijn er voldoende waarborgen voor een
zorgvuldig proces en voor je rechtsbescherming als medewerker. In het private ontslagrecht is er een redelijke – in de
wet geregelde – aantoonbare goede reden voor ontslag vereist, net als nu in het ambtenarenrecht. Wie daarmee te
maken krijgt en het er niet mee eens is, kan net als nu juridische stappen zetten.
Het private ontslagrecht zit procedureel wel anders in elkaar. Stel dat je te maken krijgt met ontslag, dan moet je
werkgever in de meeste gevallen zijn voornemen om je te ontslaan eerst laten toetsen door het UWV of de kantonrechter.
Dit wordt de preventieve ontslagtoets genoemd. De werkgever kan je niet ontslaan zonder deze toets. Nu werkt dat
nog met een toets achteraf door het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een ontslagbesluit van de
werkgever.
3. Hoe zit het als ik het over zaken niet eens ben met mijn leidinggevende?
De verwachting is dat er afspraken komen over hoe geschillen kunnen worden opgelost, voordat er juridische stappen
nodig zijn . Met de vakbonden moet daarover nog worden overlegd. In CAO’s in de marktsector staan vaak ook dergelijke
afspraken opgenomen. In het uiterste geval kun je altijd naar de rechter.
4. Verandert er iets in mijn salaris of mijn andere arbeidsvoorwaarden?
Nee, je materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren, veranderen niet door de
nieuwe wet. Wat die materiële arbeidsvoorwaarden zijn, wordt straks net als nu, besproken en vastgesteld in het overleg
van werkgevers en vakbonden.
Bij onderhandelingen over een nieuwe CAO kunnen natuurlijk net als nu wel andere afspraken worden gemaakt.
5. Er komt straks een arbeidsovereenkomst in
plaats van een aanstellingsbesluit. Wat is het
verschil?
In de praktijk zijn de verschillen tussen een
aanstellingsbesluit en een arbeidsovereenkomst niet
zo groot. Formeel is een aanstelling eenzijdig en een
arbeidsovereenkomst tweezijdig. Nu word je door
je werkgever aangesteld, via een aanstellingsbesluit
dat alleen door de werkgever wordt getekend. Een
arbeidsovereenkomst is een tweezijdig contract, dat
zowel door de ambtenaar als de werkgever wordt
ondertekend. Hiermee geven beide partijen aan dat ze
instemmen.
Bron: Intranet RWS
Heb je nog vragen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
Dan kun je ze stellen aan de juridisch specialisten van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR|EC O&P).
Managers, HR-adviseurs en medewerkers kunnen bij deze specialisten terecht.
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OR-artikelen
OR benut kracht artikel 28 te weinig
Ondernemingsraden doen zichzelf tekort
door onvoldoende gebruik te maken van
artikel 28 van de WOR. Het artikel is een
‘onderbelicht’ maar belangrijk middel bij
het helpen creëren van een goed werkklimaat.
Dat zeggen trainers van het kennis- en
dienstencentrum arbeidszaken CAOP. Zij
voelden zich geroepen om het nut en de
toepassing van artikel 28 apart te beschrijven in een boek, getiteld ‘Papieren
tijger met potentie’.
Ondernemingsraden zien meestal als hun
kerntaak het geven van adviezen of het
instemmen met nieuw beleid. Maar de
grote kracht van een OR ligt in het stimuleren van bestaand beleid, zegt trainer en
adviseur Harry Hartmann van het CAOP.

Artikel 28
1. De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de
naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het
gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op
het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden
van de in de onderneming werkzame personen.
2. De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede het overdragen van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk
worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de
onderneming waarin zij werkzaam zijn.
3. De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in
de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten
en minderheden in de onderneming.
4. De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen
van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen
in verband met het milieu.

Met de in het artikel omschreven bevorderende en bewakende taak kan de OR
bestaand beleid stimuleren. De auteurs
van ‘Papieren tijger met potentie’ maken
in het boek duidelijk welke verantwoordelijkheden ondernemingsraden met artikel
28 kunnen nemen op thema’s als het melden van misstanden, het tegengaan van verzuim, de aanpak van agressie
en geweld, flexibilisering, inclusief
ondernemen, etnische diversiteit en
integriteit.
Vraagt om moed van de OR
Volgens auteur Johannes Kooistra,
eveneens trainer en adviseur bij
het CAOP, biedt artikel 28 ondernemingsraden een ‘spannende opdracht’, die soms ingaat tegen heersende belangen. ‘De bevorderende
taak gaat vaak over gevoelige thema’s en vraagt om moed van de OR.
Het is een enorm belangrijk artikel.
Actief bevorderingsbeleid voorkomt
onnodig nieuw beleid.
Door goed te luisteren naar de organisatie en door bestaand beleid kritisch te volgen en evalueren, kunnen
ondernemingsraden een belangrijke
rol spelen bij een prettig werkklimaat.’
Door Redactie ORnet, 2 februari 2017
Bron: CAOP
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Veel ondernemingsraden
hulp bij conflict

zoeken

Veel ondernemingsraden hebben de afgelopen vijf jaar
een of meerdere conflicten over medezeggenschap gehad
waar ze zonder externe hulp niet uit kwamen. De hulp
die ze inriepen was heel divers. De meeste ondernemingsraden klopten aan bij een adviseur, opleider, vakbond of
advocaat. De overige deden een beroep op een geschillenbeslechter, zoals de rechter, een arbiter, mediator of de
bedrijfscommissie. Dat blijkt uit onderzoek van de SER.
De keuze voor de persoon of instantie voor hulp bij een
conflict hangt onder meer af van de vraag of men de
persoon al kent. Ook spelen ervaringen uit het verleden
een belangrijke rol. Veel ondernemingsraden werken bijvoorbeeld al jaren met dezelfde opleider en kloppen bij
een conflict dan ook eerder bij diegene aan. Snelheid is
daarnaast een belangrijke reden om voor een bepaalde
persoon of instantie te kiezen. Verder wordt steeds vaker
gekozen voor andere vormen van geschillenbeslechting
dan de rechter of de bedrijfscommissie, bijvoorbeeld mediation.
Bedrijfscommissie
Maar liefst vier van de vijf ondernemingsraden is bekend
met het bestaan van de bedrijfscommissie en dat deze
gratis bemiddelt in conflicten tussen een ondernemingsraad en de bestuurder en 63% is bekend met de werkzaamheden van de bedrijfscommissie. Op de vraag of men
in de toekomst bij een conflict een beroep zal doen op
de bedrijfscommissie, zegt ongeveer de helft dit te overwegen, terwijl de andere helft het laat afhangen van de
omstandigheden van het conflict. Slechts 5 procent van de
respondenten geven aan dit niet te overwegen.
Belangrijke factoren om te kiezen voor de bedrijfscommissie zijn: lage kosten, professionaliteit en onafhankelijkheid. Aan de andere kant ervaren sommigen een drempel
bij de gang naar de bedrijfscommissie. Het idee is dat je
pas in laatste instantie bij de bedrijfscommissie aanklopt,
als je er helemaal niet meer uitkomt.
Publieke sector
In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen ondernemingsraden in de marktsector de publieke sector.

Ondernemingsraden in de publieke sector maken grotendeels dezelfde afwegingen wanneer ze oplossingen zoeken
voor conflicten. Overigens wordt geconstateerd dat men
binnen de marktsectoren beter bekend is met de werkzaamheden van de bedrijfscommissie (64%) dan bij de
overheid (59%).
Hoe werkt de Bedrijfscommissie voor de Overheid?
Bemiddeling door de Bedrijfscommissie voor de Overheid
biedt enkele belangrijke voordelen:
• De samenstelling van de Bedrijfscommissie voor de
Overheid waarborgt dat het WOR-geschil wordt beoordeeld door een commissie die niet alleen juridische
kennis heeft (van de WOR en andere relevante weten regelgeving), maar ook inhoudelijk bekend is met
de specifieke overheidssectoren waar de commissie
voor is ingesteld.
• De procedure is steeds gericht op een toekomstgerichte en duurzame oplossing (compromis sluiten),
zodat het medezeggenschapsproces weer in gang kan
worden gezet. Kan het geschil niet door bemiddeling
worden opgelost, dan geeft de Bedrijfscommissie ook
een juridisch oordeel.
• De procedure is informeel, de-escalerend, efficiënt en
laagdrempelig. Er zijn geen vormvereisten om een geschil aanhangig te maken, dus (kostbare) rechtsbijstand is niet echt nodig.
• Behalve de reguliere procedure om het geschil te behandelen, is er ook een verkorte procedure. Daarbij
vindt de bemiddeling op locatie plaats en is de behandeling van het geschil in circa drie weken afgerond.
• De bemiddeling is kosteloos.
• Het secretariaat van de Bedrijfscommissie voor de
Overheid is ondergebracht bij het CAOP, waar u (ook)
ruime expertise op het gebied van medezeggenschap
onder handbereik hebt.
Bron onderzoek: SER.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Bedrijfscommissie voor
de Overheid? Kijk dan op
https://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/home/
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Vraag & Antwoord
Van Marianne Wendt
Vraag:
Waarom vraagt de vakbond 3% loonsverhoging aan voor de nieuwe CAO-overeenkomst? Is het niet beter 5% zodat je dan op 3% uitkomt?
Antwoord:
Het hoog inzetten van een looneis wordt vaak gezien als een onderhandelingsstrategie. In de praktijk blijkt deze strategie echter weinig succesvol, omdat de totstandkoming van een loonsverhoging afhankelijk is van andere factoren dan
de inzet. Het is dus niet zo dat indien meer gevraagd wordt er dan ook een hogere loonsverhoging overeen gekomen
kan worden.
Vraag:
Ik lees regelmatig iets over een ‘generatiepact’. Wat is dit precies en wordt dit ook ingevoerd binnen de rijksdienst?
Antwoord:
Er is niet één generatiepact en er is niet één set
van regels voor een generatiepact. Generatiepact
is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel:
•
oudere medewerkers kunnen minder gaan
werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële
compensatie
•
de hierdoor ontstane ruimte wordt gebruikt
om nieuwe jongere medewerkers te werven
Binnen de Rijksdienst is het probleem hoe herkenbaar wordt, dat de nieuwe instroom van jongere medewerkers veroorzaakt wordt door het generatiepact. Er wordt continu geworven; en het is dan onhelder of er geworven wordt vanwege
vervanging, uitbreiding of vanwege het generatiepact. Het zal dus heel lastig worden om inzichtelijk te maken dat de
rijksdienst extra jongere medewerkers kan aannemen vanwege het generatiepact.
Ten slotte kennen we binnen de Rijksdienst natuurlijk de PAS-regeling. Hierbij is het al mogelijk voor oudere medewerkers om minder te werken.
Kortom: zoals het er nu naar uitziet biedt het generatiepact geen voordelen voor oudere medewerkers indien je dit
vergelijkt met de PAS regeling. Het voordeel van het generatiepact ten opzichte van de PAS regeling is natuurlijk wel
dat je de vrijgekomen ruimte aanwendt voor jongere medewerkers. Maar dit is voor de bonden lastig te controleren.
Vraag:
Komt er bij ons ook een proef om 6-uur
per dag te werken zoals in Zweden? Hier
in Nederland of binnen het Ministerie?
Antwoord:
Noch de bonden, noch de werkgever heeft een
proef voorgesteld om over te gaan naar een 6
urige werkdag. Op dit moment is de werkdag
7,2 uur. De VPW is bang dat indien je teruggaat
naar 6 uur werken per dag, dat medewerkers
dan minder salaris ontvangen, maar dat wel
de werkdruk stijgt omdat het takenpakket niet
aangepast wordt. Wij zien dus nog wel een
aantal problemen met een 6-urige werkdag.
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Interview
Geert Redeker - 50 jaar lid
De bos bloemen is voor Ria die ik bij binnenkomst aan
haar geef. “Precies mijn kleuren” zegt ze blij verrast. Goed
gegokt, dus.
Geert en Ria wonen, nu alweer 15 jaar, in Roosendaal . Een
moderne senioren woning met op de benedenverdieping
een slaap- en badkamer en tevens een bovenverdieping.
Carrière
Geert heeft gewerkt in de Grafische en Voedings industrie
in Roosendaal. Daar heeft hij zijn vrouw Ria leren kennen.
In 1966 maakte een bekende hem attent op een vacature bij Rijkswaterstaat. In Willemstad werden 2 nieuwe
sluizen gebouwd. De nu welbekende Volkerak sluizen. RWS zocht personeel voor
het onderhoud en de technische diensten.
Het hoofdkantoor lag in Dordrecht en daar
vond ook het sollicitatie gesprek plaats. Geert
was op zoek naar het adres en vroeg aan de
chauffeur van een vuilniswagen de weg. Deze
zei spontaan:” Stap maar in, ik breng je wel
even”. Het sollicitatiegesprek verliep prettig
en Geert was aangenomen. Toch heeft het
nog tot 1 mei 1967 geduurd voordat hij aan
zijn nieuwe job kon beginnen.
28 april 1967 zijn Geert en Ria getrouwd. En
betrokken zij de nieuwe woning in Willemstad
naast de Volkerak sluizen, welke op 3 november 1967 in bedrijf zijn genomen.
Eigen baas
Geert ging aan het werk met een collega
uit Oude Tonge waar hij goede herinneringen aan heeft. Zij voerden het onderhoud
uit voor de brug en de 2 sluizen. “Wij waren
eigen baas, samen losten mijn collega en ik
menige storing op”. Zowel op hydraulisch als ook op elektrisch gebied. De bindingsdiensten waren pittig. Midden in
de nacht weggeroepen worden voor een storing in weer
en wind was niet makkelijk. Ria vroeg dan altijd steevast
“wanneer ben je thuis?”
Toch heeft ze veel goede herinneringen aan Willemstad.
Een nieuw huis, mooi uitzicht, altijd de was buiten drogen en veel aanloop van schippers die even wilden bellen.
Geert heeft een terdege opleiding gevolgd en was gespecialiseerd in hydrauliek en elektriciteit. Hij was vakkundig
en hield zijn kennis op peil door de vervolgcursussen te
volgen.
Geert kwam regelmatig op kantoor bij Ing. Swier, hoofd
afsluitwerken Volkerak van de Deltadienst. Daar hebben
zij menig gesprek gehad, onder het genot van een dikke
sigaar, over ijsgang en stromingen bij eb en vloed. Daar
heeft hij veel van opgestoken.
In de 40 jaar die Geert in Willemstad heeft gewerkt is hij
er een tijdje tussenuit geweest. Vanwege een reorgani-

satie kreeg hij de vraag om in
Stellendam te gaan solliciteren ,
de bedoeling hiervan was om de
kennis van de Volkeraksluizen binnenshuis te houden. Na 5 jaar hield
hij het kantoorwerk en contacten met
aannemers voor gezien en ging terug “zijn” Volkerak.
In 2002 ging Geert met de welverdiende FUT en is het
echtpaar teruggegaan naar Roosendaal.
Op de vraag waarom Geert lid is geworden van EEM
zegt hij laconiek: “dat was vanzelfsprekend. Ik ben voorstander van lidmaatschap van een bond. Het is belangrijk
georganiseerd te zijn.”

Hobby’s
Geert heeft 1 grote hobby waar hij al 10 jaar veel tijd aan
besteed. Stamboomonderzoek. Daar verteld hij gepassioneerd over . De stamboom gaat terug tot 1583 waar voor
het eerst over zijn familie wordt geschreven.
Zij hebben een dochter en een zoon en 2 kleinzoons . Wekelijks rijdt het echtpaar naar Willemstad om op te passen.
“Het is zo gezellig” zegt Ria. “Dat willen we niet missen”.
Op tafel ligt de oorkonde van Geert toen hij 40 jaar lid
was en het gouden speldje. Trots laat hij dit zien en ook
een jaarboekje van de VPW en enkele loonstrookjes en
de werkbrief uit 1968. Het geeft aan hoe precies Geert is.
Hij heeft een prima geheugen vooral als het om cijfertjes
gaat.
De uitreiking van oorkonde en presentje hebben een officieel tintje. Dat mag ook wel als je al 50 jaar lid bent van
VPW.
“Bedankt en ik blijf lid hoor”, zegt hij lachend.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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VPW…. dat is uw organisatie !!!
AANMELDINGSFORMULIER
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

