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De onderhandelingen voor de CAO zijn weer een 
stapje verder. Via de ledenraadpleging die heeft 
plaatsgevonden van 17 september tot  1 oktober, is 
door de leden in overwegende  meerderheid aangegeven 
dat het bod van 1% onvoldoende is en men geeft aan in actie te 
willen komen teneinde een hogere loonsverhoging overeen te komen.
Naar aanleiding hiervan hebben de bonden de salarisverhoging van 
1% afgewezen als onvoldoende. Hierna  is de onderhandelaar van de 
Rijksoverheid in overleg gegaan met de opdrachtgever, het ministerie 
van Binnenlandse Zaken.

Inmiddels had zelfs Rutte aangegeven er van overtuigd te zijn dat 
de lonen van medewerkers in Nederland omhoog moeten en dat 
wekte de indruk dat het kabinet met de eigen rijkssector wel het 
goede voorbeeld zou  geven. Er ontstond verwarring over deze 
uitspraak omdat deze betrekking bleek te hebben op mogelijke  
salarisverhoging in 2018 en dus was er nog steeds het oorspronkelijke 
aanbod van 1% over 2017 van kracht. Omdat uit de peiling duidelijk 
was gebleken dat dit voor de leden onacceptabel was, is vervolgens 
door de rijksonderhandelaar voorgesteld  om een eenvoudige ‘tussen-
CAO’ voor 2017 af te spreken. Deze ‘tussen-CAO’ voor 2017 bestaat 
dan uit een structurele loonsverhoging op het niveau van de inflatie 
(= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze 
loonsverhoging werkt volledig door naar het pensioen. In de CAO 
zitten verder geen verbeteringen of verslechteringen. De uitbetaling 
van de loonsverhoging over het jaar 2017 vindt in december in één 
keer plaats.
Dit aanbod is uiteindelijk voorgelegd aan de leden en uiterlijk eind 
oktober zal de uitslag van deze peiling definitief bekend zijn.
Op basis van de resultaten van deze ledenraadpleging, zullen de 
vakbonden hun reactie op het voorstel aan de rijksonderhandelaar laten 
weten. Uiteraard zal dit ook met de leden worden gecommuniceerd.

De discussie over de CAO is niet het enige onderwerp dat het bestuur 
van de VPW bezig houdt. Een ander belangrijk onderwerp is het feit dat 
de ledenaanwas zeer gering is. Dit is natuurlijk bijzonder ongewenst 
aangezien er wel leden opzeggen omdat ze vertrekken naar een 
andere werkgever of de dienst verlaten vanwege pensionering.
Al een aantal malen heb ik aan onze leden verzocht om actief dit 
onderwerp met collega’s te bespreken teneinde het ledenaantal uit 
te kunnen breiden. Helaas heeft dit weinig nieuwe leden opgeleverd.
Ik herhaal dit verzoek dus nadrukkelijk en zal in de komende algemene 
ledenvergadering in april 2018 dit onderwerp aan de aanwezige leden 
voorleggen.

Een ander onderwerp dat de aandacht verdiend, is de continuïteit van 
de bestuursfuncties bij de VPW. In april 2018 loopt de bestuurstermijn 
van Henk Klos af en Henk heeft laten weten dat hij zich niet 
verkiesbaar stelt. Daarnaast is er in het bestuur al enige tijd een 
vacature waardoor de huidige bestuursleden de werkzaamheden 
(tijdelijk) hebben herverdeeld.
Dit kan natuurlijk niet blijven voortduren en het bestuur van de VPW 
heeft dan ook besloten om zeer nadrukkelijk leden te gaan benaderen 
om hen te interesseren voor een bestuursfunctie. Ik ben er van 
overtuigd dat er een aantal goede potentiële bestuursleden in ons 
ledenbestand aanwezig zijn en dat actief geprobeerd moet worden 
om deze leden voor een bestuursfunctie te interesseren.
Als er leden geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen die 
natuurlijk altijd contact opnemen met mij, de andere bestuursleden  
of het secretariaat van de VPW om meer informatie te krijgen.

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

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl
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.nl.  

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

Algemene Ledenvergadering
24 april 2018 - 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 Paul van Es en Trees Overhein 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

Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken 

Hans van den Aker
Penningmeester

Teun Gutteling
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
CAO 2017
Met een tussenpose van slechts enkele weken heeft de VPW bij u aangeklopt om uw mening 
te peilen over een CAO voor 2017.
Wat is het geval?
De huidige CAO Rijk eindigde op 1 januari 2017. De bonden in de rijkssector eisten 3% 
loonsverhoging, maar de rijksonderhandelaar bood slechts 1% en bleef hierbij. Dit hebben we 
uiteindelijk aan onze leden voorgelegd en die konden hier niet mee akkoord gaan. Uit de ledenraadpleging bleek dat 
de actiebereidheid groot was. We hebben de rijksonderhandelaar opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te 
komen. Na Prinsjesdag kwam het bod van 1,4 % en ook dit hebben we weer aan de leden voorgelegd.
Meer uitleg wordt gegeven in een nieuwsbrief die ook via de website te raadplegen is.
De CAO wordt een tussen-CAO genoemd omdat het alleen een loonsverhoging betreft, zonder wijzigingen op de huidige 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De loonsverhoging zou dan 01-01-2017 ingaan en blijft vervolgens doorlopen, en is 
ook van invloed op vakantie- en eindejaarsuitkering en pensioen.
Het onderhandelingsproces over de CAO 2017 is bij het ter perse gaan van dit blad nog in volle gang en we zullen u dan 
ook via de website op de hoogte houden.

Hoe weet u nu of en wanneer er wat nieuws op de website is geplaatst?
U kunt zich (gratis) abonneren op nieuws van de website. Hoe dit gaat leest u op pagina 11.
In dit stukje staat ook dat we graag op de hoogte worden gehouden als uw adres wijzigt.
Recent gaf een lid een adreswijziging door terwijl hij al 3 jaar elders bleek te wonen. Gelukkig hadden de nieuwe 
bewoners het blad telkens doorgestuurd, maar we krijgen ook van elke uitgave wel een of enkele bladen retour 
gestuurd. Van onze hoog bejaarde leden hebben we geen e-mailadres en dan is het lastig zoeken.
Helpt u ons door er voor te zorgen dat we over actuele contactgegevens beschikken!

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.nl
We proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Algemene informatie proberen we via de website te verspreiden, dus 
volg VPW via www.vpwnet.nl Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2017

Nieuwe leden
Mw. M. Bink   - VWM

VPW-Leden die zijn overleden
C. van Oosterom  - Pijnacker, Gep.lid
F.Th. Wals   - Velsen Zuid, Gep.lid
P. Vierveijzer   - Westervoort, Gep.lid

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

Nog voordeliger lid zijn van de VPW?

De contributie van de VPW is al aanzienlijk lager dan die van de concurrenten, maar het kan nog voordeliger!
Je kunt ieder jaar besparen op de contributie door deze in te zetten via de IKAP-regeling. Je krijgt dan een deel van de 
betaalde contributie over het afgelopen jaar terug. Je werkgever verrekent de betaalde contributie eenmaal per jaar met 
je brutosalaris. Hierdoor krijg je al snel 40% korting op de door jou betaalde contributie.

Hoe werkt het?
Mail naar info@vpwnet.nl dat je voor je vakbondscontributie gebruik wilt maken van de IKAP-regeling. Voeg je naam, 
voorletters en geboortedatum toe.
Dan mailen wij je een verklaring van lidmaatschap en contributiebetaling toe.
Vervolgens vul je in P-direct onder IKAP jouw jaarlijkse vakbondscontributie in en je voegt de digitale verklaring toe.
Doe dit in ieder geval vóór 16 november. Na genoemde datum kun je geen IKAP aanvraag meer indienen over 2017
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2017 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang. 
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar 
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage is € 20,- per lid, voor max. 2 aangifteformulieren, namelijk van uzelf en uw partner.

Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.com) de bon zo snel 
mogelijk op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor 
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u begin februari 2018 een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het 
tijdstip en de financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaangifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller en de 
afhandeling is voor de VPW goedkoper!!!!

De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2017 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 1 februari 2018 naar info@vpwnet.com
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2018 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden 
ingepland. Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

................................ ................................. ................................... ................................

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………............................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………..............................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...............................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………............................……………………………………..............…………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….....................…...………
Sofi-nummer: ............................................... ……………...........
......................……………...........…..……….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……..................………..……………..……..…..….
Op welke werkdagen tussen 15 februari en 13 april 2018 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….

Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 Den Helder   Rotterdam   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven   Enschede   ’t Harde
 Amsterdam   Breda   Den Haag   Havelte
 Venlo   Oegstgeest   Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede    Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert   Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Vught   Apeldoorn

Bron afbeelding: www.energyfinder.nl

Belastingservice
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Artikel
Onderhandelen is een vak !!! 
Interview met bestuurder Peter Wulms (onderhandelaar 
namens het Ambtenarencentrum)

De Cao sector Rijk is formeel op 1 januari 2017 geëindigd.  
Dat betekent dat de onderhandelingen voor een nieuwe 
Cao weer zijn gestart. Het Ambtenarencentrum (AC) 
kent twee onderhandelaars, te weten Peter Wulms en 
Marianne Wendt. Tijd voor een gesprek met één van deze 
onderhandelaars, Peter Wulms.

Peter, kun je wat meer over jezelf vertellen?
In 1995 ben ik begonnen bij de Nederlandse Officieren 
Vereniging. Dat was een belangenvereniging  voor 
Officieren bij de land- en luchtmacht. In 1997 is die 
Vereniging overgegaan in de defensievakbond ‘Vakbond 
voor Burger en Militair defensiepersoneel’ (VBM). Deze 
vakbond is aangesloten bij het AC. In 2004 ben ik samen 
met Marianne Wendt door de Rijksbonden die zijn 
aangesloten bij het AC gevraagd om het sectoroverleg Rijk 
te doen. Formeel ben ik dus in dienst bij de defensiebond, 
maar uitgeleend aan de Rijksbonden. Zo is Marianne 
Wendt formeel in dienst bij de NCF en ook zij is uitgeleend 
aan de Rijksbonden.

Namens alle bij het AC aangesloten Rijksbonden voer ik 
samen met Marianne de onderhandelingen over de Cao. 
Er zijn meerdere ambtenarenbonden, en om aan de 
overlegtafel te kunnen komen moet je aangesloten zijn bij 
een centrale voor overheidspersoneel. Er zijn vier centrales 
en iedere centrale heeft twee zetels aan de overlegtafel. 
VPW is samen met Juvox, NCF en VCPS aangesloten bij het 
AC. FNV  Overheid is als bond aangesloten bij het ACOP ,  
CNV  Overheid bij de CCOOP  en enkele categorale bonden 
voor middelbaar en hoger personeel zijn aangesloten bij 
de CMHF .
Wij zitten dus namens de vakbonden met acht personen 
aan de onderhandelingstafel.

Onderhandelen is een vak. Wat trekt je daar nu zo 
in aan? 
Er zit veel variëteit in mijn werk, van Cao-onderhandelingen 
tot aan het helpen van individuele leden, maar ook een 
groot project zoals de normalisering van de rechtspositie 

van ambtenaren komt op ons pad. Het is mooi om leden 
te kunnen helpen en bij te staan waar nodig. En daar 
horen onderhandelingen ook bij. Het is een uitdaging om 
het beste resultaat er uit te slepen, waar beide partijen 
tevreden over kunnen zijn.

Is het soms ook niet frustrerend? Je kunt toch niet 
iedereen tevreden stellen?
Wij zitten de laatste jaren steeds vaker in een scenario 
dat arbeidsvoorwaarden onder druk staan. Dat maakt het 
noodzakelijk om een meer verdedigende houding aan te 
nemen. Het is dan ook extra moeilijk om successen te 
behalen.
Er zijn vaak marges vastgesteld en je probeert om binnen 
die marges de leden zoveel mogelijk te helpen. Of als het 
mogelijk is, de marges op te rekken. 
Je moet ook beseffen dat wij in een sector zitten die door 
de politiek wordt beïnvloed.  Dat brengt zo zijn beperkingen 
met zich mee, maar dat kan af en toe ook een voordeel 
zijn.

Kun je voorbeelden geven?
De Rijkssector heeft een voorbeeldfunctie.
Het kan Kabinetsbeleid zijn om het aantal flexcontracten 
terug te dringen, of om meer laagbetaalden in dienst 
te nemen, of mensen met een arbeidsbeperking. Op 
die politieke onderwerpen kun je dan binnen de Cao-
onderhandelingen iets gemakkelijker successen behalen.
Maar vaker hebben we te maken met de beperkingen die 
een politieke sector met zich meebrengt. De jarenlang 

Afkortingen
• Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
• Algemene Centrale van Overheidspersoneel 

(ACOP)
• Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
• Christelijke Centrale voor Overheids- en 

Onderwijspersoneel (CCOOP)
• Centrale van Middelbare en Hogere 

Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven 
en Instellingen  (CMHF)
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opgelegde nullijn is daar een voorbeeld van. De sterke 
kabinetsagenda gericht op langer doorwerken helpt ons 
ook niet echt, om het voorzichtig te zeggen.

Hoe kom je tot een goede inzet voor een Cao-
overleg?
In basis is het eenvoudig: je vraagt aan de leden wat zij 
willen terugzien in de Cao. Het hangt van de vereniging 
af hoe ze die informatie van de leden vragen, dat kan 
bijvoorbeeld via een enquête, maar als onderhandelaars  
weten we zelf ook vaak wel wat er speelt en wat de 
belangrijke onderwerpen gaan worden. Die informatie 
halen wij uit de diverse gesprekken die wij voeren, niet 
alleen met leden, maar ook met bijvoorbeeld werkgevers 
binnen het Rijk. Welke politieke ontwikkelingen zie je en 
wat zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen binnen de 
sector Rijk. Deze informatie gebruiken we om samen met 
de leden tot een breed gedragen inzet te komen. 

Komen leden wel eens met een onrealistische 
inzet?
Het komt bijna nooit voor dat de leden in meerderheid 
iets willen waarvan wij als onderhandelaars zeggen dat het 
onhaalbaar is. Er zijn natuurlijk wel leden die zeer hoge 
eisen stellen, bijvoorbeeld in één keer 12% loonsverhoging 
om een opgelopen loonachterstand in te lopen. Wij gaan 
echter niet met onhaalbare eisen het overleg in, dus we 
proberen altijd met de leden in gesprek te gaan over de 
mogelijkheden die zij zien voor de onderhandelingen. Alles 
vraagt om een goede communicatie en wij moeten ook het 
vertrouwen hebben van de leden om te onderhandelen.

Een voorbeeld van hoe dat gaat, is de afweging die 
we de afgelopen maanden hebben gemaakt voor de 
onderhandelingen. De financiële ruimte die het kabinet 
voor dit jaar bood was heel beperkt. Wij hebben daarom 
samen met de leden een strategische keuze gemaakt om 
de onderhandelingen te richten op een goed Van-Werk-
Naar-Werk (VWNW)-beleid. 
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Heeft de minister een vast bedrag om te besteden 
voor een Cao of zit daar enige flexibiliteit in?
Het kabinet stelt voor alle kabinetsectoren jaarlijks 
vast hoeveel geld te besteden is aan loonruimte 
(arbeidsvoorwaarden in brede zin). De hoogte van dat 
bedrag kent alleen het kabinet. Die berekening maakt men 
volgens een speciale rekenmethodiek, de zogenoemde 
referentiesystematiek. Daarbij kijkt het kabinet ook naar 
de loonontwikkelingen op de markt. Die bedragen vind 
je niet terug in de begroting, om te voorkomen dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever openbaar is. 
Het geld voor de loonruimte gaat naar de werkgever en 
die gaat daarmee de onderhandelingen in. Wanneer de 
bonden meer willen dan de werkgever biedt, proberen 
we uiteraard eerst uit te vinden of de werkgever nog iets 
heeft achtergehouden. Wanneer dat niet het geval is, dan 
moet hij proberen het extra geld ergens anders vandaan 
te halen. Een mogelijkheid is dat hij het extra geld uit 
zijn eigen (totale) begroting haalt. Dat kan bijvoorbeeld 
door minder uit te geven aan bedrijfsvoering. Een ander 
voorbeeld uit het verleden is verlaging van het budget voor 
bewust belonen. Dat is geen arbeidsvoorwaarde die in het 
kader van een Cao is afgesloten.  Het vrijgekomen geld 
werd toen ingezet voor een loonstijging. Lukt dat allemaal 
niet dan moet de minister terug naar het kabinet om extra 
geld te vragen.

Is onderhandelen ook niet gewoon een spel tussen 
werkgever en bonden ?
Je weet veel van elkaar, maar je weet ook niet alles. 
De minister heeft de onderhandelingen 
gedelegeerd aan Simone Roos. Zij is 
Directeur-Generaal Overheidsorganisatie. 
Wanneer de onderhandelingen echt 
vastlopen, vragen de bonden wel eens of de 
minister zelf aanschuift. Simone Roos voert 
nu sinds enkele jaren de onderhandelingen. 
Je leert iemand wel kennen en je herkent 
iemands onderhandelingsstrategie. Echter 
haar achterban op het ministerie wisselt 
natuurlijk wel en dat geldt ook voor het 
kabinet. Je weet het dus nooit precies hoe 
de onderhandelingen gaan verlopen. Het is 

geen volledig transparant spel waar alles helder is.

Jij werkt nauw samen met Marianne Wendt. 
Hebben jullie een rolverdeling afgesproken?
In tegenstelling tot sommige andere bonden werken wij 
niet met een 1e en 2e onderhandelaar. Wij hebben er 
bewust voor gekozen dat niet te doen. Wij verdelen de 
taken op basis van onze agenda en onze kwaliteiten. Wie 
het sterkste is op het onderwerp voert daar het woord 
over. Zelf zit ik bijvoorbeeld nu meer op het VWNW-beleid.

Hebben jullie wel eens meningsverschillen over 
bepaalde onderwerpen?
Wij praten continu met elkaar over wat de leden bezighoudt 
en hoe wij dat moeten vertalen naar een goede inzet en 
onderhandelingstactiek. Wij denken grotendeels hetzelfde 
over hoe je werkt als onderhandelaar en hoe je de juiste 
informatie van de leden krijgt. Als we al meningsverschillen 
hebben, dan zijn die opgelost voordat we weer aan de 
overlegtafel zitten.

Zijn de Cao gesprekken al weer in volle gang?
De Cao is op 1 januari 2017 geëindigd. De gesprekken 
over het VWNW-beleid zijn afgerond en er ligt een akkoord 
dat aan de leden is voorgelegd. Uit de ledenraadpleging is 
gebleken dat een ruime meerderheid van de leden akkoord 
is met een structureel VWNW-beleid.
Op 28 juni is nieuwe Van Werk naar Werk beleid 
ondertekend, omdat 93% van onze stemmende leden dit 
beleid goedkeurt. Ook de andere bonden zijn akkoord. 
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Dit beleid schept helderheid en zekerheid bij 
organisatieveranderingen. Tevens getuigt het van goed 
werkgeverschap dat de rijkswerkgever bereid is te 
investeren in haar medewerkers en niemand opgeeft. Wij 
zijn daarom blij met dit resultaat, en jullie hopelijk ook. 
Over een aantal andere Cao onderwerpen zijn tot nu toe 
enkele verkennende gesprekken gevoerd. Wij hebben er 
bewust voor gekozen om eerst vol in te zetten op een snel 
VWNW-akkoord.

Het komt vaker voor dat een Cao al is afgelopen 
en de onderhandelingen voor de volgende Cao 
nog moeten beginnen. Waarom starten de 
onderhandelingen niet veel eerder?
De afgelopen jaren is geld, of liever gezegd het gebrek 
daaraan, de reden geweest. Het is niet zo dat de werkgever 
wordt beloond door de onderhandelingen maar telkens uit 
te stellen. Indien er uiteindelijk een gat ontstaat, maak je 
afspraken met terugwerkende kracht. 
Een flink deel van het arbeidsvoorwaardenbudget 
van de werkgever gaat naar de pensioenpremie. De 
pensioenpremie wordt pas in november van ieder 
jaar vastgesteld. Omdat de werkgever maar beperkt 
arbeidsvoorwaardenbudget heeft, kiest hij er de laatste 
tijd voor te wachten tot het moment dat duidelijk is wat 
de pensioenpremie wordt. Dat maakt dat het lastig is om 
eerder te beginnen met onderhandelen, hoe graag we dat 
ook zouden willen.

Gebeurt het vaak dat je als onderhandelaar de 
inhoud van de gesprekken geheim moet houden 
voor de leden? 
Wij proberen zo open mogelijk te communiceren, maar 
soms is het om tactische redenen handiger om even niets 
naar buiten te brengen.
Je probeert iets voor elkaar te krijgen en wanneer het 
tijdens de gesprekken op straat ligt, bestaat de kans dat 
het uiteindelijk mislukt. Je maakt een totaalpakket en dat 
totaalpakket leg je voor aan de achterban. Soms gaat 
iemand niet akkoord met een deel van het pakket, maar 
met een ander deel juist wel. Dan kan het totaalpakket wel 
op een brede steun rekenen. Als voortijds informatie over 
een deelonderwerp naar buiten komt, kan dat problemen 

veroorzaken. Daarom maken wij altijd duidelijke afspraken 
over het onderhandelingsproces en over de wijze van 
communiceren.

Je hebt wel het vertrouwen nodig van de medewerkers.
Dat vertrouwen hebben we opgebouwd door te laten zien 
wat we doen en waarom we bepaalde keuzes maken. 
Uiteindelijk is het laatste woord altijd aan de leden. Zij 
geven hun mening over het resultaat. Als onderhandelaar 
heb je uiteindelijk net zoveel reikwijdte als de leden je 
bieden. De werkgever kan echter ook in dezelfde positie 
terechtkomen. Ook in de achterban van de werkgever kan 
iemand aangeven dat het resultaat niet acceptabel is. Het 
speelt dus aan twee kanten.

Als de leden het resultaat onvoldoende vinden, dan kan 
het nodig zijn om dat aan de werkgever te laten zien met 
acties of als dat niet helpt, zelfs werkonderbrekingen en 
stakingen. 
 Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn uiteindelijk een 
machtsspel tussen werkgever en de bonden. Werknemers 
hebben niet voor niets het recht op actie en staking 
gekregen. Soms is dit middel nodig om de machtsbalans 
tussen werknemers en werkgever te herstellen. 

De Cao wordt vaak voor verschillende looptijden 
afgesproken. Waarom gebeurt dat?
De looptijd kan worden gebruikt om tot een beter resultaat 
te komen. Jaren geleden hebben wij een Cao met een 
looptijd van vier jaar afgesproken. De financiële ruimte in 
het eerste jaar was beperkt en de verwachting was dat die 
financiële ruimte in de jaren daarna zou verbeteren. De 
werkgever was bereid een meerjarige afspraak te maken. 
Hij maakte de inschatting dat het beschikbare geld in de 
toekomst voldoende zou zijn om een langdurige Cao af te 
kunnen sluiten. Uiteindelijk is gebleken dat dit voor ons 
één van de betere Cao afspraken is geweest.

Wanneer ben je als onderhandelaar tevreden?
Ik ben tevreden als de leden ook tevreden zijn en wanneer 
ik zeker weet dat wij het meest optimale resultaat voor de 
leden hebben bereikt. Wij moeten er als onderhandelaars 
alles aan gedaan hebben om tot dat resultaat te komen.
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Ingezonden brief

In de vorige uitgave van het VPW-nieuws (sept/okt 2017) stond een artikel met de titel “Inhuur extern overheidsperso-
neel blijft groeien”.
Naar aanleiding van dit artikel is er een reactie binnen gekomen van onze ere-voorzitter, de heer Aat Hoogstraten, die 
wij u niet willen onthouden.

Ongebreidelde inhuur (uitbesteding)

In de week van 4 tot 8 september 2017 verscheen in een landelijk dagblad een artikel 
over de forse inhuur van personeel bij de ministeries. Noodzakelijke inhuur als gevolg 
van het feit dat de overheid al lang geleden politiek besloten heeft om het aantal (rijks)
ambtenaren drastisch te verlagen. Bij RWS is dat in gang gezet in 2003 bij het aan-
treden van onze toenmalige Directeur Generaal die een expliciete politieke opdracht 
mee kreeg om onze organisatie transparanter en (dus) kleiner te maken. Kennelijk 
dacht men destijds, en doet men dat nog steeds,  dat kleiner ook transparanter 
is. Ik heb destijds, volgens mij ergens in 2004, ook  in het kader van rigoureuze 
vermindering van het aantal ambtenaren een gesprek gehad met een vertegen-
woordiger van het CDA in de Tweede Kamer. Hij probeerde mij ervan te overtuigen dat 
het echt noodzakelijk was om de kosten beheersbaar te houden. Ik heb hem destijds een vraag 
gesteld of dat ook gold voor beleidsambtenaren. Dat was zeker het geval. Toen ik hem er op attent maakte dat 
die wegbezuinigde ambtenaren voor het 3-voudige werden ingehuurd en hem voorstelde om de bezuiniging te realiseren 
door veel minder kamervragen te stellen zweeg hij stil.

Het ministerie van I&M heeft vorig jaar voor 252 miljoen euro aan externe inhuur uitgegeven. Was daarmee geen koplo-
per, maar zat wel in de hoogste regionen. Volgens mij komt er bovenop dat bedrag nog een heel grote berg geld aan de 
kosten van uitbesteden van werkzaamheden die RWS vroeger zelf deed. Ik denk dan aan gladheidsbestrijding, kanton-
nierswerk, constructeurs en toezicht bij de RWS-diensten en ondersteunend personeel. Want dat is geen inhuur. Ik denk 
dat je dan komt aan een veel groter bedrag dan die 252 miljoen.
Als ik grofweg uitga van een bedrag van gemiddeld  70.000 euro voor een werkplek van een ambtenaar, dan zijn dat ruim 
3600 ambtenaren. Ik denk zomaar dat daar maximaal 2500 externen voor kunnen worden ingehuurd. Ik betwijfel ten 
zeerste of die ingehuurde mensen efficiënter zijn dan de mensen die vroeger als ambtenaar die taken vervulden.
In 2003 werden  ook  de plannen gesmeed om alleen nog maar grote projecten aan te besteden. Ambtenaren die daar 
niet in mee konden moesten afvloeien. Dat is ook gebeurd. Sinds meer dan 10 jaar worden de projecten die aanbesteed 
worden alleen maar groter. Ontwerp, uitvoering, onderhoud en ook nog wel eens financiering worden op de markt ge-
gooid. Althans zo noem ik dat. RWS zegt dat het goedkoper is voor de overheid als opdrachtgever. 
Als je de aanneemsommen vergelijkt met de ramingen zou dat kunnen kloppen, maar maatschappelijk klopt het van geen 
kanten. Financieel niet, maar organisatorisch wat de RWS betreft ook niet. 
Alle risico’s worden bij de opdrachtnemers neergelegd in het contract. Bij de aannemer en het ontwerpteam, maar ook 
bij de onderaannemers. Er werd en wordt nog steeds scherp geschreven en risico’s genomen. Risico’s die van te voren 
niet of zeer moeilijk waren en zijn in te schatten. Met het gevolg dat op veel projecten aanzienlijk en soms heel veel verlies 
is en wordt geleden. Soms meer dan 100 miljoen euro. Claims kwamen er natuurlijk omdat een contract, zeker grote 
contracten met lange looptijden nooit zo waterdicht zijn dat de opdrachtgever geen enkel financieel risico loopt. Claims 
liggen er dus volop.
De maatschappelijke kosten liegen er ook niet om. Een opdrachtnemer die verlies leidt zal alles proberen om dat verlies 
zo klein mogelijk te houden met als gevolg dat zijn onderaannemers worden uitgeknepen en vaak failliet gaan. Geen 
maatschappelijke winst. 
Een ander, in mijn ogen een zeer groot en ontoelaatbaar nadeel van deze manier van aanbesteden van grote projecten 
zowel wat ontwerp en uitvoering, maar ook voor inspectie en onderhoud van  de infrastructuur is het feit dat de kennis 
van techniek en de kennis  van het eigen areaal van Rijkswaterstaat verdwijnt.

Ik ben weliswaar van “de oude stempel” zoals ze dat noemen, maar ik ben niet tegen vernieuwing en verandering. Maar 
wel tegen het feit dat RWS zelf niet weet hoe de staat van haar eigendommen is. Inmiddels ben ik 6 jaar met volledig 
pensioen, maar nog steeds behoorlijk actief binnen ontwerp en aanleg van infrastructuur, maar dan aan de zijde van de 
aannemer. Ik zie de manco’s en de armoede  in de contracten en soms de machteloosheid binnen de overheidsorganisa-
ties om besluiten te durven en te kunnen nemen. Gebrek aan kennis van wegen, kanalen, kunstwerken etc.
Dit moet een keer heel fout gaan. De brug bij Gorkum die plotseling afgesloten moest worden omdat er scheurtjes waren 
ontdekt, is daar een voorbeeld van. Die scheurtjes zijn niet plotseling ontstaan, maar te laat ontdekt. Ik heb zelf ook voor-
beelden van schades aan bruggen die vroeger binnen RWS nooit hadden kunnen plaats vinden. 
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Hoe blijft u op de hoogte?

Af en toe komt er bij het secretariaat van de VPW een klacht binnen dat de informatievoorziening naar de leden als 
onvoldoende wordt beschouwd. Een dergelijk signaal neemt het bestuur van de VPW serieus en onderstaand wordt 
aangegeven op welke wijze de leden worden geïnformeerd.

De VPW heeft diverse communicatiemiddelen die, naar gelang de situatie en actualiteit, worden toegepast.
1. Formele correspondentie met de leden vindt schriftelijk plaats via toezending van een geadresseerde brief. De VPW 

heeft in haar ledenadministratie de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van de leden geregistreerd*.
2. Overige correspondentie vindt plaats via email of telefonisch. Hiertoe is in de ledenadministratie een e-mailadres 

en telefoonnummer geregistreerd*.
3. Informatie die actueel is, wordt ook via de website van de VPW aangeboden. Hiertoe is het webadres 

www.vpwnet.nl  in gebruik.
4. Zes maal per jaar wordt aan de leden het blad VPW-Nieuws toegezonden. Het bij VPW bekende adres wordt daartoe 

gebruikt*.

*Essentieel voor de middelen die worden gebruikt voor communicatie is een actuele registratie van uw NAW- en e-mailgegevens. 
Uit ervaring blijkt dat een nieuw woonadres alsmede het actuele  e-mailadres en/of telefoonnummer regelmatig niet worden 
doorgegeven door de leden. Als gevolg daarvan krijgen we dan het VPW-Nieuws retour gezonden, omdat het bezorgadres 
onjuist blijkt. Ook berichten aan  e-mailadressen van de leden worden geregeld als onbestelbaar teruggestuurd.

In ieder VPW-Nieuws wordt aangeven dat wijziging van persoonlijke gegevens niet door de werkgever aan de VPW 
mogen worden doorgegeven en dat de leden dus zelf deze wijzigingen moeten melden. 
Hierbij verzoek ik de leden van de VPW om hun meest recente NAW-gegevens, e-mailadres en (06)telefoonnummer aan 
het secretariaat van de VPW door te geven.
Uiteraard dient bij een wijziging van deze gegevens dit wederom door de leden te worden aangegeven. Alleen dan kan 
de VPW adequaat met haar leden communiceren.
Dit dient bij voorkeur plaats te vinden via het email adres van de VPW: info@vpwnet.nl

Raadplegen van de website van de VPW kan rechtstreeks via het  internetadres www.vpwnet.nl 
Op deze website vindt u allerlei algemene en recente informatie van de VPW.
Indien u er prijs op stelt om automatisch op nieuwe berichten op de website te worden geattendeerd, is het mogelijk 
om een abonnement (gratis) op de website te activeren.
U ontvangt dan bij elk nieuw bericht op de website een bericht met een directe verwijzing naar dit bericht. U dient 
daarvoor op de homepage van de VPW rechtsonder in het scherm bij “abonneren”  de knop “Entries (RSS)” te activeren.
Als u dit heeft gedaan wordt er een stukje programma (Feed) in uw internet Browser aangemaakt waardoor u vanaf dat 
moment automatisch de berichten ontvangt.
Let wel: deze registratie dient op elk apparaat te worden uitgevoerd dat u gebruikt. Dus bijvoorbeeld op uw PC, laptop 
en smartphone.

Ook  in de ontwerpsfeer zal het een keer goed fout gaan. Een “oud” collega vertelde mij dat hij een ontwerp van een ri-
vierdijk onder ogen kreeg die door RWS was geaccepteerd, maar verschrikkelijk fout was. Het heeft daar nog niet tot een 
catastrofe geleid omdat tijdig kon worden gewaarschuwd.
In mijn actieve dienst heb ik een aantal keren meegemaakt dat men ontwerprisico’s bij een opdrachtnemer wilde neerleg-
gen die hij nooit zou kunnen dragen en die geen enkele verzekeringsmaatschappij ooit zou willen verzekeren.
Een burger heeft geen boodschap aan het antwoord van de overheid dat de aannemer verantwoordelijk is als een brug 
instort of een dijk doorbreekt.

Bij UWV en de Belastingdienst zijn ongehoord grote bedragen uitgegeven aan ICT die niet werkte. Vooral te wijten aan 
het ontbreken van kennis binnen de Rijksoverheid. Die deskundigheid is in de afgelopen 15 jaar weg bezuinigd. In mijn 
functie als voorzitter heb ik dat lijdelijk moeten meemaken en kon er niets tegen doen. De markt zou beter en innovatiever 
zijn. Maar hoe schrijf je een opdracht als je niet weet hoe je dat op moet schrijven?  Huur je dan iemand van buiten in? 
En een ander om dat te controleren? En als het aanbesteed is weer een ander om dat te toetsen? Weet die dan wel wat 
je gehad wilde hebben?
Ik denk dat van die 252 miljoen best wel collega’s aangenomen hadden kunnen worden die zeker voor een groot deel die 
enorme kosten hadden kunnen beperken.

Aat Hoogstraten
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OR-artikelen

De moderne mens wordt meer in beslag genomen door 
mobiel en digitaal verkeer dan ooit. Een lust met vele mo-
gelijkheden, maar ook een opslurper van tijd en aandacht. 
Dit artikel biedt tips en or-tools in het omgaan met de 
‘verslaving’ aan prikkels en het gevaar van versnippering 
van tijd en taken van leden van de ondernemingsraad.

Prikkels van sociale media als Whatsapp, Snapchat, Face-
book maar ook e-mail kunnen verslavend werken. Net als 
bij lichamelijk verslavende middelen wordt bij gebruik van 
sociale media het beloningscentrum in het brein geacti-
veerd door adrenaline, endorfine en dopamine, stofjes 
met een aantrekkende en verslavende werking.
In werk- en OR-verband kunnen sociale media van nut, 
maar ook tot last zijn: het gebruik ervan kan dwangma-
tig worden. De vraag is of dit gebruik bestreden moet 
worden; het moet in ieder geval gehanteerd worden. De 
meest simpele aanpak: telefoons uit tijdens besprekin-
gen, in ieder geval gedurende een bepaalde tijd. Weten 
wanneer de prikkel weer beschikbaar is, geeft rust.

Overtuigende uitstraling ondernemingsraad
In situaties dat de ondernemingsraad overtuigend moet 
overkomen bij zijn gesprekspartners, is het belangrijk om 
voldoende tijd te nemen voor voorbereiding. Zonder gron-
dig doorspreken van de strategie bereik je minder goed 
je doelen.

Wat wil je precies bereiken, hoe wil je het gesprek aan-
gaan, waarop te anticiperen, wat is ‘plan B’, etcetera. 
Vaak kun je niet volstaan met het ‘delegeren’ aan dat ene 
lid of de voorzitter die het voorbereid heeft.

Tools tijdsdruk en infostress
Meer tijd investeren in de ondernemingsraad is niet altijd 
nodig. Slimmer en bewuster gebruiken van tijd levert ook 
veel op.

Hieronder praktische tips voor de ondernemingsraad om 
efficiënt goed werk te leveren.

1. Polls: Polls op het intranet geven snel een reactie van de achterban. Plaats één of enkele goed gestelde vragen 
tegelijk.

2. Luchtige berichtjes: Gebruik media als Yammer, WhatsApp etcetera voor korte berichtjes, grapjes, filmpjes etce-
tera. Spreek af welk medium je voor de meer zakelijke communicatie gebruikt.

3. Regie voeren: Leden mogen gerust korte berichtjes sturen, maar iemand moet regie voeren. Spreek af wie. Ver-
gelijk met projectmatig werken: zonder projectleiding en regie wordt het niets.

4. Visie geeft richting: Werk een visie van de ondernemingsraad uit en formuleer enkele concrete doelen en speer-
punten. Zorg dat het OR-werk hieraan opgehangen wordt. Het geeft richting, juist wanneer de communicatie 
vluchtiger dreigt te worden.

5. Tools: Maak groepsmailboxen in Outlook. Maak één OR-lid (de secretaris?) verantwoordelijk voor het archiveren.
6. Meer tools: OneNote is voor sommigen een ideale opslagplek voor krabbels, geheugensteuntjes, notities en 

meer. Machtig primair de OR-leden. Je kunt selectief groepen toelaten bij bestanden. Met OneNote-apps uit de 
appstores kun je in principe overal en met ieder apparaat bij je notities. Let op: hou het voor ieder overzichtelijk!

7. Gebruik aanwezige kwaliteiten: Laat ‘early adopters’ nadenken hoe nieuwe media in te zetten, naast of mis-
schien in plaats van andere media die gebruikt worden. Een ‘early adopter’ is iemand die een bepaald product of 
bepaalde technologie al gebruikt voor de grote massa dat doet. Zorg er wel voor dat leden die niet zo handig of 
snel zijn, ook kunnen meekomen.

8. Complementaire kwaliteiten: Sommigen willen snel, anderen willen juist de diepte in. Er zijn vast enkele talenten 
in je OR-team die goed zijn in het onderzoeken van feiten, voorziene en onvoorziene gevolgen, alternatieven, 
etcetera. Laat deze leden voorwerk en voorstellen doen, met een bondige presentatie of verslag.

9. Werkafspraken over besluitvorming: Maak werkafspraken voor welke onderwerpen digitale communicatie af-
doende is en voor welke formele vergaderingen gewenst zijn. Maak onderscheid tussen lichte onderwerpen en 
zaken die een meer afgewogen discussie en besluitvorming vergen. Bespreek dit in de vergadering, of neem 
meer tijd tijdens een training of heisessie.

10. Geen tool maar een werkwijze: Wil je even bij elkaar komen maar niet uitgebreid vergaderen: gebruik ‘stand-up 
meetings’. Je komt bijeen om kort nieuwe of lopende zaken te bespreken. Niet helemaal doorakkeren, wel vlot 
afhandelen of afspreken hoe en wanneer het terugkomt.

11. De pauzestand: In navolging van onze buurlanden: spreek af om na werktijd niet door te appen of mailen. Dat 
geeft tijd om op adem te komen.

12. Timemanagement: Minder in de mode, maar nog steeds nuttig: een cursus timemanagement, liefst met de hele 
OR. Leer met elkaar versnippering van tijd en taken te voorkomen. Doe dat samen in combinatie met het formu-
leren van visie, concrete doelen en speerpunten. Dat leidt tot meer focus, commitment en richting.

Tips en tools: slim gebruikmaken van je tijd
Auteur: Walter van der Ploeg 
(senior trainer/adviseur/teamcoach bij Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap BV.)
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Diepgang gewenst?
In de volgende situaties moet je het niet hebben van simpele tools:
• Voorgenomen besluiten tegen het licht houden: de gevolgen, het besluit zelf, eventuele alternatieven?
• De analyse of het voorgenomen besluit problemen oplost, of juist nieuwe problemen opwerpt
• Eigen vooronderzoek OR bij initiatieven en uitwerking van ideeën
• Formuleren van beleidsuitgangspunten door de OR.

Bron: OR net - september 2017 

Werkgever mag niet zomaar sociale media werknemer checken

Een werkgever mag niet zomaar een facebookpagina of andere sociale media van een (potentiële) werknemer checken. 
De werkgever moet daar gegronde redenen voor hebben en moet transparant zijn over de online screening. Dat schrijft 
minister Asscher in antwoord op Kamervragen over de privacy van (toekomstige) werknemers.
De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van berichtgeving over een opiniestuk deze zomer van de Europese 
privacytoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat een sollicitant of werknemer in het openbaar gegevens op sociale media plaatst, wil nog niet zeggen dat werkgevers 
vervolgens vrijelijk met die gegevens mogen omgaan, zo stellen de 
toezichthouders in hun opinie, getiteld ‘Dataprocessing at work’.

Privacyrechten niet beperkt tot mensen met een vast 
contract
De toezichthouders benadrukken dat werkgevers zelden of nooit 
een beroep kunnen doen op de grondslag van toestemming van 
werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens.
Werknemers verkeren in een afhankelijkheidspositie en kunnen 
daarom geen vrije toestemming geven. Deze regel geldt ook voor 
stagiairs of tijdelijk ingehuurde mensen, want de privacyrechten 
van werknemers zijn niet beperkt tot mensen met een vast contract. 
Minister Asscher onderschrijft die visie.

Profielen met een duidelijk professioneel doeleinde
In antwoord op de vraag hoe werkgevers dan moeten omgaan met 
online geplaatste profielen die een duidelijk professioneel doeleinde 
hebben, zoals een online cv, meldt Asscher het volgende:
‘Een werkgever mag uitsluitend een inbreuk maken op het recht 
op bescherming van persoonlijke levenssfeer van de (toekomstige) 
werknemer als daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Dit geldt ook voor het gebruikmaken van online profielen 
van een sollicitant.
In een sollicitatieprocedure zal een werkgever moeten kunnen onderbouwen dat een online check noodzakelijk is voor 
het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Als er sprake is van een profiel dat een professioneel doeleinde dient, 
zal daar eerder sprake van kunnen zijn dan als het een privé-profiel betreft.’
Volgens de minister is het van belang dat werkgevers vooraf transparant zijn over het feit dat een online screening 
onderdeel uitmaakt van de procedure, en dat gegevens die tijdens een screening worden verzameld niet langer bewaard 
worden dan noodzakelijk is.

Smartphones en wearables
De opinie ‘Dataprocessing at work’ gaat in op de opkomst van nieuwe technologieën op de werkvloer. Bijvoorbeeld met 
het doel om internetverkeer te beveiligen, ook van bijvoorbeeld smartphones en tablets die werknemers zelf meenemen.
Ook het gebruik van wearables en verwerken van persoonsgegevens uit sociale media komt aan de orde. De 
privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep, geven in hun opinie bij elke technologie aan 
hoe werkgevers deze op een privacyvriendelijke manier kunnen inzetten.

Privacywetgeving: de nieuwe AVG
De werkgroep gaat daarbij ook in op de huidige privacywetgeving, in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens, 
en de nieuwe, strengere Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding, ook van de ondernemingsraad!!!

Bron: OR net - oktober 2017
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Interview   
Matthijs Meijberg - 50 jaar lid

Thijs is 84 jaar en woont in Dwingeloo, een kleine 3 uur 
rijden vanuit Maasbracht. Weinig files op de weg dus de reis 
verloopt voorspoedig. De laatste 10 kilometer rijd ik langs 
de mooie Drentse Hoofdvaart met bomen die de typische 
herfstkleuren vertonen. Ik word verrast door het landelijke 
woonhuis. Veel bloemen, gras en bomen rond de vrijstaan-
de woning. Een vogelhuisje dat vlak bij het raam van de 
woonkamer staat, trekt direct mijn aandacht. Vogels vliegen 
af en aan en pikken zaadjes op.

Bij binnenkomst krijg ik een ferme handdruk, “ik heet Ma-
thijs maar iedereen noemt mij Thijs”, zegt hij vrolijk. De 
meegenomen bos bloemen zet ik in een vaas. “normaal ver-
zorgde mijn vrouw de bloemen, helaas leeft ze niet meer”. 
In de woonkamer staan en hangen veel foto’s van zijn fa-
milie. Thijs is in 1958 getrouwd en heeft 2 zoons, 1 dochter 
en 5 kleinkinderen. Zijn 1ste vrouw is na 19 jaar huwelijk 
gestorven. In 1989 krijgt hij een 2de relatie. “Zij was mijn 
reismaatje” zegt hij spijtig  “en is helaas in 2011 gestorven. 
Maar ik moet verder en ga niet bij de pakken neerzitten”.  
Reizen doet hij nog steeds graag. Zijn dochter woont in Afri-
ka. Daar gaat hij 3 maanden per jaar naar toe. Ook nog een 
paar weken met vakantie naar Spanje. “De zomermaanden 
ben ik thuis, dan is er veel werk te doen”.  Hij doet zelf het 
huishouden met alles erop en eraan. Ook buitenshuis is veel 
werk te verzetten.

Rijkswaterstaat
Thijs is in 1966 bij Rijkswaterstaat 
begonnen bij de Natte Dienst  als 
vervanger bruggen en sluizen.  Vanaf 1970 
werd hij kantonnier aan de Drentse Hoofdvaart. In 1981 werd 
hij overgeplaatst en ging werken aan de grote verkeersweg 
A 28. Tevens was hij 17 jaar lid van de dienstcommissie 
en voorzitter van de EMM, afdeling Drentse Hoofdvaart. In 
1994 ging hij op 62 jarige leeftijd met de welverdiende FUT. 
Van 1986 tot 1994 was hij lid van de kerkenraad en scriba 
van de Hervormde kerk in Dwingeloo. Ik prijs hem dat de 
jaartallen goed in zijn hoofd zitten. “Och” zegt hij laconiek” 
ik heb me goed voorbereid op dit gesprek”.

Hobby’s
Tuinieren. De moestuin onderhouden, groente en aardap-
pelen telen. Hij vertelt gepassioneerd over zijn tuin. Zoals 
het gras maaien. “Mijn zoon wil graag dat ik een zitmaaier 
gebruik” zegt Thijs “maar ik wil in beweging blijven en loop 
liever achter de elektrische maaier”. Knap hoor!  als je op 
84 jarige leeftijd zo vitaal bent. Hij is ook imker en geeft mij 
een pot echte heidehoning mee. “Die smaakt heel anders 
dan de gewone honing” zegt hij trots. Ik ga het thuis proe-
ven en ervaren.  Als hij niet buiten werkt leest hij graag en 
kijkt TV , met name detectives, voetbal en TV Oranje “voor 
de gezellige muziek”. 

Na het afscheid loopt Thijs mee richting auto en vertelt 
over zijn notenboom, die dit jaar weinig noten draagt. “Eek-
hoorns zie ik regelmatig “,  zijn vinger wijst richting bomen 
“Ik houd van de natuur en geniet daarvan”.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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Vraag & Antwoord
Vraag 1: over versobering nabestaandenpensioen
Ik heb gehoord dat de pensioenregeling voor wat betreft het nabestaandenpensioen vanaf  
01-01-2018 sterk wordt versoberd. Klopt dat?

Antwoord
Wie een partner verliest, kan in Nederland een nabestaandenuitkering van de overheid krijgen. Dit is ge-
regeld in de Algemene nabestaandenwet (hierna ANW). De overheid heeft deze nabestaandenuitkering de afgelopen 10 
jaren sterk versoberd of afgeschaft. Voorheen werd voor specifieke deelnemers de versobering van de nabestaanden-
uitkering door de overheid gecompenseerd door de ABP.  Deze compensatie stopt per 01-01-2018. Daar staat tegenover 
dat het partnerpensioen wordt verhoogd. Beide zijn onderdeel van het recent overeengekomen onderhandelaarsak-
koord over de complexiteitsreductie van de pensioenregeling. Voor een aantal deelnemers leidt de combinatie van deze 
twee maatregelen dat hun partner uiteindelijk minder uitkering van het ABP ontvangt. Voor de meeste deelnemers geldt 
dat door deze maatregelen hun partner juist meer uitkering van het ABP ontvangt. Overigens zal in de lopende uitkerin-
gen niets veranderen. Het gaat dus alleen in voor nieuwe gevallen vanaf 01-01-2018.

Vraag 2: over stijgende pensioenpremies
Kan iemand uitleggen waarom de premie stijgt als wij la-
ter met pensioen gaan? Mijn geschatte AOW-leeftijd is 69 
jaar en 6 maanden (wat ik overigens pure diefstal vind). 
Toch stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 met on-
geveer 1,4%. Hoe kan dat?

Antwoord
Allereerst is belangrijk om te weten dat de AOW een 
volksverzekering is en dat het kabinet beslist hoe dit 
gefinancierd wordt (momenteel betalen alle werkne-
mers voor de huidige AOW-ers) en op welke leeftijd 
men met AOW mag.
Daarnaast bouw je nog zelf pensioen op bij het ABP als 
aanvulling op jouw AOW.

Normaal gesproken leidt een verhoging van de AOW-leeftijd tot een verlaging van de pensioenpremie. Immers als je 
langer doorwerkt, kan je ook langer pensioen opbouwen en hoef je dus per jaar minder premie te betalen. Ik snap 
daarom jouw gevoel dat dit niet klopt en dat er sprake is van diefstal.
De hoogte van de uitkering is echter niet alleen afhankelijk van de premies. Het beleggingsresultaat is veel belangrijker. 
Zo ontvangt een gemiddelde deelnemer van het ABP drie tot vier keer zoveel aan pensioenuitkering dan er door de 
werknemer en werkgever aan premie is ingelegd. Dit komt doordat het geld belegd wordt en daardoor rendeert. Met dit 
rendement worden de uitkeringen grotendeels gefinancierd.
De belangrijkste redenen voor de stijging van de pensioenpremies in de komende jaren zijn de lage rente en het lagere 
verwachte rendement in de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie 
voor 2017, 2018, 2019 en 2020. Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie.

Het klopt dus dat de verhoging van de 
AOW-leeftijd een dempend effect heeft op 
de pensioenpremie, maar daartegenover 
staat een stijgend effect vanwege het lager 
verwachte rendement en de stijging van de 
leeftijd waarop iemand overlijdt. Deze laat-
ste effecten zijn overheersend waardoor de 
pensioenpremie toch gaat stijgen, ondanks 
de verhoging van de AOW-leeftijd.

Marianne Wendt



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


