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 Nog nagenietend van de trouwdag van mijn oudste 
zoon die op 14 oktober in het huwelijksbootje trad 
zit ik weer achter mijn scherm om u te informeren over uw 
VPW.

In het vorige VPW-nieuws was er nog sprake van een 
loonruimteakkoord voor diverse sectoren. Inmiddels is dit 
binnen de sector Rijk uitgebouwd naar een CAO-akkoord. 
Er is veel emotie ontstaan rond het loonruimteakkoord en 
de nieuwe CAO Rijk. De werkgever heeft voor 2016 een 
loonsverhoging van 3% toegezegd, 1,4% daarvan haalt 
de werkgever uit een lagere pensioenpremie bij het ABP. 
Nu blijkt dat de pensioenpremie voor 2016 mogelijk toch 
omhoog moet. Dit heeft geen gevolgen voor de CAO rijk 
2015-2016.  De  vakbonden hebben er bij het onderhandelen 
over het loonakkoord rekening mee gehouden dat als later 
blijkt dat door andere ‘externe factoren’ de kostendekkende 
pensioenpremie omhoog moet, dit geen gevolgen heeft voor 
de loonafspraken. De 3% loonsverhoging in 2016 wordt dus 
gewoon uitbetaald. Overigens heeft u eerder dit jaar reeds 0,8% 
als loonsverhoging ontvangen waardoor vanaf september 2015 
een  loonsverhoging van 1,25% resteert. Deze loonsverhoging 
zal in oktober 2015, alsmede een eenmalige uitkering van 
€500,- (bruto), worden uitbetaald.

U heeft ongetwijfeld via de pers vernomen dat de 
vermogenspositie van de pensioenfondsen verder is afgenomen. 
Het ABP is één van deze pensioenfondsen. Het bestuur van 
het ABP zal haar plannen ten aanzien van het verbeteren 
van deze vermogenspositie in november samenstellen. Een 
verhoging van de pensioenpremie is een mogelijkheid daartoe. 
Voor de volledigheid merk ik nogmaals op dat deze eventuele 
premieverhoging geen gevolgen heeft voor de cao-afspraken.

De roosterbezwaren gaan verder behandeld worden.  Naar 
aanleiding van de aanhoudende problemen met betrekking tot 
het maken van gezonde, verantwoorde en gedragen roosters 
heeft het bestuur van de VPW besloten een allerlaatste termijn 
te stellen aan de aanhouding van de roosterbezwaren. De 
rechter heeft aangegeven dat er in goed onderling overleg 
gekomen moest worden tot verantwoorde en door de 
medewerkers gedragen roosters. Het bestuur van de VPW heeft 
eerder aan RWS laten weten dat indien er op 15 oktober  nog 
altijd geen goede, gezonde en gedragen roosters beschikbaar 
zijn, de VPW zich genoodzaakt ziet om de behandeling van de 
roosterbezwaren door te gaan zetten. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat RWS niet aan deze voorwaarde heeft voldaan 
waardoor voortzetting van de bezwaarprocedure thans gestart 
is.

Vermeldenswaardig is ook dat VPW bestuurder Henk Klos ons 
definitief als lid gaat vertegenwoordigen in het DGO. Henk was 
al reeds enige tijd aanwezig bij het DGO als vervangend lid 
en is zo aardig ingewerkt geraakt. Nu is er sprake van een 
verschuiving en zal Paul van Es als vervangend lid aanwezig 
zijn om Henk de komende tijd nog verder te ondersteunen.
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Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de tweede donderdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
bestuur of graag besproken zou zien in een bestuursvergade-
ring kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

Algemene Ledenvergadering
19 April 2016  Houten 

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector 
Rijk horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum 
bij elkaar voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR 
genoemd.
Namens de VPW nemen Paul van Es en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.
De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op 
de website van de VPW.

Faciliteiten 
Belastingservice
Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.
Individuele Juridische belangenbehartiging
Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.
Juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden juridisch advies krijgen.

Leden van het bestuur

Piet Voogt
Voorzitter

Paul van Es
Secretaris en Portefeuille IB-zaken en
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Hans van den Aker
Penningmeester

Mirjam van Dijk – van Leeuwen
Portefeuille PR en Communicatie

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Proefproces Consignatievergoeding
Op 26 november 2015 zal bij de Rechtbank Haarlem het proefproces over de toekenning van 
consignatievergoedingen bij reservediensten plaatsvinden.
Mr. Jacques Dijkgraaf zou graag van iedere verkeerspost/roostergroep een of twee ter zake 
deskundigen bij de zitting aanwezig willen hebben.  Wil je ons en je collega’s hiermee helpen, meld 
je dan bij de VPW.
Mocht je naar de zitting willen komen, dan moet je dat sowieso melden bij de VPW (info@vpwnet.com), want de zitting 
is weliswaar openbaar, maar de ruimte is wel beperkt.

Individuele bezwaren tegen de roosters
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al heeft aangegeven, heeft het bestuur van de VPW besloten om niet nog langer 
te wachten om de individuele bezwaren tegen de roosters in behandeling te laten nemen.
De EC O&P in Den Haag is op de hoogte en de leden die dit betreft worden via  de website, maar ook via e-mail op de 
hoogte gehouden.
Zoals het er nu naar uitziet zal er al op woensdagmiddag 18 november een hoorzitting inzake de roosterbezwaren 
worden gehouden.

Belastingservice
In dit nummer van het VPW-nieuws 
staat weer het  aanmeldformulier van de 
belastingservice.
Het werkt voor de VPW, maar ook voor 
het inplannen van uw aanmelding bij de 
belastingconsulenten het snelste als u de bon 
invult, scant en naar ons mailt. Invullen en 
per post sturen mag ook, maar dan duurt het 
iets langer.
Zorg er in ieder geval voor dat uw aanmelding 
op tijd binnen is, dus vóór 1 februari 2016.
Als u te laat bent, is de kans groot dat u 
niet meer terecht kunt op de plaats van uw 
voorkeur of dat alles al vol zit.

Door het grote aantal juridische zaken is het op het kantoor van de VPW extreem druk.
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

Secretariaatsmededelingen September-Oktober 2015

Nieuwe leden:
Dhr. R.J.J. Collewijn   Zee en Delta
Dhr. G. Heijmen    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.

Trees Overhein
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Het menselijk kapitaal

Veel bedrijven en organisaties hebben het tegenwoordig 
over human capital als ze het over hun personeel hebben. 
Hiermee wordt heel treffend de onmisbare rol van 
mensen benadrukt. In elke organisatie zijn het immers de 
medewerkers die van doorslaggevende invloed zijn op de 
prestaties. Het is een van de belangrijkste succesfactoren 
voor een goed lopende organisatie: tevreden personeel. 
Het is daarom van groot belang om er voor te zorgen dat 
juist de medewerkers ‘goed in hun vel zitten’. Met deze 
populaire uitdrukking bedoelen we dat de medewerkers 
op de juiste plek zitten, het werk goed aankunnen en 
zich gewaardeerd weten. Ook moeten er voldoende 
mensen zijn om het werk te doen en moeten de 
arbeidsomstandigheden goed en gezond zijn.
Helaas zijn er veel factoren die een goede werkbalans 
kunnen verstoren, zowel op de werkplek als in het privéleven van de medewerkers (of een combinatie van deze twee). 
Stress bijvoorbeeld, het begint vaak als iets kleins maar kan, als het niet tijdig wordt opgemerkt, uiteindelijk leiden tot 

aanzienlijke problemen met ziekte en verzuim 
tot gevolg. We kunnen daarom niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk het is om dit soort 
signalen vanaf de werkvloer op te pikken en 
daarop actie te ondernemen. Hoe eerder in 
het hele traject mogelijke problemen worden 
aangepakt, hoe minder zwaar de gevolgen 
ervan zullen zijn.

Als we vaststellen dat de medewerkers van 
doorslaggevend belang zijn voor het succesvol 
functioneren van een bedrijf of organisatie, 
dan zouden de belangen van de werkgever/
dienstleiding, de werknemers, de OR en de 
vakorganisaties niet ver uit elkaar kunnen 
liggen.

Helaas is de praktijk veel weerbarstiger, dat 
beseffen we bij de vakorganisatie VPW maar 

al te goed. In de waan van de dag worden problemen genegeerd, immers men moet door….. Ook kan het voor 
medewerkers heel moeilijk zijn, of gemaakt worden, om problemen bespreekbaar te maken.

Het allerergste is het wel als medewerkers totaal niet gehoord worden of als er sprake is van angst om zaken in 
te brengen of kritiek te leveren. Dat is vaak het moment dat wij -de vakorganisatie VPW- benaderd worden om de 
betreffende medewerkers bij te staan. Daar zijn we ook voor.

Dat betekent echter niet dat we bij voorkeur 
de barricades opzoeken en het conflict 
aangaan. Doorgaans zijn er bij geëscaleerde 
zaken alleen nog maar verliezers en daar is 
niemand bij gebaat.
We streven er te allen tijde naar om de 
medewerkers gezond en tevreden hun werk 
te kunnen laten doen tegen een goede 
beloning.

In dit exemplaar van het VPW-nieuws 
besteden we aandacht aan allerlei aspecten 
die betrekking hebben op ziekte en verzuim 
en het voorkomen daarvan.
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Ik voel me ziek en wat nu?

Regelmatig komen er bij de VPW vragen binnen die 
betrekking hebben op het ziek zijn en ziek melden. Bij wie 
en hoe meld je je ziek, wat mag er wel en wat mag er niet 
van je verlangd en aan je gevraagd worden etc.
Op dit gebied is er in de loop der jaren wel het een en 
ander veranderd.
Het is een misverstand te denken dat als je je niet lekker 
voelt,  je kunt volstaan met een telefoontje naar een 
willekeurige collega en vervolgens een weekje op de bank 
kunt gaan liggen.

Hoe gaat een ziekmelding?
Op de eerste ziektedag vraag je vóór 10 uur ziekteverlof 
aan bij je leidinggevende of zo snel mogelijk na het 
ontstaan van je ziekte.
Tegenwoordig is er geen sprake van ‘ziekmelding’, maar je 
‘vraagt ziekteverlof aan’ bij je leidinggevende.
Dat klinkt misschien merkwaardig, maar zo staat het 
omschreven in het verzuimprotocol I&M.
De term ‘ziekteverlof aanvragen’ wekt de indruk dat dit 
geweigerd mag worden. Dit hebben we in de dagelijkse 
praktijk recent ook meegemaakt, wat een bijzonder 
vervelende situatie opleverde en zelfs resulteerde in een 
dienstopdracht aan de ziek gemelde medewerker.
Nadere bestudering van dit hele onderwerp en een 
workshop bij de Rijksacademie heeft inmiddels opgeleverd 
dat vast staat dat een leidinggevende het verzoek om 
ziekteverlof niet mag weigeren, want hij is geen medisch 
deskundige.
Als de leidinggevende twijfelt aan de oprechtheid van een 
ziekmelding kan hij wel (met spoed) een afspraak van de 
medewerker bij de bedrijfsarts verlangen.
Echter alleen een medicus kan en mag bepalen of iemand 
daadwerkelijk ziek is.

Laten we ervan uitgaan dat het aangeven dat je ziek bent 
geen problemen oplevert.
Je leidinggevende gaat dan samen met jou bepalen of je 
nog wat kunt doen en zo ja welk werk je nog wel zou 
kunnen. Dat hangt helemaal af van de aard van je ziekte.
Stel dat je uitgegleden bent en je enkel is verzwikt, dan 
kan de werkgever 
van je verlangen 
dat jij, nadat je van 
de eerste schrik 
bekomen bent, op 
je werk verschijnt 
om b.v. de telefoon 
op te nemen of 
a d m i n i s t r a t i e v e 
w e r k z a a m h e d e n 
verricht.  Jij mag dan 
van je werkgever 
verwachten dat die 
zorg draagt voor het 
vervoer.

De werkgever mag in het eerste telefoongesprek  het 
volgende aan je vragen:
1. Het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en het 

adres van waar je nu (ziek) bent
2. Hoe lang je denkt afwezig te zullen zijn
3. Wat je wel en niet meer kunt
4. Welke afspraken en werkzaamheden je had staan op 

je werk; welke werkzaamheden er wellicht door een 
ander overgenomen moeten worden

5. Of je verzuim verband houdt met een dienstongeval
6. Of er sprake is van een ongeval met aansprakelijkheid 

van derden.
Stel dat je die eerste ziektedag, door omstandigheden, 
geen contact hebt gehad  met je leidinggevende , dan zal 
je leidinggevende contact opnemen met jou. 
Je leidinggevende is verantwoordelijk voor de registratie 
van je afwezigheid.

Wat te doen als je langer ziek blijft?
Als je langer dan een week ziek bent, zal je leidinggevende 
regelmatig contact met je blijven onderhouden. Dat moet 
je leidinggevende doen, alleen al om het verzuimdossier 
op orde te houden, wat verplicht is in het kader van de 
Wet Poortwachter*.
In het verzuimdossier wordt vermeld, wanneer er contact 
was en wat er besproken is.
Als je ziekte langer gaat duren, kan je leidinggevende aan 
de bedrijfsarts vragen om een advies.
Als je een oproep van de bedrijfsarts krijgt om te 
verschijnen, moet je daar wel gehoor aan geven.
Mocht je alweer beter zijn, dan moet je die afspraak zelf 
afzeggen om reden dat je hersteld bent.
Als je nog wel ziek bent, maar de afspraak met de 
bedrijfsarts toch wilt afzeggen, dan kan dit alleen met  
toestemming van je leidinggevende.
De bedrijfsarts maakt een kort verslagje van het gesprek 
en meldt daarop ook wanneer hij verwacht dat je beter 
bent, een zgn. werkhervattingsadvies. Dit verslagje gaat 
naar je leidinggevende en je krijgt zelf een kopie. Mocht 
je geen kopie ontvangen, vraag er dan naar, want daar 
heb je recht op. Een dergelijk schriftelijk verslag van de 
bedrijfsarts kan van groot belang zijn.
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We hebben bij de VPW al verschillende malen 
meegemaakt dat een werknemer in het tweede ziektejaar 
voor een deel of volledig hersteld was beoordeeld door de 
bedrijfsarts, maar dat er geen werk was voor betrokkene, 
b.v. omdat een vervanger op de betreffende plek zat of 
omdat betrokken medewerker om gezondheidsredenen 
ander werk moest gaan doen.
Als er op het moment van herstelmelding geen werk 
voorhanden is voor de herstelde medewerker of deze b.v. 
niet kan worden ingeroosterd, dan is dit geen reden om 
te korten op het salaris.
Als de medewerker namelijk door de bedrijfsarts voor een 
X aantal uren hersteld is verklaard en ‘zich beschikbaar 
houdt voor arbeid’, dan is dit voldoende reden om die X 
uren weer voor 100% uitbetaald te krijgen.
Mede om deze reden zijn de verslagen waarin de 
bedrijfsarts aangeeft dat een medewerker weer voor een 
bepaald percentage hersteld is van groot belang. Bewaar 
die altijd zorgvuldig.

Probleemanalyse en plan van aanpak
Stel dat het herstel niet voorspoedig verloopt en je bent 
al zes weken ziek, dan brengt de bedrijfsarts in dat geval 
een advies uit, de zgn. probleemanalyse, waarin de 
mogelijkheden staan voor terugkeer op het werk. Ook 
van dit stuk behoort de medewerker een kopie te krijgen. 
Ook je leidinggevende krijg een kopie, maar dan zonder 
de medische gegevens, want ook voor een bedrijfsarts 
geldt wel het medisch beroepsgeheim!
Zo nodig wordt er door jou en je leidinggevende een plan 
van aanpak gemaakt, waarin komt te staan wat jij en/of je 
leidinggevende gaan doen om te zorgen dat je weer aan 
de slag kunt gaan. Van dit plan krijg jij een kopie en ook 
de bedrijfsarts wordt op de hoogte gebracht.

Na drie maanden (week 14) wordt het plan van aanpak 
en de uitvoering ervan geëvalueerd door jou en je 
leidinggevende. Minstens eens per zes weken dient het 
re-integratieproces besproken en zo nodig bijgesteld te 
worden, dus dat betekent dat er geregeld contact is tussen 
jou en je leidinggevende.
We merken soms dat medewerkers vinden dat er te veel 
dan wel te weinig contact is (“hij belt al weer” of “ik hoor 
nooit wat”). Het is voor leidinggevende niet altijd makkelijk 
om een goede middenweg te vinden tussen hetgeen ze 
verplicht zijn te doen en wat voor de situatie misschien 
gewenst is. Geef als medewerker ook zelf aan wat voor 
jou prettig zou zijn.
Als duidelijk wordt dat je je eigen werk tijdelijk of 
wellicht nooit meer kunt gaan uitvoeren moet het re-
integratieplan daarop aangepast worden. Het einddoel 
dient dan anders geformuleerd te worden, waardoor de re-
integratieactiviteiten zich richten op (tijdelijk) aangepast 
of echt ander werk.
Omdat het Ministerie van I&M een ‘grote’ werkgever is, 
d.w.z. met heel veel verschillende soorten arbeidsplaatsen, 
ligt het niet voor de hand dat er meteen naar een andere 
werkgever gezocht wordt.

Als er uiteindelijk geen geschikte plek is bij de eigen dienst 
of binnen heel het Ministerie van I&M, dan kan er ook naar 
andere werkgevers gekeken worden.

Aanmelding bij UWV
Ondertussen heeft je leidinggevende je in je 42e ziekteweek 
aangemeld bij het UWV. Het UWV stuurt een bevestiging 
van deze aanmelding naar jou en naar je leidinggevende.
Aan het einde van het eerste ziektejaar evalueert  je 
leidinggevende met jou hoe dit eerste jaar verlopen is. Is 
er door beiden alles aan gedaan om de draad weer op te 
pakken?
In het tweede ziektejaar gaat het loon over de uren die 
je niet kunt werken naar 70%, hetgeen een behoorlijke 
financiële aderlating is.
Als je 88 weken ziek bent, ontvang je informatie van het 
UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze 
brief staat de datum genoemd vanaf wanneer je een WIA-
uitkering kunt aanvragen.

Als je weer beter bent
Zodra je weer (helemaal of gedeeltelijk) kunt werken, 
meld je dit bij je leidinggevende. Bij voorkeur op de laatste 
ziektedag, dus als je van plan bent de dag er na je werk 
weer te hervatten.
Je leidinggevende zorgt er dan voor dat de herstelmelding 
in P-direct wordt verwerkt en van daaruit wordt het 
doorgegeven naar de ARBO-dienst.
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Omgaan met ziekteverzuim bij een arbeidsconflict

Tussen ziekteverzuim en een arbeidsconflict bestaat een bijzondere relatie. Medewerkers melden zich in verband met een 
arbeidsconflict soms ziek terwijl ze feitelijk niet ziek zijn. Maar je kunt ook echt ziek worden als gevolg van een arbeidsconflict. 
De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van wat er precies aan de hand is. 

Definitie van een arbeidsconflict
Twee partijen (individuen of groepen) in een arbeidsorganisatie hebben een arbeidsconflict als tenminste één van 
de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, 
arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat één van de betrokken partijen 
min of meer eenzijdig kan bepalen dat er sprake is van een arbeidsconflict.

Drie mogelijke situaties
Wanneer een medewerker zich ziek meldt en wordt uitgenodigd op het spreekuur van de bedrijfsarts is het de taak van 
de bedrijfsarts om te onderzoeken van welke situatie sprake is: 
1. Medewerker kan door ziekte niet werken en er is geen sprake van een arbeidsconflict
2. Medewerker kan door ziekte niet werken én er is sprake van een arbeidsconflict
3. Medewerker is niet ziek, maar er is sprake van een arbeidsconflict
Als er sprake is van arbeidsconflict zal de bedrijfsarts pas advies uitbrengen wanneer hij ook met de betrokken manager 
heeft gesproken. In dat geval is er altijd sprake van ‘hoor en wederhoor’.

Advies bedrijfsarts 
Bij ziekte brengt de bedrijfsarts een advies uit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Als er (tevens) sprake is van een arbeidsconflict past de bedrijfsarts de ‘Werkwijzer Arbeidsconflicten’ van het 
Expertisecentrum Participatie (STECR) toe en zal hij (ook) een advies geven over de aanpak van het arbeidsconflict. Als 
je niet ziek bent, maar toch ook niet werkt, zal de bedrijfsarts duidelijk aangeven dat ziekte in jouw geval geen reden 
is om te verzuimen.

Aanpak arbeidsconflict
Wanneer een ziekmelding een direct 
gevolg is van een arbeidsconflict, 
dan is het zaak om de medewerker 
niet te snel als ‘ziek’ te bestempelen. 
Onderzoek heeft immers uitgewezen 
dat bij afwezigheid van contact tussen 
werkgever en werknemer de kans op 
terugkeer naar werk steeds kleiner 
wordt naarmate de “ziekteperiode” 
langer duurt. De medewerker krijgt 
steeds meer tegenzin om naar het 
werk te gaan en de leidinggevende 
gaat toch zoeken naar oplossingen om 
dit op te vangen.
Om wat ruimte te bieden aan een 
verhitte discussie en toch ook in 
beweging te blijven, kan de bedrijfsarts 
wel voorstellen dat u een korte periode 

(interventieperiode) met behoud van loon en overige arbeidsvoorwaarden weg blijft van het werk, zonder dat dit 
als ziekte of verlof wordt aangemerkt. Uw manager moet schriftelijk akkoord gaan met deze interventieperiode. Een 
interventieperiode verschilt van een afkoelperiode in dat de bedrijfsarts u vaak ook acties meegeeft, zoals het bezoeken 
van een coach of psycholoog, het heroriënteren op waarom u daar werkt en of u dat nog wilt, een brief schrijven aan 
de leidinggevende waarin u rustig terugblikt of een andere actie die kan helpen voor een gezonde arbeidsrelatie. Een 
interventieperiode is dus zelden vrijblijvend – er wordt dan wel iets van u verwacht.
De bedrijfsarts kan ook een bepaalde gespreksinterventie adviseren. Daarbij ligt het voor de hand om in de eerste plaats 
een gesprek tussen u en uw manager te arrangeren, in aanwezigheid van een interne derde, bijvoorbeeld een andere 
manager, een HR adviseur, een bedrijfsmaatschappelijk werker of de bedrijfsarts zelf.
Als deze aanpak geen oplossing biedt of niet gewenst is, kan voor bemiddeling/mediation worden gekozen. 

Medewerkers die lid zijn van de VPW, kunnen voor ondersteuning ook bij ons terecht.
De aanpak is er hoe dan ook op gericht om arbeidsconflicten op te lossen en uit de ziektesfeer te houden.

Bron: Intranet

Cartoon: Arend van Dam
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Met andere ogen
N.a.v. interviews met 14 bedrijfsartsen over hoe zij hun rol 
zien bij arbeidsconflicten
door Luuk Feijt

Bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol spelen bij 
de afhandeling van het grijze gebied waarbinnen 
arbeidsconflicten in combinatie met ziekteverzuim zich 
bevinden. In 2014 heb ik een onderzoek gedaan naar 
de ervaringen van bedrijfsartsen. In dit artikel vind je de 
opvallendste resultaten.

Spel of strijd
De bedrijfsartsen die ik gesproken heb, beschrijven 
conflicten vaak als een soort ‘spel’ of als ‘strijd’. Het 
‘inzetten van wapens’ en ‘zwartmaken’ hoort bij wat er 
gebeurt. Volgens de gesproken bedrijfsartsen zijn er bijna 
altijd alleen maar verliezers, want het kost veel energie 
en levert zelden wat op. Ze baseren dit met name op 
de conflicten die uitmonden in langdurige perioden van 
geruzie en uiteindelijk in rechtszaken. Dit gebeurt volgens 
de bedrijfsartsen relatief vaak.
 
To be-drijfsarts or not to be-drijfsarts
Een bedrijfsarts ziet het conflict niet als zijn probleem, 
hij staat er naast, maar wil wel graag helpen. Hierbij 
kun je denken aan quotes als: “Ik kan het probleem niet 
overnemen. Ik kan wel adviseren, maar niet afdwingen 
dat mensen ook die oplossing gaan volgen”.
Onder bedrijfsartsen is wisselend begrip voor het gegeven 
dat een arbeidsconflict zeer geregeld bij hen terecht komt. 
Een deel geeft aan het logisch te vinden, want met werken 
kan relatief makkelijk gestopt worden als het allemaal te 
veel wordt en vaak is er dan ook wel sprake van diverse 
klachten, dus dan is de bedrijfsarts de aangewezen 
persoon.
Een ander deel zegt dat conflicten beter elders opgelost 
kunnen worden, dat een mediator of bedrijfsmaatschappelijk 
werker een beter toegeruste deskundige is dan een 
bedrijfsarts. 
Welke mening een bedrijfsarts hierover ook had, helpen bij 
het oplossen van de problemen wil hij zeker wel!

Eerlijk zijn
Bedrijfsartsen geven aan dat zij de taak hebben om eerlijk 
te zijn naar de medewerker en dat zij vaak de enige zijn 
die dit doen. Vrienden en familie staan onvoorwaardelijk 

aan de kant van de zieke en steunen de medewerker vaak 
sowieso in het ziektebeeld, een advocaat richt zich op wat 
juridisch haalbaar is en wil er alles uithalen, terwijl een 
huisarts overgaat tot het voorschrijven van medicatie of 
het advies tot een paar dagen rust geeft. De gesproken 
bedrijfsartsen voelden zich doorgaans niet echt gesteund 
door andere betrokkenen zoals advocaten  en huisartsen.
Bedrijfsartsen beschrijven de betrokkenen vaak in 
‘kindvoorbeelden’. Ze beschrijven dat je het net als in 
de zandbak weer goed moet maken. Ook zeggen ze van 
zichzelf dat ze als bedrijfsarts mensen moeten opvoeden 
of iets moeten bijbrengen. Tegelijkertijd gaan ze er niet 
echt over, maar staan er naast.

Buiten het boekje
Ze geven aan dat ze in gesprekken vaak bereid zijn om 
zich losser op te stellen en enigszins ‘buiten het boekje’ te 
gaan. Zo faciliteren ze gesprekken tussen de betrokkenen, 
zetten ze partijen onder druk, met name met wat de 
rechter zal gaan beslissen en doen ze schaduwvoorstellen 
(een voorstel bedenken, dat bij allebei voorleggen en doen 
alsof het van de ander komt om zo een overeenkomst uit 
te werken). Ook adviseren ze juridische hulp aan een 
medewerker als ze het gevoel hebben dat het niet eerlijk 
loopt. Ze geven wel aan het belangrijk te vinden om 
objectiviteit uit te blijven stralen.

Veilig formuleren
In e-mails en brieven gebruiken bedrijfsartsen doorgaans 
vaste formuleringen. Hierbij wordt als reden genoemd dat 
ze niet weten wat er met hun verslaglegging gebeurd. 
De werkgever kan de uitlatingen van bedrijfsarts soms 
gebruiken om van een disfunctionerende medewerker af te 
willen komen of de formuleringen zo interpreteren dat hij 
niet in gesprek hoeft en ontslagstappen kan ondernemen.
Bedrijfsartsen overleggen zelfs met collega’s over veilige 
formuleringen om te voorkomen dat ze in de problemen 
komen, mochten er advocaten in het spel komen.
Advocaten blijken de lastigste groep voor bedrijfsartsen. 
Trucs als bellen onder valse namen of doen alsof ze al iets 
weten om zo kennis te ontlokken, het gebeurt allemaal.
Bedrijfsartsen geven aan dat ze snel leren van dergelijke 
voorvallen. Als ze de mist in gaan, kunnen ze zelf betrokken 
raken bij de rechtszaak. Daarom wordt er voor vaste, 
veilige formuleringen gekozen als het om schriftelijke 
verslaglegging gaat.

Wist je dat....?
• Na 42 dagen volledige afwezigheid stopt je woon-werk-vergoeding.
• Na werkhervatting moet je zelf de woon-werk-vergoeding weer aanvragen.
• Tijdens je vakantie moet je ziekte ook bij je leidinggevende melden, als je 
tenminste deze verloren verlofdagen wilt behouden.
• Als je je meer dan 3 keer per half jaar of 4 keer per jaar ziek gemeld hebt 
heet dit ‘frequent verzuim’ en zal je leidinggevende daarover een gesprek met je 
aangaan. Dat staat zo voorgeschreven.
• Als je bij ziekte binnen 26 weken weer volledig aan het werk bent, maar 
vervolgens binnen 4 weken na je herstel toch weer (geheel of gedeeltelijk) ziek 
wordt, dan start de ziekteperiode niet opnieuw, maar worden de perioden bij 
elkaar opgeteld. Ben je langer dan 4 weken hersteld en word je dan weer ziek, 
dan start er wel een nieuwe ziekteperiode.
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Rol bedrijfsarts

Als je (kortdurend) ziek bent en je staat ziek gemeld bij 
je werkgever, hoef je niet altijd meteen de bedrijfsarts te 
bezoeken. Ziet het ernaar uit dat je langere tijd ziek zult 
blijven of verzuim je regelmatig wegens ziekte, dan kan 
de bedrijfsarts je uitnodigen op het spreekuur. In ieder 
geval word je in de vierde ziekteweek opgeroepen voor 
het spreekuur. Je bent verplicht om naar deze afspraak te 
gaan.

Arbeidsgeschiktheid
De bedrijfsarts bepaalt op basis van de gegevens die je 
hem zelf geeft en/of informatie van je medisch specialist, 
in hoeverre en op welke termijn je weer arbeidsgeschikt 
bent. Ook kan de bedrijfsarts adviseren dat jij je woning 
al dan niet mag verlaten tijdens je ziekte. De bedrijfsarts 
mag alleen na jouw schriftelijk toestemming informatie 

over jou opvragen bij de artsen bij wie je onder 
behandeling bent.
Advies voor werkhervatting
Na de afspraak ontvang je van de bedrijfsarts:
• een advies voor werkhervatting waarin kort 

staat aangegeven wat het percentage van jouw 
arbeidsgeschiktheid is;

• de termijn waarop je weer (gedeeltelijk) je werk kunt 
hervatten;

• een korte samenvatting van zijn bevindingen.
Ook kan de bedrijfsarts jouw manager adviseren over 
andere aan jouw ziekte gerelateerde vraagstukken, 
bijvoorbeeld of je op vakantie kan en mag.

Oneens met oordeel bedrijfsarts
Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? 
Dan kun je een deskundigenoordeel (second opinion) 
bij UWV aanvragen. Dit deskundigenoordeel wordt 
dan binnen 2 tot 3 weken uitgebracht. Niet alleen 

jijzelf, maar ook jouw werkgever kan een 
deskundigenoordeel aanvragen. Totdat het 
deskundigenoordeel bekend is, moet jij je wel 
houden aan het oordeel van de bedrijfsarts. 
Een alternatief voor het deskundigenoordeel is 
een hernieuwd onderzoek. Jij of je werkgever 
kan dit via de arbodienst aanvragen. De 
kosten van het deskundigenoordeel en het 
hernieuwd onderzoek komen voor rekening 
van de werkgever.

Bron: Intranet Rijksportaal, 16 juni 2015

6 dingen die u (nog) niet wist over 
verzuim.

1. Verzuim neemt hoe dan ook toe
Door het opschuiven van de pensioenleeftijd naar 67 
jaar zal het aantal medewerkers met verzuim toenemen. 
Vroeger konden ouderen met gezondheidsklachten door 
de VUT-regelingen eerder stoppen met werken, waardoor 
voornamelijk vitale ouderen aan de slag bleven. Met 
het opschuiven van de pensioenleeftijd loont het voor  
werkgevers om het risico op uitval in kaart te brengen.

2. Ouderen melden zich minder vaak ziek
Oudere medewerkers blijven niet snel een dagje 
thuis. Volgens onderzoek hebben ouderen een hoger 
arbeidsethos en zijn ze loyaler richting hun werkgever dan 
jongeren. Vijftigplussers verzuimen wel vaak langer dan 
jongeren, vooral als zij chronische aandoeningen hebben, 
zoals rugklachten, hart- en vaatziekten of diabetes. De 
invloed van leeftijd is relatief, want jongeren met dergelijke 
chronische aandoeningen verzuimen ook veel. Kortom: 
vitaliteit heeft meer met gezondheid dan met leeftijd te 
maken.

3. Langdurig verzuim is deels te voorspellen
De ziekte van de medewerker kan verbonden zijn met 
de situatie op de werkvloer. Eerder of frequent verzuim, 
disfunctioneren of een arbeidsconflict (voor of tijdens het 
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Werkdruk als bron van verzuim

De Arbowet verplicht iedere werkgever arbobeleid te 
voeren waarmee hij psychosociale arbeidsbelasting 
voorkomt of beperkt. Werkdruk is – net als agressie 
en geweld, pesten en discriminatie – een vorm van 
psychosociale arbeidsbelasting 
waartegen je werkgever jou en je 
collega’s moet beschermen.

Doorbreek het taboe op 
werkdruk
In veel bedrijven rust een 
taboe op werkdruk: werkgevers 
willen er liever niet over praten, 
medewerkers durven problemen 
niet te melden, omdat ze het 
gevoel hebben dat ze zich 
aanstellen. Je kunt voor dit 
soort zaken aankloppen bij een 
bedrijfsmaatschappelijk werker. 
Deze BMW kan de werkdruk onder 
de aandacht te brengen bij de 
dienstleiding.

Maak werkdruk bespreekbaar 
Medewerkers kunnen samen 
met de BMW de leidinggevende ervan overtuigen om 
de werkdruk als risico serieus te nemen, want een (te) 
hoge werkdruk kan grote gevolgen hebben voor de 
gezondheid van de medewerkers. Zo is werkdruk een 
belangrijke oorzaak van werkstress. Maar liefst één op 
de drie verzuimgevallen wordt hierdoor veroorzaakt. Ook 
kan werkdruk ervoor zorgen dat je collega’s ziek uitvallen 
door overspannenheid of een burn-out.

Werkdruk kan leiden tot werkstress
Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 werknemers zich 
ziek vanwege werkstress. Er kunnen allerlei fysieke en 
psychische klachten ontstaan. Voorbeelden van fysieke 
klachten zijn verhoogde bloeddruk, hart-/vaatziekten, 
hoofdpijn, duizeligheid, hyperventilatie, klachten aan 

arm, nek, schouder (KANS), 
verminderde weerstand. Bij 
psychische klachten moet je 
denken aan vermoeidheid, 
slapeloosheid, somberheid, 
depressie, piekeren, overmatig 
alcohol-/medicijngebruik, 
vraatzucht, agressie, 
overspannenheid en burn-out.

Een gestreste collega is ook 
een gevaar voor anderen
Psychische aandoeningen als 
overspannenheid en burn-
out behoren tot de meest 
voorkomende beroepsziekten. 
Als voorkomen kan worden 
dat medewerkers hierdoor 
ziek worden, kan veel leed 
en langdurig ziekteverzuim 
worden voorkomen. Ook 
wordt de veiligheid van de 

andere collega’s vergroot, want zowel overspannenheid 
als een burn-out leiden tot chronische vermoeidheid 
en concentratieproblemen. Hierdoor loopt niet 
alleen de kwaliteit van het werk gevaar. Door een 
gebrek aan concentratie heeft een overspannen 
collega een verhoogde kans om betrokken te zijn bij 
arbeidsongevallen.

Bron: BvAA Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

verzuim) zijn redenen om de alarmbel te rinkelen. Het is 
voor de werkgever altijd zinvol om bij langdurig verzuim 
nauwkeurig naar de situatie van de medewerker op de 
werkvloer te kijken. Wat speelt er? Zijn er in toenemende 
mate klachten? Sluimeren er conflicten? Door een 
oplettende, alert reagerende werkgever kan veel ellende 
voorkomen worden.

4. Als het kan weer aan het werk
Veel werkgevers wachten te lang met re-integratie van 
de zieke medewerker, waardoor het voor de medewerker 
steeds moeilijker wordt om weer te beginnen. Wacht 
daarom bij re-integratie niet op volledig herstel van de 
klachten, maar start zodra dat mogelijk is met korte periodes 
van terugkeer op de werkplek. Uit onderzoek is gebleken 
dat zowel bij psychische als fysieke klachten gedeeltelijke 
werkhervatting het herstel juist bevordert. Natuurlijk 
vraagt elke situatie om maatwerk; als een medewerker 
bijvoorbeeld psychische klachten heeft door pesten op het 
werk, dan is het uiteraard nodig om vooraf aan de re-
integratie de bron van de klachten aan te pakken. Ook kan 
begeleide re-integratie op een andere werkplek goed zijn 
om de medewerker weer het vertrouwen in zichzelf terug 
te geven.

5. Werknemer zelf aan zet
Eigen initiatief van medewerkers bevordert de kans op 
succesvolle re-integratie. Dit kan blijken uit het feit dat de 
medewerker zelf initiatief neemt om de juiste begeleider of 
arts te krijgen. Ook blijkt het vruchten af te werpen als de 
medewerker bij re-integratie eigen ideeën in kan brengen 
of zijn of haar eigen re-integratieplan schrijft. Het is wel de 
bedoeling dat de werkgever er vervolgens aan meeschrijft.

6. Investeren in vitaliteit loont
Hoe vreemd het misschien ook klinkt, de kosten van ziek 
doorwerken (presenteïsme) zijn hoger dan de kosten 
van medewerkers die afwezig zijn (absenteïsme). Dit 
komt omdat de groep medewerkers die ziek doorwerkt 
veel groter is dan de groep die zich daadwerkelijk ziek 
meldt. Tijdens het ziek doorwerken ligt de productiviteit 
doorgaans lager en in veel gevallen leidt het almaar 
doorwerken terwijl iemand zich niet goed voelt toch tot 
een daadwerkelijke ziekmelding en dan is de afwezigheid 
doorgaans langduriger. Voor leidinggevenden en HRM-ers 
is het zaak om te achterhalen hoe de medewerkers in hun 
vel zitten.
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Werken in roosterdienst

Dat werken in roosterdiensten ongezond is, was al 
bekend. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat onre-
gelmatige werktijden op de lange termijn schade-
lijke gevolgen kunnen hebben voor de werking van 
de hersenen (zie artikel ‘Brein veroudert sneller door 
ploegendienst’).
Werken jij en je collega’s in ploegendiensten, kijk dan 
goed naar het werkrooster. Hoe meer dat afwijkt van 
de biologische klok, hoe ongezonder het rooster is.

Bijna 1,2 miljoen werknemers werken onregelma-
tige diensten. Ook al zijn deze wisselende diensten 
in sommige sectoren een noodzakelijk en daardoor 
normaal fenomeen, ze zijn ook ongezond. De biologi-
sche klok raakt erdoor verstoord. Hierdoor lopen deze 
werknemers een verhoogd risico op diabetes type 2 
en hart- en vaatziekten. Ook zijn onregelmatige dien-
sten schadelijk voor de hersenen: het korte-termijn-
geheugen gaat achteruit, evenals het vermogen om 
informatie op te nemen en te verwerken.

Vermijd lange reeksen van dezelfde diensten
Er bestaan drie-, vier-, en vijfploegendiensten. De drieploegendienst is het 
meest belastend, de vijfploegendienst het minst. Dat zit zo:
• Bij de drieploegendienst wisselen drie werknemers elkaar na vijf da-
gen steeds af. Daarna zijn ze in het weekend vrij. Vooral de lange reeks 
van vijf nachtdiensten achter elkaar maakt deze variant voor veel werkne-
mers erg zwaar.
• In een vijfploegendienst (of volcontinudienst) draaien werknemers 
achtereenvolgens twee dagen ochtend-, middag-, en nachtdienst. Daarna 
hebben ze vier dagen vrij. Werknemers hebben geen ‘echt’ weekend, maar 
door de kortere reeksen van drie keer twee diensten past dit rooster wel 
veel beter bij het natuurlijk bioritme.

Beperk gezondheidsrisico’s door snel-
le rotatie
Je kunt de gezondheidsrisico’s van ploe-
gendiensten dus beperken door de dien-
sten snel vooruit te roteren. Dit betekent 
dat de medewerkers achtereenvolgens van 
ochtend-, naar avond-, naar nachtdiensten 
gaan. Daarna zijn ze vrij. Een gezond 
werkrooster bestaat bovendien uit een 
reeks kortere nachtdiensten in plaats van 
langere reeksen nacht- of avonddiensten.

Bron: BvAA Beroepsvereniging Arbo Advi-
seurs
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Brein veroudert sneller door ploegendienst
Bron: Volkskrant; Ianthe Sahadat nov 2014. 

Werken in ploegendiensten kan schadelijke gevolgen heb-
ben voor het korte termijn geheugen, de snelheid van in-
formatieverwerking en het algehele cognitieve functione-
ren. Dat blijkt uit een Europese studie die deze week in het 
British Medical Journal (BMJ) verschijnt).

Werken in ploegendien-
sten is als een chroni-
sche jetlag: de interne 
klok wordt danig getart. 
Het circadiane (24-uurs) 
ritme raakt overstuur, 
wat grote gevolgen kan 
hebben voor de gezond-
heid. Zo is uit diverse 
medische studies in de 
loop der tijd gebleken dat 
onregelmatige werktijden 
kunnen zorgen voor een 
verhoogde kans op slaap-
problemen, maagzweren, 
diabetes type 2, hart- en 

vaatziekten, beroertes en zelfs enkele vormen van kanker.

Over de effecten van onregelmatige werktijden op de wer-
king van het brein was tot op heden weinig bekend, zeker 
als het gaat over een grote groep mensen op de lange 
termijn. Dat maakt de studie onder drieduizend Franse 
werknemers over een periode van tien jaar interessant, 
volgens epidemioloog Ludovic van Amelsvoort, die aan de 

Universiteit van Maastricht onderzoek doet naar de gevol-
gen van werken in ploegendiensten.

Feitelijk veroudert het brein 30 tot 40 procent sneller als 
je tien jaar in ploegendienst werkt, zo schrijven de on-
derzoekers. ‘Aangezien zo’n 17 procent van de Neder-
landse beroepsbevolking regelmatig in nachtdienst werkt, 
is het belangrijk dat we de gezondheidsgevolgen goed in 
kaart brengen om schade te kunnen voorkomen’, zegt Van 
Amelsvoort.
Daarmee wijst hij meteen ook op een hiaat in het onder-
zoek. Namelijk: hoe kun je er in de praktijk voor zorgen 
dat de schade wordt beperkt? Immers het aantal werkne-
mers dat in dergelijke diensten werkt (zo’n 1,2 miljoen in 
ons land), zal niet afnemen.
Dat is de reden waarom er aan de Universiteit van Maas-
tricht onderzoek wordt gedaan naar de rotatiesystemen 
voor ploegendiensten. Snel wisselen van dienst is voor een 
aantal gezondheidseffecten in ieder geval minder schade-
lijk dan een langere reeks nacht- of avonddiensten. Ook 
kan men beter voorwaarts roteren dan achterwaarts. Dus 
van ochtend- naar avond- naar nachtdienst.

Waarom onregelmatige werktijden precies negatieve ge-
volgen hebben voor de gezondheid en het brein is niet 
duidelijk. Vermoed wordt dat slechter slapen en een ver-
hoogde productie van het stresshormoon cortisol een rol 
spelen.
Goed nieuws voor het brein hadden de onderzoekers in 
BMJ ook. Het cognitieve functioneren kan weer herstellen, 
na minstens vijf jaar werken in een dagritme is het brein 
weer ‘normaal’.
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Interview   
Toon Telkamp  - 50 jaar lid VPW

Nieuwegein, was deze dag mijn eerste bestemming. Het was druk op de weg maar gelukkig 
liep ik niet al te veel vertraging op. Ruim op tijd kwam ik op het opgegeven adres aan en werd 
er vriendelijk ontvangen door Toon  Telkamp en zijn vrouw. Na de lange rit smaakte de koffie en 
een lekker stuk taart extra lekker en het gesprek kwam al snel opgang. Het bleek dat de heer Telkamp 
als jonge man was begonnen als schipper op een binnenvaart Tanker dus raakvlak genoeg voor beide voor een goed 
gesprek. 

Hij zegt dat hij door toeval bij Rijkswaterstaat is beland omdat zijn vader ook al bij Rijkswaterstaat werkte, en hem 
voorstelde om een baantje aan te nemen op een sleepbootje waar een schipper voor werd gezocht. Hij zag het eerst 
niet zo zitten maar omdat zijn vrouw het schippersleven niet gewend was, is hij op een dag tijdens een strenge winter 
gevraagd omdat er op dat moment niemand te vinden was die kon varen. Om na een aanvaring tussen verschillende 
vaartuigen te assisteren bij het opruimen van de ravage, en zo is hij in  1969 toch gezwicht om het te gaan proberen. 
Daarna heeft hij altijd voor Rijkswaterstaat gevaren op het mooie sleepbootje de Marianne, waar hij nu vol trots nog een 
schilderijtje van in zijn kantoortje heeft staan. In de omgeving van Utrecht  kreeg hij een woning in Hoogvliet met een 
ligplaats voor de boot voor de deur en werkte zich langzaam op bij Rijkswaterstaat om weer aan het nivo te komen van 
het loon dat hij gewend was geweest als Schipper op de Tankvaart. Toen hij Kanaalmeester was voer hij voornamelijk op 
het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht, en een breed scala aan plaatsen tot in Rotterdam aan toe. Het werk was niet altijd 
even leuk want alleen al in de eerste 6 maanden heeft hij verschillende menselijke resten moeten bergen uit het water in 
de omgeving van Utrecht. Maar hij kan nog honderd uit vertellen over de mooie tijd op het water. Nu is hij bezig om zijn 
Memoires te schrijven over die tijd met de schippers, ik zou die best eens willen lezen, want hij is een goede verteller.

In 1995 hij was toen 62.5 jaar oud, kon hij stoppen bij Rijkswaterstaat en is toen met zijn vrouw eerst een half jaar 
naar zijn zwager in Canada gegaan die zij al jaren niet gezien hadden. Toon en zijn vrouw hebben heel wat mooie reizen 
gemaakt, vooral naar Portugal, waar hij een vriend had die een paar huizen bezat en waar ze fijn konden neerstrijken 
als ze in zuid Portugal waren. Maar Joegoslavië heeft duidelijk hun hart gestolen daar zijn ze jaren naar toe gegaan en 
hebben veel van dat land gezien en genoten van de zon het mooie landschap en de vriendelijke bevolking. Ze hadden 
het daar altijd heel goed naar hun zin, tot ze op 
het moment dat het daar steeds grimmiger werd 
op een gegeven moment werden gewaarschuwd 
dat ze beter het land konden verlaten omdat er 
rare tijden gingen aanbreken. Ze zijn toen onmid-
dellijk vertrokken en hebben toen al onder weg 
het land uit onbeschrijfelijke ellende gezien die 
ik liever hier niet neerschrijf. Daarna zijn ze er 
helaas ook nooit meer geweest. 

Na nog een poosje gezellig nagepraat te hebben 
over alledaagse dingen moest ik weer afscheid 
nemen jammer want volgens mij had hij mij nog 
veel meer mooie verhalen kunnen vertellen en 
mooie zaken laten zien zoals hij nog snel even 
deed na dat ik hem zijn oorkonde en presentje 
had overhandigd en een mooie foto had geno-
men. Dus toch maar Hartelijk afscheid genomen 
en vertrokken naar mijn volgende bestemming. 

Ria Kauwenberg-van der Weerden
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De voorbereidingen voor het belastingjaar 2015 zijn bij de afdeling 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 wederom gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage blijft gelijk, namelijk € 20,- per lid, maar er is wel een maximum van 2 belastingformulieren, 
namelijk de aangifte van het lid en diens 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 2016 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!!!!

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 2015 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 2016 naar:
VPW t.a.v. Belastingservice

Snouckaertlaan 32
3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 1 februari 2016 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 1 februari en 31 maart 2016 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   Katwijk (ZH)  Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede-Harskamp  Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert   Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Vught   Apeldoorn  (locaties onder voorbehoud)

Belastingservice



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


