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Op het moment van dit schrijven zit mijn 
vakantie er al weer ruimschoots op. Ik heb mijn 
vakantie doorgebracht in de bosrijke omgeving van 
Ootmarsum en Tubbergen, alwaar ik mooie fietstochten heb 
gemaakt en heerlijk van de rust heb kunnen genieten.
Ik hoop dat u, net als ik,  kunt terugkijken op een geslaagde 
vakantie. Mocht u nog op vakantie gaan dan wens ik u een 
heel mooie en ontspannen vakantieperiode toe.

Terwijl ik nietsvermoedend 
rondfietste bij een 
temperatuur van dertig 
graden, ging mijn 
telefoon. Een vreemde 
gewaarwording…. stond 
ik daar in de buurt van de 
Duitse grens in de berm 
en werd ik geïnformeerd 
over het voorgenomen 
onderhandelingsakkoord. 

Dat was even omschakelen.
Het bevreemdde mij eerst wel dat hetgeen geboden werd, 
meer was dan dat ik had durven dromen.
Ik kan u zeggen dat ik met stomheid was geslagen. Van 
een eerder bod van de werkgever van 0,5%  per jaar naar 
dit onderhandelingsresultaat van ruim 5% over twee jaar. 
Uiteindelijk weten we nu weer waar we staan en gedurende de 
maand augustus wordt aan alle leden in actieve dienst gevraagd 
om hun stem uit te brengen over dit loonruimteakkoord.
Ik hoop van ganser harte dat u alle informatie heeft gelezen 
die op de website over dit loonruimteakkoord staat en dat u 
heeft gestemd. Of u nu voor of tegen stemt, uw stem telt mee.

Er bereikt ons veel verwarrende en ook onjuiste informatie van 
de grootste vakbond, die zich voortijdig heeft teruggetrokken 
uit de onderhandelingen over dit akkoord.  Dat besluit om 
niet langer mee te praten komt niet vanuit de leden van die 
bond, maar van de bobo’s op het hoofdkantoor die hebben 
bepaald wat goed is voor hun leden. Bij alle bonden die zijn 
aangesloten bij het Ambtenaren Centrum (AC) zijn de leden 
het hoogste orgaan. Zij tellen mee en mogen zelf beslissen.
Daarom ligt het onderhandelingsresultaat voor aan de leden 
en zijn zij uitgenodigd om zelf hun stem te laten horen en wij 
nemen die stem heel serieus.
Na 31 augustus weten we de uitslag van de ledenraadpleging 
en daar kunnen onze onderhandelaars Marianne Wendt en 
Peter Wulms dan weer verder mee.

Wat ik wel heb ervaren is dat veel mensen, snel hun mening 
laten beïnvloeden door de oneliners van anderen en niet altijd 
zelf de moeite nemen om de beschikbare informatie van hun 
eigen vakbond tot zich te nemen. Zeg nou zelf, het zou toch 
jammer zijn als u geen gebruik maakt van alle informatie die 
we op onze website voor u beschikbaar hebben?

Ik verwijs er regelmatig naar en kan het niet genoeg 
benadrukken, houd de website van de VPW in de gaten!!!

Secretariaatsmededelingen juli/aug 2015
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en 
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Kantoor VPW
Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort
Tel: 033 – 4650691, Fax: 033 - 4615252
E-mail: info@vpwnet.com
Website: www.vpwnet.com
Medewerkster: Trees Overhein
Bureaucoördinator en
Portefeuille Beleidszaken

Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de tweede donderdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
bestuur of graag besproken zou zien in een bestuursvergade-
ring kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com.  

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

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
Loonruimteakkoord
Op dit moment is de ledenraadpleging over het loonruimteakkoord in volle gang. Alle actief 
dienende leden hebben een code gemaild gekregen waarmee gestemd kan worden.
Zoals  in het vorige blad vermeld, hadden de vakbonden o.a. aangegeven dat een loonsverhoging 
van 3% noodzakelijk zou zijn na meer dan 4 jaar op de nullijn. Daarnaast zouden de bonden 
geen versoberingsmaatregelen op onze arbeidsvoorwaarden accepteren. Het bod dat de Minister deed 
was 0,5 % voor 2015 en 0,5 % voor 2016. Dit minachtende gebaar werd door de bonden niet geaccepteerd. Er is 
verder onderhandeld en u heeft op de website van de VPW kunnen lezen wat de uitkomst is, meer dan 3% en geen 
versoberingsmaatregelen.
Er ligt een zgn. LOONRUIMTEAKKOORD. Dit wordt zo genoemd, omdat er alleen over de loonruimte is onderhandeld. 
Per sector kan er dan nog verder gepraat worden over aanvullende afspraken.
Als dit blad verschijnt is de ledenraadpleging afgerond en weten we of het akkoord door de leden geaccepteerd is of 
niet……

Actiebereidheid
Mocht het loonruimteakkoord door de leden van tafel geveegd 
zijn, dan zal er aan de leden grote inzet gevraagd worden om 
middels acties een beter bod te krijgen.
We zullen dan opnieuw een beroep doen op alle leden en met 
name op degenen die al hebben aangegeven bereid te zijn om 
actie te voeren.

Nogmaals een dringend verzoek!!!!
Naar aanleiding van de mailing over de CAO hebben we gemerkt 
dat er e-mailadressen in onze ledenadministratie staan die niet 
meer in gebruik zijn. Wilt u wijziging van uw e-mailadres s.v.p. 
altijd aan ons doorgeven. E-mail is de makkelijkste manier voor 
ons om snel een grote groep mensen te bereiken. Dan is het 
prettig om over correcte e-mailadressen te beschikken.
Mocht u twijfelen of VPW wel over het juiste e-mailadres 
beschikt, stuur dan even een mailtje waaruit uw actuele 
gegevens blijken. Alvast hartelijk dank!!!

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.com

Volg VPW via www.vpwnet.com

Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2015

Nieuwe leden:
Dhr. E. de Vries     - VWM
Dhr. R. Dirks     - VWM
Dhr. W. van Mierlo    - CIV
Mw. M. Degen     - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Mw. L.P. Broeders-Haverkamp   - Gep. lid, Raamsdonksveer

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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Ingezonden brief: Integriteit
Reactie op het VPW Nieuws van juli-augustus 2015 door Aat Hoogstraten

Ik heb me al een tijdje zitten verbijten of ik nu wel weer iets zou moeten schrijven voor het VPW nieuws. Zeker op het 
gebied van de pensioenen, maar gezien wat berichten in de media de laatste tijd kon ik me niet meer inhouden. Ik kan 
begrijpen dat integriteit in de belangstelling staat. Ik heb dat eerder meegemaakt. Ook toen ging het over de integriteit 
van de ambtenaar naar de medeburgers, zijnde geen ambtenaar. Ik heb het hier dan over de Bouwfraudeaffaire in 2003.
Er zijn natuurlijk in het verleden dingen gebeurd die zeer zeker niet toelaatbaar waren. Omkoping van ambtenaren, het 
“verdwijnen” van 1 miljoen M3 zand of 40.000 ton asfalt. Ik ken die verhalen uit nabije bron al wist ik toen niet, en nu 
nog niet, wie en wat en hoe. Er waren ook al veroordelingen geweest. Die “overschrijdingen” van integriteit kunnen 
m.i. alleen maar met gevangenisstraf worden “gewaardeerd”. Ook tijdens de hoorzittingen van de Tweede Kamer kwa-

men mij schendingen ter ore waarvan  ik het zeer terecht 
vond dat deze fors bestraft werden. Met name die van 
mijn collega’s bij Rijkswaterstaat. We hebben, en zeker 
ik in de tijd dat ik als onderafdelingshoofd bij de uitvoe-
ring  in de weg en waterbouw van werken bezig was, veel 
over ons heen gekregen. “De Rijkswaterstaat”  had toen 
nog ca. 11.000 werknemers in dienst waarvan veruit het 
zeer overgrote deel hun plicht zeer  zorgvuldig uitvoerde. 
Uit de hoorzitting bleek dat ongeveer 200 medewerkers 
van de Rijkswaterstaat zich soms zeer oneerbaar heb-
ben gedragen. In de enquêtecommissie werd een beeld 
geschapen dat bij Rijkswaterstaat een sfeer heerste van 
“smeren en fêteren”. Ik heb me daar zeer over opge-
wonden en heb het de toenmalige DG kwalijk genomen 
dat hij niet in ging op die vernederende woorden van de 

voorzitster van de enquêtecommissie. Maar een ingezonden brief over de buitengewone inzet, trouw en integriteit van 
mijn collega’s bij de Bouwdienst naar de Telegraaf werd niet geplaatst als zijnde niet publicitair. Nu, door m.i. een wat 
andere publiciteit, is er weer veel aandacht voor integriteit. 

Ik wil vooropstellen dat integriteit van medewerkers in de publieke sector naar de “gewone” burgers toe heel belangrijk 
is, maar zowel in 2003 als nu is de integriteit op de werkvloer minstens zo belangrijk. Integriteit heeft weliswaar maar 
één betekenis, maar kan wel heel verschillend worden uitge-
legd.  Ik bedoel daarmee de omgang en de verhouding van 
collega’s en meerderen onderling.  

Met andere woorden een goede sfeer op de werkvloer creëren. 
Destijds werd daar nagenoeg geen aandacht aan besteed en 
als ik de sfeer van het artikel in het juli/augustusnummer op 
me laat inwerken is dat nu ook zo. De publieke opinie is, lijkt 
het, ook hier  maatgevend. Daar verzet ik me net als toen, 
heftig tegen. Ik besef dat op het vlak naar buiten toe integri-
teitsschendingen voorkomen die niet kunnen, maar ik weet 
ook dat veel meer schendingen van integriteit op de werkvloer, 
dus binnen collega’s onderling voorkomen. Daarbij wordt, heb 
ik de indruk, nog steeds veel minder aandacht aan besteed 
dan aan hetgeen zoveel publiciteit trekt. Natuurlijk waren die 
200 ambtenaren van de 11.000 destijds een behoorlijke smet 
op het blazoen van de Waterstaat. Maar wat zich binnen de or-
ganisaties afspeelde en nu nog steeds afspeelt komt niet naar 
buiten. Ik denk alleen maar aan de gigantische reorganisaties 
en de manier waarop die worden uitgevoerd. Ik ben vertrouwenspersoon en voorzitter van de OR geweest. Ik hoorde 
via de wandelgangen meer dan via mijn functie als vertrouwens persoon of voorzitter van de OR. Misschien hoogst 
mondjesmaat bij de OR. 
Wordt het niet zo langzamerhand tijd daar wat meer aandacht aan te besteden? 

Ik betreur het dat collega’s in de gevangenis in Vught iets doen wat niet zou moeten kunnen. Maar er gebeurt zoveel 
meer op het collegiale vlak. Als daar meer aandacht aan wordt besteed wordt dat andere, de integriteit naar binnen en 
naar buiten toe ook gelijk minder.
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Artikel
Sluismeester Thom Hoogervorst is 
ook molenaar
“Ik ben altijd met water bezig”

Door: Jacques van Kesteren

In zijn vrije tijd bemaalt hij een polder en beroepshalve schut 
hij schepen, o.a. in de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein. 
Hij vindt het een ideale combinatie. Alleen al het kijken 
naar dat stromende water maakt hem gelukkig. Ongelukkig 
is hij over de komst van de normroostergenerator.  Er zit 
geen ritme meer in zijn diensten. “Ik loop dat rooster nu 
een tijdje maar ik ga het wel merken, soms ben ik gewoon 
gesloopt. Vroeger had ik daar geen last van.”

Zijn huisje staat op het erf van een kaasboerderij en op 
het randje van de Doespolder. Als je over de sloot ernaast 
springt ben je in de Achthovensepolder. Het uitzicht is weids 
en groen. Honderden hectaren grasland, kilometerslange 
sloten,  een streep van een fietspad en molens natuurlijk. 
Het is bloedheet. De hond slaapt. Met koele cola nemen 
we plaats onder de parasol. Nee, nog niet,  eerst even 
naar “zijn” molen kijken. Van de twee dichtstbijzijnde 
molens, een klein kilometertje verderop, moet ik op de 
meest linkse letten. “Dat is ‘em, een wipmolen”, zegt Thom 
Hoogervorst (24)trots. Sinds kort is hij op deze molen de 
molenaar. Hij kan niet wachten  de bijzonderheden van 
dit pareltje in Zuid-Hollands Groene Hart, op te sommen. 
“Een vlucht van bijna 23 meter en een enorme stalen vijzel 
waarmee hij het water omhoog brengt. Als je wilt kunnen 
we er zo wel even naar toe lopen. Of, als je het te warm 
vindt kunnen we ook met de roeiboot, hoor.” 

Sluisjes graven
Sluizen, bruggen en molens, daar draait het om bij Thom.  
“Het is een prachtige combinatie. Ik ben altijd bezig 
met water”, lacht hij.  In een eerder interview, voor een 
molenaarsboek van de Rijnlandse Molenstichting, zegt hij 
dat hij zich gelukkig voelt zodra hij naar stromende en 
kolkende watermassa’s kijkt. Waarom die hang naar dat 
water? Het zat er al vroeg in, hoor je mensen dan wel 
eens zeggen. Bij Thom was dat inderdaad het geval, want 
hij vertelt dat hij op zijn zevende al greppels groef met 
sluisjes en bruggetjes erin. Om er water in te krijgen wilde 
hij een watermolentje bouwen. Hiervoor klopte hij aan bij 
de overbuurman  omdat die molenaar was. De buurman 
wakkerde bij de jonge Thom de liefde voor molens aan. 
Op zijn elfde ging hij met hem mee naar diens molen. Hij 
leerde zoveel van hem dat hij al op zijn 16e, als jongste 
ooit,, het molenaarsdiploma heeft gehaald. 

Panamawielen
In het middelbaar beroepsonderwijs liep hij, onder 
andere, stage bij brugwachters. Zijn jongensdroom, 
om ooit eens aan de knoppen te mogen draaien van 
een beweegbare brug, kwam daarmee in vervulling. 
Van die brugwachterstage kwam een vakantiebaan en 
van de vakantiebaan een volledige baan als nautisch 
verkeersbegeleider. Eerst in dienst van de provincie Zuid-
Holland en sinds 1 juni 2009 bij Rijkswaterstaat. Zijn eerste 
bruggen bediende hij in Leiden, rond post De Waard. Later 
volgden, onder meer, de bruggen en sluizen in het gehele 
IJsselmeergebied. Vanaf april 2012 werkt hij in Utrecht, 
wat later de regio VWM Noord West werd.
De techniek van de bruggen boeit hem zeer. Van de 
panamawielen tot aan de lessenaar, alle constructies 
rondom die bruggen vindt hij machtig. Hij neemt mij mee 

naar de bergruimte van 
zijn huisje. Te midden 
van een heleboel andere 
spullen, die misschien ooit 
nog eens van pas komen, 

Thom Hoogervorst

Geboren:  15 nov. 1990 in een 
ziekenhuis in Leiden. 
Getogen: in Oegstgeest
Woonplaats: Hoogmade
Burgerlijke staat: ongehuwd
Opleiding: VMBO; nautische 
functies 1,2 en 3
Loopbaan: mei 2008 brugwachter 
Zuid-Holland; sinds juni 2009 
brugwachter en sluismeester 
Rijkswaterstaat
Levensmotto: leer van gister, 
droom van morgen, dus leef 
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staat de lessenaar van zijn ‘eerste’ brug. “Die heb ik gered 
van de sloop”, verklaart hij . “Die brug wordt nu op afstand 
bediend zodat die handmatige lessenaar niet meer nodig 
was . Ze hadden hem al bij het oud roest gezet. Maar ik 
mocht hem hebben. En hij doet het nog hoor.” Hij draait 
aan een wiel en hier en daar klikt een schakelaar. 

Oude sluisjes
Toch zal het stromende water het altijd winnen van de 
techniek. “Als je het water omhoog ziet kolken als de 
schuiven open gaan, dat vind ik zo mooi. In de Beatrixsluis 
is het verval zo’n meter of twee á drie maar in de Irenesluis 
kan het soms oplopen tot zes meter. Nou, dan zie je het 

Irenesluis: oude kolk

Oude Lessenaar Lamme Brug
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wel aardig kolken en dan geniet ik weer. Prachtig.” 
Prachtig vindt hij ook de ouderwetse bediening op 
sommige sluisjes. Hij betreurt het dat Rijkswaterstaat 
juist deze kleine, oude sluisjes overdoet  aan het 
Hoogheemraadschap. “Dat zijn sluisjes met waaierdeuren 
en die moest je met de hand doen. Je moest alles zelf 
bepalen. Er waren geen gelijkwater meters, je moest zelf 
bepalen wanneer je overging naar de vloed- of naar de 
ebdeuren. Of, wanneer je gelijk water had, dat je grotere 
boten de sluis door kon laten varen. Dat was machtig 
werk. Ik vind dat dat echt bij Rijkswaterstaat hoorde. Het 
is heel jammer dat die zijn afgestoten.”

Actie voeren
Aan de overkant van de sloot, half verscholen achter het 
hoge gras, geniet een eenzame fietser van de stilte in 
de polder. Thom zegt dat dit idyllische beeld vaak wreed 
wordt verstoord.  “Dan komt er opeens een hele horde 
wielrenners aanzetten en die willen inhalen op dat smalle 
pad. En als de mensen niet snel genoeg aan de kant gaan 
brullen ze geёrgerd: ‘hé kijk uit’ of ’opzij, opzij’. Soms wordt 
er zelfs gescholden. Misschien komt het wel hierdoor dat ik 
niets met wielrennen te maken wil hebben.” 
Daardoor kan ook  het plan van de rijksvakbonden, 
om tijdens de Tour de France in Utrecht een ludieke 
fietsactie te houden, zijn goedkeuring niet wegdragen. 
Daarentegen hoopt hij dat de actie van de politie, om op 
de Erasmusbrug  in Rotterdam vertragende controles uit 

te voeren als de Tour langskomt, wél doorgaat. O, hij wil 
zelf ook best aan acties meedoen. Hij heeft gereageerd 
op het verzoek van de vakbond VPW om suggesties aan 
te dragen. “Ik heb voorgesteld  de beweegbare bruggen 
in de drukkere wegen wat langer open te houden. Per 
actiedag die nodig is, steeds iets langer de brug open. We 
moeten wel de sluizen ongemoeid  laten omdat ik vind dat 
we de scheepvaart er buiten moeten houden.” 

Normroostergenerator
Voor de bediening van de bruggen en de sluizen werken 
de sluismeesters en de brugwachters volgens een rooster, 
verdeeld in vroege-, late en nachtdiensten. Thom’s  
gezicht betrekt als dit onderwerp ter sprake komt. 
Bekommerd vertelt hij dat Rijkswaterstaat een nieuw 
systeem  heeft ingevoerd om de roosters samen te stellen, 
de normroostergenerator (samen met Leidraad 2.0). 
“We moesten breder inzetbaar zijn, het nieuwe werken. 
Ja, het werd toen hip dat je niet meer je eigen brug of je 
eigen sluis had. Dan moest je de auto in en gaan rijden 
om ergens anders dienst te doen. Als je dus voorheen  met 
de fiets naar de sluis kon moest je nu de auto in en aan 
de andere kant van het gebied werken. Het kan zo maar 
zijn dat iemand die in Tiel woont naar de  Beatrixsluizen 
bij Nieuwegein gaat en als je uit Nieuwegein komt ga je 
naar Tiel. Dan kan je zwaaien als je elkaar op de snelweg 
tegen komt.”

Irenesluis: duwvaartkolk met vangconstructie
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“Ik ben mijn ritme kwijt,” klaagt Thom. “Vroeger waren de roosters cyclisch. Hetzij zes weken, 12 of acht weken, een 
paar vroege, een paar late, een paar nachten en een enkele reservedienst . Dat verhaal ging zo een tijdje door. En was 
je aan het eind van het rooster, dan begon je weer van voren af aan. Ik wist voor een jaar waar ik aan toe was. En aan 
dat ritme wen je.”
“Het nieuwe systeem zorgt voor onregelmatige ritmes. Elke week is het weer anders. Ze proberen het wel: vroeg, 
laat, nacht, vrij, vroeg, laat, nacht, vrij. Dat ritme zit er wel een beetje in maar dan verandert het weer. Dan heb je 
bijvoorbeeld weer twee nachten, dan weer zes en dan weer drie. Dan heb je weer drie vroege en dan weer een late 
dienst ,dan weer een paar vroege en dan weer nachtdienst en dan weer een dag vrij en dan weer late dienst.” 
Het liefst zou hij willen dat Rijkswaterstaat terugkeert naar het oude, cyclische systeem. Niet alleen om het vertrouwde 
ritme terug te krijgen, er speelt ook nog iets anders. “Kijk, met het oude rooster had iedereen gelijke diensten en gelijke 
rechten. Die normroostergenerator maakt voor iedereen verschillen. En sommige verschillen zijn niet misselijk en die 
merk je in je portemonnee. Hoe dat komt?  Nou, de één heeft meer nachtdiensten of weekends  dan de ander en deze 
diensten worden nu eenmaal beter betaald.”
“Ik heb heel lang geprobeerd dat gedoe over dat rooster naast me neer te leggen. Lukt niet helemaal want ik ga het 
wel merken. Ik slaap slecht en voel me soms echt gesloopt.  Vroeger had ik daar nooit last van. Maar ik ga nog steeds 
met plezier naar mijn werk hoor!”

Bijstand
Thom Hoogervorst is het jongste lid  van de vakbond VPW. Eind vorig jaar heeft hij zich aangemeld. “Ik had altijd zoiets 
van, een vakbond, joh, dat heb ik toch allemaal niet nodig. Ik zal geen problemen maken met mijn baas. Ik doe mijn 
werk en ik heb het hartstikke naar mijn zin op de sluis. Waarom zou ik moeilijkheden kunnen verwachten. Maar nu met 
de nieuwe roosterindeling  voel ik me benadeeld. Dan zou ik, als het nodig is, graag bijstand willen hebben zodat ik er 
niet helemaal alleen voor sta. Ik ervaar steeds vaker dat er onderscheid gemaakt wordt. Nu word ik om mensen heen 
gepland die een vaste brug of sluis hebben. Ik vind het oneerlijk als je alleen maar in zo’n vervangerspoule  kan komen. 
Ik zou ook graag de kans krijgen om op een vaste sluis ingedeeld te worden.” 

We gaan naar de molen en lenen het golfkarretje van de kaasboerderij. De hond mag ook mee. Behendig en behoedzaam 
stuurt Thom het voertuigje over het smalle fietspad. We beklimmen de steile trap met de smalle treden. Boven, bij het 
vernuft van de watermolen, is het zicht op de polder eindeloos. Thom wijst naar een molen aan de horizon. Zo te zien 
een gewone molen, maar wel een flinke. “In die molen kan je goed wonen. Ik droom wel eens dat ik op die molen de 
molenaar ben en dat ik er dan mag wonen. Mooi zou dat zijn.” 
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Ambtsjubileum:
Bent u 12½, 25, 40 of 50 jaar in dienst bij de overheid? Dan 
viert u uw ambtsjubileum en krijgt u een extra beloning 
van uw werkgever: de ambtsjubileumgratificatie.
Uw diensttijd bestaat uit:
• de tijd die u vanaf 1 juli 2014 werkzaam bent en 

waarbij u ABP-pensioen opbouwt;
• de tijd vóór 1 juli 2014 waarbij u in Nederlandse 

overheidsdienst heeft gewerkt. Ook als u daarbij geen 
ABP-pensioen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u 
in het verleden dienstverbanden heeft gehad van ten 
hoogste 6 maanden.

Diensttijdgratificatie:
Als u wordt ontslagen, krijgt u in sommige gevallen een 
gedeeltelijke ambtsjubileumgratificatie. Dit wordt een 
diensttijdgratificatie genoemd.
U heeft recht op een diensttijdgratificatie als u voldoet aan 
deze 3 voorwaarden:
• U heeft een diensttijd van minimaal 10 jaar.
• U bent ontslagen vanwege een reorganisatie of 

arbeidsongeschiktheid door ziekte.
• U zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking 

zijn gekomen voor een ambtsjubileumgratificatie.
Het recht op een diensttijdgratificatie is ook een van de 
voorzieningen in het ‘Van werk naar werk beleid’.

Berekening gratificatie
De hoogte van uw ambtsjubileum- of diensttijdgratificatie 
wordt berekend op basis van uw bruto maandelijks salaris, 
toe(s)lagen, uw diensttijd en arbeidsduur. U bouwt geen 
pensioen op over uw gratificatie. Er worden dus ook geen 
pensioenpremies ingehouden. 
In sommige gevallen zal de werkgever loonheffing 
inhouden op uw ambtsjubileum- of diensttijdgratificatie. 
Voor uw ambtsjubileumgratificatie gelden de volgende 
regels:

• Bij een 12,5-jarig jubileum wordt er wel loonheffing 
ingehouden op uw gratificatie.

• Bij een 25- en 40-jarig jubileum wordt er geen 
loonheffing ingehouden op uw gratificatie.

• Bij een 50-jarig jubileum wordt er geen loonheffing 
ingehouden als de datum van uw 25-jarig jubileum 
voor 1 mei 1994 lag.

Voor uw diensttijdgratificatie gelden de volgende regels:
• Bij een diensttijd van minder dan 25 jaar wordt er wel 

loonheffing ingehouden op uw gratificatie.
• Bij een diensttijd van minder dan 40 jaar wordt er 

geen loonheffing ingehouden op uw gratificatie als uw 
25-jarig ambtsjubileum vóór 1 mei 1994 lag.

• Bij een diensttijd van minder dan 50 jaar wordt er geen 
loonheffing ingehouden op uw diensttijdgratificatie als 
uw 25-jarig ambtsjubileum vóór 1 mei 1994 lag.

Let op! Is het gratificatiebedrag hoger dan het 
bedrag dat volgens de fiscale voorschriften op 
de jubileumdatum belastingvrij mag worden 
uitgekeerd? Dan is het verschil tussen die 2 
bedragen altijd belast.

Het bedrag van uw ambtsjubileum- of 
diensttijdgratificatie is afhankelijk van meerdere 
factoren, zoals uw salaris, arbeidsduur, toe(s)
lagen en arbeidsverleden. Deze factoren 
bepalen samen de ‘berekeningsgrondslag’ 
voor uw gratificatie.

De berekeningsgrondslag bestaat uit:
• uw bruto maandelijks salaris op de 
dag van uw ambtsjubileum. Dit bedrag 
wordt vermenigvuldigd met de ‘gewogen 
gemiddelde arbeidsduurfactor’ van de 5 
jaren voorafgaand aan uw jubileumdatum. 
Het gaat daarbij om de tijd die betrekking 
heeft op uw diensttijd bij de sector Rijk. 
Heeft u bijvoorbeeld 3 van de 5 jaar bij de 

Ambtsjubileum- en diensttijdgratificaties
Samengesteld door Mirjam van Dijk

Verschil salaris en bezoldiging
In de arbeidsvoorwaarden komen de begrippen salaris, 
bezoldiging, toelagen en toeslagen voor.
Uw salaris is het bedrag van de salarisschaal dat aan u wordt 
toegekend. Op uw maandelijkse salarisstrook is dat het eerste 
bedrag dat wordt vermeld. Tot uw salaris behoort ook de 
eventueel aan u toegekende extra periodiek(en) boven uw 
salarisschaal vanwege uitstekend functioneren. 
Uw bezoldiging bestaat uit:
• salaris
• waarnemingstoelage
• toelage voor onregelmatige dienst
• toelage voor verschoven uren (verschuivingstoelage)
• toelage voor bezwarende omstandigheden
• aflopende toelage onregelmatige dienst
• toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
• aflopende toelage wegens reorganisatie
• periodieke toeslag
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sector Rijk gewerkt, dan tellen alleen die 3 jaar mee 
om de gewogen gemiddelde arbeidsduurfactor te 
berekenen. De uitkomst hiervan wordt vermeerderd 
met de daarbij behorende maandelijkse aanspraak op:  
o vakantie-uitkering en 

 o eindejaarsuitkering; 
• een aantal toelagen en de periodieke toeslag, 

vermeerderd met de daarbij behorende maandelijkse 
aanspraak op vakantie-uitkering.

• Bestaat (een deel van) de berekeningsgrondslag uit 
variabele toelagen? Dan wordt uitgegaan van het 
gemiddelde maandelijkse bedrag aan toelagen over de 
laatste 3 kalendermaanden vóór uw jubileumdatum.

Let op! Krijgt u op de dag van uw ambtsjubileum vanwege 
ziekte, ouderschapsverlof, PAS-deelname of demotie niet uw 
volledige bezoldiging uitbetaald? Dan heeft dit geen gevolgen 
voor de berekeningsgrondslag voor uw gratificatie. In deze 
situaties wijzigt uw arbeidsduur namelijk niet.

Jubileumgratificatie
• Bij een 12,5-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 

25% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een 
veelvoud van 2,50 euro).

• Bij een 25-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 
70% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een 
veelvoud van 2,50 euro).

• Bij een 40- of 50-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 
100% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een 
veelvoud van 2,50 euro).

Let op! Volgens de fiscale voorschriften mag het nettobedrag 
van uw gratificatie bij 25, 40 of 50 dienstjaren niet meer dan 
100% van het salaris op de dag van het jubileum zijn. Is het 
meer, dan is dit deel dus belast.

Diensttijdgratificatie
De diensttijdgratificatie bedraagt een evenredig deel 
van de ambtsjubileumgratificatie die u binnen 5 jaar zou 
ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld op de ontslagdatum 38 
dienstjaren? Dan is de diensttijdgratificatie 38/40 van de 
ambtsjubileumgratificatie bij 40 dienstjaren.

Gedeeltelijk ontslag wegens ziekte
Wordt u voor een deel van uw arbeidsduur ontslagen 
wegens ziekte en voldoet u aan de voorwaarden voor 
een diensttijdgratificatie? Dan zal de diensttijdgratificatie 

uitsluitend worden berekend over het gedeelte waarvoor 
u bent ontslagen. De uren waarvoor u geen ontslag heeft 
gekregen, tellen volledig mee bij de berekening van een 
eventuele toekomstige ambtsjubileumgratificatie.

Diensttijdgratificatie bij reorganisatieontslag
Heeft u bij een reorganisatieontslag een diensttijdgratificatie 
ontvangen en bent u daarna opnieuw in dienst getreden 
bij een werkgever in de sector Rijk? Dan wordt de 
diensttijdgratificatie in mindering gebracht op een 
eventuele toekomstige ambtsjubileumgratificatie.
De hoogte van het te verrekenen bedrag hangt af van de 
omvang van uw huidige aanstelling. Als u fulltime werkt, 
wordt het volledige bedrag van uw diensttijdgratificatie 
in mindering gebracht op uw ambtsjubileumgratificatie. 
Dat kan betekenen dat u niets overhoudt. Als u vanwege 
reorganisatie uit een fulltime baan bent ontslagen en 
daarna voor 50% gaat werken, wordt de helft van het 
bedrag van uw diensttijdgratificatie verrekend.

Combinatie met vergelijkbare beloningen
Heeft u voor uw dienstvervulling bij de overheid al een 
vergelijkbare gratificatie of uitkering gekregen? Dan heeft 
u geen recht op ambtsjubileumgratificatie. 

Arbeidsduurfactor
Heeft u geen volledige (36-urige) werkweek of werkt u juist 
extra uren? Dan wordt de volledige arbeidsduur met de 
zogeheten arbeidsduurfactor vermenigvuldigd. Deze factor 
is het gemiddelde aantal uren dat in uw aanstellingsbesluit 
vermeld staat, gedeeld door 36.

Aanstellingsbesluit
Wanneer u als ambtenaar in dienst komt bij het Rijk, 
krijgt u een aanstellingsbesluit. Dat is anders dan 
in het bedrijfsleven, waar u en uw werkgever een 
arbeidsovereenkomst tekenen.
Een aanstelling bij de rijksoverheid is een eenzijdig besluit 
van uw werkgever. U hoeft zelf niets te ondertekenen. 
Formeel bent u in dienst vanaf de datum van indiensttreding 
die in het aanstellingsbesluit is vermeld.
Naast het aanstellingsbesluit krijgt u ook de ‘akte van 
aanstelling’. Hierin staan een aantal belangrijke gegevens 
met betrekking tot uw aanstelling.
Uw salarisgegevens en dergelijke staan meestal in uw 
aanstellingsbesluit of in een brief die u voorafgaand of 
tegelijk met dat besluit ontvangt. In het aanstellingsbesluit 
staan ook de afspraken over uw indiensttreding, zoals uw 
salarisschaal, het salarisnummer en de datum waarop uw 
salaris voor de 1e keer wordt verhoogd als u naar behoren 
functioneert. Soms zijn het aanstellingsbesluit en de akte 
van aanstelling in één document samengevoegd.

Bezwaar maken
Staat er volgens u onjuiste informatie in uw 
aanstellingsbesluit? Bespreek dit dan met uw manager of 
personeelsadviseur.
Kunt u zich niet vinden in het genomen aanstellingsbesluit? 
Dan kunt u met hulp van de VPW bezwaar maken.
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Ben je mantelzorger? Dan kon je alleen zorgverlof opne-
men voor een zieke partner, kind of ouder.
Dat is nu anders. Het kabinet vond deze kring te beperkt 
gelet op de veranderende samenleving. Steeds meer men-
sen zijn alleenstaand en er is dus niet vanzelfsprekend een 
gezinslid om zorg te verlenen. Ook wonen ouders en kin-
deren vaker op grote afstand van elkaar.
Daarom een modernisering van de verlofregelingen.

Hoe lang duurt het langdurend zorgverlof?
Je kunt in elke periode van 12 maanden maximaal 6 x het 
aantal uren dat je per week werkt opnemen aan langdu-
rend zorgverlof.
Stel dat je 36 uur per week werkt. Dan kan je dus in elke 
periode van 12 maanden 216 uur aan langdurend zorgver-
lof opnemen.

Wordt je salaris doorbetaald bij langdurend zorg-
verlof?
Nee helaas niet. Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof.

Hoe vraag je langdurend zorgverlof aan? 
Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werk-
gever. 
Dat moet minstens 2 weken voordat het verlof ingaat.
Geef daarbij aan: de reden van je verlof, de persoon voor 
wie je gaat zorgen, tijdstip van ingang, hoeveel uur je wilt 
opnemen en voor hoe lang. 

Kan je werkgever je verzoek weigeren?
Ja, dat kan wel. Maar alleen als de werkgever een zoda-
nig zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat jouw 
belang daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid moet wijken. 
Is jouw zorgverlof begonnen, dan mag je werkgever dit 
niet meer stoppen. 
Kom je niet tot overeenstemming, dan kan je in laatste 
instantie een beroep doen op de rechter.

Voor wie kan je verlof opnemen?
• Je kind, partner en ouders
• Je grootouders, kleinkinderen, broers en zussen 

(tweedegraads bloedverwanten); 
• andere huisgenoten dan je kinderen of partner (bij-

voorbeeld een inwonende tante);
• mensen met wie je een sociale relatie* hebt (bijvoor-

beeld een buurvrouw of vriend) en die van jouw hulp 
afhankelijk zijn (noodzakelijke verzorging).

Waarvoor kan je verlof opnemen?
Vóór 1 juli 2015 gold langdurend zorgverlof uitsluitend 
voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte. 
Hiervoor geldt overigens niet de voorwaarde dat de zorg-
verlening ‘noodzakelijk’ moet zijn.
Per 1 juli 2015 kan je ook langdurend zorgverlof opne-
men in verband met de ‘noodzakelijke’ zorg voor zieken en 
hulpbehoevenden.

Het hangt van de omstandigheden van de zorgbehoe-
vende af wanneer hij redelijkerwijs voor zorgverlening een 
beroep op je kan doen. Indien hij een partner heeft bij-
voorbeeld, dan ligt het voor de hand dat de partner de 
verzorging op zich neemt. Maar het kan zijn dat de partner 
bij die zorg ondersteuning nodig heeft van jou. Omdat bij-
voorbeeld de partner niet of slechts beperkt in staat is de 
zorg te verlenen (doordat deze zelf beperkingen heeft of 
vanwege diens eigen arbeidsverplichtingen). Ook ligt het 
voor de hand dat de zorgbehoevende een beroep doet 
op zijn kinderen. Het hangt ook daarbij van de omstan-
digheden af of zij daartoe ook daadwerkelijk in staat zijn 
(bijvoorbeeld omdat zij nog te jong zijn of omdat ze te ver 
weg wonen). 

Verruiming zorgverlof
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Wist u dat..? 

• Dat er in 2014 12.375 ambtenaren van 57 jaar en ouder gebruik maakten van de PAS-regeling?
• Dat in 2010 44% van de regeling gebruik maakte?
• Dat de gemiddelde leeftijd bij het Rijk in 2014 47 jaar is?
• Dat het Ministerie van Financiën de hoogste gemiddelde leeftijd heeft en wel 49,3 jaar (bij V&J ligt dit op 44,3 jaar 

en bij I&M op 48,5 jaar)
• Dat voor het opnemen van ouderschapsverlof niet meer de eis geldt dat je 1 jaar in dienst moet zijn bij je werkge-

ver? 
• Dat de bepaling dat je het verlof in maximaal 3 periodes mag opnemen, ook is vervallen? 
 Je kan in overleg met je werkgever het verlof opnemen in welke vorm dan ook, zolang er geen sprake is van   
 een zwaarwegend dienstbelang dat zich hiertegen verzet.
• Dat je met een volledig pensioen toch mag bijverdienen met werken? Zo zou je dus kunnen blijven doorwerken 

(volledig dan wel parttime) en een pensioenuitkering ontvangen. Let dan wel op de fiscale gevolgen van dit hogere 
inkomen!

• Dat de AOW leeftijd vanaf 2016 naar 66 jaar gaat in 2018. En 67 jaar in 2021? 
 De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maan 
 den. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. 
• Dat het initiatiefwetsvoorstel Normalisering Rechtspositie ambtenaren in september in stemming wordt gebracht bij 

de Eerste Kamer? 
 Op 22 september wordt gestemd over het initiatiefwetsvoorstel om de ambtelijke rechtspositie af te schaffen.

Kortom: per geval moeten alle feiten en omstandigheden 
van die specifieke situatie worden bekeken. In het alge-
meen gaat het hierbij om een beoordeling of het in de 
betreffende omstandigheden, gelet op de algemene maat-
schappelijke opvattingen over onderling hulpbetoon, rede-
lijk is dat jíj die noodzakelijke zorg verleent.

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

Wat wordt verstaan onder ‘hulpbehoevend’?
De wet zegt: “De toestand van een persoon waardoor 
deze t.b.v. zelfredzaamheid, participatie, beschermd wo-
nen of opvang hulp nodig heeft die niet in het kader van 
een hulpverlenend beroep wordt geboden en die de ge-
bruikelijke hulp overstijgt.”

Kortom: er moet sprake zijn van meer hulp (in 
zwaarte, duur of intensiteit ) dan de gebruike-
lijke hulp. 

Wat is ‘gebruikelijke hulp’?
Dat is hulp die naar algemeen aanvaarde opvat-
tingen in redelijkheid mag worden verwacht van 
de partner, ouders, inwonende kinderen of an-
dere huisgenoten. Dit brengt met zich mee dat 
de aard van de relatie die de werknemer met de 
betrokkenen heeft, mede bepalend is. Zorgver-
lening die bij partner, ouders, inwonende kinde-
ren of andere huisgenoten tot de gebruikelijke 
zorg kan worden gerekend, hoeft dat niet te zijn 
bij andere personen. Bij deze andere personen 
kan dus wel sprake zijn van zorgverlof. Bij hen 
gelden wel als aanvullende criteria: de zorgver-
lening moet rechtstreeks voortvloeien uit de re-
latie die de werknemer met de hulpbehoevende 
heeft + de verzorging moet redelijkerwijs door 

de werknemer worden verleend.

Waar moet je aan denken bij zorg voor hulpbehoe-
venden?
Denk aan hulp bij noodzakelijke algemene dagelijkse ver-
richtingen en huishoudelijke taken, of ondersteuning bij 
andere activiteiten die de betrokkenen niet zelfstandig kan 
ondernemen, zoals bezoek aan een huisarts of ziekenhuis. 
Je kunt in overleg met je leidinggevende bezien wat de 
mogelijkheden zijn om de arbeidstijden aan te passen aan 
de tijdstippen waarop zorg moet worden verleend.

LET OP:
Het ARAR bevat nog bepalingen die strijdig zijn met de Wet 
“Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden”. Aan-
gezien de wet wel 1 op 1 doorwerkt op rijksambtenaren, zal 
het ARAR worden aangepast.
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Uitspraak kantonrechter: weg vrij voor GOR-Rijk

Ministeries regelen hun medezeggenschap in departe-
mentale ondernemingsraden. Door verregaande samen-
werking tussen ministeries heeft de ministerraad zich nu 
uitgesproken voor een rijksbrede medezeggenschap. Deze 
groepsondernemingsraad geldt voor alle ministeries, uit-
gezonderd Defensie.
Mei 2015 tekenden de ministers het besluit hiertoe. De 
(departementale) ondernemingsraden begroetten dit be-
sluit echter niet met instemming. 
Op 3 juli stonden de Staat der Nederlanden  en de de-
partementale ondernemingsraden (DOR) van Veiligheid en 
Justitie (samen met een aantal ondernemingsraden van 
V&J) bij de kantonrechter van de Rechtbank Den Haag. Ze 
spanden een zaak aan tegen het instellen van een rijks-
brede groepsondernemingsraad (GOR-Rijk).

Top drie bezwaren 
De drie belangrijkste bezwaren van de DOR V&J waren: 
1. De ministerraad had geen bevoegdheid om het besluit 

te nemen een GOR-Rijk in te stellen. 
2. Een GOR-Rijk is niet bevorderlijk voor de medezeg-

genschap, omdat er te weinig gemeenschappelijke 
belangen zijn om rijksbrede medezeggenschap  te 
rechtvaardigen. 

3. Het voorlopig reglement voor de GOR-Rijk is in strijd 
met de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met 
name vanwege de voorgestelde zetelverdeling. Grote 
departementen krijgen in vergelijking tot kleine, te 
weinig zetels. En niet het aantal medewerkers is een 
criterium, maar het aantal fte’s.

Ministers als ondernemers 
Voordat de inhoudelijke zaak ter sprake kwam, bepaalde 
de kantonrechter dat de DOR en de ondernemingsraden 
belanghebbenden zijn en dit proces mochten voeren. In 
het eerste punt besliste de kantonrechter dat het niet de 
ministerraad was die het oprichtingsbesluit nam, maar de 
afzonderlijke ministers. Ook al was het voornemen in de 
Ministerraad besproken. De kantonrechter ziet de minis-
ters als in een groep verbonden ondernemers die (als dit 
bevorderlijk is voor de goede toepassing van de WOR, ar-
tikel 33.3) een groepsondernemingsraad kunnen instellen.

Gemeenschappelijk belang   
Verder is een GOR-Rijk volgens de kantonrechter wel de-
gelijk bevorderlijk voor medezeggenschap. Medezeggen-
schap volgt zeggenschap. De Staat maakte voldoende 
aannemelijk dat er aangelegenheden zijn die voor vele 
ministeries van belang zijn. En het aantal overkoepelende 
onderwerpen neemt door rijksbreed beleid alleen maar 
toe. Hierdoor is er voldoende samenhang tussen de be-
trokken ministeries om een GOR te rechtvaardigen. Maar 
ook om te voorkomen dat elk ministerie de voorgenomen 
besluiten eerst aan zijn DOR moet voorleggen.

In strijd met WOR?
Is het voorlopig reglement van de GOR-Rijk in strijd met 
de WOR? Ook op dit punt stelde de kantonrechter de me-
dezeggenschap in het ongelijk. De DOR c.s. stelden dat 
de voorgestelde zetelverdeling geen recht doet aan even-
redige vertegenwoordiging. Omvangrijke ministeries krij-
gen maximaal 4 zetels in de GOR-Rijk en relatief kleine 
ministeries krijgen er 2. De rechter vond echter dat bij 
het consequent doorvoeren van getalsverhoudingen, de 
omvang van de GOR onwerkbaar groot werd. In de prak-
tijk blijkt dat 25 zetels een werkbaar aantal is. Bovendien 
schrijft de WOR niet voor hoe de zetelverdeling in een GOR 
plaats moet vinden, op voorwaarde dat verschillende groe-
pen van werkzame personen in de GOR vertegenwoordigd 

zijn. Dat laatste is voor de rechter een be-
langrijker criterium dan de evenredige ver-
tegenwoordiging. Het voorlopig reglement is 
daarom niet in strijd met letter en geest van 
de wet. De rechter wees er nog op dat de 
GOR-Rijk na installatie zijn eigen reglement 
kan aanpassen.

Weg vrij
De kantonrechter wees alle verzoeken van 
de DOR V&J c.s. af. Daarmee lijkt de weg 
vrij voor het daadwerkelijk oprichten van de 
GOR-Rijk.

Bron: Nieuwsbrief CAOP, 13-08-2015



15

Interview   
John du Chatinier  - 50 jaar lid VPW

Na een mooie rit kwam ik aan bij de familie du Chatenier. Daar werd ik hartelijk ontvangen met 
een lekker kopje thee en een koekje, ik voelde me al snel op mijn gemak. Het gesprek kwam 
zoals meestal meteen opgang. Eerst een poosje over alledaagse dingen, Den Haag  en de mooie 
omgeving waar ze wonen, op loopafstand van het strand. 

Daarna kwam het gesprek vanzelf op de loopbaan van John terecht en het bleek dat hij alles netjes had opgeschreven. 
Op 28 augustus 1950 was hij op 18-jarige leeftijd begonnen bij de Post Cheque en Girodienst, die toen nog bij het 
Rijk hoorde. Tot 1 oktober 1952 heeft hij daar gewerkt. Daaropvolgend is hij begonnen bij het Rijksinkoopbureau van 
Rijkswaterstaat, daar heeft hij tot 19 juli 1965 gewerkt, waarna hij voor het district Zuid Holland is gaan werken tot  1 
oktober 1970.
Toen is hij overgeplaatst naar Rijkswaterstaat Arrondissement Brielle, waar hij tot maart 1972 op de administratie heeft 
gewerkt, daarna terug naar de Directie Zuid Holland.
Ten slotte heeft hij van 1 maart 1976 tot 1 september 1990 bij de Hoofddirectie gewerkt, waarna hij is gestopt met wer-
ken. Hij heeft tijdens zijn Carrière bij Rijkswaterstaat voornamelijk gewerkt als administratief medewerker in de secties 
aanleg, beheer en onderhoud en ondersteuning van alle werkzaamheden aan Rijkswegen.
Zijn afscheid van Rijkswaterstaat vond hij zeer indrukwekkend, hij heeft er een heel plakboek van gemaakt, van deze 
mooie dag, met foto’s, documenten en van alles dat hem herinnert aan dit voor hem zo mooie afscheid van zijn loop-
baan. Het boek ziet er echt prachtig uit en straalt ook al deze mooie herinneringen uit.

Na zijn afscheid is John zich nog meer gaan bezig houden met zijn 
voornaamste hobby, het maken van modelvoertuigen van het Haag-
se openbaar vervoer van vroeger tot nu, alles wat er in het verleden 
in den Haag en omgeving heeft gereden. Hij was al jaren verbon-
den aan het ‘Haags Openbaarvervoer Museum’ waar verschillende 
van zijn modellen tentoongesteld zijn en nog worden. Hij maakt de 
modellen van hout en ander materiaal,  voornamelijk aan de hand 
van oude foto’s. De modellen zijn tot in de puntjes afgewerkt, ieder 
detail is voor John belangrijk. Veranderde het logo van de vervoers-
maatschappij dan komt dat ook terug in zijn mini exemplaren. Ik heb 
heel mooie exemplaren mogen bewonderen.

Een heel andere hobby is een verzameling van bieretiketten voorna-
melijk van Abdijbieren. John weet wat er allemaal bestaat aan Ab-
dijbieren en wanneer een bier wel of niet een Abdijbier mag heten.  
Hij en zijn vrouw hebben in hun leven al heel wat afgereisd, voor-
namelijk verre reizen, in Aziatische landen zoals Thailand en China. 
Maar ook in Polen, Spanje en verschillende mooie grote steden zoals 
ondermeer Londen en Parijs hebben zij uren rondgebracht en geno-
ten van alles wat een land of een stad zo verschillend kan maken. Ze 
hebben ook al grote kleinkinderen waar ze regelmatig leuke dingen 
mee kunnen doen. Hoewel John en zijn vrouw inmiddels al even in 
de 80 zijn, had ik het idee dat ik met 60-jarigen zat te praten. Ze 
zijn echt het voorbeeld van mensen die na hun pensionering, niet 
meteen oud zijn en in een hoekje zitten, maar midden in het leven 
blijven staan. 

Ik had nog wel een paar uur met hen door kunnen brengen, maar 
na een uurtje of twee heb ik meneer du Chatinier zijn oorkonde 
uitgereikt. Op de foto is te zien hoe hij deze oorkonde echt wist te 
waarderen, hij zal vast wel weer een mooi plekje in zijn collectie 
krijgen. Nog even wat nagepraat en toen werd het toch echt weer 
tijd om afscheid te nemen en de weg naar huis te gaan afleggen.

Ria Kauwenberg-van der Weerden



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


