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In het voorgaande VPW-Nieuws heb ik u onder 
andere geïnformeerd over het op handen zijnde 
akkoord over het nieuw Van Werk Naar Werk beleid.
Inmiddels is het onderhandelaarakkoord voorgelegd 
aan de leden van de AC  Rijksvakbonden, waar de VPW onderdeel  
van uitmaakt, met als resultaat dat 93% van de reacties positief 
waren.
Na deze goedkeuring door de leden is dit akkoord nu vastgesteld 
en gaat in werking treden met ingang van 1 januari 2018.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen echter minder 
voorspoedig. Ondanks dat er sprake is van een bloeiende economie 
is er op de rijksbegroting 2017 geen extra geld gereserveerd om 
een loonsverhoging van meer dan 1% te kunnen toekennen. De 
bonden zijn hier natuurlijk  bijzonder ontevreden over omdat 
er reeds meermaals door diverse economen en financieel 
deskundigen is vastgesteld dat een loonsomstijging in de huidige 
economische situatie op zijn plaats is en tevens een verdere 
impuls zal geven aan de economie. In het bedrijfsleven en diverse 
overheidsorganisaties is inmiddels wel een hogere loonstijging 
afgesproken.
Echter, de Rijksoverheid heeft nog geen aanpassing op het 
beschikbare budget uitgevoerd om ook voor de rijksambtenaren 
een hogere loonsverhoging te kunnen toekennen.
Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het beschikbare 
budget in de rijksbegroting 2017 is vastgelegd en er door de 
parlementaire situatie, (demissionair kabinet) geen tussentijdse 
aanpassingen mogelijk zijn. Wel is de voorziene verhoging van 
de pensioenpremie ingeboekt ten bedrage van € 342 miljoen om 
deze verhoging niet ten laste te laten komen van de (geringe) 
loonruimte.
Zoals u weet hebben de bonden bij de CAO-onderhandelingen 
ingezet op een loonsverhoging van 3%. Dit is, ondanks diverse 
onderhandelingen, nog niet overeengekomen waardoor er thans 
een patstelling is ontstaan tussen de bonden en de werkgever.
Uw bestuur heeft deze situatie met onze onderhandelaars 
besproken en vastgesteld dat er met de leden dient te worden 
overlegd om deze situatie te kunnen toelichten en in vervolg 
daarop een strategie te kiezen die wel tot een acceptabel 
onderhandelingsresultaat zal leiden.
Binnenkort zal u verder worden geïnformeerd via een Nieuwsbrief 
waarin staat aangegeven op welke wijze deze vervelende situatie 
kan worden aangepakt. Uiteraard zal in de Nieuwsbrief  ook worden 
aangegeven welke alternatieven en consequenties aanwezig zijn.
Het lijkt er vooralsnog op dat de onderhandelingen niet via overleg 
tot stand zullen komen en andere middelen moeten worden 
aangewend om alsnog een acceptabel CAO te kunnen afspreken.
Uw toestemming en medewerking is in dat geval absoluut 
noodzakelijk.

In het vorige VPW-Nieuws heb ik onze leden verzocht om collega’s 
te benaderen om lid te worden van de VPW. Zoals uit voorgaande 
uitleg over de CAO blijkt, is het juist nu van het grootste belang 
dat medewerkers georganiseerd zijn bij een vakorganisatie.
Deze oproep herhaal ik hierbij nadrukkelijk omdat er tot nu toe te 
weinig voortgang is geboekt bij de Ledenwerving.

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

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

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Henk Klos samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. 
Paul van Es en Teun Gutteling zijn plaatsvervangende leden.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
24 april 2018 - Hotel van der Valk Houten

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

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

Leden van het bestuur

Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken 

Hans van den Aker
Penningmeester

Teun Gutteling
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Statuten
Zoals ik in de vorige editie van het VPW-nieuws 
heb aangegeven zijn de werkzaamheden aan 
de statuten helemaal afgerond en is de akte van 
statutenwijziging bij de notaris gepasseerd.
Inmiddels staat er een leesbare versie van de statuten 
op de website. Dat wil zeggen dat alle officiële opsmuk uit de tekst is 
verwijderd, maar vanzelfsprekend is  de inhoud van de artikelen identiek 
aan die van het origineel.

Platform SOR
Vrijdag 18 augustus jongstleden was er weer een vergadering van het 
Platform SOR en dat was de eerste keer dat ik daar samen met Paul van Es 
naar toe geweest ben. Tot voor kort was Piet Voogt het tweede platformlid, 
maar deze taak heeft hij gelijk met het voorzitterschap van de VPW helaas 
om gezondheidsredenen neer moeten leggen.

Omdat ik op veel terreinen al goed ingevoerd ben, maar van alle lopende zaken graag op de hoogte zou zijn van de 
actualiteit, was het een logische keuze voor mij om me aan te bieden om Piet te gaan vervangen. Ik ben dan ook blij 
dat het bestuur daarmee akkoord is gegaan en ik ben nu vaste deelnemer van het Platform SOR.
De vergaderingen zijn doorgaans in 
Amersfoort, dus het kost voor mij geen 
extra reistijd en voor de VPW geen 
reiskostenvergoeding. Ook dit is weer een 
voordeel voor de VPW.
Het onderwerp dat op dit moment het 
meest veelbesproken is in het Platform 
SOR is de CAO, of vooral het ontbreken 
van een CAO. Hoe de stand van zaken is 
m.b.t. de CAO-onderhandelingen leest u 
in het voorwoord van de voorzitter.

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

Volg VPW via www.vpwnet.nl!
Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2017

Nieuwe leden
Dhr. J.A.M. van Dongen  West-Nederland Zuid
Dhr. G. Kat   VWM

VPW-Leden die zijn overleden
Geen

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.



5

Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren??

In mei kreeg je weer je vakantiegeld. Ben je erop uit geweest of thuis gebleven?
In ieder geval adviseren wij je om op het volgende te letten, zodat jouw niet-opgemaakte vakantie-uren 
straks in 2018 niet vervallen.

Sinds 1 januari 2016 geldt er een onderscheid 
in wettelijke en bovenwettelijke vakantie-
uren.
Dit veranderde overigens niets aan de totale 
omvang van verlofuren, die bleef gelijk: 
165,6 uur bij een 36-urige werkweek.

Maar wat zijn nu wettelijke uren?
Wettelijke uren zijn maximaal 144 uren 
(gebaseerd op een 36-urige werkweek).
Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week, dan 
zijn je wettelijke vakantie-uren 24/36 x 144 
= 96 uur.

Wat zijn dan de bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6 – 144 
= 21,6 uur.
Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week, dan 
zijn je bovenwettelijke vakantie-uren 24/36 x 
21,6 = 14,4 uur.
Dit kan eventueel nog opgehoogd worden 
met leeftijdsdagen. Die ontvang je pas bij 45 jaar en ouder.

Wettelijke uren vervallen als je ze niet tijdig opneemt
De wettelijke uren die je per 01-01-2016 hebt gekregen, kan je nog dit jaar opnemen als je ze in 2016 nog niet hebt 
opgemaakt.
Let op: neem je deze uren in 2017 niet op, dan vervallen ze. Er geldt dus een vervaltermijn van één jaar na afloop van 
het kalenderjaar waarin je deze wettelijke vakantie-uren zijn opgebouwd.

Ook bovenwettelijke uren hebben een vervaltermijn
De bovenwettelijke uren die je per 01-01-2016 hebt gekregen (en nog niet hebt opgemaakt) vervallen niet per 2018. 
Deze uren kan je nog opnemen tot en met 31-12-2021. Hiervoor geldt dus een vervaltermijn van vijf jaar na afloop van 
het jaar waarin de vakantie-uren zijn opgebouwd.

Overgangsregeling restant vakantie-uren 2015
Als overgangsmaatregel is het restant vakantie-uren eind 2015 overgeschreven als een apart contingent ‘bovenwettelijk 
verlof 2015’ dat tot en met 31-12-2020 gebruikt kan worden.
Uren die niet zijn gebruikt, vervallen na die datum. Om dat te voorkomen, kan je van dit contingent (bovenwettelijk 
verlof 2015) jaarlijks 22 uren verkopen via IKAP. Deze uren kunnen worden verkocht naast het bovenwettelijke verlof 
dat jaarlijks mag worden verkocht.
U kunt er ook voor kiezen om de restant vakantie-uren 2015 te gebruiken als IKAP-bron.
Let op: Heb je een andere werktijd, dan wordt dit aantal met de voor jou geldende arbeidsduurfactor vermenigvuldigd.

Verkoop van vakantie-uren: is dat mogelijk?
Nee en Ja.
Nee: wettelijke vakantie-uren kan je niet verkopen.
Ja: bovenwettelijke vakantie-uren (en leeftijdsuren) kan je wel verkopen.
Hoe? Door eenmaal per jaar een aanvraag in P-direct in te dienen vóór 1 
november.
Naast de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke uren te verkopen, 
kan je de komende vier jaar eenmaal per jaar ook maximaal 22 vakantie-
uren (bij een werkweek van 36 uur) verkopen die je hebt meegenomen uit 
2015, zoals hierboven is beschreven in de ‘overgangsregeling’.

Meer informatie: https://tinyurl.com/nxk9wxb
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Artikel
Van niets naar wereldprimeur
Interview met projectleider Frank 
Krijgsman: trots op Octopus

Auteur: Jacques van Kesteren

De bemanning van de gele vaartuigen kan een drijvend 
stoffelijk overschot nu snel en respectvol veilig stellen. 
Dankzij de Octopus. Het nieuwe hulpmiddel lijkt op een 
schepnet maar is een cocon die over het lichaam van het 
slachtoffer wordt geschoven. En dat kan binnen een halve 
minuut. “Om trauma’s te voorkomen is het van belang dat 
het lichaam snel aan het oog van de bemanning wordt 
onttrokken”, legt Frank Krijgsman (Adviseur Incident 
Management-Projectleider Octopus) uit. Hij is vanaf het 
begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Octopus.  
VPW-nieuws vraagt hem naar zijn drive om dit project tot 
een goed einde te willen brengen. Hoewel, einde? “Het zal 
nooit echt af zijn. We blijven doorontwikkelen, met dank 
aan de feedback van de collega’s.”

Huisvlijt
Voor het interview spreken we af op de Echteldsedijk 16 in 
Tiel. Het blijkt een kade te zijn aan een baaiachtige haven 
aan de rivier de Waal. Aan het eind van het terrein staat 
een smal en hoog gebouw dat als een lange lijs eigenwijs 
over de dijk kijkt. Het is er stil en verlaten. Ben ik hier wel 
op het juiste adres? In de diepte zie ik twee schepen, een 
gele en een rode. Op de gele staat iemand te wenken en 
te roepen. Ik zit goed, het  is Frank Krijgsman. Gelukkig is 
de loopplank breed en heeft een stevige railing. 

Aan boord van patrouilleschip RWS 44 steekt Frank 
Krijgsman (58)meteen van wal. Hij neemt mij  mee naar 
het jaar 2010. In dat jaar kreeg hij bezoek van Dirk 
Hemink (districtshoofd Twentekanaal  IJsseldelta). Hemink 
legde uit dat hij wat wilde doen aan voorzorg en nazorg 
van medewerkers die met het veilig stellen van stoffelijke 
overschotten te maken hadden. Jan Smid, mobiel 
verkeersleider, kwam er ook bij en al snel begonnen zij 
met bedenken en verzinnen. Een schetsje van Hemink op 
de spreekwoordelijke achterkant van een sigarendoos was 
het uitgangspunt: er zou iets moeten 
komen wat je over het stoffelijk 
overschot zou kunnen werpen. “Bij 
Rijkswaterstaat  waren de voorraden 
echter op en de magazijnen leeg 
zodat ik thuis in de garage aan de 
slag ben gegaan met een stukje 
worteldoek, een netje van een 
aanhangwagen, wat zwemdrijvers 
en een ketting.” In de rivier de IJssel, 
bij zijn woonplaats Zutphen, heeft 
hij het resultaat van zijn huisvlijt 
uitgeprobeerd. “Nou, ik kwam al 
snel tot de conclusie: dit wordt geen 
succes.”

De geboorte van Octopus
Het driemanschap besloot het bedrijfsleven erbij te 
betrekken. Maritech uit ’s Gravenzande, een bedrijf dat 
geen onbekende is in de wereld van redvesten en de 
hulpverlening, bleek bereid mee te denken. Intensieve 
brainstorm sessies volgden elkaar op. Krijgsman: “Wij 
kwamen op het idee om iets op het hoofd van het 
slachtoffer te drukken, dan een knopje omzetten zodat 
vervolgens een aantal opblaasbare armen zich als een 
cocon, als een octopus om het slachtoffer heen zouden 
slingeren. Dan hoef je dus niet meer aan het lichaam te 
komen. Het werkte niet, maar zo is wel de naam Octopus 
ontstaan.” 

Frank Krijgsman
Geboren: 20 januari 1959 in Den Haag
Getogen: o.a. in Eindhoven, Rotterdam, Deventer en Capelle a/d IJssel
Woonplaats: Zutphen
Burgerlijke staat: gehuwd met Lenie, zij hebben een dochter en een zoon 
Opleidingen: machinale houtbewerking, hovenier, diverse uiteenlopende 
vakopleidingen wegenbouw Rijkswaterstaat o.a. Grond- Weg- en Waterbouw; 
Landschap en Milieu en Incident Management
Loopbaan: 
Maart 1977 –oktober 1984 hovenier;
Vanaf 1 mei 1985: diverse functies Rijkswaterstaat;
Heden: Adviseur Incident Management VWM Noord Oost
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Uiteindelijk kreeg Maritech de opdracht iets te ontwikkelen 
dat voldoet aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat: 
Zorg dat het stoffelijk overschot zo kort mogelijk in het 
zicht is van de medewerker, het hulpmiddel moet vanaf 
een vaartuig bediend kunnen worden, zorg dat het 
lichaam respectvol en snel veilig gesteld kan worden en op 
eenvoudige wijze kan worden overgedragen aan de politie. 
De ontwikkeling van de Octopus, want met die naam werd 
het project van het nieuwe hulpmiddel aangeduid, verliep 
onder geheimhouding. “Stel dat het uitlekt waar wij mee 

bezig waren. Dan komen er allemaal mensen die het beter 
weten, waarom het niet zou werken en hoe het anders zou 
moeten. Het bekende verhaal van de stuurlui die aan de 
wal staan, zeg maar.” 

Extra hulpmiddel
Een uitgebreid onderzoek op het internet leverde slechts 
de conclusie op dat er nog niets was uitgevonden waarmee 
je een stoffelijk overschot snel en respectvol veilig zou 
kunnen stellen. “We moesten het zelf uitzoeken. Om de 
veertien dagen bespraken we welke kant we op zouden 
kunnen gaan. Maar Maritech had inmiddels  de opdracht 
gekregen om 5 stuks te leveren zodat onze zoektocht wel 
wat móest opleveren. We waren het er over eens  dat 
het onmogelijk zou zijn iets te maken dat 100% aan de 
doelstellingen zou beantwoorden. Wij gingen er vanuit 
dat het al mooi zou zijn om, naast de pikhaak, er een 
hulpmiddel bij te hebben. De medewerker was nu nog 
hoofdzakelijk op die haak aangewezen. Haken aan de 

kleding van het slachtoffer en wachten op de politie die 
dan de uiteindelijke berging op zich kan nemen. Nou, en  
daar ligt het gevaar van een trauma op de loer.”

De Octopus
Hét, en achteraf bruikbare,  idee ontstond bij toeval. Het 
kwam van Jan Smid. “Hij zei een keer dat hij langs de 
rijksweg van die windzakken had zien staan, die zakken die 
de windrichting aangeven. Hij opperde om een schepnet 
te maken. Nou, we schoten eerst met zijn allen in de 
lach. Maar ja, dan ga je nadenken en kom je vervolgens 
tot de conclusie dat je met het idee van die windzak wel 
weer verder zou kunnen komen.” En zo geschiedde. Het 
idee werd omarmd en verder ontwikkeld. Er kwam  een 
lichtmetalen ring, waar een reddingsboei doorheen zou 
kunnen, met een stok eraan vast. En de zak kon in de ring 
worden opgeborgen. In 2013 was de eerste versie van de 
Octopus gereed.

Het bijzondere  van de Octopus is dat het beschikt over 
opblaasbare luchtkamers. Frank Krijgsman legt uit: 
“Wanneer het lichaam is afgedekt, worden de luchtkamers 
geactiveerd en blijft het stoffelijk overschot in de cocon 
drijven, zodat het niet kan wegzinken. Zodra de vier 
kamers zijn opgeblazen krijg je een langwerpige drijvende 
bodybag. Het lichaam blijft dus drijven. Voorheen gebeurde 
het wel eens dat een lichaam van de pikhaak losschoot en 
zonk. Dat is natuurlijk heel triest voor de nabestaanden en 
de medewerkers want het kan wel weer enige tijd duren 
voordat het stoffelijk overschot weer bovenkomt.”

Onder grote belangstelling van de betrokken medewerkers 
van de brandweer, politie en Rijkswaterstaat, werd de 
Octopus gedemonstreerd, onder meer in Arnhem. Ook is 
er een geslaagde test, demonstratie en instructie  geweest 
op de Zeearend in Hoek van Holland. In Urk is, tijdens een 
landelijke oefendag, een succesvolle instructie gehouden 
met leden van het Landelijke Team Onderwater Zoekingen. 

• Op jaarbasis worden ca. 150 waterlijken 
aangetroffen

• Maritech heeft 53 octopussen afgeleverd
• Er zijn 19 octopussen in gebruik
• Inmiddels zijn 11 octopussen succesvol gebruikt
• Bereikbaar via: Project.Octopus@rws.nl
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Zo  gaat de levering van een Octopus altijd gepaard met 
een Power point instructie en uitgebreide praktische uitleg 
op locatie, aan boord van het schip. 

Traumatische ervaringen
Als leidinggevende was Frank Krijgsman belast met de 
nazorg van de medewerkers. “Ik heb de verhalen gehoord 
en gedacht, wat zou het mooi zijn als we hier wat aan 
zouden kunnen doen. Want ik weet wat voor een impact 
het veilig stellen van een lichaam op medewerkers kan 
hebben. Ik heb bij diverse “Wegendistricten” gewerkt 
en heb daar het nodige meegemaakt. Na vele dodelijke 
ongevallen op de autosnelwegen ben ik gestopt met tellen. 
Kijk, je staat op zaterdagmorgen je tanden te poetsen, 
de semafoon gaat en een half uur later sta je bij iemand 
zonder hoofd. Nou kan ik zelf de knop aardig omdraaien, 
maar je weekend is wel weg. Laatst belde een collega. 
Hij voer in het Twentekanaal  en zei  dat hij niet meer 
de haak in het water durfde te steken omdat hij niet wist 
wat hij zag drijven, een hert of het kapsel van iemand. Ik 

heb met deze collega zo’n anderhalf uur over deze situatie 
gesproken.”

Rijkswaterstaat heeft protocollen en werkafspraken over 
hoe te handelen als je een stoffelijk overschot aantreft. 
“Maar het belangrijkste wat daar in staat, is hoe je met 
de politie moet samenwerken om het stoffelijk overschot 
te bergen. Er staat niet in hóe je gaat bergen want dat 
is namelijk niet de taak van Rijkswaterstaat. De politie 
haalt het lichaam uit het water. Stel nu dat je met het 
patrouillevaartuig hier de haven uitvaart en er ligt wat in 
het water. Dan kun je niet zeggen, ik vaar door want daar 
heb ik niets mee te maken. Nee, de mensen verwachten 
actie van de vaarwegbeheerder. En als je midden op een 
vaarweg zit, kan het veilig stellen van het lichaam best 
enige tijd in beslag nemen. De politie haalt uiteindelijk 
wel  het stoffelijk overschot uit het water, maar tot die 
tijd wordt de bemanning van het patrouillevaartuig 
geconfronteerd met de aanblik van het stoffelijk overschot 
en dat is gewoon een traumatische ervaring.” 
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Nazorg
Voor traumaverwerking hanteert Rijkswaterstaat een 
nazorgtraject.  De teamleiding krijgt een melding maar 
de medewerker kan ook zelf aan de bel trekken. “Meestal 
zoekt de teamleider de medewerker op om  te vragen hoe 
het er mee is. Maar ik vind het ook belangrijk dat een 
traumatische ervaring eerst binnen het eigen team op 
het schip wordt besproken. Je moet elkaar als team in de 
gaten houden, zodat je weet hoe iemand reageert. Ik heb 
zelf nooit de behoefte gehad om gebruik  te maken van 
nazorg. Nee, ik had mijn vrouw thuis als luisterend oor. We 
spraken er over en dat was voor mij voldoende. Natuurlijk, 
je bent er wel een paar dagen mee bezig want je weet ook 
dat er iemand is van wie de man of de vrouw nooit meer 
thuiskomt.”

Dit jaar heeft Rijkswaterstaat alle patrouillevaartuigen met 
een Octopus uitgerust. In de afgelopen maand juni is hij 
meerdere keren gebruikt. “ In totaal, sinds we hem hebben 
ontwikkeld, is ie 19 keer gebruikt.” Over het gebruik hoort 
Frank Krijgsman louter positieve reacties. “Een collega trof 
een lichaam dat al in een verre staat van ontbinding was. 
Hij was blij met de Octopus.”

Tijdens de maatwerk instructies komen er ook allerlei 
vragen. “Vragen zoals, wat moet je doen als iemand 
met een been vastgevroren zit in het ijs, of er zit iemand 
met een voet vast aan een brommer, of iemand ligt in 

het prikkeldraad. Nee, in die gevallen werkt de Octopus 
niet.  Ook met twee lichamen tegelijk gaat het niet. Er kan 
er maar één in. Hoe het dan moet? Gewoon, je gezond 
boerenverstand gebruiken.”  
Frank Krijgsman benadrukt heel erg blij te zijn met de 
feedback van de collega’s van de vaartuigen.  “Daarmee 
kunnen wij de Octopus, waar noodzakelijk, blijven 
ontwikkelen.”

Wereldprimeur
Wat is het toch dat Frank Krijgsman zich zo intensief 
bezighoudt met de ontwikkeling van de Octopus, wat drijft 
hem? “Ik sta graag aan het begin van iets nieuws dat in 
de praktijk ook daadwerkelijk dienst gaat doen. Ik vind 
het geweldig als ik een behoorlijke bouwsteen heb kunnen 
bijdragen aan de totstandkoming van iets dat er nog niet 
was .”

De Telegraaf van 6 augustus 2016 noemt de Octopus een 
wereldprimeur. Frank Krijgsman beaamt het. “Ja, daar 
word ik enthousiast van en natuurlijk, ik ben er best een 
beetje trots op. Een kers op de taart, zo zie ik het. En 
het past ook bij me. Mijn moeder zei altijd: een Krijgsman 
heeft meer ideeёn in een minuut dan hij in zijn hele leven 
kan oplossen. En dat klopt. Als er iets nieuws is ben ik er 
meestal bij.”
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Inhuur extern overheidspersoneel blijft groeien

Wat ministeries, gemeenten en provincies niet willen, laten ze toch gebeuren. Ze nemen steeds meer mensen van buiten 
aan. Waarom huurt de overheid steeds meer externen in en wat doen ze?

Wat doet extern personeel bij de overheid?
‘Externe inhuur’ van flexwerkers, uitzendkrachten, zzp’ers en consultants definieert de overheid als ‘mede door de op-
drachtgever gestuurde werkzaamheden’ die worden uitgevoerd door ‘een private organisatie met winstoogmerk’. In de 
praktijk zijn het vooral de uitzendbureaus die aan overheden een goede klant hebben. De elf ministeries betaalden vorig 
jaar ruim 750 miljoen euro aan uitzendkrachten om pieken op te vangen of gaten in het personeelsbestand te dichten. 
Denk aan de vreemdelingendienst IND die plots mensen nodig had.

Externe adviseurs, vooral met kennis van informatie- en communicatietechnologie, daar zijn overheden dol op. Uit par-
lementair onderzoek bleek al dat ambtenaren zelf niet veel bakken van grote ICT-projecten, maar dat ook de ‘externen’ 
weinig soelaas bieden. Veel ICT-projecten van de overheid mislukken. Niettemin gaf het Rijk vorig jaar 427 miljoen euro 
uit aan ‘advisering opdrachtgevers automatisering’.

Gebruikt vooral het Rijk externe krachten?
Niet alleen ministeries slagen er niet in om de uitgaven aan extern personeel terug te dringen, ook bij provincies, ge-
meenten en waterschappen speelt dit evenzeer. Net als bij de Rijksoverheid gaat het geld voor de externen op aan 
uitzendkrachten en ICT’ers, zo geven verschillende lokale rekenkamers aan. En net als de ministeries lukt het de lokale 
overheden niet de externe inhuur terug te dringen.
In 2016 gaven ministeries 1,3 miljard euro eraan uit, lokale overheden 1,1 miljard, samen dus 2,4 miljard. Al met al gaat 
het om bijna 13 procent van de personeelsuitgaven van de overheid.

Is het beteugelen van externe inhuur iets van de laatste tijd?
Al sinds 1998 staat in achtereenvolgende regeerakkoorden dat overheden zo min mogelijk flexwerkers van buiten moe-
ten aannemen, maar sindsdien zijn het er alleen maar meer geworden. Bijna 20 jaar geleden, gaf het Rijk 270 miljoen 
euro uit aan externe inhuur. Dat liep op naar 1,3 miljard in 2009, daalde vervolgens naar een kleine 900 miljoen om 
vervolgens weer te groeien en in 2016 weer op hetzelfde niveau als 2009 uit te komen. In de laatste twee jaar tijd zijn 
de kosten voor externe inhuur met zelfs 19 procent gestegen.
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Hoewel ook het huidige demissio-
naire kabinet in 2012 ministeries 
opdroeg minder ‘externen’ in te 
schakelen. Exorbitante vergoedin-
gen voor advieswerk lijken wel tot 
het verleden te behoren. Als een 
ministerie een adviseur meer dan 
225 euro per uur betaalt, moet het 
departement dat melden. In 2016 
waren er zes van zulke gevallen.

Wat zijn de uitschieters?
De Belastingdienst loopt voorop 
en huurde voor 272 miljoen euro 
aan extern personeel, waarvan 
voor bijna 150 miljoen aan ict’ers. 
Pijnlijk, want uitgerekend de Be-
lastingdienst heeft een vertrekre-
geling opgezet die beoogde 5.000 
belastingambtenaren te laten uit-
stromen. Er zouden 1.500, voor-
namelijk ict-geschoolden, voor 
terugkomen. De vertrekregeling 
mislukte echter, omdat precies die 
ambtenaren afscheid namen van 
de Belastingdienst die niet gemist konden worden.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu huurde voor 
252 miljoen euro externe mensen in en  het ministerie van 
Veiligheid en Justitie voor 237 miljoen. Het gaat vooral om 
flexibele werknemers met ervaring in informatie- en com-
municatietechnologie.

Ook grote gemeenten lukt het niet om de groei van de 
inzet van externen te beteugelen. Rotterdam verdubbel-
de de uitgaven daaraan in twee jaar tot 86 miljoen euro. 

Amsterdam betaalde vorig jaar liefst 224 miljoen. De ge-
meenten voeren de decentralisatie en de extra taken die 
ze daardoor van het Rijk overgeheveld hebben gekregen 
aan als verklaring voor de groeiende externe inhuur.

In 2015 ging 11 procent van alle personeelskosten op aan 
de inhuur van flexwerkers, uitzendkrachten, zzp’ers en 
(dure) consultants. In 2016 was dat bijna 13 procent. 
Het is de bedoeling dat ministeries niet meer dan 10 pro-
cent van hun personeelskosten besteden aan externe 

inhuur. Een woordvoerder van 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken wijst erop dat het over-
schrijden van de 10-procents-
norm weliswaar is toegestaan, 
maar dat een minister dit wel 
moet verantwoorden. 
De ministeries van Onderwijs 
(25 procent), Binnenlandse Za-
ken (24 procent) en Infrastruc-
tuur en Milieu (20 procent) gaan 
ruim over die norm van 10 pro-
cent heen. Bij Onderwijs zou dat 
komen door een andere manier 
van boekhouden, Binnenlandse 
Zaken had veel ICT-consultants 
nodig, voor Infrastructuur en 
Milieu staat geen reden gege-
ven.

Bron: Volkskrant - Robert Giebels
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OR-artikelen

Voor de ondernemingsraad moet het geen droom blijven 
om professioneel en proactief te functioneren. Hoe kom je 
van idee tot daadwerkelijk proactief handelen? Een stap-
penplan in vier delen.

Professioneel én proactief zijn: voor veel OR -leden een 
onhaalbaar ideaalbeeld. Omdat het ‘gewone’ medezeg-
genschapswerk alle energie vergt, of alleen grote onder-
nemingsraden dit kunnen realiseren. Maar in de praktijk 
kan iedere OR zo functioneren.

Professioneel
Professioneel betekent dat de OR zelf het ‘hoe’ kan bepa-
len: het kiezen van een dagelijks bestuur (DB) dat het OR 
-werk organiseert, aanstuurt en, wellicht met steun van 
een ambtelijk secretaris, de taken onder de OR -leden en/
of -commissies verdeelt. In deze aanpak passen scholing, 
teamvorming en een op resultaat gerichte relatie met de 
bestuurder.

Proactief
‘Proactief’ betekent: vooruitlopen op wat komen gaat, een 
eigen mening vormen, niet afwachten waar de bestuurder 
mee komt. Een proactieve OR heeft inzicht in het krach-
tenveld in de organisatie, onderhoudt relaties met de ach-
terban en het management, vraagt alle vereiste informatie 
om het OR -werk goed te kunnen doen op en bereidt zich 
inhoudelijk en strategisch voor op wat er komen gaat.

Zelf initiatief nemen
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘vas-
te’ agendapunten zoals Arbo, en het zelf initiatief nemen 
om een onderwerp uit te spitten en op de overlegagenda 
te plaatsen. Deskundigen inhuren, naar de achterban stap-
pen en eigen scenario’s bij een reorganisatie ontwikkelen, 
passen bij deze werkwijze.

OR-verslag verplicht openbaar maken?

Is het verplicht om de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad openbaar te maken voor de achterban?
In artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden staat dat de ondernemingsraad in zijn reglement zijn werkwijze 
vaststelt (14.1 WOR). Vervolgens wordt in 14.2 een opsomming gegeven van onderwerpen die de or in dat reglement 
moet regelen.
Onder 14.2.h staat: ‘Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent het opmaken en het bekendmaken aan 
de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de 
verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.’

Niet per se in de vorm van notulen
Dit verslag hoeft niet per se in de vorm van 
de notulen van de vergadering. Dat kan ook 
een aangepast verslag zijn; het staat de 
OR vrij om zijn eigen voorschriften omtrent 
het opmaken en het bekendmaken van de 
verslagen te bepalen.
Maar dat betekent niet dat de OR daarmee 
ook kan bepalen dat de verslagen van de 
vergaderingen niet opgemaakt en niet 
verspreid zullen worden. Dat is in strijd met 
de WOR.
Zie artikel 8 WOR: ‘De ondernemingsraad 
maakt een reglement waarin de onderwerpen 
worden geregeld die bij of krachtens deze wet 
ter regeling aan de ondernemingsraad zijn 
opgedragen of overgelaten. Het reglement 
bevat geen bepalingen die in strijd zijn met 
de wet of die een goede toepassing van deze 
wet in de weg staan.’
De OR zal dus in zijn reglement moeten 
aangeven hoe ze de verslagen dan wél 
opmaken en bekend maken en daarnaar handelen.

Bron: Redactie ORnet

De proactieve OR: in 4 stappen van droom naar daad
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Stappenplan: naar een proactieve ondernemingsraad

Stap 1: De OR op één lijn
Ieder OR-lid ziet het waarschijnlijk als positief om op een professionele en proactieve wijze de medezeggenschap 
vorm te geven. Maar begrijpt eenieder echt wat hieronder verstaan wordt? En wat de consequenties voor het indivi-
dueel functioneren zijn?
Echt proactief zijn vergt van ‘gewone’ OR-leden een bepaalde houding en gedrag. Als het niet helder is wat van hen 
verwacht wordt, dan blijft men doen wat men altijd al deed. En er moet tijd beschikbaar zijn, en faciliteiten.
Wat als het een deel van de OR-leden, ook door hun achtergrond en kennisniveau, wel lukt om proactief te zijn en 
een ander deel niet? Dan dreigt het gevaar dat mensen afhaken.
Maar wat is er mis met een OR-lid dat ‘gewoon’ zijn werk doet? Professioneel willen zijn betekent in principe, dat het 
DB een sturende functie krijgt en de OR als team met een taakverdeling en doelstellingen wil functioneren. Maar dat 
heb je niet zomaar georganiseerd.
De eerste stap is om samen beide begrippen uiteen te rafelen en helder te krijgen wat bij de eigen OR-leden past. 
Realiteitszin is geboden.

Stap 2: Analyses maken
Een tweede stap is analyseren waarom de OR meer professioneel zou willen werken, en wat proactief zijn echt 
inhoudt. Hoe gaat het echt in de OR? Is iedereen gemotiveerd en betrokken? Of wordt het werk maar door enkele 
mensen gedaan? Begrijpen alle OR-leden wat er speelt? Is het bespreekbaar wat er onderling gebeurt? Past de OR-
structuur nog bij de organisatie?
Neemt de bestuurder de OR serieus, zo nee: waarom niet? Weet de OR deskundigheid te organiseren om tot een 
eigen mening te komen? Weet men echt wat er in de organisatie speelt, hoe deze er economisch voorstaat en wat 
er inhoudelijk de komende periode gaat gebeuren? Is er inzicht in het krachtenveld waarbinnen men functioneert?
Kortom: durft men echt te analyseren hoe het gaat, zowel in de OR als met de organisatie en de verschillende 
machtsprocessen die daarbinnen spelen?

Stap 3: Durf
En durf vooral. Benut het artikel 24.2 overleg (tweemaal jaarlijks), nodig de toezichthouder uit in de eigen OR-
vergadering, weet wat er onder de collega’s leeft, ga te rade bij interne deskundigen, huur extern advies in. Het is 
allemaal niet verboden.

Stap 4: Maak het concreet
Check regelmatig of de mooie dromen ook uitkomen. En maak een werkdocument dat kan worden bijgesteld en naar 
een nieuwe OR overgedragen kan worden.

Overlegconvenant
Professioneel en proactief zijn kan ertoe leiden dat 
de bestuurder niet om de OR heen kan. Er is inmid-
dels zelfs jurisprudentie die de bestuurder verplicht 
om door de OR geformuleerde alternatieven serieus 
te nemen.
Een belangrijk argument is dat een adviesprocedure 
minder tijd in beslag zal nemen dan wanneer deze 
conform de WOR pas na een voorgenomen besluit 
start. De WOR biedt de mogelijkheid om een over-
legconvenant conform WOR art. 32.2 af te spreken, 
algemeen of per thema. Zo ontstaat er een formeel 
kader waarbij partijen juridisch juist handelen en de 
OR echt proactief kan functioneren.

Dit is een samenvatting van een artikel dat eerder werd 
gepubliceerd in OR magazine.
Auteur: Tineke de Rijk, trainer, adviseur en voordrachts-
commissaris.
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Zojuist ontving ik een bericht van een collega. Hieruit blijkt dat de pensioenopbouw wijzigt indien 
je volgend jaar op 57 jarige leeftijd met de PAS gaat. Hoe zit dit?

Antwoord:
Op 1 januari 2018 verschuift de pensioen-
richtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit is het gevolg van wetgeving. 
Aangezien het wetgeving betreft, heeft de VPW hier geen invloed op 
en de werkgever ook niet!
De fiscus staat alleen pensioenopbouw toe over niet gewerkte uren 
als je binnen 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd min-
der gaat werken. Dat kan daarom gevolgen hebben voor de pensi-
oenopbouw tijdens de PAS voor Iedereen die op of na 1 januari 2018 
met de PAS gaat en op dat moment jonger is dan 58 jaar.
Onduidelijk is nog of de pensioenopbouw gaat ontbreken over het 
salaris, over de PAS uren (15,8%) of alleen over de PAS-inhouding 
op het salaris (5%). Je bouwt dus over het gehele salaris, over 5% 
of 15,5% van het salaris geen pensioen op. Dit loopt door totdat de 
medewerker met pensioen gaat.

Hoe dan ook, de korting van de pensioenopbouw bij de PAS-regeling 
is te voorkomen door pas vanaf 58 jaar gebruik te maken van de 
PAS regeling of als je in 2017 nog gebruik kunt gaan maken van de 
PAS-regeling.

Vraag 2:
Wat ik vreemd vind is, dat we nu nog geen nieuw kabinet hebben, en dat 
dit “zomaar” wordt doorgevoerd. Is dit uit te leggen hoe dat “zomaar” 
kan?

Antwoord: 
De verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd volgt de systematiek die in 2012 met de Wet verhoging AOW-leeftijd 
en fiscale pensioenrichtleeftijd is vastgelegd. In die wet is vastgelegd dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 meestijgt met de 
levensverwachting. In de wet is daarvoor een formule opgenomen. De eventuele verhoging van de AOW-leeftijd wordt 
elk jaar bepaald aan de hand van de raming van het CBS van de toekomstige macro gemiddelde resterende levensver-
wachting op 65-jarige leeftijd ten opzichte van de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65 jaar zoals die 
gold in de referteperiode 2000-2009 (18,26 jaar). Wanneer de levensverwachting met minimaal drie maanden stijgt, 
dan wordt de AOW-leeftijd verhoogd. De fiscale pensioenrichtleeftijd is afgeleid van de AOW-leeftijd. Tien jaar voordat 
volgens de ramingen de AOW-leeftijd in totaal met één jaar stijgt, wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd met 1 jaar 
verhoogd. Een verhoging moet één jaar 
voor de ingangsdatum worden bekend-
gemaakt. De verhoging van de fiscale 
pensioenrichtleeftijd heeft alleen betrek-
king op de opbouw vanaf 2018.

Omdat de verhoging van de pensioen-
richtleeftijd dus voortvloeit uit wetgeving 
uit 2012, is het mogelijk dat dit doorge-
voerd wordt terwijl er nog geen nieuw 
kabinet is. Overigens kan het nieuwe ka-
binet deze wet wel wijzigen. Maar gelet 
op de partijen die nu aan het formeren 
zijn, verwacht ik dit niet.

Marianne Wendt
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Interview   
Bertus Gogherman - 50 jaar lid

“Wie hard werkt hoeft niet lang te werken”

Bertus Gogherman woont in Westervoort. Zijn huis is 15 
jaar geleden nieuw gebouwd en wel op de plek waar het 
oude heeft gestaan. Deze woning is levensloopbestendig 
en voorzien van een prachtige tuin. Bertus onderhoudt 
deze helemaal zelf en beleeft daar veel plezier aan.
Ik word begroet met een stevige handdruk:  “Zeg maar 
Bertus” zegt de jubilaris lachend.
De bloemen zijn voor zijn vrouw Henny.  ”We kennen el-
kaar al 80 jaar” zegt ze. “Hij was mijn buurjongen”. Eerst 
hebben we 10 jaar verkering gehad en zijn nu 55 jaar 
getrouwd.

Zij hebben een dochter en een zoon en geen kleinkinde-
ren. “Jammer” zegt Henny, “maar wat je niet hebt daar 
heb je ook geen verdriet van” zegt ze laconiek. Het echt-
paar zit vol humor en mag elkaar graag plagen. De dochter 
is op bezoek en geniet zichtbaar van haar ouders.

Carrière Rijkswaterstaat
Bertus is in 1948 als 16-jarige begonnen bij Rijkswater-
staat Directie Bovenrivieren te Arnhem, als hulp bij het 
archief in verband met de overgang  naar “zaaksgewijze 
ordening”. Hij heeft zich opgewerkt tot onderchef. Begin 
jaren 60 ging hij naar de bibliotheek van de Studiedienst.  
De studiedienst is vergelijkbaar met de huidige meetdienst   
In 1975 werden  tijdens een grote reorganisatie  de ar-
rondissementen  opgeheven en ging hij naar de  directie  
Waterhuishouding, district Zuidoost.
Er wachtte hem een nieuwe functie bij personeelszaken. 
Dat was een hele omschakeling. Bertus is een man van no 
nonsens en snel ingewerkt, want zegt hij “met het ambt 

komen ook de bekwaamheden” 
In 1985, weer na een reorga-
nisatie, werd hem gevraagd 3 
bibliotheken, gelegen in het ver-
zamelkantoor Presikhaaf samen te 
voegen  en voor te bereiden voor di-
gitalisering. Dit werk heeft hij met veel plezier gedaan. In 
1988, na 40 dienstjaren, ging hij met de VUT op de leeftijd 
van 56 jaar. Mensen om hem heen vroegen vaak: hoe kan 
het dat je nu al met de VUT bent. Steevast zei Bertus: “Wie 
hard werkt, hoeft niet lang te werken”.

Hobby’s
Bertus leest veel en graag, maakt kruiswoordpuzzels,  taal-
puzzels en gedichtjes in het Liemers dialect. Zijn grootste 
hobby was volksdansen, 25 jaar heeft hij gedanst en de 
halve wereld gezien. Helaas is dit gestopt, “de benen doen 
het niet meer” zegt hij spijtig. Bertus vertelt met passie 
over die periode in zijn leven.
Samen gaan ze al jaren naar Ameland met vakantie. Met 
de dochter gaan ze verder weg. Frankrijk, Egypte of Tur-
kije,  “wel ieder apart hoor” zegt ze, “pa en ma samen, 
dan wordt het echt veel te druk”. Het echtpaar mag elkaar 
namelijk graag en zeer regelmatig plagen. Het is nooit saai 
in huize Gogherman. Getuige is een “statiefoto”, die promi-
nent in de kamer hangt, van Henny met een uitgestoken 
tong. De woonkamer is klassiek ingericht met  een boe-
kenkast en meerdere verzamelingen. Zoals sigarenpijpjes, 
poppen, reukflesjes en een prachtige antieke klok. Deze 
klok heeft geen wijzers meer, maar hij tikt nog wel. Het 
geluid van de klok willen ze niet  missen. Algehele restau-
ratie is -gezien hun leeftijd – niet rendabel.
De radio staat zelden 
aan en televisie is niet 
in huis. Is er ook nooit 
geweest. Bertus en 
Henny vonden het niet 
nodig. De dochter ver-
telt: “ik had wel tv op 
de slaapkamer zodat 
ik kon mee praten op 
school”.

Bertus vindt het be-
langrijk om georgani-
seerd te zijn. In 1948 is 
hij lid geworden van de 
KABO, dat werd later 
de ABVAKABO. Daarna 
werd hij lid van de VAP, 
dat later samen met EMM en BTA overging in VPW.

Hij zegt dan ook terecht:” ik ben veel langer vakbondslid 
dan 50 jaar”. Dat kan ik beamen en feliciteer hem met 
deze indrukwekkende staat van dienst. Na het afscheid 
word ik uitbundig uitgezwaaid door dit vrolijke echtpaar.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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