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In memoriam Jan Philipse

Maandag 1 augustus jl. bereikte ons het 
droevige bericht dat ons erelid, de heer Jan 
Philipse, geheel onverwachts op 80-jarige 
leeftijd is overleden.
Jan Philipse is geboren op 28 februari 1936 en op 1 januari 
1969 werd hij op 33-jarige leeftijd lid van de vakbond EMM 
(Eendracht Maakt Macht), één van de drie bonden die later 
samen de VPW zouden gaan vormen.
Jan was al sinds 1991 erelid van de VPW en dat is hij niet 
zomaar geworden.

Hij is binnen de EMM jarenlang voorzitter geweest van de 
afdeling Nijmegen en omstreken waar Sambeek onder viel. Jan 
was hier werkzaam als sluiswachter en later als sluismeester.
Binnen EMM was hij ook voorzitter van het district Zuid-Oost 
en in die functie afgevaardigde naar het landelijk bestuur. 
Nadat in 1989 de VPW was ontstaan uit een fusie tussen drie 
vakbonden werd Jan hoofdbestuurslid van de VPW.

Jan is ook jarenlang actief geweest in de dienstcommissie zoals 
de ondernemingsraad toen nog genoemd werd.
Hij heeft in zijn tijd heel erg veel werk verzet op het gebied 
van de collectieve en de persoonlijke belangenbehartiging. Hij 
schroomde niet om, als hij dat nodig en nuttig vond een gesprek 
met de HID aan te gaan om een probleem aan te kaarten en 
niet zelden besloot de HID het advies van Jan één op één over 
te nemen. In die tijd kon dat nog en Jan maakte daar dankbaar 
gebruik van, maar altijd in het belang van anderen.
Jan was heel trots op zijn gezin, en dat was wederkerig, zoals 
bleek tijdens de avondwake en de begrafenis die voor een 
groot deel door de familie verzorgd werden.
Jan leefde met en voor de Harmonie, waarin hij de grote trom 
bespeelde. Ook in de locale politiek was Jan actief. Zijn grote 
hobby’s waren zijn moestuin en zijn bijen.

Gezegd mag worden dat Jan altijd een zeer bescheiden rol 
voor zichzelf opeiste.
“Niet als men u opmerkt, maar als men u mist, is men bemind”, 
dat is een goede typering voor de wijze waarop Jan voor en 
met ons heeft gewerkt.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie heel veel sterkte toe.

Met dank aan Theo Janssen en Harry Hoefnagel
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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 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
April 2017

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

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

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap

Nol van Lith
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Nieuws rondom het kantoorpand
Het bestuur van de VPW heeft de leden van de VPW geraadpleegd over de aankoop van 
een eigen kantoorpand. Aan alle leden is een brief gestuurd en uiteindelijk hebben 432 leden 
gereageerd.
Van de uitgebrachte stemmen is 421 voor, 10 tegen en 1 blanco.
Dat betekent dat een zeer grote meerderheid van de leden vóór de aankoop van een kantoorpand is. Dat wil niet zeggen 
dat er daadwerkelijk een pand gekocht gaat worden, maar door deze uitslag kan het bestuur serieus gaan kijken wat 
de mogelijkheden zijn.
Inmiddels wordt er door uw bestuur rondgekeken naar geschikte en betaalbare kantoorpanden, maar ook zijn er 
gesprekken gaande met de verhuurder om te bezien wat er mogelijk is met het bestaande pand. De belangrijkste 
doelstelling is immers om het vermogen van de VPW zo goed 
mogelijk te beheren, dat kan middels kopen, maar wellicht 
ook door te blijven huren.

Vanuit de ziekenboeg
Ik krijg geregeld vragen van leden hoe het met de gezondheid 
van Paul en Piet gaat.
Zoals ik de vorige keer al mee kon delen gaat het met Paul 
van Es heel goed. Zijn weerstand en conditie nemen met de 
week toe. Daar ben ik heel blij mee.
Ook al heeft Paul het afgelopen jaar altijd geprobeerd om 
mij zo veel mogelijk te helpen door vragen te beantwoorden 
en concepten te schrijven, ik zal toch heel blij zijn als hij 
binnenkort weer hier op kantoor tegenover me zit.
Onze voorzitter Piet Voogt zit middenin het behandelingsproces 
en zal zich voorlopig nog vooral concentreren op zijn herstel. 
Een kaartje of mailtje zal hij zeker kunnen waarderen… 

Wat hoort waar?
Omdat we bij de VPW geregeld vragen binnen krijgen die 
eigenlijk thuis horen bij de OR willen we daar in dit VPW-
nieuws nader op ingaan.
Ook krijgen we veel vragen die eigenlijk gesteld zouden 
moeten worden aan de eigen leidinggevende of aan HRM. 
Mocht u vragen hebben over uw functie, verlof, ziekte, TOD 
enzovoort stel deze vraag dan eerst en liefst schriftelijk aan 
uw leidinggevende. Op een schriftelijke vraag hoort een 
schriftelijke antwoord te komen en dit kunt u vervolgens 
laten toetsen bij de VPW.

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. 

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2016

VPW-leden die zijn overleden:
G.J. Overmeen   - Bathmen (49 jaar lid)
J.C.J. Philipse   - Sambeek (47 jaar lid en erelid)

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

Bij VPW komt regelmatig de vraag binnen hoe het aanvragen van de vakbondscontributie in IKAP in zijn werk gaat. We 
willen u dit zo duidelijk mogelijk uitleggen.

De contributie wordt door de VPW per maand bij u geïnd, maar u kunt dit in één keer indienen via het P-Direktportaal. 
U doet dat in het jaar dat u de contributie betaalt. Bent u gedurende het lopende jaar lid geworden, in bijvoorbeeld 
september 2016, dan zet u de contributie van 4 maanden in 2016 in. Voor 2017 kunt u vervolgens een volledig jaar van 
12 maanden inzetten.

Hoe registreert u een IKAP-aanvraag? 
U kunt van 1 januari tot en met 15 november uw IKAP-aanvraag registreren via het P-Direktportaal. Daarna is het 
P-Direktportaal voor IKAP gesloten. Per maand kunt u maximaal één IKAP-aanvraag registreren. Voor een IKAP-aanvraag 
van de vakbondscontributie heeft u geen goedkeuring nodig van uw manager.

U vindt het formulier in het 
P-Direktportaal via ‘Financiën 
> IKAP > IKAP (Keuze in 
arbeidsvoorwaarden)’. Hieronder 
volgt een handleiding die stap 
voor stap de registratie van 
het formulier ‘IKAP-aanvraag’ 
beschrijft. 

Klik in het formulier (hier rechts 
afgebeeld) op de knop ‘Volgende’. 

Let op! Heeft u dit jaar eerder 
een IKAP-aanvraag ingediend? 
Dan ziet u in het overzicht de 
eerder door u gekozen bronnen 
en doelen. 

Gaat u akkoord met de verklaring? Zet dan een vink bij de verklaring dat u kennis heeft genomen van de regelgeving (zie 
onderstaande afbeelding). 

De velden die u kunt invullen zijn ‘roze’. Vul in het juiste veld het bedrag in dat u uit de gekozen bron wil inzetten. Gebruik 
bij het invullen een komma in plaats van een punt als u het bedrag in eurocenten wil aangeven. 
De andere kolom wordt automatisch ingevuld nadat u op de toets ‘Enter’ op het toetsenbord drukt.
Voor vakbondscontributie vult u altijd het volledige bedrag in wat u in het huidige jaar heeft betaald.
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Op het secretariaat van de  VPW komen veel vragen 
van leden binnen die betrekking hebben op roosters en 
werkwijze van de organisatie waar de leden werkzaam 
zijn.
Gevraagd wordt veelal om actie van de VPW inzake 
bovengenoemde onderwerpen.
Dit is maar zeer beperkt mogelijk omdat de bevoegdheden 
inzake roosters en werkwijze van de organisatie de 
verantwoordelijkheid is van de Ondernemingsraad. 
Uiteraard wordt er wel advies verstrekt aan de betreffende 
leden, maar het is niet mogelijk voor de VPW om in de 
bevoegdheden van de Ondernemingsraad te treden.

Om wat meer duidelijkheid te verschaffen over de 
verantwoordelijkheden van de OR en de vakbonden volgt 
onderstaand een korte uitleg.

Taken en bevoegdheden OR
De OR komt op voor de belangen van het bedrijf en van 
de medewerkers en vertegenwoordigt het personeel. 
Daarvoor heeft de OR, naast de eigen vergaderingen, 
ook speciale vergaderingen met de directie. Dit zijn de 
zogenaamde overlegvergaderingen.

De OR heeft ook nog andere taken, de OR: 
• bevordert het naleven van de cao en de Arbo-

regelgeving.
• bevordert het voeren van werkoverleg.
• bevordert het gelijk behandelen van mannen en 

vrouwen in het bedrijf.
• gaat discriminatie tegen in het bedrijf.

De bevoegdheden van de OR, geregeld in de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR), zijn: 
• Adviesrecht 
• Instemmingsrecht
• Overleg- en initiatiefrecht
• Recht op informatie

Bovenstaande elementen zijn 
bekend bij de leden van de OR 
en worden uiteraard toegepast.
Bij de medewerkers is echter 
niet volledig duidelijk op welke 
wijze de OR deze elementen ten 
uitvoer brengt en, belangrijker nog, 
voor welke onderwerpen de OR deze  
bevoegdheden bezit.

Het is niet voor iedereen duidelijk dat de OR verregaande 
bevoegdheden heeft over de wijze waarop de 
bedrijfsvoering van de organisatie waar de medewerkers 
werkzaam zijn wordt uitgevoerd.
Met name de werkwijze van de dienstuitvoering is een 
belangrijk onderdeel van het overleg met de OR. 

Onderdeel van de werkwijze van een organisatie is de wijze 
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke 
planning daarvoor wordt toegepast. Omdat veel vragen 
van leden voortkomen uit de werkwijze bij Rijkswaterstaat 
(RWS) zal ik hiertoe een nadere toelichting geven.
De planning van de werkzaamheden van RWS wordt 
overwegend uitgevoerd met de zogenaamde Norm Rooster 
Generator (NRG).
Deze NRG verzorgd per diensteenheid van RWS een 
basisplanning die bekend is onder de naam Normrooster of 
ook wel grondrooster. Dit rooster heeft een looptijd van 1 
jaar en is bedoeld om de personele inspanning te koppelen 
aan de diensten en producten van RWS.  Aan dit rooster 
kunnen geen rechten worden ontleend. Het is slechts een 
overzicht van de relatie tussen inspanning en diensten en 
producten waarmee RWS haar inspanning in kaart brengt.
Bijzonderheden inzake de werkwijze zijn omschreven in de 
Leidraad Roosterdiensten 2.0.
Het norm(jaar)rooster wordt aan de OR voorgelegd. De OR 
toetst deze roosters aan de wet- en regelgeving en aan de 
nadere afspraken die er zijn gemaakt tussen Directieteam 
en OR.

Er ontstaat geregeld veel discussie 
omdat de indruk bestaat dat de 
VPW en de andere vakbonden 
een rol spelen in het al dan niet 
goedkeuren van de roosters. Dat is 
niet het geval.
Het is de OR die beslist over de 
norm(jaar)roosters. Weliswaar 
zal de VPW haar OR-leden 
ondersteunen in de besluitvorming 
maar uiteindelijk is de OR 
verantwoordelijk.
Nadat de OR de norm(jaar)roosters 
heeft geaccordeerd, worden er 
vervolgens per maand de roosters 
gemaakt die feitelijk gelopen 
worden. Dit zijn de zogenaamde 
fijn geschreven roosters.

Vakbond en OR, wat hoort er op welk bordje….
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Deze fijn geschreven maandroosters moeten 
op de 28e van de maand voorafgaand aan de 
maand waar de roosters betrekking op hebben 
in SAP geplaatst zijn. Natuurlijk kunnen er 
door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) nog 
wijzigingen optreden in het rooster, dit gaat 
dan meestal om de reservediensten die anders 
ingevuld moeten gaan worden.
Op het moment dat medewerkers van mening 
zijn dat het feitelijke fijn geschreven rooster voor 
haar of hem onredelijke consequenties heeft, dan 
kan een individueel bezwaar worden gemaakt.
In deze procedure zal de VPW, na beoordeling 
van de zaak, haar leden bijstaan.
Van belang is te weten dat de OR in deze geen 
rol kan en mag spelen bij individuele meningen 
van medewerkers. De OR dient het belang van de 
totale roostereenheid te behartigen.

Omschrijving van de taken en bevoegdheden 
van de vakbonden.
De vakbonden voeren het overleg met de Rijkswerkgevers 
op twee niveaus.
Het eerste niveau is het Sector Overleg Rijk (SOR).
In dit overleg onderhandelen de vakbonden met de 
werkgevers, die zich laten vertegenwoordigen door een 
onderhandelaar van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (BZK), namens alle medewerkers werkzaam 
bij de Rijksoverheid over de arbeidsvoorwaarden en 
werkgelegenheid van de sector Rijk.

Het SOR overleg wordt gevoerd door onderhandelaars van 
alle vakbonden die tot dit overleg zijn toegelaten. Dat zijn 
de volgende vakbonden: 
• de Algemene Centrale van Overheidspersoneel 

(ACOP); vertegenwoordigd door de Abvakabo FNV
• het Ambtenarencentrum (AC)
• de Christelijke Centrale van Overheids- en 

Onderwijspersoneel (CCOOP); vertegenwoordigd door 
het CNV

• de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen 
bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen 
(CMHF)

In het SOR overleg komen arbeidsvoorwaarden en 
werkgelegenheid voor de sector Rijk aan de orde. Het AC 
laat zich door twee onderhandelaars vertegenwoordigen, 
dat zijn Peter Wulms en Marianne Wendt.
De afstemming en aansturing van de onderhandelaars 
van het AC voor de sector Rijk, vindt plaats in een 
overlegplatform van alle vakorganisaties die bij de sector 
Rijk werkzaam zijn (NCF, Juvox, VPW en VCPS). Dit overleg 
wordt het Platform-SOR genoemd. Van elke vakorganisatie 
hebben twee leden zitting in dit platform. Op deze wijze 
worden de belangen en inspraak van o.a. de leden van de 
VPW gegarandeerd.

Het tweede niveau waarop overleg plaatsvindt met 
de werkgevers is het Georganiseerde Overleg (DGO). 
Dit overleg wordt op elk ministerie uitgevoerd door 
vertegenwoordigers namens de vakorganisaties die ook in 

het SOR actief zijn. Dit overleg wordt op het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M) namens het AC door Peter 
Wulms en Henk Klos gevoerd.
Het DGO overleg gaat over de rechtspositionele zaken 
binnen I&M alsmede over de sociale gevolgen van 
reorganisaties bij een organisatie. Ook  de nadere invulling 
van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie wordt in het 
DGO I&M besproken.
Samengevat zijn de vakbonden dus, via gedelegeerd overleg, 
aangewezen om te overleggen over arbeidsvoorwaarden 
en werkgelegenheid, over rechtspositionele zaken, de 
sociale gevolgen van reorganisaties en de nadere invulling 
van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie binnen I&M.
Deze taken worden door de VPW zeer grondig behartigd 
waarbij de VPW zich laat bijstaan door interne- en externe 
deskundigen.
Een onlangs toegepaste nieuwe werkwijze is om in de 
vorm van een werkgroep een aantal ter zake betrokkenen 
mee te laten praten en denken en de onderhandelaars te 
adviseren.
Zo krijgen de onderhandelaars de informatie die ze nodig 
hebben uit de eerste hand. Vervolgens is in goed overleg 
het advies van deze VPW-werkgroep aan de andere 
vakbonden voorgelegd en door hen overgenomen en ook 
in het DGO goedgekeurd.
Juist deze werkwijze zal in de nabije toekomst meer door 
de VPW worden toegepast omdat er met deze werkvorm 
een uitstekende afstemming plaatsvindt tussen de 
deskundigen binnen de werkgroep en de bestuurders van 
de VPW.

Bovenstaande is een korte uitleg van de werkwijze en 
verdeling van de verantwoordelijkheden van de OR en 
de vakorganisaties, waarbij ik heb getracht om deze 
verantwoordelijkheden globaal te beschrijven.
Ik ben mij er van bewust dat dit geen uitputtende 
beschrijving is, maar slechts een korte richtlijn zodat leden, 
in geval er problemen zijn, kunnen bepalen op welke wijze 
deze problemen kenbaar dienen te worden gemaakt. Moet 
men er mee naar de OR of naar de vakbond?

Paul van Es
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Artikel
Tom Simissen: vierde generatie 
sluismeester
Auteur: Jacques van Kesteren

In Tilburg staat een bediencentrale. U vindt hem aan de 
oever van het Wilhelminakanaal en slechts twintig meter 
van de brug Oisterwijkse Baan. Daar ziet u een gebouw 
van twee verdiepingen en bij de ingang wappert de vlag 
van Rijkswaterstaat. Om te weten te komen wat ‘ze’ daar 
doen kun je natuurlijk even googelen (841 hits en 0,41 
seconden), maar leuker is het te vragen aan één van de 
operators van de centrale, Tom Simissen. Goedgemutst 
legt hij op een rustig plekje in het gebouw uit dat ‘ze’ 
in de centrale bruggen en sluizen op afstand bedienen. 
Niet meer vanuit een huisje vlakbij de brug of de sluis, 
maar achter het bureau en met behulp van computers en 
beeldschermen. Op dit moment worden in de centrale 23 
bruggen en 6 sluizen bediend. Het is de bedoeling dat in 
2020, álle beweegbare bruggen en sluizen in de Brabantse 
en Midden-Limburgse kanalen vanuit de bediencentrale in  
Tilburg worden bediend, 24 uur per dag. 

Zo vader, zo zoon
Tom Simissen (24) is geboren en opgegroeid bij de sluis in 
de Maas bij Sambeek (NB). “Als ik ’s morgens wakker werd 
en de rolluiken opentrok was de sluis het eerste wat ik 
zag. En schepen!” Zijn vader was toen de sluismeester van 
’Sambeek’ en dat is hij nog steeds. Vanzelfsprekend kwam 
hij wel eens bij zijn vader naar de sluis en de schepen kijken 
maar nooit ontwaakte in hem het verlangen ook eens met 
een schip de stroom af te zakken. Nee, zijn jongensdroom  
was om politieagent te worden. Maar dat mogen we niet 
serieus nemen. “Toen was ik wel erg klein hoor”, lacht hij.  
Na de middelbare school (VMBO/Theoretische leerweg) 
volgde hij een opleiding in de beveiligingstechniek. Na een 
half jaar ging het bedrijf waar hij als beveiliger werkte 
failliet. Zijn vader wist raad. Hij had gelezen dat er in Weurt 
(bij Nijmegen) een vacature was voor sluismeester. En de 
zoon leek het wel wat. “Ja, het trok mij meteen aan. Maar 
voordat ik ging solliciteren heb ik eerst een tijdje bij mijn 
vader op de sluis rondgekeken om te weten te komen wat 
het werk van een sluismeester allemaal inhoudt. Dat beviel 
mij wel zodat ik gesolliciteerd heb. Op 1 april 2010 ben 
ik in Weurt begonnen, niet in dienst van Rijkswaterstaat 
maar via een uitzendbureau. Tot 1 november 2014 heb ik 
daar gewerkt. Daarna nog op diverse sluizen zoals Grave, 
Lith, Bediencentrale Maasbracht en in Sambeek! In mijn 
familie ben ik nu de vierde generatie sluismeester. Mijn 
overgrootvader, mijn opa, mijn vader en  nu ik.” 

Simissen, sluizen en Sambeek
Tom grijpt naar zijn tas en haalt er een briefje uit. Het is 
zo’n blaadje uit een memobox. Het blijkt een spiekbriefje. 
Hierop heeft hij, samen met zijn vader, zo goed mogelijk 
de vier generaties in kaart gebracht. De familiekroniek 
begint met Tom’s overgrootvader. “Mijn overgrootvader 
werkte altijd op de Schipbrug. Maar doordat er een vaste 
brug kwam en de Schipbrug werd opgeheven is hij in 
Sambeek op de sluis begonnen. Dat was in 1936. Net 
na de Tweede Wereldoorlog is mijn opa als sluismeester 
begonnen in Belfeld. Daarna volgde de sluis bij Linne en 
uiteindelijk Sambeek. Op dat moment is zijn vader, dus 
mijn overgrootvader, gestopt en met pensioen gegaan. In 
1980 is mijn vader in dienst gekomen van Rijkswaterstaat 
en in dat jaar ook sluismeester geworden op Sambeek. 

Mijn vader en mijn opa hebben 
een tijdje samen op  de sluis 
gewerkt. Het leuke is dat mijn 
vader en ik dit jaren later ook 
samen hebben gedaan. Allemaal 
op de sluis in Sambeek.”

Zekerheid bij RWS
Op de vraag of hij het leuk zou 
vinden ooit zijn vader op de 
sluis in Sambeek op te volgen, 
volgt een diplomatiek antwoord. 
“Ja, dat klinkt natuurlijk wel 

Naam: Tom Simissen
Geboren: 11 december 1991 in Sambeek
Woont: met vriendin in Vierlingsbeek
Opleidingen: VMBO/Theoretische leerweg; beveiligingsopleidingen; nautische 
functies 1&2 en aanvullende modules

Loopbaan: sinds 1 april 2010 sluismeester in o.a. Weurt en Maasbracht. Vanaf 
1 mei 2016 operator bediencentrale Tilburg (Rijkswaterstaat)

Gaaf: dance en housemuziek
Lijfspreuk: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd



9

leuk en je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik 
heb het in de bediencentrale heel erg naar mijn zin”. Toch 
vindt hij het bedienen van een sluis op locatie het mooiste 
wat er is. “Vaak liggen sluizen afgelegen en in mooie 
natuurgebieden. Het buiten bedienen, met het kolkende 
water naast je, ja, dat is wel mooier dan het kijken naar 
beeldschermen. Maar het werk dat ik nu in de centrale 
doe vind ik leuk. Je moet met de toekomst meegaan en 

ik vind het fijn met collega’s samen te werken. Ik ben 
ook blij dat ik nu (vanaf 1 mei 2016, red.) in vaste dienst 
ben bij Rijkswaterstaat. “Kijk, bij een uitzendbureau doe 
je hetzelfde werk maar heb je geen zekerheid, geen vast 
contract. Dat is het grote verschil. Die zekerheid heb ik nu 
wel. Daarom wil ik hier ook absoluut blijven. Wat voor werk 
ik in de toekomst dan bij Rijkswaterstaat doe zie ik tegen 
die tijd wel. Volgens mij zijn er genoeg groeimogelijkheden 
maar ik kijk niet zover vooruit. Ik ben geen type dat zegt: 
over 10 jaar ben ik dit of ben ik dat.”  

Jachten seizoen
In de centrale noemt men de brugwachter en de 
sluismeester nu operator, voluit: ‘operator in de centrale 
bedieningen’. Tom Simissen laat op een schema zien waar 
de sluizen en de bruggen van het Tilburg’s bedieningsgebied 
zich bevinden. Het blijkt dat er in de stad Tilburg heel veel 
bruggen zijn. Sommige bruggen staan kort achter elkaar. 
“Als je de ene brug omhoog hebt dan moet je de volgende 
ook al omhoog trekken. Dat gaat achter elkaar door. We 
volgen het schip op zijn tocht door het kanaal en moeten 
zorgen dat de schepen niet hoeven te wachten”, legt hij 
uit. “Het is de kunst de brug te openen zonder dat de 
schipper moet afstoppen, remmen, stilleggen of wat dan 
ook. Op een gegeven moment weet je het: als het schip 
bij dat of dat punt is kan ik de brug opendraaien. Dan is hij 
precies op tijd open als het schip er is.”
Het is nu een drukke tijd in de bediencentrale Tilburg. 
“Het jachtseizoen is geopend”, lacht hij. “Ja, de zomer 
is begonnen en nu is het echt druk bij de bruggen. Die 
jachten komen overal vandaan en willen ook allemaal 
de brug open hebben. Daar ben je dan de hele dag mee 
bezig. En ook zo’n jacht moet je helemaal volgen.” 

Sluis Sambeek. Bron: Rijksoverheid.nl
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Hand bij de stopknop
De vraag waarom het beter is om op afstand te bedienen 
en niet vanuit een huisje bij de sluis of de brug is natuurlijk 
vragen naar de bekende weg. “Het is efficiënter. Neem 
Tilburg. Het op afstand bedienen werkt hier veel beter 
omdat je heel veel bruggen dicht op elkaar hebt. Je 
kunt het beter afstellen.“ Aan de andere kant heeft het 
bedienen van een brug of een sluis ter plaatse ook zijn 
positieve kanten. “Als er iets fout is merk je het direct, je 
ziet alles. Als een sluisdeur een raar geluid maakt hoor je 
dat natuurlijk niet als je op afstand bedient. Zit je op die 
sluis en je hoort dat er iets niet goed is dan kun je sneller 
ingrijpen. Maar over het algemeen werkt het op afstand 
bedienen prima hoor. Ik denk dat het afhangt van het 
object. Een drukke sluis, bijvoorbeeld die in Weurt waar 
meer dan 130 schepen per dag doorheen gaan, kun je 
beter ter plaatse bedienen.” 

Bij het bedienen van bruggen en sluizen op afstand zijn 
de camerabeelden van groot belang. De camera’s zijn zo 
opgesteld dat de operators de situatie bij de bruggen en 
de sluizen van alle kanten kunnen bekijken. Het inschatten 
van het verkeer dat er nog aankomt is lastig. “Maar dat 
leer je best wel snel.” Het laten zakken van de slagbomen 
is de meest kritieke en daardoor de belangrijkste handeling 
van de brugwachter. “Voordat je een brug opent moet je 
altijd eerst naar de camerabeelden kijken om er zeker van 
te zijn dat er niemand op de brug staat. Het hele wegdek 
moet vrij zijn. Dan is het echt oppassen geblazen, hoor. 
Wat doet bijvoorbeeld die bromfietser, stopt hij of wil hij er 

misschien nog heel snel doorheen rijden. Het is dan ook 
noodzakelijk dat je altijd de hand bij de stopknop hebt 
zodat je zo nodig meteen kunt ingrijpen.” 

Dag en nacht
Het werk  in de bediencentrale gaat dag en nacht door. De 
operators werken volgens een rooster. Tom Simissen is blij 
met het rooster omdat hij dan voor een tijdje precies weet 
wanneer hij moet werken. “De diensten zijn goed verdeeld 
tussen vroege en late, tussen weekeinden en nachten. 
Zoals het er nu uitziet vind ik het prima.”
De lange reistijd naar Tilburg, een uurtje enkele reis 
met de auto, neemt hij op de koop toe. “Nee, ik zal 
vermoedelijk niet verhuizen om dichter bij mijn werk te 
zijn. In Vierlingsbeek woon ik nu naar mijn zin. Als ik, om 
wat voor reden dan ook, toch moet verhuizen dan wil ik in 
ieder geval in de buurt blijven. Ik vind het namelijk fijn om 
dicht bij mijn familie en vrienden te wonen. Ik ben vrijwel 
elke dag met vrienden samen. Gewoon gezellig bij elkaar 
zitten, drankje doen, filmpje kijken. Daar geniet ik van. 
Laatst zijn we met zijn allen naar Daydream geweest, een 
muziekfestival in Belgiё. Ik zeg altijd maar zo: geniet nu 
en niet pas later.”  
Hij moet even iets halen uit zijn auto. Het is een foto 
waarop drie mannen in uniform poseren bij de sluis in de 
Maas bij Sambeek. Van links naar rechts: overgrootvader,  
vader en grootvader Simissen. In zijn familie gaat het 
verhaal dat zijn betovergrootvader in 1890 bakenmeester 
was op de rivieren. Tom is de vijfde generatie Simissen bij 
Rijkswaterstaat.
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Europese bemoeienis met 
Nederlandse pensioenen
Auteur: Marianne Wendt

De Europese lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over 
de pensioenfondsenrichtlijn, ook wel de IORP-Richtlijn ge-
noemd. Op 29 juni heeft ook een meerderheid in de Twee-
de Kamer binnen een dag ingestemd met deze nieuwe, in-
ternationale richtlijnen voor pensioenfondsen.

De reden dat er weinig aandacht is besteed in de Tweede 
Kamer is waarschijnlijk dat de onderhandelingen over de 
inhoud van deze richtlijn zich vooral op Europees niveau 
heeft afgespeeld. In maart 2014 presenteerde toenmalig 
Europees Commissaris Michel Barnier de herziening van de 
IORP-Richtlijn. De herziening bevatte voorstellen op het 
gebied van governance, toezicht en communicatie. Neder-
land was niet tevreden met dit voorstel met als gevolg dat 
op 10 december 2014 de lidstaten in de Europese Raad 
instemden met een compromisvoorstel.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid concludeert dat de Europese Raad onder het Ita-
liaanse voorzitterschap snel op voor Nederland belangrijke 
punten tot een goed compromis heeft weten te komen. Het 
huidige voorstel komt volgens haar dan ook aan de zorgen 
van de Tweede Kamer en het kabinet tegemoet.

In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat de belangen van 
deelnemers beter beschermd worden als een pensioenrege-
ling verhuist naar een ander land. Het belangrijkste is dat het 
voor pensioenfondsen met de nieuwe internationale regels 
niet eenvoudiger is geworden om zich in het buitenland te 

vestigen. De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de Nederlandse pensioenen, kan een verhuizing van een 
pensioenfonds naar het buitenland blokkeren wanneer de Nederlandse regels niet goed worden nageleefd en wanneer 
de zaken niet goed zijn geregeld voor de pensioengerechtigden en gepensioneerden die in Nederland achterblijven. Ook 
moeten de deelnemers akkoord gaan als hun pensioenfonds naar het buitenland wil verhuizen.

Daarnaast zijn er regels opgenomen 
over goed bestuur, risicomanage-
ment en transparantie en informa-
tieverstrekking aan deelnemers en 
toezichthouders. 

Volgens het ABP zal de IORPII weinig 
gevolgen hebben voor deelnemers 
van Nederlandse pensioenfondsen. 
In de pers wordt de indruk gewekt 
dat de Europese Unie in Brussel 
meer zeggenschap krijgt over de 
pensioenen. Dit is volgens ABP niet 
het geval. De pensioenrechten en –
aanspraken worden niet aangetast 
door IORPII en de Europese Unie 
krijgt niet meer te zeggen over Ne-
derlandse pensioenen.

De IORP II-richtlijn, wat betekent dit?

IORP staat voor Institution for Occupational 
Retirement Provisions. De IORP II-richtlijn is een 
herziening van de IORP I- richtlijn die in 2003 is 
vastgesteld. Deze pensioenfondsenrichtlijn regelt de 
kapitaalgedekte, arbeidsgerelateerde pensioenen (de 
zgn. tweede pijler) en gaat over de manier waarop 
pensioeninstellingen de bij hen ondergebrachte 
pensioenregelingen moeten uitvoeren.

Het bevat voorschriften waaraan pensioenfondsen 
in de Europese Unie, dus ook de Nederlandse 
pensioenfondsen, moeten voldoen. De IORP-
richtlijn is in 2006 overgenomen in de Nederlandse 
Pensioenwet. De IORP-richtlijn wordt nu aangepast 
omdat de Europese Commissie internationale 
activiteiten van pensioenfondsen wil bevorderen 
en meer toezicht wil hebben op de risico’s die 
pensioenfondsen lopen.

Staatssecretaris Jette Klijnsma. Bron: Rijksoverheid.nl
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Nieuwsartikelen

40% werknemers wil maatregelen tegen PSA

Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft te maken met een hoge werkdruk. Een van de gevolgen is dat 
werknemers kampen met burn-out klachten. 40% van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten wor-
den.
Uit grootschalig onderzoek van TNO blijkt dat 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken heeft met hoge werkeisen. 
Gevolgen zijn bijvoorbeeld burn-out klachten, niet kunnen voldoen aan de psychische eisen van het werk of het missen 
van familie- of gezinsactiviteiten door de hoeveelheid werk.

Verzuim 
Een ander gevolg van de grote werkstress onder Nederlandse 
werknemers is het hoge aantal verzuimdagen. Jaarlijks wor-
den er in totaal 6,0 miljoen dagen verzuimd door werkdruk, 
werkstress of moeilijk werk. In totaal zijn 1,7 miljoen verzuim-
dagen te wijden aan problemen met de leidinggevende. De 
belangrijkste types van ongewenst gedrag door leidinggeven-
den of collega’s zijn intimidatie, pesten of seksuele aandacht.

Leidinggevende 
1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevende geen 
oog heeft voor het welzijn van de medewerkers. Het dub-
bele daarvan, 2,8 miljoen werknemers, willen dat er extra 
maatregelen genomen worden tegen een te hoge werkdruk 
en werkstress.

Bron: TNO

Huizenkopers beter beschermd met nieuwe hypotheekregels

Consumenten die een huis willen kopen, worden vanaf vandaag beter beschermd met de invoering van nieuwe hypo-
theekregels.

Zo moeten banken en andere hypotheekverstrekkers consumenten die een hypotheek willen een informatieblad geven 
dat er overal in de EU hetzelfde uitziet. Verder moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de 
hypotheek melden. Consumenten kunnen hierdoor verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter vergelijken.
De offerte onder voorwaarden verdwijnt. Als een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad 
(ESIS) een aanbod doet, is dat definitief en bindend. Het kan alleen nog in het voordeel van de consument worden 
gewijzigd. Die heeft veertien dagen bedenktijd bij het aanbod.

Een bank mag nog steeds een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding 
mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Het gaat dan 
meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend.

Ook wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. Een huizenkoper is dan waarschijnlijk 
minder kosten kwijt voor taxatie. De modelmatige taxatie houdt in dat bij het sluiten van de hypotheek de waarde van 
de woning wordt gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie. Enige voorwaarde 
hierbij is dat de hoogte van de hypotheek niet meer is dan 90 procent van de op die manier vastgestelde waarde van 
de woning.

Met de nieuwe hypotheekregels zet Nederland een in 2014 aangenomen Europese hypothekenrichtlijn om in eigen 
wetgeving. De richtlijn moet leiden tot een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming in de EU en tot 
een goed functionerende interne markt voor hypotheken met meer onderlinge concurrentie.
De Tweede en Eerste Kamer stemden op respectievelijk 8 en 22 maart in met de voorstellen van minister Jeroen Dijs-
selbloem van Financiën en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.
 
Bron: Rijksoverheid.nl
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Meer gebruik gemaakt van vaderschapsverlof in 2015

Vaders maken steeds meer gebruik van het vaderschapsverlof. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit aantal tussen 2005 en 
2015 bijna is verdubbeld, van 6 naar 11 procent. Reden om geen gebruik te maken van het vaderschapsverlof is omdat 
mannen denken dat dit slecht is voor hun carrière.

Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek legt 
uit: ‘Mannen zijn beducht voor de daddytrack, zoals 
ze dat in de VS noemen: mannen die op sommige 
belangrijke momenten voor hun gezin kiezen, worden 
gepasseerd bij promoties. Vanwege die angst zijn nog 
veel mannen huiverig voor het opnemen van verlof.’

Vrouwen 
Van de vrouwen neemt in totaal 22 procent ouder-
schapsverlof op.  Ook dit aantal is sterk toegenomen 
ten opzichte van tien jaar geleden. Toen lag dit aantal 
op 13 procent. De voornaamste reden voor vrouwen 
om geen verlof op te nemen is omdat zij dit financieel 
niet haalbaar vinden. Daarnaast speelt de onbekend-
heid met de regelingen en de afwezigheid van een 
goede kinderopvang ook duidelijk een rol.

Uitbreiding verlof 
Vanaf 2017 wordt het voor vaders mogelijk om een 
langer verlof op te nemen, namelijk vijf dagen in 
plaats van twee. 

Bron: Volkskrant

Jongeren krijgen volwaardig salaris

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Daardoor krijgen jongeren vanaf 21 jaar een 
volwaardig salaris. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee 
de ministerraad heeft ingestemd.
 
Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het 
wettelijk minimumloon (WML). Dat past niet meer bij de 
arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jonge-
ren. Om een eerlijke kans te krijgen in de samenleving, 
hebben jongeren een fatsoenlijk salaris nodig. Ook loopt 
Nederland internationaal uit de pas. Vanaf 1 juli 2017 gaat 
het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zo-
dat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon gaan 
verdienen.

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om 
het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een 
te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. 
Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet com-
penserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloon-
bepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft 
mogelijk, maar werknemers gaan tenminste het WML voor elk gewerkt uur verdienen. Deze betaalwijze komt onder 
andere voor in de agrarische sector, de schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging. Ook wordt geregeld dat 
werknemers ook recht hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het 
wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Foto: Hollandse Hoogte, foto: Gerard Til
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Herkansing normalisering

Het is lange tijd stil geweest, maar in september 2016 zal het langverwachte initiatiefwetsvoorstel normalisering rechts-
positie ambtenaren wederom worden behandeld.
De Eerste Kamer buigt zich dan opnieuw over de inmiddels slepende kwestie. Deskundigen houden de veelbesproken 
wet nog maar eens tegen het licht voordat de Eerste Kamer dit op 27 september doet.

Minder bureaucratie
De gedachte achter de normalisatie was om meer mogelijkheden te bieden aan 
ambtenaren. Het zou vanuit de private sector eenvoudiger worden om over te 
stappen naar de marktsector en vice versa. Ook was het de bedoeling dat de wet 
zou leiden tot minder bureaucratie, de wet moet immers gaan gelden voor circa 
80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren.
Er blijven echter twee systemen naast elkaar lopen, want de werknemers bij de 
politie, defensie en de rechterlijke macht vallen er dan weer niet onder en dat-
zelfde geldt voor bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden.
Bovendien komen er diverse overgangsregelingen en zo ontstaat er een com-
plexe situatie.
In financiële zin levert het de staatskas ook niet echt wat op, het kost namelijk 
minstens net zo veel als het oplevert. 

Angst
Waar ambtenaren bang voor zijn, is een soepeler ontslagrecht, of meer nog de 
vrees om het slachtoffer te worden van politieke willekeur wanneer ze onder het 
gewone arbeidsrecht vallen.
Barend Barentsen, hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector aan de Al-
beda Leerstoel van de Universiteit Leiden/CAOP heeft wel begrip voor deze argu-
menten, maar wijst ze toch ook van de hand.

Klein verschil
De huidige rechtsposities van ambtenaren en overige medewerkers verschillen veel minder van elkaar dan velen den-
ken, aldus Barentsen. Hij betoogt in een publicatie van de Leerstoel: ‘De civiele arbeidsverhouding is minder tweezijdig 
en minder contractueel dan weleens wordt gedacht. De werknemer is werkzaam onder het gezag van de werkgever en 
moet diens redelijke voostellen opvolgen.’ benadrukt Barentsen. ‘In de rechtspraak van de Hoge Raad is aanvaard dat uit 
goed werknemerschap kan voortvloeien dat een werknemer een eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden of 
zelfs de functie heeft te accepteren. Net als voor overheidswerkgevers is de aanwijzings- en wijzigingsbevoegdheid van 
de civiele werkgever niet onbegrensd,’ meent de hoogleraar. ‘Naarmate de belangen van de werknemer groter zijn, dan 
wel de impact van de maatregel zwaarder is, zal de werkgever zijn beslissing beter moeten motiveren en meer rekening 
moeten houden met de belangen van de werknemer.’

Wie heeft er voordeel
Wat men zich volgens Barentsen wel af moet vragen, is wat het voordeel van normalisatie voor ambtenaren is. Het is niet 
zo dat de overheid opeens marktconforme salarissen gaat uitbetalen. Verder blijft het een kwestie van onderhandelen 
over de hoeveelheid salaris, verlof, scholing, reiskostenvergoeding etcetera. Dat hangt niet van de ambtelijke status af.

Werkgever is wetgever
Veelgehoorde kritiek van onder meer vakbon-
den is dat de overheidswerkgever tegelijkertijd 
ook wetgever is, het zogenaamde primaat van 
de politiek. Hans Borstlap, tot voor kort lid van 
de Raad van State en gewezen voorzitter van 
de Commissie Borstlap (zie kader) vindt dan 
ook dat bewindslieden hierin een taak te ver-
vullen hebben. ‘Laat de betrokken ministers de 
Tweede Kamer in voorkomende gevallen wijzen 
op het belang van terughoudendheid in hun rol 
als medewetgever over zaken die behoren tot 
het terrein van de sociale partners of van de 
werkgevers en werknemers in de publieke sec-
tor.’

Bron: Diverse artikelen van Binnenlands Bestuur

De commissie Borstlap is een interdepartementale werkgroep 
onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer Borstlap (lid 
van de Raad van State). Het initiatiefwetsvoorstel normalisering 
rechtspositie ambtenaren vormde de directe aanleiding voor 
het kabinet om de werkgroep Borstlap te laten nagaan op 
welke wijze het kabinet sturing kan houden op zowel de 
inhoud van arbeidsvoorwaarden als op de organisatie van dat 
arbeidsvoorwaardenoverleg ná de inwerkingtreding van het 
genoemde initiatiefwetsvoorstel. De commissie heeft bij de 
invulling van de opdracht de nadruk gelegd op de spanning tussen 
de wetgeversrol enerzijds en de werkgeversrol anderzijds van de 
overheid.
De commissie heeft een rapport uitgebracht met de titel 
”Buitengewoon normale sturing” waarin zij diverse adviezen doet 
aan het kabinet.
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Interview   

Ria Kauwenberg-van der Weerden

Jos Biermans - 60 jaar lid VPW

Het ritje naar Jos Biermans was relatief kort, aangezien ik eerst in Veghel een bezoekje bracht 
bij een van zijn collega’s. Het voerde mij door het mooie Brabantse land naar Beek en Donk. Daar 
aangekomen werd ik hartelijk ontvangen door Jos en zijn vrouw Tiny. Ik kreeg een heerlijk kopje 

thee met een lekker gebakje erbij. Onder het nuttigen 
van dit heerlijks werd er al druk gepraat over de mooie 
plek waar Jos en zijn vrouw wonen.  Vroeger lag hier de 
sluis, die afgebroken is. Er is een mooie nieuwe sluis 300 
meter verderop gebouwd. Gelukkig hebben ze nog steeds 
zicht op het scheepvaartverkeer. Terwijl wij zaten te pra-
ten kwamen verschillende schepen voorbij, dat deed mij, 
”schipper in hard en nieren” goed.

In 1956 is Jos bij Rijkswaterstaat begonnen als Brug-
knecht op de brug in Aarle-Rixtel.  “Je was toen ook nog 
echt knecht en goed voor ieder karweitje dat opgeknapt 
moest worden”, dit zegt hij met een brede glimlach, dus 
zo erg heeft hij het niet gevonden. Een paar maanden 
later kwam hij als sluisknecht terecht op de sluis in Beek 
en Donk en dat heeft hij 32 jaar gedaan. Toen hij 55 jaar 
was kwam er een regeling bij Rijkswaterstaat om mensen 
met 55 jaar op wachtgeld te zetten om de bezuinigingen 
van toentertijd door te kunnen voeren. Na verloop van tijd 
ging hij met de Vut. Jos heeft het nooit fijn gevonden om 
al zo jong werkeloos thuis te zitten en is vrijwilligerswerk 
gaan doen. Hij hielp mensen die het  zelf niet aankonden 
om hun tuinen te onderhouden. Voor twee oudere da-
mes doet hij dat zelfs nu nog,  hij is met zijn 82 jaar nog 
steeds goed ter been en vindt het fijn om wat om handen 

te hebben. Hij gaat bij mooi weer graag een ommetje maken met de fiets, een ommetje van 60 km wel te verstaan en 
dat nog gewoon op een sportfiets. Een paar jaar geleden heeft hij zich laten ompraten en een elektrische fiets gekocht 
“om er al vast aan te wennen”, maar hij vindt het nog steeds niets. Hij fietst liever op zijn sportfiets en laat de E-bike 
in de schuur staan. Dat fietsen zat er al heel vroeg in. Toen hij pas getrouwd was in begin jaren 60, was  er nog niet zo 
veel openbaar vervoer en ging het echtpaar Biermans met de fiets op vakantie en zijn ze zelfs een keer naar Kerkrade 
gefietst om er een vakantie door te brengen.

Jos en zijn vrouw Tiny hebben twee dochters  en in-
middels vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
Jos straalt als hij over de kinderen,  kleinkinderen en 
achterkleinkinderen praat en de mooie foto’s op het 
dressoir laat zien. Zoals alle opa’s en oma’s  is hij het 
er mee eens dat je van je kleinkinderen echt kunt ge-
nieten, maar hij verzekerde mij dat het met achter-
kleinkinderen nog meer genieten is. Jos en zijn vrouw 
zijn inmiddels respectievelijk  82 en 81 jaar en verke-
ren in goede gezondheid, waardoor ze nog  volop in 
het leven staan. Een keer in de week gaat hij gezellig 
Rikken en een keer biljarten.

Van verre reizen of vakanties houden ze niet, maar ze wonen in een prachtige buurt met mooi uitzicht, wat wil je dan 
eigenlijk nog meer. Uiteindelijk moet ik natuurlijk ook hier weer  vertrekken,  de oorkonde uitreiken en het precentje 
overhandigen en natuurlijk de foto niet te vergeten. Daarna afscheid genomen en nog een poosje bij de deur staan 
praten om even na te genieten van deze mooie plaats. 



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


