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Van de voorzitter
De tijd vliegt, dit is alweer het eerste voorwoord
van 2018, ditmaal niet van onze voorzitter Paul
van Es, maar van mij als vicevoorzitter. Paul is op
het moment van dit schrijven uitgeschakeld wegens
ziekte en ik wens hem dan ook van harte beterschap en een
spoedig herstel toe.
Ik schrijf dit voorwoord vanaf de Verkeerspost te Tiel, waar
we het scheepvaartverkeer begeleiden bij het passeren van
de splitsing van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Waal en
de splitsing in de bocht van St. Andries. Nu zult u wellicht
denken kunnen de schippers in deze tijden vol van techniek
en verregaande digitalisering dit niet veel beter zelf? Niets is
minder waar. Het is nog niet mogelijk om aan boord van een
schip het totaaloverzicht wat men op de Verkeerspost heeft te
presenteren. Daarnaast wordt het door de vaarweggebruikers
op prijs gesteld dat er nog mensen zijn die hen daar bij
begeleiden, zeker als de middelen die hen ter beschikking
staan om wat voor reden dan ook weigeren hun dienst te doen.
Dit brengt me terug naar de VPW, een vakbond die al haar
leden op hun wenken wil bedienen, maar ook een vakbond die
net als vele andere bonden hun ledenaantal ziet teruglopen.
Deels is dit ingegeven door de vergrijzing binnen de dienst,
maar ook deels omdat de mensen denken dat ze het allemaal
zelf wel kunnen. Ook hier zien we maar al te vaak dat dit niet
altijd het geval is en op die momenten had men de steun van
een vakbond goed kunnen gebruiken. Anders gezegd, ook hier
geldt dat als het je even niet allemaal meer duidelijk is in het
woud van regels waarin we leven, het fijn en vertrouwd is dat
als je met Amersfoort belt, je iemand aan de lijn krijgt met een
luisterend oor die je vraag serieus neemt en probeert, voor
zover dat mogelijk is, een snelle oplossing te zoeken.
Ik denk dat er ook het komende jaar weer vele zaken op
ons gaan afkomen. Natuurlijk zetten we ons in voor de juiste
arbeidsomstandigheden met daaraan gekoppeld een salaris
dat recht doet aan het werk wat wordt geleverd, kortom we
gaan voor een goede CAO.
Maar ook de grote veranderingen die op ons afkomen zoals
CHARM in de “droge” dienst en het CBB in de “natte” dienst.
Ook in roosterland zijn ontwikkelingen gaande die van invloed
zijn op de medewerker en zijn thuissituatie. Als VPW volgen we
al deze zaken nauwlettend en gebruiken we onze invloed daar
waar we kunnen voor onze leden. Reden genoeg lijkt me om
lid van de VPW te zijn c.q. je collega’s te overtuigen om lid van
de VPW te worden.
Rest mij nog om, ook al is het nieuwe jaar reeds begonnen, een
ieder een gelukkig maar vooral gezond 2018 toe te wensen.

Nol van Lith,

Vice-voorzitter
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Servicepagina
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

Faciliteiten

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 bestuursvergadering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.nl.
DGO-vergadering
Vanuit VPW neemt Henk Klos samen met AC-bestuurder Peter
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg.
Teun Gutteling is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Leden van het bestuur
Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken
Hans van den Aker
Penningmeester
Teun Gutteling
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

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.

He

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 kunnen leden juridisch advies krijgen.

Henk Klos
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Portefeuille Medezeggenschap
Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
Algemene Leden Vergadering
De algemene ledenvergadering van de VPW vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 in Hotel
VanderValk in Houten. Noteer deze datum dus in je agenda of meld je alvast aan!
Nadere informatie zal in de loop van 2018 op de website worden geplaatst. We sturen de
vergaderstukken alleen toe aan degenen die zich hebben aangemeld voor de vergadering en
doen dit bij voorkeur per e-mail. Zo besparen we kopieer- papier- en portokosten.
Vacatures in het bestuur
Het bestuur van de VPW is met vijf bestuursleden niet op volle sterkte, er is namelijk plek voor zeven bestuursleden.
Met wat meer bestuursleden kunnen de taken beter verdeeld worden.
We zouden het heel prettig vinden om er enkele bestuursleden bij te krijgen. Met name de jongere leden vragen we
om een bestuurslidmaatschap te overwegen. Er wordt vaak gezegd dat jongeren zich niet meer zo herkennen in de
vakbond, omdat het voornamelijk oudere grijze mannen zijn die in de besturen zitten. Daarom roepen we met name
jongeren en vrouwen op om toe te treden tot het bestuur, al staan de vacatures natuurlijk open voor alle leeftijden.
De lijnen zijn kort, je kunt direct je invloed uitoefenen.
Meld je aan en kom al eens kennismaken tijdens een bestuursvergadering.
Ter informatie: voor bestuursleden van vakorganisaties geldt dat ze een beroep kunnen doen op ARAR artikel 33b.
Dit geeft hen de ruimte om maximaal 208 uren buitengewoon verlof (met behoud van volle bezoldiging) te kunnen
benutten om bestuurlijke werkzaamheden te verrichten.

CAO 2017 en 2018
In het najaar van 2017 is er een CAO 2017 tot stand gekomen die met terugwerkende kracht over heel 2017 een
salarisverhoging van 1,4% opleverde. Dit is in december 2017 uitbetaald.
Voor de uitkeringen van de ex-werknemers uit de sector Rijk (o.a. FLO-uitkeringen) geldt dat deze pas per 01-01-2018
aangepast worden, want de 1,4% salarisverhoging die de werkenden in december 2017 ontvangen hebben, wordt bij
de uitkeringen meegenomen in de indexatieronde van januari 2018.
Voor 2018 hebben de gezamenlijke vakbonden hun looneis duidelijk op tafel gelegd: 3,5% salarisverhoging met een
bodem van €1.000,-. Daarnaast is besloten om twee onderwerpen op korte termijn nader te onderzoeken; namelijk een
Generatiepact en een Individueel Keuzebudget

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

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen November-December 2017
VPW-Leden die zijn overleden
P. Dokter			
- Purmerend
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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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2017 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang.
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage is € 20,- per lid, voor max. 2 aangifteformulieren, namelijk van uzelf en uw partner.
Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.nl) de bon zo snel mogelijk
op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u begin februari 2018 een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het
tijdstip en de financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaangifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller en de
afhandeling is voor de VPW goedkoper!!!!
De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2017 en eventueel voorgaande jaren (max.
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.
Stuur de bon vóór 1 februari 2018 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB Amersfoort
Van aanmeldingen die ná 1 februari 2018 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden
ingepland. Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

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

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

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

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

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………............................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………..............................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...............................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………............................……………………………………..............…………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….....................…...………
Sofi-nummer: ............................................... ……………........... Bron afbeelding: www.energyfinder.nl
......................……………...........…..……….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……..................………..……………..……..…..….
Op welke werkdagen tussen 15 februari en 13 april 2018 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 Den Helder		
 Rotterdam		
 Doorn		
 Bergen op Zoom
 Vlissingen		
 Eindhoven		
 Enschede		
 ’t Harde
 Amsterdam		
 Breda		
 Den Haag		
 Havelte
 Venlo		
 Oegstgeest
 Leeuwarden
 Ermelo
 Amersfoort		
 Ede			
 Assen		
 Terneuzen
 Nijmegen		
 Weert		
 Schaarsbergen
 Heerlen
 Emmen		
 Vught		
 Apeldoorn
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Doorbetaald ouderschapsverlof
speelbal op de cao-tafel
Je kent die reclame wel: ‘Eén, twee, drie, het zijn er drie, hè,
papa?’
Een blije mama, een springend kind dat op haar vingertjes tot
drie telt en een verbijsterde vader.
In zo’n geval is betaald ouderschapverlof wel nodig. Maar,
ook bij de komst van één kind zullen jij en je partner de zorg
over je kind willen verdelen.
Karig overheidsbeleid
Waren het vroeger alleen de Scandinavische landen
met een ruimhartig overheidsbeleid wat betreft betaald
zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, sinds
enkele jaren sluiten ook andere Europese landen zich
hierbij aan.
En wij in Nederland? Nederlandse moeders bungelen bijna
onderaan het lijstje. Samen met de Spaanse moeders
krijgen zij slechts circa 16 weken (door de overheid)
betaald verlof.
Speelbal bij werkgever
Ook bij de werkgever is de hand op de knip. Van 75%
doorbetaald ouderschapsverlof resteert nu nog slechts 55%
doorbetaald ouderschapsverlof. Ondanks dat toentertijd
is afgesproken dat 75% betaald ouderschapsverlof het
uitgangspunt blijft.

Vakbonden pakten dit punt op in het CAO-traject 20152016. Zonder resultaat: er was geen financiële ruimte
beschikbaar. Sterker nog: de rijkswerkgever gaf aan dat
dit onderwerp hetzelfde behandeld moest worden als
alle andere gewenste arbeidsvoorwaardenverbeteringen.
Namelijk financiering uit de loonruimte of uit besparingen
van arbeidsvoorwaarden.
Door verandering van het fiscale regime toentertijd is een
andere afspraak gemaakt over betaald ouderschapsverlof
om zodoende de werkgever niet op te zadelen met
uitvoeringskosten. Hierbij is altijd het idee geweest om
75% te garanderen en over dit percentage niet weer
opnieuw te onderhandelen. De rijkswerkgever speelt nu
een oneerlijk spel op de cao 2018-tafel.
Toch nog een voordeel voor jonge ouders in het
verschiet?
Ja, helaas niet vanuit de werkgever, maar wel uit het
nieuwe regeerakkoord.
Ook de Nederlandse overheid heeft gekeken naar de
buurlanden en de ideologie achter hun beleid. Namelijk
het versterken van de band tussen ouder en kind en meer
gelijke rechten voor man en vrouw.
Het plan is nu om per 1 januari 2019 het kraamverlof voor
de partner te verhogen van 2 naar 5 dagen betaald verlof.
En per 1 juli 2020 aanvullend over te gaan naar 5 weken
kraamverlof voor partners (70% doorbetaald). Nu onze
rijkswerkgever nog.

Achtergrondschets: Hoe zat het ook alweer met het doorbetaald ouderschapsverlof bij het Rijk?
In 2009 is afgesproken om de 75% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof te verlagen vanwege het bestaan
van de fiscale ouderschapsverlofkorting. Zodoende werd een enorme administratieve rompslomp voor
werkgever (en medewerker) weggehaald. Een afspraak dus om uitvoeringstechnische redenen. Het nieuwe
doorbetaald ouderschapsverlofpercentage werd 55% voor 13 weken ouderschapsverlof. Samen met de
fiscale ouderschapsverlofkorting komt de medewerker dan ongeveer uit op de oorspronkelijke 75% betaald
ouderschapsverlof.
Vakbonden kennen de wispelturigheid van de politiek. Met BZK wordt dan ook afgesproken dat het uitgangspunt
75% doorbetaling ouderschapsverlof blijft. Ook als de fiscale ouderschapsverlofkorting door de politiek
zou worden afgeschaft. En vervolgens verandert de situatie inderdaad. De politiek besluit om per 1-12015 de ouderschapsverlofkorting af te schaffen. Hierdoor valt de medewerker toch terug op 55% betaald
ouderschapsverlof. Terugkeer dus naar de 75%?
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Kleine pensioenen moeten worden samengevoegd
Pensioenuitvoerders kunnen met ingang van 2019 kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een
deelnemer. Kleine pensioenen mogen dan niet meer worden afgekocht.
De Tweede Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Koolmees van
SZW. Pensioenfondsen kunnen kleine pensioenen beter samenvoegen dan afkopen, is de gedachte.
Vaak van baan veranderen
Mensen die vaak van baan veranderen bouwen meerdere pensioentjes op bij verscheidene fondsen en verzekeraars.
Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. De betrokken werknemer heeft dan even wat extra geld in
handen, maar krijgt later te maken met een lagere pensioenuitkering.
Pensioenuitvoerders moeten per 1 januari 2019 pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per
jaar automatisch toevoegen aan de pensioenpot waarin de werknemer actief pensioen opbouwt. Als fondsen vijf keer
tevergeefs hebben geprobeerd kleine potjes samen te voegen, dan mag het fonds na vijf jaar alsnog tot afkoop
overgaan.
Pensioenpotjes van minder dan 2 euro per jaar
Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders pensioenpotjes van minder dan 2 euro per jaar laten vervallen. Dit
heeft te maken met de administratiekosten die in geen verhouding staan tot de waarde van zo’n zeer klein pensioen.
Deze heel kleine bedragen vervallen aan het collectief.
Het aantal mini-pensioentjes groeit. Volgens het CBS moeten het er honderdduizenden zijn. Minister Koolmees roept
iedereen op om op zoek te gaan naar hun kleine pensioentjes. Veel mensen weten niet af van hun bestaan.
Bron: OR net

Wist je dat...
...alle vacatures van de Rijksoverheid nu makkelijk op je telefoon te zien zijn?
Met de app ‘Werken voor Nederland’. Zoek in de Play Store van Android of de App Store van Apple naar ‘Werken
voor Nederland’ en installeer de app op je telefoon.
...vakbonden ‘Werken aan jouw Toekomst’ belangrijk vinden?
De vakbonden bieden daarom via het A+O fonds Rijk allerlei korte trainingen aan om je te sterken in je gesprek
met je leidinggevende, maar willen je ook actief laten nadenken over je eigen mogelijkheden, wensen en
behoeften in je loopbaan.
Voor meer info, kijk op: werkenaanjouwtoekomst.nl.
...er tot 2023 geen gedwongen ontslagen vallen door reorganisaties die voortvloeien uit de
Investeringsagenda?
Daarnaast geldt per 1 januari 2018 een Rijksbreed Van Werk Naar Werk-beleid. Hierin is structureel geregeld dat je
(dus ook ná 2023) niet gedwongen ontslagen mag worden als gevolg van reorganisaties.
...je als beeldschermwerker een tegemoetkoming kunt krijgen voor de kosten van de aanschaf van
een beeldschermbril?
Er wordt Rijksbreed geregeld dat je per 1 april 2018 een tegemoetkoming in de kosten ontvangt van maximaal €
200,- inclusief btw.
....de verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2023 een jaar kan worden overgeslagen?
Volgens het CBS is de levensverwachting van iemand die 65 jaar is in 2023 nog 20,48 jaar. Vorig jaar werd nog
verondersteld dat dit 20,74 jaar zou zijn. Een kwart jaar lager dus. Het kabinet heeft daarom besloten de AOWleeftijd in 2023 niet te verhogen. De AOW-leeftijd blijft in 2023 67 jaar en 3 maanden, net als in 2022.
...rijksambtenaren geen zakelijke contacten mogen onderhouden met oud-bewindspersonen op hun
voormalig beleidsterrein?
Dit geldt gedurende twee jaar na het aftreden van de bewindspersoon. Het gaat niet alleen om gesprekken in
levenden lijve, maar ook om e-mailcontact en telefoongesprekken.
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Veranderen? Altijd BESIG blijven…..!!!
Bron OR-net
Auteur Rob Latten
Voor een ondernemingsraad komen veranderingen in
de gehele zittingsperiode voor. Of het goed gaat met de
organisatie of niet. Op welke manier kun je als OR op
dergelijke veranderingen anticiperen?
Omdat de zaken die spelen tijdens een veranderingsproces
alle medewerkers raken, is de redactie van het VPWnieuws van mening dat dit artikel zeker niet alleen op de
OR van toepassing is. Mocht u geen OR-lid zijn, sla dit
artikel dan niet over, want iedereen kan hier zijn of haar
voordeel mee doen.
Of de economie nu goed draait of slecht. Of het rendement
onder druk staat of juist niet. In slechte tijden wordt
gereorganiseerd, afgeslankt en vallen ontslagen. Grote
investeringen worden met argusogen bekeken. In goede
tijden speelt opportunisme weer een rol en wordt volop
gefuseerd en samengewerkt. De Griekse filosoof Heraclitus
zei het al: ‘Verandering is de enige constante’.
Grip krijgen met BESIG
Om grip te kijken op de mogelijkheden, is het handig
gebruik te maken van het acroniem BESIG. Immers, wat
er ook gebeurt, welk verandertraject ook plaatsvindt, je
moet wel BESIG zijn.
(Begrijpen, Energie, Strategie, Investeren, Gaan)
Eerst Begrijpen, dan pas acteren.
‘If you only have a hammer, you tend to see every problem
as a nail’ (Abraham Maslow).
Voordat je als OR in een verandertraject stapt, moet je
helder hebben waar het over gaat. Wat wordt met het
veranderproces bedoeld? Waar gaat de verandering over?
Welke fasering wordt doorlopen? Wat zijn belangrijke
aspecten om in de gaten te houden?
Juist dit is voor de meeste ondernemingsraden een lastige
fase. Voor velen is dit namelijk niet sexy. Hoezo eerst een
pas op de plaats maken? Niet iedereen is genegen om
eerst te proberen inzicht te krijgen en zich te verdiepen in
de materie. De achterban verwacht namelijk wat van je en
je moet snel aan de slag. Doen, niet denken!
Niets is minder waar. Het is belangrijk je rugzak te vullen
met kennis, kunde en vaardigheden. Pas als je rugzak
goed gevuld is, weet je wat je mag verwachten en hoe je
daarop kan acteren. Dan pas kun je op pad.
Je moet het spel en de spelregels van het veranderproces
kennen. Weten hoe het spel gespeeld wordt en welke
mogelijkheden er zijn om het pad te bewandelen en
wellicht aan te passen.
Kortom, werk eerst aan je kennis over het onderwerp en
werk parallel aan je vaardigheden zoals onderhandelen,
overleggen, analyseren, planmatig werken, communicatieve
en sociale vaardigheden.
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Kom in de juiste Energie-stand
Wellicht klinkt het niet logisch maar elke verandering
betekent afscheid nemen van het bestaande. En juist dan
komt iedereen, ook een OR-lid, in een rouwproces terecht.
Het gaat er niet zozeer om of de verandering goed is
of niet. Ook niet of nut-noodzaak van de verandering
voldoende is onderbouwd. Welke weg ook gekozen
wordt, welke verandering het ook betreft, je komt in een
emotionele rollercoaster terecht. En hoe lang of hoe kort
dit rouwproces duurt, is voor een deel afhankelijk van
jezelf.
De verandering zelf is meestal geen probleem, wel de
weerstand die wij tegen veranderingen hebben. Kijk eens
naar een verandering alsof je er zelf voor hebt gekozen.
Ga uit van je eigen kracht. Alles in het leven verandert, ook
in organisaties. Hoe eerder je dat inziet, hoe beter. Niets
blijft hetzelfde. En dat is goed nieuws!
Toegegeven, niet elke verandering leidt per se tot
verbeteringen maar door te denken dat alles hetzelfde
blijft, creëer je een illusie die niet bestaat, namelijk dat
“vroeger alles beter” was. Deze hang naar het verleden kan
je emotioneel uitputten. Dus een verandering ontkennen,
is nooit een oplossing.
Het is geen onoplosbaar probleem maar een mogelijkheid
om actief mee te denken en een bijdrage te leveren aan
de organisatie. Dan leidt verandering tot een verbetering
en kun je wat betekenen voor je achterban.
Zorg dat je een Strategie hebt
Als je weet hoe een verandertraject in elkaar zit, welke
fasen worden doorlopen, wat je mag verwachten en
je voldoende energie hebt om dit op te pakken, is het
belangrijk te beginnen met het maken van een plan. Een
OR moet eerst grip hebben op het proces om daarna met
de inhoud aan de slag te kunnen.
Dit plan begint met een goede uitgangspuntennotitie
(visiedocument of position paper). Daarin beschrijf je
als OR niet alleen wat je inhoudelijk belangrijk vindt.

Ook wordt met elkaar gekeken naar de manier waarop
de OR het verandertraject wil insteken. Actief, reactief?
Vroegtijdig betrokken of juist meer reagerend?
Voer deze discussie als OR-team, met elkaar. Wat vind je
belangrijk en hoe moet het proces doorlopen worden?
Door met elkaar deze discussie te voeren, wordt ook
het verandertraject eenvoudiger. Het traject wordt meer
inzichtelijk, de weerstand binnen de OR wordt kleiner en
onbegrip wordt voorkomen.
Het plan (de uitgangspuntennotitie) kan ook helpend
zijn in het gesprek met de bestuurder. Je laat zien op
welke manier je betrokken wilt worden en wat je van de
bestuurder verwacht. Juist hier maak je ook afspraken om
in het proces werkelijk te kunnen meedoen.
Investeer in je omgeving
Een verandertraject is niet een proces dat je alleen
doorloopt. Het gevaar is dat de OR zich terugtrekt en
eigenlijk hetzelfde gaat doen als de dienstleiding doet,
namelijk met een beperkte groep ingewijden het proces
doorlopen.
Een OR moet juist investeren in de omgeving. Maak een
netwerkanalyse. Breng in kaart wie er allemaal betrokken
is. Van directie, management en medewerkers tot
vakbonden, externe adviseurs en overheid.
Maak vervolgens een duidelijk plan waarin staat op welke
manier je deze betrokkenen (stakeholders) wel (of juist
weer niet) wilt betrekken. Onderzoek heeft namelijk
aangetoond dat vroegtijdige en actieve betrokkenheid
leidt tot betere en meer gedragen besluitvorming.
Dat geldt voor iedereen. Als je eigen leidinggevende een
‘Het is mij opgevallen dat zelfs mensen die beweren
dat alles vooraf bepaald is en dat we niets kunnen
doen om het te veranderen, toch kijken voor ze de weg
oversteken’ (Stephen Hawking).

plan maakt en jou daar actief bij betrekt en je mening in de
besluitvorming meeneemt, ben je zelf ook gemotiveerder
om het veranderproces te doorlopen.
Vroegtijdige betrokkenheid geldt niet alleen voor de OR
maar juist voor alle betrokkenen. Zorg daarom dat je voor
alle stakeholders een duidelijk communicatieplan hebt.
Investeren betekent ook investeren in je eigen OR-team.
Natuurlijk hoeven jullie geen goede vrienden te worden,
maar zorg voor begrip. Heb duidelijk waarom je teamleden
voor een bepaalde opstelling of houding kiezen.
Aan de slag Gaan
Na alle plannen maken, teambuildingsessies en trainingen,
is het eindelijk tijd om ook echt aan de slag te gaan. Doen
wat is besproken!
Dit klinkt logisch, maar ook hier zie je soms weerstand
ontstaan. Natuurlijk wil je actief zijn, onderhandelen, de
bestuurder aanspreken. Maar dat komt niet altijd goed uit
de verf.
Doen betekent namelijk ook uit je comfortzone komen.
Stelling nemen, soms (functioneel) boos zijn, verbinding
zoeken, de barricades op, zoeken naar de achterliggende
waarden.
Je zit in een leertraject en leren doet nu eenmaal pijn.
Als je immers iets wilt bereiken voor je achterban en de
organisatie, moet je ook daadwerkelijk aan de slag.
Soms voelt dit niet gemakkelijk. Praat er met elkaar over,
zorg dat je elkaar in je kracht zet. Help elkaar. Het gaat
namelijk niet alleen om plannen maken maar ze ook uit
te voeren.
Oftewel, een verandertraject is niet een spel dat de
bestuurder alleen speelt. Als OR kun je duidelijk een rol
spelen, formeel, informeel, vroegtijdig, reactief.
Welke keuze je ook maakt, maak een bewuste keuze. Ben
daarom BESIG.
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De PAS-regeling blijft de gemoederen bezighouden….
Iedere 50-plusser weet het. Ben je minimaal 57 jaar en 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar? Dan kun je gebruikmaken
van de PAS-regeling. Je vermindert je werkweek tegen inlevering van salaris en een deel van je vakantieaanspraken. Je
arbeidsduur blijft administratief gelijk, maar je kan 15,8% minder uren werken.
Weet iedereen ook nog waar PAS eigenlijk voor staat? Misschien niet…. PAS staat voor Partiële Arbeidsparticipatie
Senioren.
Veranderingen in 2018; PAS en pensioengevendheid:
Degenen die in 2017 als 57-jarige met de PAS zijn gegaan, leverden 5% van hun bruto salaris in, maar de pensioenopbouw bleef gebaseerd op het oude salaris van 100%.
En dit laatste staat de fiscus vanaf 1 januari 2018 niet meer toe voor medewerkers van 57 jaar. Je mag dan alleen nog
pensioen opbouwen over het salaris dat je daadwerkelijk ontvangt: 95%.
We hebben hier eerder al melding van gemaakt en de leden die hier direct mee te maken konden krijgen, hebben we
een mail gestuurd (als het e-mailadres bij ons bekend was).
Geldt dit voor iedereen?
Ja, dit geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 met de PAS gaat en 57 jaar oud is.
Het geldt niet indien je vanaf 58 jaar met de PAS gaat of als je nu al gebruik maakt van de PAS-regeling.
Wat is de peildatum voor ingang PAS: datum aanvraag of datum gebruikmaking PAS?
De peildatum is het moment van gebruikmaking PAS. Het moment van aanvraag is niet van belang.
Blijft je pensioenopbouw altijd 95% als je vanaf 2018 op 57-jarige leeftijd met de PAS gaat?
Ja. Indien je als 57-jarige vanaf 2018 gebruikmaakt van de PAS-regeling dan blijft de pensioenopbouw van 95% gelden
totdat je de dienst verlaat (dus waarschijnlijk tot jouw pensioen).
Als ik met 58 jaar
begin met de PASregeling,
blijft
mijn pensioenopbouw dan wel altijd
100%?
Ja, in dat geval blijft
de pensioenopbouw
100%.
Zou het ook zo kunnen zijn dat de PASregeling ergens in
2018 of voor juni
2019 wordt opgeschroefd naar 59
jaar?
De VPW houdt er rekening mee dat de
werkgever voor de
CAO-onderhandelingen voor 2018 de
PAS-regeling wil wijzigen. De rijkswerkgever is er namelijk niet
van overtuigd dat de
PAS-regeling bijdraagt aan het langer kunnen doorwerken en zij ziet hier juist een mobiliteitsbelemmering voor oudere
medewerkers in.
Wat vindt de VPW hier van?
Dat lees je hiernaast op pagina 11.
Overigens: het is wel zo dat de PAS-regeling alleen gewijzigd kan worden indien de bonden hiermee instemmen (met uitzondering van de fiscale wetgeving, want daar hebben wij geen invloed op).
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Waarom blijven vakbonden vasthouden aan de PAS-regeling?
Dit vragen jongere medewerkers zich wellicht af.
Gezond en vitaal aan het werk….
Dat willen we allemaal. Toch vragen vaak jongere
medewerkers zich af: waarom blijven vakbonden zo sterk
vasthouden aan de PAS-regeling?
Ben je pas afgestudeerd en nog niet zo lang aan het werk,
dan bekijk je de PAS-regeling waarschijnlijk wel wat
anders dan je collega’s van 50+. Deze collega’s zijn vaak
al op achttienjarige leeftijd begonnen met werken.
Daarnaast is het huidige personeelsbestand van I&W
(Infrastructuur en Waterstaat) en met name van
Rijkswaterstaat groot geworden met de gedachte dat je na
40 dienstjaren met pensioen mocht. Dat is verleden tijd. Het
‘met-pensioen-gaan’ is een schuivend paneel geworden,
afhankelijk van de statistische levensverwachting.
Dan volgt dus de vraag: hoe voltooi je gezond en vitaal die
laatste ‘extra’ 10 tot 15 jaar van je werkzame leven? Die
vraag wordt steeds klemmender, omdat de organisatie en
de manier van werken veranderen en die veranderingen
lijken steeds sneller te gaan.
Wat vindt de VPW?
De VPW is van mening dat de PAS-regeling een
leeftijdsbewuste voorziening is om het langer doorwerken
te vergemakkelijken. Deze regeling is destijds ingevoerd
omdat de belastbaarheid (zowel fysiek als psychisch)
van de ‘gemiddelde’ mens over het algemeen afneemt
naarmate hij ouder wordt. Uitgangspunt van de PAS is het
verminderen van de werktijd om daarmee de fysieke en
psychische belasting te verminderen. Hierdoor verklein je
de kans dat je het arbeidsproces voortijdig moet verlaten
door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Wat je nu ziet ontstaan, is dat seniorendagen uit CAO’s
worden geschrapt maar dat hier vaak bitter weinig voor
terugkomt. Zo blijkt ook uit onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau. Werkgevers blijken niet goed in
staat om alternatief maatwerk te bedenken waarmee
medewerkers de eindstreep op een gezonde en vitale
manier kunnen halen. Oudere werknemers lijken ook
het slachtoffer te worden van hun eigen succes. Op het
moment dat er een groot aantal oudere werknemers is
binnen een organisatie, vindt de werkgever het minder
vanzelfsprekend ze te ontzien.

Bron: AD
Kortom: werkgevers voelen zich wel (mede)
verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, maar het
beleid om dat mogelijk te maken komt niet altijd van de
grond. Zo lang er geen alternatieven liggen om mensen,
en in dit geval 50-plussers, vitaal en gezond te houden
voor het arbeidsproces, blijven ontzie-maatregelen zoals
de PAS-regeling nodig.
Dat geldt voor de senioren nu, maar ook straks voor jou.
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OR-artikelen

Met het vierhoeksoverleg naar effectiever arbobeleid
Ondernemingsraad, bestuurder, preventiemedewerkers en externe arbodienstverleners moeten volgens de
aangescherpte Arbowet nauwer gaan samenwerken. Met als doel effectiever arbobeleid. Is de OR voldoende toegerust
om dit vierhoeksoverleg vorm te geven?
Heeft de vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is tot gevolg dat de samenwerking tussen de verschillende
partijen effectiever is/wordt? De wijzigingen in de Arbowet bieden daarvoor voldoende instrumenten. Maar een goede
wet is nog geen garantie voor een goede uitvoering. De nieuwe wet kent bijvoorbeeld een verplicht jaarlijks overleg,
namelijk tussen de ondernemingsraad, de bestuurder, de externe arbodienstverleners en de preventiemedewerker(s).
Zo’n overleg is alleen maar zinvol als je van tevoren doelen formuleert en een OR kan die doelen het best formuleren
in samenwerking met de preventiemedewerkers. De wet drijft die twee dus in elkaars armen. Preventiemedewerkers
en OR moeten veel meer gaan samenwerken, want ze vullen elkaar aan. De een beschikt over praktijkkennis, de ander
over invloed.
Preventiemedewerkers niet goed ingebed in de organisatie
Ondernemingsraden hebben zowel vanuit de WOR als vanuit de Arbowet voldoende
middelen om mede zorg te dragen voor een goed arbobeleid in de organisatie. Toch heeft
arbobeleid bij veel ondernemingsraden geen prioriteit. Preventie is in veel organisaties een
taak erbij, naast de gewone concerntaken. De werkgever moet de preventiemedewerker de
ruimte en het vertrouwen geven. Dat betekent concreet dat je op zoek moet gaan naar een
medewerker die preventie belangrijk vindt en de ruimte daarin ook pakt. Het management
heeft daar een belangrijke rol in. De functie van een preventiemedewerker was al veel
eerder bij wet goed omschreven en toch leert de praktijk dat veel preventiemedewerkers
niet goed zijn ingebed in de organisatie. Ze krijgen vaak ook te weinig uren om deze functie
goed uit te voeren.
Maar wie zijn die preventiemedewerkers?
‘Het woord ‘preventiemedewerker’ komt in de hele Arbowet niet voor. Die spreekt uitsluitend over ‘medewerkers met
preventieve taken’. En ja, dat verschil kan belangrijk zijn. Want het gaat niet alleen om formele preventiemedewerkers,
maar ook om bijvoorbeeld arbo-coördinatoren en ergocoaches. En waarschijnlijk is dat niet alles. Stel, een organisatie
heeft een medewerker in dienst bij de afdeling HR, en zij houdt zich onder andere bezig met het plan van aanpak van
de RI&E. Of met het vertalen van de strategie op het gebied van preventie naar beleid.
Dan is zij dus ook een medewerker met preventietaken. Als zij ooit wordt vervangen, dan heeft de OR dus instemmingsrecht
op die opvolger. En let op, dan geldt dat niet alleen voor die taken, maar ook voor de persoon.
Minder aandacht voor de zachte kant
De ‘harde’ kant is over het algemeen goed geregeld, de ‘zachte’ aspecten krijgen minder aandacht. De ondernemingsraad
realiseert zich bijvoorbeeld vaak niet dat een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) ook beschouwd kan worden
als een RI&E, en als zodanig kan worden opgepakt.
Wat is een RI&E?
Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en
Evaluatie.
Het is een voor werkgevers verplicht middel om
de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk
bedrijf met personeel moet door een arbodienst
of arbodeskundige laten inventariseren of en
hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn
voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden
vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan
van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat
beschreven welke maatregelen een werkgever gaat
nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.
Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen
uit het verleden worden opgenomen.
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Besef van de rollen
In de laatste wijzigingen in de Arbowet wordt (nog) beter beschreven hoe de diverse partijen elkaar kunnen
versterken. Door onder meer een goed georganiseerd vierhoeksoverleg, waarbij zowel externe arbodienst, bestuurder,
preventiemedewerker(s) en ondernemingsraad elkaar treffen.
Effectief overleg begint met het besef van welke rollen de betrokken partijen hebben. Wat moet en kan beter? Bijvoorbeeld
dat externe arbodiensten zich realiseren dat de OR een concrete rol heeft bij het vormgeven van arbobeleid. HRafdelingen die de ORr niet langer als bemoeizuchtig, maar juist als ondersteunend zien.
Bestuurders die zich realiseren dat een goed arbobeleid uitstekend past bij de wens om een duurzame organisatie te zijn.
Preventiemedewerkers die daadwerkelijk preventief te werk gaan en dus actief zélf gaan optreden. En ondernemingsraden
die meer oog krijgen voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen de organisatie.
In de Arbowet maakt ongewenst gedrag deel uit van ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Hier zullen we in het volgende
VPW-nieuws aandacht aan besteden.
Bron: OR net – Artikelen van Peter Passenier en Emelda Hendriks

Genoeg redenen om je kandidaat te stellen voor de Ondernemingsraad
Je doet het voor de organisatie en je collega’s
Als een ondernemingsraad goed functioneert is zij de spreekbuis en vertegenwoordiger van de medewerkers. De OR is
de gesprekspartner van de dienstleiding en kan dus veel invloed uitoefenen op beslissingen.
De ondernemingsraad is de brug tussen medewerkers en bestuurder en creëert betrokkenheid van medewerkers bij de
organisatie.
Maar je doet het natuurlijk ook voor
jezelf
OR-werk
versterkt
een
aantal
competenties
en
vaardigheden,
zoals debatteren, onderhandelen, het
ontwikkelen van organisatiesensitiviteit
en een helikopterview.
Afhankelijk van je functie binnen de
OR kun jij je kwaliteiten uitbreiden of
versterken.
Om het werk voor de medezeggenschap
goed te kunnen doen dienen de
medewerkers door hun managers in
de positie te worden gesteld om hun
werk voor zowel de afdeling als de
medezeggenschap optimaal te kunnen
doen.
Kortom:
je staat niet langer langs de kant, maar je kunt echt invloed uitoefenen
• je bent al vroeg bij veranderingsprocessen betrokken
• je bent veel beter op de hoogte dan je collega’s en kunt hen informeren
• je bekijkt de organisatie van alle kanten
• je krijgt ook oog voor de belangen van collega’s die werken bij andere dienstonderdelen
• je ontdekt onvermoede kwaliteiten bij jezelf
• je verruimt je blikveld
• ……én je vergroot je netwerk van hoog tot laag en van noord tot zuid in de organisatie!!!
De verkiezingen voor de verschillende ondernemingsraden binnen het ministerie van I&W zullen begin april 2018
worden gehouden.

Stel je verkiesbaar en meld je aan bij de VPW, zodat wij je kunnen helpen bij je
kandidaatstelling. Mail naar info@vpwnet.nl
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Interview
Dhr. C.L.M. Poppelier - 50 jaar lid
Bij aankomst in Rossum bij het opgegeven adres, meld ik me
bij de receptie. Een telefoontje is voldoende en ik word vriendelijk begroet door Mevrouw Poppelier. Gezamenlijk lopen we
naar de aanleunwoning.
Het echtpaar woont sinds 8 weken in het zorgcentrum de
“Vaste Burcht”. Meneer Poppelier, 74 jaar, lijdt helaas aan de
ziekte Alzheimer. Op aandringen van de huisarts hebben ze
hun huis te koop gezet en deze stap genomen. Mocht het in
de toekomst minder gaan dan heeft de “Vaste Burcht” voorzieningen om meneer te verzorgen.
“De overgang is groot en het is nog wennen” zegt mevrouw.
Beiden wijzen naar een aquarel waarop een mooi vrijstaand
landhuis staat waarin ze 40 jaar hebben gewoond. Gelukkig
mag Luka, een vrolijk, actief hondje, hier ook wonen. Meneer
gaat 3 dagen in de week naar de dagopvang. Getuigen van
deze creatieve dagen zijn meerdere smyrnakleden en een felicitatiebord ter ere van hun 50 jarig huwelijk, enkele weken
geleden. Deze heugelijke gebeurtenis hebben ze gevierd in
de grote zaal van het zorgcentrum.
Rijkswaterstaat
Meneer is in 1967 begonnen als vervanger sluiswachter te Oosterhout en bediende tevens de bruggen richting Tilburg. In
september 1969 zijn ze getrouwd en het echtpaar heeft 6 jaar in een dienstwoning te St. Andries gewoond. In 1976 zijn
ze in Rossum gaan wonen. “Altijd vroeg opstaan” herinnert meneer zich nog heel goed, “Ik ben direct lid van de vakbond
geworden, want het is belangrijk om georganiseerd te zijn!”
Het echtpaar heeft geen kinderen. De buren stonden altijd voor hen klaar. Tijdens de verhuizing kwamen verschillende
nichtjes en neven helpen met inpakken. “Ondanks het dubbele gevoel hebben we veel gelachen” zegt mevrouw. Zij heeft
38 jaar gymles gegeven. Hoofdzakelijk aan verenigingen, waaronder ook zwangerschapsgymnastiek. Enige tijd geleden
is ze hiermee gestopt. Dit jaar is tijdens het fietsen haar achillespees afgescheurd, met als gevolg enkele maanden in het
gips. “We hebben een bewogen jaar achter de rug”, zegt ze zacht.
Meneer is tevreden met de presentjes en glimlacht. Na het afscheid loopt mevrouw mee naar de uitgang en zwaait me
vriendelijk uit.

Jubilarissen 2018
25 jaar
J.C.A.W. Zwanenberg
W.A. Bloemberg
J.M.A.T. Huiskamp
A.A. Lijtsman
F.M. Rijkhold-Meesters
R.M. Verrips
E. van der Winden
J.L. Beer
F.J. Beekman
R.A. van Belzen
Mw. A.H. Bronsvoort-Holdijk
M. Gerwig
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M.D. Nieuwenhuijse
J.J.K. Stassart
T.P. van Maanen
Mw. F.L.C. van Liere-van de Vliet
K.G. Breman
40 jaar
D.M. Kwant
J.Th.R.J. Meijer
Mw. A.H.J. Tolsma van der Wal
R.M. Wilmer
J.A.M Rossen
H.J. Visser
E. Anker
A. Offereins

Dhr. J. van Duyn - 50 jaar lid
Het echtpaar van Duyn woont sinds 1982 in IJmuiden op
een prachtige plek. Vanuit hun tuin kijk je direct op de
bruisende haven. Jan van Duyn, nu 73 jaar, is op 14 jarige
leeftijd gaan werken op de visserskotter van zijn broers.
Tijdens de dienstplicht heeft hij 2 jaar bij de Marine gediend en o.a op de Karel Doorman gevaren. Het water
bleef trekken dus een baan bij Rijkswaterstaat was meer
dan welkom.
Rijkswaterstaat
In 1967 is hij begonnen als maatje en later voer hij als
schipper op een peilvlet. Trots laat hij een foto zien van de
“Agger”. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit
peilingen verrichten, ten behoeve van de pieropbouw van
IJmuiden tot en met Hoek van Holland. ”Een prachttijd”
zegt Jan enthousiast. Vanaf 1982 werd hij gezagvoerder
op de pont Buitenhuizen(Noordzeekanaal) en hij denkt
nog met veel plezier terug aan deze tijd. Hij vertelt enthousiast over gebeurtenissen met zijn collega’s. Toen de
ponten niet meer in beheer waren van Rijkswaterstaat,
had hij het minder naar zijn zin. Op 59-jarige leeftijd is hij
gestopt met werken. Jan is nog steeds blij dat hij lid was
van de VPW die hem fantastisch heeft geholpen om dit
proces in goede banen te leiden.

Hobby’s
Jan mag graag sport kijken, zoals voetbal en snooker op een
grote tv. “Dagelijks bewegen is
belangrijk” zegt hij, “dat doe ik
op een step-apparaat”. Verder
zingt Jan in een koor en elke
woensdagmiddag gaat hij kienen
met zijn vriend die in een verzorgingshuis woont. Vanwege de zicht
beperking nemen ze samen 1 kienplankje,
“de lamme helpt de blinde” grinnikt Jan.
Positief in het leven staan is een groot goed.

In 1968 heeft Jan zijn vrouw ontmoet en in 1970 zijn ze
getrouwd. Ze hebben 3 kinderen gekregen. Helaas is de
middelste dochter op jonge leeftijd gestorven. Het echtpaar is jaren oppas opa en -oma geweest. Nu doen ze
het rustig aan. Jan kan slecht zien vanwege een oogaandoening. Auto rijden, fietsen en in de volkstuin werken
gaan niet meer. Bij de pakken neer zitten, doet Jan niet.
Hij wandelt veel met zijn vrouw, die hem begeleidt. En ze
doen samen boodschappen.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen

A. Terwal
J.G. Tuitel
Mw. Y. Bodeving
B.J. de Bruijn
R. Echten
S. Floor
A.H. Polfliet
F.C. Kroonenberg
J.F.M. Corbey
J.A. Smid
A. Strijker
50 jaar
S.P. Bouwens
D. Gorter

C.L.M. Poppelier
J. van Duyn
F. Bakker
W.J.H. Schuurmans
H. Kronenberg
A.E.M. van Dorsselaer
H. Letema
P. van Huis
60 jaar
J.L. Manders
J. Bruynes
L.P. de Fouw
J, Boeij
J. Korporaal
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VPW…. dat is uw organisatie !!!
AANMELDINGSFORMULIER
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

