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Van de voorzitter

Ongetwijfeld heeft u gelezen dat de
onderhandelingen over de CAO zeer moeizaam
verlopen. Onze onderhandelaars zijn nu twee
maanden bezig om voor u een goede CAO af te kunnen
spreken maar dit heeft nog steeds geen enkel resultaat gehad.
Onze werkgever heeft de mond vol over het laten meeprofiteren
van werknemers van de uitstekende economische resultaten die
zijn bereikt. Deze oproep blijkt echter gericht aan de werkgevers
van het bedrijfsleven en niet van toepassing te zijn voor haar
eigen werknemers. Zoals u bekend heeft de VPW een looneis
geplaatst van 3,5% met een bodem van € 1000,- bij een eenjarige
CAO. Een volstrekt redelijk percentage omdat in de CAO 2017 uw
salaris slechts met een percentage van 1,4% (de inflatiecorrectie)
is verhoogd. Bij deze CAO is afgesproken dat er in 2018 serieus
over een goede en eerlijke CAO zou worden afgesloten.
Niets hiervan blijkt het geval. De onderhandelaar van de werkgever
geeft al maanden geen enkele invulling aan deze eis waardoor
de VPW genoodzaakt was om rechtstreeks met de Minister van
Binnenlandse Zaken in gesprek te gaan.
Echter ook de Minister wijkt sterk af van de eerdere
kabinetsuitspraken om meer loon beschikbaar te stellen.
Sterker nog, zij gaf een waarschuwing af dat als gevolg van de
berekeningswijze van de loonsystematiek (referentiesysteem),
het wel eens zou kunnen zijn dat er zelfs minder dan de geplande
financiële middelen beschikbaar zijn om een loonsverhoging toe
te kennen.
Dat is voor de VPW onaanvaardbaar. Jarenlang zijn de salarissen van
de rijksambtenaren fors achtergebleven bij de loonontwikkelingen
en toch is er nog steeds geen bereidheid om dit te vereffenen via
een redelijke loonsverhoging. Dit is naar onze mening minachting
van haar eigen werknemers en hiertegen dient stevig stelling te
worden genomen. De VPW heeft dan ook de onderhandelingen
afgebroken en zal niet eerder de onderhandelingen voortzetten
voordat er een realistisch loonbod wordt gedaan dat aansluit bij
de eerder genoemde eisen.
Dit zal echter niet vanzelf gaan. De VPW zal, samen met de
overige bonden in de sector Rijk, acties gaan voorbereiden om
deze looneis kracht bij te zetten. Binnenkort zult u via de website
hier verder over geïnformeerd worden. Het moment van actie is
nu echt aangebroken aangezien de financiën van de Rijksoverheid
in maart worden besproken in het voorjaarsoverleg. In dat overleg
wordt o.a. de financiële ruimte voor de arbeidsvoorwaarden
bepaald.
In de vorige uitgaven van VPW-Nieuws heeft u gelezen dat ik
helaas geen voorwoord kon samenstellen als gevolg van ziekte.
Het doet het mij goed om u te informeren dat mijn gezondheid
weer helemaal in orde is en ik, samen met uw bestuur, uw
belangen weer volop kan behartigen.
Ook doet het mij plezier te vernemen dat er weer een flink aantal
nieuwe leden zijn bijgekomen.
Een goede zaak want er is meer dan genoeg reden om u juist nu
te organiseren. Blijkbaar hebben de nieuwe leden deze wens ook
en hebben zij gekozen voor de VPW als hun vakbond.
Desalniettemin blijf ik u verzoeken om nog meer collega’s te
interesseren voor een lidmaatschap van de VPW aangezien de
VPW, naar mijn mening, de beste bond is om uw belangen op een
goede manier te behartigen.

Paul van Es
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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

nk Klo s

s O v er h ein

N ol v
an

Li

T

e
re

Gu
tteli
ng

en
Ake
r

th

un
Te

l
Pau

va
nE
s

nd
Hans va

3

Mededelingen van kantoor
ALV
Op dinsdag 24 april 2018 houdt de VPW haar Algemene ledenvergadering in het Van der Valk
hotel in Houten.
Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als er zo veel mogelijk leden bij deze ALV aanwezig
zijn. U kunt dan uw vragen stellen, uw mening geven, kortom grijp uw kans om uw inbreng te
geven. Als u van plan bent om aanwezig te zijn, wilt u zich dan aanmelden via info@vpwnet.nl,
dit i.v.m. het aantal reserveringen voor de lunch. Als u zich aanmeldt voor de ALV sturen we u 4 weken
voor de vergadering de vergaderstukken toe.
Bestuur
Er hebben zich recent twee leden gemeld die wel interesse hebben in een bestuursfunctie. Zij komen binnenkort kennis
maken met het bestuur en we zullen u informeren zodra er meer duidelijkheid is.
Nog steeds kunt u zich aanmelden mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie. Tijdens de ALV in april komt er
weer een plekje vrij in het bestuur en ook al zouden alle plaatsen bezet zijn, dan is alvast meelopen en warm draaien
zeker een optie.
Op basis van ARAR artikel 33b worden medewerkers vrijgesteld van hun reguliere werk voor bestuursactiviteiten met
een maximum van 240 uur.
Verkiezingen
Allerlei verkiezingen volgen elkaar in rap tempo op de komende maanden.
Allereerst zijn daar op 21 maart de Gemeenteraadsverkiezingen, vervolgens worden op 5 april de
Ondernemingsraadverkiezingen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gehouden en tot slot zijn in de
periode van 3 tot en met 30 april de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.
In dit VPW-nieuws staan we uitgebreid stil bij die laatste verkiezingen. Er hebben zich vier kandidaten namens het
Ambtenarencentrum (AC) verkiesbaar gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP en zij komen uitgebreid
aan het woord.
Laat uw stem in geen van deze verkiezingen verloren gaan!!!!

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 Januari-Februari 2018
Nieuwe leden
Dhr. P. van Diessen		
Dhr. R.A.A. van de Goor		
Dhr. Y. Wolf			
Dhr. E. Dijkstra			
Dhr. J.J.A. Bleijenberg		
Dhr. N. Fernhout		
Dhr. P. Kok			
Dhr. E. Hoogeveen		
Dhr. G.J.P.Tetteroo		
Mw. A. Geerings			

-

Zuid-Nederland
VWM
GPO
VWM
VWM
VWM
VWM
VWM
VWM
VWM

VPW-leden die zijn overleden:
C. Bolijn			
- Nieuwerkerk
C.T.M. Wegman			
- Dreumel
J.G.M. van den Aker		
- Someren
W.F.W.T.V. Tullemans		
- Heel
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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Agenda ALV
ALGEMENE LEDEN VERGADERING vereniging VPW op 24 APRIL 2018
Locatie: Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/
Tel: 030 – 634 68 00
Aanvangstijd algemene ledenvergadering Vereniging VPW: 9.30 uur
Vanaf 9.00 uur Koffie / Thee
1.

Opening Algemene Ledenvergadering

2.

Vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen post
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Vaststellen notulen vergadering Afdeling Nederland-Algemeen 25 april 2017
Vaststellen notulen ALV VPW 25 april 2017

4.

Jaarverslag 2017 van de Vereniging VPW

5.

Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2017
Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2017
Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018

6.

Begroting 2018 en 2019
Financiële situatie nu en in de toekomst

7

Beleid Bestuur VPW
Besluitenlijst 2017
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Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:		
Aftredend en herkiesbaar:		
Aftredend en niet herkiesbaar:		
Introductie aspirant bestuursleden

9

Mededelingen vanuit de diverse overlegorganen

10

Rondvraag

11

Huldigen jubilarissen

12

Sluiting

12. 30 – 14.00 uur

Dhr. P.A.T. van Es
Dhr. A.G.M. van Lith
Dhr. H.B. Klos
………………………

Lunch
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Artikel

Vooruitblik op de verkiezingen van het ABP Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan van ABP is druk bezig met de verkiezingen die van 3 tot en met 30 april 2018 worden
gehouden. De afgelopen vier jaar heeft het huidige verantwoordingsorgaan uw belangen behartigd. De leden hebben
het bestuur gevraagd en ongevraagd advies gegeven bij beleidsbeslissingen en actuele kwesties. In april 2018 mag u
een nieuw verantwoordingsorgaan kiezen.
Het verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van werknemers, gepensioneerden en werkgevers die zijn
aangesloten bij ABP en bestaat uit 48 leden: 19 leden namens werknemers, 13 leden namens gepensioneerden en
16 leden namens werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur bijvoorbeeld over de hoogte van de
pensioenpremie, intern toezicht en beloningsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over de besturing
van het ABP en adviseert op het gebied van communicatie en beleggingen.
Het AC heeft voor deze verkiezingen vier kandidaten. Dit zijn:
Actief
• Dhr. Kingma (JUVOX); hij werkt in de sector Rijk waar de VPW ook toe behoort.
• Dhr. Eijkelenkamp (VBM)
• Dhr. Van der Spoel (ANPV)
Gepensioneerd
• Dhr. Pennings (AVS)
ACTIEF:
Henk Kingma
Henk Kingma (56) werkt sinds 1988 bij de Rijksoverheid
in het gevangeniswezen. Hij was onder andere zorg- en
behandel inrichtingswerker (zbiw-er) op speciale (zorg)
afdelingen. Momenteel werkt hij in Norgerhaven met
Noorse gedetineerden. Kingma studeerde daarnaast
HBO organisatiepsychologie en communicatie en is SPO
Pensioendeskundige overheid en onderwijs. Kingma
is bestuurder van justitievakbond Juvox. Binnen de
vakbond was hij onder andere cluster-coördinator en
sectiebestuurder en nu dus hoofdbestuurder. Hij heeft
als actieleider, vaak rondom de cao’s, bijeenkomsten
georganiseerd. Een boeiende tijd, zegt hij zelf. Hij beheert
verschillende portefeuilles, waaronder communicatie en
pensioenen. Hij is circa 9 jaar OR-lid geweest.
Waar moet het AC voor staan binnen het
Verantwoordingsorgaan?
Het AC moet staan voor de belangen van al zijn leden.
Dat betekent oog hebben voor de diverse doelgroepen
van het AC, denk aan een doelgroep als militairen. Maar,
ook met het oog op de nabije toekomst, de Wnra (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren), die er ook voor
zorgt dat je onder je paraplu verschillende groepen hebt.
Voor al deze groepen moet je opkomen. Waarbij het AC
er om moet denken: weet wat je nu hebt. Gooi de oude
schoenen niet weg, voordat je zeker weet dat de nieuwe
echt goed passen.
Als ik sommige beleidsmakers hoor zeggen: “Een vaste
baan voor altijd is niet meer van deze tijd, dat wil men niet
meer”, dan denk ik: hoe kan het dat ik in mijn omgeving
niemand hoor zeggen: “Ik wil geen vaste baan voor
langere tijd”?
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Waarom moeten mensen vooral op u stemmen?
Ik mag mij pensioenambassadeur noemen en ben opgeleid
als pensioendeskundige. Daarnaast houd ik mij binnen de
vakbond bezig met communicatie en die combinatie wil ik
graag inzetten binnen het Verantwoordingsorgaan!

Wat zijn de bedreigingen en kansen voor onze
pensioenen?
De discussie rondom pensioenen zal nog jaren
doorgaan. Ik denk dat er zeker bedreigingen en kansen
zijn. Zeker als je kijkt naar de gehele samenleving,
de problematiek rond ZZP-ers en pensioenen. Is het
pensioen op de lange duur nog betaalbaar? Vertrekkend
hoofd beleggingen APG Angelien Kemna geeft aan:
“Op den duur kunnen wij de pensioenen niet meer
financieren vanuit het rendement op beleggingen.”
Dan kun je op dit moment de kop in het zand steken,
maar je kunt ook kijken waar de oplossingen liggen.
Eén ding wil ik vooropstellen. Het ABP is nog steeds
een van de beste fondsen op deze wereld. Met een
hoog, groeiend eigen kapitaal, waarbij afgelopen jaar
een rendement is gehaald van circa 8%. Natuurlijk weet ik dat indexatie een probleem is, voor de gepensioneerden en
voor ons allemaal in de opbouw. Maar het kapitaal loopt niet weg.
Moeten we vasthouden aan de doorsneepremie?
Laat ik beginnen te zeggen dat het een hype lijkt te worden. Als je het hebt over eerlijkheid binnen het ABP-systeem,
dan weet ik er nog wel een paar. Wat denk je van de laagbetaalde, laagopgeleide man tegenover de hoogopgeleide
en goed betaalde vrouw? De eerste werkt in verhouding veel langer, heeft minder kans om vervroegd pensioen op te
nemen, gaat met pensioen (met een lager inkomen) en leeft korter.
Is het allemaal eerlijk? Gooi dan de gehele samenleving maar op zijn kop. Samen betaal je belasting en de een
‘profiteert’ er meer van dan de ander. Ook de zorgkosten betalen we samen en de een maakt er meer gebruik van dan
de ander. Solidariteit en collectiviteit zijn geen vieze woorden.
Moet het Verantwoordingsorgaan na elke vergadering terugkoppelen in de vakbondsbladen?
Het informeren van jouw achterban is goed voor het pensioenbewustzijn van diezelfde achterban en zorgt ook voor
actie/reactie. Met andere woorden: voeding voor jou als lid van het Verantwoordingsorgaan.
P.A. (Paul) Eijkelenkamp
Drs. P.A. (Paul) Eijkelenkamp bc (56) is luitenant-kolonel der Artillerie.
Zijn huidige functie is hoofd begrotingszaken bij het Commando
Landstrijdkrachten. Eijkelenkamp is sinds 1983 werkzaam bij de
Koninklijke Landmacht. Na zijn parate tijd in Duitsland en Nederland
en enkele uitzendingen is hij economie gaan studeren. Sinds die tijd
is hij alleen nog werkzaam geweest op finance & control functies. Dit
omvatte onder meer Controller en Hoofd Financiën van een brigade
en Hoofd Begrotingszaken van het Commando Landstrijdkrachten
nu. Naast zijn werk is hij actief als bestuurder in het verenigingsleven
en lid van een Raad van Toezicht binnen welzijn en kinderopvang.
Waar zou het AC voor moeten staan in het Verantwoordingsorgaan?
De verkozen leden moeten, gevoed door het AC, zorgen dat het
bestuur van het ABP tijdig in lijn met het belang van de leden
geadviseerd wordt. Daarmee kan het Verantwoordingsorgaan
de besluitvorming beïnvloeden en controleren dat de belangen
van zowel deelnemers als gewezen deelnemers van het fonds
worden gewogen alvorens een besluit valt. Naast elementen als
communicatie, risicomanagement bij beleggingen en eerlijke lastenverdeling over jong en oud, heeft vooral voor militairen
de transformatie van het eindloon- naar het middelloonstelsel mijn aandacht. Het ABP streeft naar een reductie van de
complexiteit van dit pensioenproduct. De militair heeft juist een belang bij een fair en duurzaam pensioenproduct tegen
een eerlijke prijs. Het bewaken van een acceptabel evenwicht beschouw ik als een interessante en eerzame uitdaging
waarvoor ik me wil inspannen.
Wat zijn de bedreigingen en kansen binnen het pensioenveld?
Op dit moment is de wettelijk vereiste lage rekenrente de grootste bedreiging voor een zonnige pensioentoekomst. De
dekkingsgraden blijven daardoor te laag waardoor verdere premieverhogingen en/of pensioenverlagingen noodzakelijk
zullen zijn. Het vreemde is dat bezittingen van de fondsen in al die jaren almaar stijgen. Het Verantwoordingsorgaan
kan bespreekbaar maken of via de pensioenfederatie een standpunt kan worden bepaald en of beleid denkbaar is om
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de wettelijke regels op dat gebied versoepeld te krijgen.
Kansen op dat terrein zijn er best. De rekenrente is een
‘lange termijn risicovrije rente’. Maar een pensioenfonds
heeft niet louter risicovrije beleggingen. Dus waarom
zou je niet meerdere rekenrentes bepalen die afhankelijk
zijn van de samenstelling van het beleggingspakket (de
beleggingsmix) van de bezittingen van het fonds?
Een tweede belangrijke kwestie is waarom we ons bij
het bepalen van de rekenrente alleen baseren op de
toekomstige onzekerheden terwijl de gerealiseerde
rendementen achter ons slechts zeer beperkt meetelt.
Het gemiddelde rendement sinds 1993 was ca 7,7%. Elke

stijging van 1%-punt van de rekenrente scheelt zo’n 1015% dekkingsgraad. Dat is momenteel het verschil tussen
wel of niet indexeren.
Moeten we vasthouden aan de doorsneepremie?
Nederland kent nog steeds de doorsnee premie. Iedereen
betaalt dan hetzelfde percentage premie over het loon
en bouwt hetzelfde percentage pensioen op per jaar.
Jongeren betalen daarbij relatief te veel, ouderen juist te
weinig. In een veranderende maatschappij waarbij juist
veel mensen ZZP-er worden is dat niet langer houdbaar.
Ik acht de doorsneepremie én tegelijkertijd een zelfde
percentage pensioenopbouw niet langer te handhaven.
Een aan leeftijd gekoppelde premiedifferentiatie is wellicht
een oplossing. Een lagere premie op jongere leeftijd en
hogere premie op hogere leeftijd. Echter ook is denkbaar
de pensioenopbouw te variëren. Waarschijnlijk hebben
jongeren meer belang bij lagere lasten in het spitsuur van
hun leven. De aandacht zou zich dan ook primair op de
eerste optie moeten richten.
Moet het Verantwoordingsorgaan na elke vergadering een
terugkoppeling geven naar de vakbondsbladen?
Ik vind dat maximaal twee terugkoppelingen per jaar
genoeg zijn om de leden over het doen en laten van het
Verantwoordingsorgaan te informeren.
Waarom heeft u zich kandidaat gesteld en waarom moeten
we op u stemmen?
Recent hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden
dossiers gespeeld die niet de schoonheidsprijs verdienen.
Ik werk daarom nog aan de wijze waarop de VUTequivalent is afgeschaft en de pensioenopslag die militairen
extra betalen. Ik bespeur bij mezelf een drive om me in te
spannen voor belangenbehartiging.

Peter van der Spoel
Peter van der Spoel (51) is werkzaam als Inspecteur van Politie. Binnen
de medezeggenschap heeft hij diverse functies bekleed, van voorzitter
ondernemingsraad bij een politiekorps tot onderhandelaar bij de
arbeidsovereenkomsten Politie. Sinds 2010 is hij vertegenwoordiger voor
het AC in het Verantwoordingsorgaan. Hierin heeft hij zich vooral gericht
op het zeker stellen van beleggingen om de pensioenen te laten groeien.
Daarnaast heeft hij zich ook ingezet om bedreigingen het hoofd te bieden
van lobbyisten uit binnen- en buitenland.
Waar zou het AC voor moeten staan in het Verantwoordingsorgaan?
Het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn in de pensioenovereenkomst.
Dat is het contract tussen de werkenden (premiebetalers) die later
gepensioneerd raken (pensioenontvangers) en het pensioenfonds ABP.
Het ABP is geen bedrijf maar een organisatie die voor deelnemers de
pensioengelden beheert en zorgdraagt voor het rendement voor indexatie.
Winst maken is goed zolang dat ten goede komt van de klanten, de
deelnemers dus. Alle andere zaken zijn daar ondergeschikt aan.
Waarom heeft u zich herkiesbaar gesteld en waarom moet men juist op u
stemmen?
Ik ken de geschiedenis, de belangen en spelers rond het
verantwoordingsorgaan als geen ander. Ik zie de gevaren, durf het bestuur
aan te spreken en kan goed samenwerken in het belang van onze leden.
Mijn deskundigheid zit vooral in het leggen van de dwarsverbanden tussen
arbeidsvoorwaardengeld, sociale voorzieningen en het pensioen.
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zelf voor bijvoorbeeld medische zaken die anderen gratis
krijgen. Pensioen gaan verweven met moreel-ethische
kwesties is echt een doodsteek voor dit pensioenstelsel.

Wat zijn de bedreigingen en wat zijn de kansen voor onze
pensioenen?
De grootste bedreiging is gek genoeg onze eigen overheid.
Zij bepalen met wettelijke regels de grenzen van het
pensioensparen, pensioen uitkeren maar ook door te
spelen met AOW-leeftijd of belasting te heffen op de
pensioenuitkeringen. Vervolgens gaat diezelfde overheid
als werkgever weer bij ons aan tafel zitten. Zij willen dan
bepalen hoe die premie belegd wordt of uitgekeerd.
De kansen die er liggen is toch de meer individuele
aanspraak. Dat lijkt wettelijk veiliger dan collectieve
aanspraken. Verder in de toekomst zouden pensioenen
dan ook uitwisselbaar kunnen zijn met andere zaken. In
die kansen ligt ook weer risico. Voor je het weet betaal je

Moet de doorsneepremie gehandhaafd blijven?
Vooral jongeren beklagen zich hierover omdat ze ‘te veel’
zouden betalen. Als je alles wegstreept is dit systeem
goedkoper, dus ja. Wat deze jongeren niet beseffen dat
collectief ook echt voor iedereen is. Zou je dit veranderen
dan kun je bijvoorbeeld ook het verschil tussen mannen
en vrouwen doorberekenen. Die verschillen zijn veel groter
dan tussen jong en oud. Vrouwen leven gemiddeld langer
en zijn dus duurder voor het fonds. Mannen subsidiëren
met hun premie de langerlevende vrouwen. Dat noemen
we solidariteit, een principe wat in vakbondskringen nog
steeds normaal is.
Mijn oplossing voor de jongeren zou zijn dat het
werkgeversdeel omgekeerd progressief is. Dan betaalt de
werkgever vanaf nu voor de jongeren die beginnen een
hogere premie. Het kantelpunt is rond hun 40-45 jaar en
dan betaalt de werkgever minder tot de pensioenleeftijd.
Daarmee belast je niet de huidige deelnemers die krijgen
wat is afgesproken en de jongeren krijgen datgene wat
ze denken dat hun toekomt. Bijkomend voordeel is dat
ouderen daarmee in de toekomst goedkoper worden op
de arbeidsmarkt.

GEPENSIONEERD:
H.T.G. (Hans) Pennings
Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit
Oisterwijk in 1979 zijn werkzaamheden gestart in het onderwijs. Naast
een carrière als leerkracht, adjunct en de laatste 23 jaar als schoolleider
op verschillende scholen, is hij daarnaast al ruim 10 jaar verbonden
als secretaris/bestuurder bij de Algemene Vereniging Schoolleiders
AVS in Utrecht. Als AVS bestuurder heeft hij in verschillende landelijke
organen zijn bijdrage geleverd. Zo zat hij in het bestuur van het
Arbeidsmarktplatform, was 4 jaar jurylid bij het project excellente scholen
en zat in de selectiecommissie voor het project curriculum.nu. Binnen het
Ambtenarencentrum leverde hij meermaals een bijdrage aan de discussie
rond de problematiek van de pensioenen.
Wat zijn de bedreigingen en kansen in het pensioenveld en wat moet er
gebeuren met de doorsneepremie?
Die problematiek van de pensioenen is niet mis! De komende jaren
staan we namelijk voor een belangrijke beslissing. Het kabinet Rutte
III wil samen met de sociale partners een stap zetten naar een nieuw
pensioenstelsel. Deze vernieuwing behelst een individuele pensioenpot
voor de deelnemers waarbij toch bestaande afspraken zoals de
verplichtstelling en de collectieve uitvoering worden gehandhaafd. Al met al een schier onmogelijke opgave, want
iedere deelnemer moet zo zijn eigen individuele pensioenpot krijgen in plaats van de huidige algemene pot. Daarom
heb ik me kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP namens de gepensioneerden voor het
Ambtenarencentrum.
Het pensioenveld is inderdaad danig in beweging! Omdat de doorsneeproblematiek wellicht zal bijdragen aan
de spanningen tussen generaties, is er een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners. Moet de huidige
doorsneepremie waarbij alle werknemers dezelfde premie betalen worden vervangen door een leeftijdsafhankelijke
premie? Namens de gepensioneerden wil ik graag in deze discussie een rol hebben. De pensioenen zijn al sinds 2004
niet verhoogd en mijn vrees is dat wij er ook deze keer niet goed vanaf komen en dat wil ik graag bewaken.
Moet het Verantwoordingsorgaan na elke vergadering een terugkoppeling geven naar de vakbondsbladen?
Als ik in het Verantwoordingsorgaan gekozen word, zal ik een transparante open houding aannemen en de resultaten
van de bespreking graag terugkoppelen naar de vakbondsbladen. Daar kunt u van op aan!
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De vernieuwde Arbo-wet
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbo-wet van kracht geworden. Er veranderen zaken rond de taken van
de bedrijfsarts, de OR en de preventiemedewerker en de invulling van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke
wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de RI&E. In deze
informatie zetten we de veranderingen op een rij.
Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg
De wens tot wijziging van de Arbowet is deels een reactie op het SER-advies uit 2014, getiteld ”Betere zorg voor werkenden” (2014/07), dat advies gaat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Het gaat om aanpassing van de
wet op tien verschillende
plekken (artikelen). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

•
•

Maatregelen bedrijfsgezondheidszorg
In de Arbo-wet komt een aantal nieuwe verplichtingen te
staan:
•
Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.
•
Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot
de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het
werk. De werknemer moet weten van deze mogelijkheid,
er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van
het consult en de werkgever krijgt geen informatie over
het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult
op tot de persoon herleidbaar niveau.
•
De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
•
De werknemer krijgt het recht op een second opinion
(het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
•
De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate
klachtenregeling.
•
Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker en medezeggenschap van de werkgever.
Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts en/of arbodienst moeten in een contract worden
vastgelegd.
De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion
en als hij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast
een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de medezeggenschap. Dit zelfde geldt als zij het advies van de arbodienstverlener met betrekking tot de toetsing van de RI&E niet
doorzendt aan de medezeggenschap.

Maatregelen preventiemedewerker
• De werkgever heeft de instemming nodig van de medezeggenschap bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
• De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de
andere arbodienstverleners.
Gevolgen voor de werkgever
Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten
geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te
passen.
Bron: Whitepaper De vernieuwde Arbo-wet
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De wijzigingen van de ARBOWET per 1 juli 2017 nog eens op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers,
onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
Open spreekuur: De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen
heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit
kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.
Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren
kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
Second opinion: Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de
werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.
Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te
doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
Melden beroepsziekten: Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan
indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
Duidelijkere rol preventiemedewerker: De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker
in de organisatie zal met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Second opinion

Door Rik van Steenbergen
Met ingang van 1 juli 2017 heeft iedere werknemer recht
op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Die
arts mag niet werkzaam zijn voor de werkgever of diens
arbodienst. De SER had een second opinion in overweging
gegeven ‘met het oog op het bevorderen van het
vertrouwen van werknemers in de bedrijfsarts’.
Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer
de werknemer twijfels heeft over het oordeel van de
bedrijfsarts van zijn werkgever. In ieder contract met een
arbodienst (of arbodienstverlener) dat op of na 1 juli 2017
is gesloten, moet het recht op een second opinion zijn
geregeld.
Een fopspeen?
De werknemer zou zelf
de
andere
bedrijfsarts
voor een second opinion
moeten kunnen kiezen. Een
bedrijfsarts waarin hij of zij
vertrouwen heeft. Dat was
de oorspronkelijke gedachte
van het recht op een second
opinion: een bedrijfsarts zonder banden met de werkgever
of diens arbodienst.
In de uitwerking van het recht op een second opinion (in
artikel 2.14d Arbobesluit) wordt deze gedachte echter om
zeep geholpen. De keuze van de bedrijfsarts voor de second
opinion ligt hier namelijk in beginsel bij de werkgever en
diens arbodienst. Zij kunnen volstaan met opname in hun
onderlinge contract van de naam van de bedrijfsarts aan
wie werknemers een second opinion kunnen vragen.
De second opinion wordt dus een fopspeen, tenzij… de
ondernemingsraad de second opinion redt zoals die
bedoeld was. De or kan dat doen door slim gebruik te
maken van zijn instemmingsrecht met betrekking tot het
contract met de arbodienst.

Niet goed geregeld? Dan geen instemming!
De werkgever is wettelijk verplicht de second opinion in
het contract te regelen, op straffe van een boete. De or
kan eisen stellen aan de regeling van de second opinion in
het contract. Niet goed geregeld? Dan geen instemming!
De or moet de selectie van de arbodienst of de bedrijfsarts
niet aan de werkgever en de arbodienst overlaten. Wellicht
zijn er werknemers die vertrouwen hebben in een bepaalde
bedrijfsarts of arbodienst. De or kan dat inventariseren.
Het is in elk geval verstandig om als or met alternatieven
te komen voor de bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) die de
werkgever aandraagt.
Landelijk opererende alternatieven, die het belangrijk
vinden om werknemers een onafhankelijk oordeel te
bieden, zijn bijvoorbeeld De Landelijke Expertisebalie, IKA
NED en de arbodienst Expereans. Een andere mogelijkheid
is de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion
(LPBSO).
Bedrijfsarts die niet in het contract wordt genoemd
De werknemer mag voor een second opinion ook een
bedrijfsarts of arbodienst raadplegen die niet in het
contract is genoemd. Vereist is dan wel dat de werkgever
daarvoor toestemming geeft; hij moet namelijk betalen.
Om te voorkomen dat in zo’n geval de werkgever ‘zomaar’
weigert, kan de or een bepaling in het contract laten
opnemen.
De regeling in het Arbobesluit is vreemd genoeg niet van
toepassing als een ander dan de werkgever de second
opinion betaalt. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeraar zijn.
De werkgever en diens bedrijfsarts mogen die second
opinion negeren. De or kan echter ook hier de regeling
wel van toepassing doen zijn door dat in het contract te
laten opnemen.
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OR-artikelen

Hoe de OR ongewenst gedrag in beeld kan krijgen
Schrikbarend veel werknemers blijken slachtoffer van ongewenst gedrag op de werkvloer. Zorg dat je
als ondernemingsraad vroegtijdig betrokken wordt bij wijzigingen van het beleid tegen ongewenste
omgangsvormen.
In de Arbowet maakt ongewenst gedrag deel uit van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Inspectie SZW geeft
handreikingen voor een goede aanpak van ongewenst gedrag aan de hand van negen vragen. Erg nuttig voor werkgever
en ondernemingsraad.
Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie zijn nog lang niet van de werkvloer verdwenen. Ruim 1,2 miljoen
werknemers hadden in 2015 te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Dat is een op de
zes werknemers. Dit ongewenst gedrag leidt jaarlijks naar schatting tot zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat
betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO.
Regelmatig
verdwijnen
slachtoffers
beschadigd uit het bedrijf
Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s
heeft grote impact op de mensen die het overkomt.
Slachtoffers kunnen emotioneel in de knel raken. Vaak
is er sprake van een ingewikkelde mix van woede,
schaamte en zelfverwijt. Regelmatig verdwijnen
slachtoffers stilletjes maar beschadigd uit het bedrijf.
Een bijzonder ongewenste situatie.
De
Inspectie
SZW
heeft
aandachtspunten
bekendgemaakt
rondom
ongewenst
gedrag
tussen collega’s waarop een organisatie bij een
inspectie wordt beoordeeld. Hieronder zijn deze
aandachtspunten in negen aspecten gebundeld en
voorzien van een toelichting. Een werkgever of OR
kan daarmee, bij wijze van zelfinspectie, het beleid in
de eigen organisatie tegen het licht houden.
Besteedt de RI&E voldoende aandacht aan pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?
Iedere werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak maken. Daarin moet
ook aandacht zijn voor de risico’s op pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie. De RI&E zou een goed beeld
moeten geven van de feitelijke situatie en ook aandacht besteden aan bijzondere factoren, zoals werken buiten normale
kantooruren.
Zijn er gedragsregels voor onderlinge
communicatie en omgang op de werkvloer?
De werkgever zorgt ervoor dat iedereen weet wat
niet acceptabel is als het gaat om omgangsvormen
tussen collega’s. Medewerkers horen ook te weten
hoe te reageren op incidenten en hoe ze die
kunnen melden.
Krijgen leidinggevenden voorlichting over het
herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag?
Deze voorlichting en instructie zorgen ervoor dat
leidinggevenden ongewenst gedrag herkennen en
weten hoe ze moeten ingrijpen. Voorlichting alleen
is niet genoeg. Er moet ook nagegaan worden of
er daadwerkelijk wordt ingegrepen. Bij klachten
door slachtoffers is het wijs om steeds de rol van
de leidinggevende te beoordelen.
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Heeft uw organisatie een procedure
voor professionele opvang en nazorg
van slachtoffers van ongewenst gedrag?
In een goede procedure is geregeld hoe
slachtoffers snelle opvang en nazorg krijgen.
Daarvoor is ook samenwerking met een
professionele aanbieder gezocht.
Gelden in uw organisatie heldere afspraken
over de aanpak van daders die pesten,
discrimineren of seksueel intimideren?
In die afspraken moet duidelijk zijn welke
sancties het bedrijf wanneer oplegt. En in
welke gevallen aangifte wordt gedaan bij de
politie.

Is minstens één onafhankelijke vertrouwenspersoon
aangesteld en opgeleid?
Voor medewerkers die te maken hebben gekregen met
ongewenst gedrag op het werk moet er minstens één
vertrouwenspersoon beschikbaar zijn. Dat kan iemand in de
eigen organisatie zijn, of een externe vertrouwenspersoon.
Goede opleiding is essentieel zodat de vertrouwenspersoon
weet hoe te handelen en valkuilen kan vermijden. Een
vertrouwenspersoon moet het vertrouwen genieten van
het personeel en goed bereikbaar zijn.
Is er een effectieve klachtenregeling die bekend is
onder alle medewerkers?
In een klachtenregeling is aangegeven hoe een slachtoffer
een klacht kan indienen en hoe die klacht behandeld
wordt. Voor veel organisaties is het aan te raden om zich
aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. Voor
een interne klachtencommissie is een goed uitgewerkt
reglement en herhaaldelijke training vereist. In beide
gevallen is het zaak dat de klachtenregeling bekend is
onder de medewerkers.

Krijgen de medewerkers doeltreffende
voorlichting over ongewenst gedrag en
de maatregelen daartegen?
Goede voorlichting gaat specifiek in op
de situatie van de medewerker, maakt de
gedragsregels duidelijk en ook wat te doen
bij een incident. Herhaling van de voorlichting
en registratie van deelname zijn daarbij
belangrijk.
Wordt het beleid tegen ongewenst gedrag
aangepast op basis van jaarlijkse evaluaties?
Een evaluatie kan plaatsvinden door gesprekken met de
OR, vertrouwenspersonen, HR en arbo-functionarissen. Of
door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties
is een schriftelijk verslag sterk aan te bevelen.
Psychosociale arbeidsbelasting
In de Arbo-wet maakt ongewenst gedrag deel uit van
‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Artikel 3 schrijft
voor dat een werkgever beleid moet voeren om PSA zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken. Onder meer door er
aandacht aan te besteden in de RI&E en het bijbehorend
plan van aanpak, en er voorlichting over te verzorgen
(Arbobesluit 2.15).
Bron: OR-net; auteur Koen Langenhuysen

Tips voor de ondernemingsraad
• Beoordeel de aanpak van de organisatie aan de hand van de aandachtspunten van Inspectie SZW. Scoort
het beleid tegen ongewenst gedrag door collega’s op al deze punten goed, dan kun je er vanuit gaan dat het
ook door Inspectie SZW als voldoende wordt beoordeeld. Zijn er tekortkomingen, kaart die dan aan bij de
werkgever en probeer tot verbeterafspraken te komen.
• Het beleid beoordelen kan ook digitaal. Vul op www.zelfinspectie.nl de ‘Zelfinspectie Pesten, Discriminatie en
Seksuele intimidatie’ in en krijg een overzicht van verbeterpunten en uitleg. Als de OR ook de werkgever of
een arbo-functionaris vraagt om deze zelfinspectie te doen, is er meteen een goede basis voor een inhoudelijk
gesprek. Verder is het wijs om als OR te regelen dat de vertrouwenspersonen jaarlijks een geanonimiseerd
verslag verstrekken met een overzicht van de aangekaarte onderwerpen.
• Zorg dat je als ondernemingsraad vroegtijdig betrokken wordt bij wijzigingen van het beleid tegen ongewenste
omgangsvormen. Gebruik het instemmingsrecht om afspraken met de werkgever te maken over onderdelen die
ontbreken of die de OR beter uitgewerkt wil zien.
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Waar ik werk is op dit moment geen reorganisatie, dus ik ben geen van werk naar werk kandidaat
en overweeg om mijn ontslag in te laten gaan als ik straks 63 jaar ben. Nu las ik ergens dat per
1 maart 2018 een rijksbrede pilot “remplaceren” start. Als ik mijn functie ná 1 maart 2018 ter
beschikking stel en er vervolgens een passende “verplichte VWNW” kandidaat wordt gevonden om
mijn werkplek in te nemen, kan ik dan aanmerking komen voor een stimuleringspremie?
Antwoord:
Je kan nu al opteren als remplaçant. In dat geval moet er een verplichte Van Werk naar Werk kandidaat zijn, die jouw
functie kan overnemen. Over het algemeen weet je echter niet of er verplichte Van Werk naar Werk kandidaten zijn die
jouw functie kunnen overnemen.
Vanaf 1 maart 2018 wordt er daarom gestart met een experiment om interdepartementaal remplaceren te bevorderen.
Er wordt een rijksbrede pilot gestart met de rol van ‘remplaçantenmakelaar’, die de onbekendheid weg moet nemen bij
(interdepartementaal) remplaceren en matches tot stand brengt tussen geïnteresseerden en verplichte VWNW-kandidaten. Je kunt je vanaf 1 maart 2018 aanmelden om als remplaçant te dienen. Of dit ook daadwerkelijk tot een match leidt
is wel afhankelijk van het feit of er een verplichte VWNW-kandidaat te vinden is die jouw functie kan uitvoeren.
Vraag 2:
Ik heb net een voorlichtingsbijeenkomst gehad over het Van Werk naar Werk beleid. Hier wordt gesteld, dat wij mogelijk in
november 2018 VWNW-kandidaat zijn. Ontslag is dan mogelijk in 2020 indien er nog geen passend werk is. Klopt dit?
Antwoord:
De informatie die jij gekregen hebt, is niet correct. De bonden en de rijkswerkgever hebben recentelijk afgesproken dat
niemand ontslagen mag worden vanwege reorganisaties. Deze afspraak geldt totdat de bonden en de rijkswerkgever
gezamenlijk besluiten om deze afspraak te wijzigen.
Er is wel iets anders aan de hand. Bij een reorganisatie begin je eerst met een voorbereidende fase, waarin de inspanningen om ander werk te vinden geheel vrijwillig van aard is. Uiteraard worden deze inspanningen wel uitgebreid gefaciliteerd. Deze voorbereidende fase kan gevolgd worden door een verplichte fase. Je wordt dan verplichte VWNW-kandidaat.
Indien je dan na 18 maanden nog geen ander werk hebt gevonden dan is het mogelijk om met wederzijds goedvinden
alsnog ontslag te krijgen. Dat is dus alleen mogelijk als je dit zelf wilt. Mocht je dit niet willen, dan kan de werkgever je
niet ontslaan.
Vraag 3:
Door een van de directe collega’s werd ik gewezen op de overeenkomst over het Van Werk naar Werk beleid dat ingaat op 0101-2018? Nu heb ik zelf de leeftijd van 60 jaar bereikt, maar door alle pensioenmaatregelen moet ik nog heel lang doorwerken. Wanneer komt er eens een goed flankerend beleid voor de medewerkers die 60+ zijn met veel dienstjaren, zodat wij met
een goede financiële regeling eindelijk kunnen vertrekken?
Antwoord:
Goed ouderenbeleid is voor de VPW een beleid waardoor medewerkers op een gezonde en prettige manier kunnen blijven
doorwerken tot hun AOW leeftijd. Helaas is binnen de rijksdienst op veel onderdelen het tegenovergestelde aan de hand.
Door slecht personeelsbeleid en continue reorganisaties raken medewerkers gedemotiveerd en willen zo snel mogelijk,
indien ze dit financieel kunnen veroorloven, de rijksdienst verlaten. En daarmee wordt goed flankerend beleid gelijk geschakeld aan een goede financiële regeling om te kunnen vertrekken. Dat snap ik, maar ik hoop dat je ook snapt dat we
als VPW blijven strijden voor goed personeelsbeleid om te voorkomen dat de jongere medewerkers op latere leeftijd net
zo gedemotiveerd raken met als enige wenselijke optie de uitgang.
Overigens zit ook in het beleid dat we hebben afgesproken per 01-01-2018 een voordeel van ouderen. Indien er sprake is
van krimp dan is het namelijk mogelijk om gebruik te maken van een vertrekpremie bij reorganisaties. Hoe meer dienstjaren hoe hoger deze premie.
Maar…. het belangrijkste wat we in het Van Werk naar Werk beleid hebben afgesproken is werk- en inkomenszekerheid.
Dus wat er ook gaat veranderen in jouw werk en welke reorganisatie je allemaal nog krijgt, iedereen heeft recht op werk
en inkomen. Dit is belangrijk voor iedereen, maar juist voor oudere medewerkers met een slechte positie op de arbeidsmarkt.
Zoals je ziet probeert de VPW wel extra afspraken te maken voor oudere medewerkers. Dat neemt natuurlijk niet weg,
dat we blijven opkomen voor iedereen.
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Marianne Wendt

Interview
Dhr. W. Schuurmans - 50 jaar lid
“De laatste 10 jaar voel ik me beter dan ooit”
Meneer en Mevrouw Schuurmans wonen in Aarle Rixtel
aan de rand van een prachtig natuurgebied. Het woonhuis
ligt aan een onverharde weg. Mijn navigatiesysteem heeft
me naar de verkeerde kant van de weg geleid. Na een
telefoontje met meneer waagde ik me over de hobbels en
gaten richting woonhuis van de familie. Inwendig dolblij
dat het de vorige nacht had gevroren. De grote modderpoel was verandert in een keiharde hobbelige weg met
kuilen, zodat mijn auto zonder problemen de rit van 900
meter trotseerde. Deze weg mag niet geasfalteerd worden, Staatsbosbeheer heeft hier het zeggenschap.
Meneer Schuurmans, 73 jaar, is hier geboren en getogen.
Zijn vader was jachtopziener, dus hij is opgegroeid met het
bos dichtbij. Een goede 50 jaar geleden werd het ouderlijk
huis afgebroken en een spiksplinternieuw huis gebouwd
op dezelfde plek, waarin hij nog enkele maanden heeft
gewoond. Toen is hij getrouwd en het echtpaar is in het
dorp gaan wonen. 17 jaar geleden zijn ze terug gekomen
en heeft hij de woning aangepast. Alle voorzieningen zijn
op de begane grond.
Rijkswaterstaat
Meneer is 1 april 1968 bij Rijkswaterstaat begonnen als
vervanger op de sluizen. Helaas kreeg hij kort daarna
een ernstig auto-ongeval. Na maanden revalidatie ging hij
weer aan het werk bij de bruggen. O.a. de Beeksebrug in
Aarle Rixtel. Ook bediende hij 3 bruggen in Helmond. Deze
lagen naast elkaar
over het kanaal
met
verschillende
beheerders.
“Eigenlijk
had ik 3 bazen,
Rijkswaterstaat,
de gemeente en
de spoorwegen”,
zegt hij lachend.
Hij heeft met veel
plezier
gewerkt
en kijkt terug op
een mooie tijd.
Die helaas werd
verstoord door enkele herniaoperaties. Op de vraag
waarom hij lid is
geworden van de
VPW
antwoordt
hij: “De toenmalige kanaalwachter
heeft mij attent

gemaakt op het lidmaatschap
van de vakbond en het fonds
voor blijde en droevige dagen.
Dus heb ik zijn advies opgevolgd
en ben lid geworden”.
Beter dan ooit
25 jaar geleden is meneer gestopt met zijn werkzame tijd
bij Rijkswaterstaat. Ook daarna heeft hij herniaproblemen
gekend en twee nieuwe heupen gekregen. Nu gaat het
prima. “De laatste 10 jaar voel ik me beter dan ooit” zegt
hij blij. Getuige de grote tuin met moestuin en grasvelden
die hij zelf onderhoudt. Het echtpaar heeft 3 dochters
en 6 kleinkinderen. Allen wonen op loopafstand van het
ouderlijk huis. Vorig jaar heeft het echtpaar hun 50 jarige
huwelijksfeest gevierd. Een mooie zonnige feestelijke dag.
Trots laat mevrouw foto’s zien van de kinderen en kleinkinderen.

Hobby’s
“Alles”, zegt meneer direct. “Ik heb altijd wat te doen en
verveel me nooit”. In het verleden ging het echtpaar op
vakantie met het vliegtuig. Zij hebben veel van de wereld
gezien, o.a. Indonesië, Mexico en de ABC eilanden. Vliegen is tegenwoordig te vermoeiend en nu reizen ze met
de auto naar een zonnig land. De foto is gemaakt naast de
houtkachel, ”ook een hobby van mij”. Enthousiast stopt hij
nog een stuk hout in de kachel.
Na het afscheid loopt hij mee naar de auto. Voor het huis
staat een enorme Amerikaanse mammoetboom. Deze
boom heeft hij zelf gepland vlak voor zijn huwelijk, dus
meer dan 50 jaar geleden. “Hij staat op de groene lijst en
mag niet omgehakt worden” zegt hij trots en wrijft liefdevol over de bast. In de tuin hangen verschillende vogelhuisjes met voer en vetbollen aan de takken, vogels
vliegen af en aan. Wat een prachtige plek om te wonen.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen
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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

