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Zoals u weet  zijn in onze  algemene ledenvergadering 
twee nieuwe bestuursleden gekozen.
Richard Goudriaan en Frank Bosman zijn inmiddels 
ingewerkt in de diverse  taken die ons bestuur vervult en pakken 
de taken enthousiast op. Enthousiasme is noodzakelijkheid en 
deskundigheid komt met de tijd. Het is de taak van de overige 
bestuursleden om Richard en Frank goed te begeleiden om ze 
volledig klaar te stomen voor hun taken. Ik ben er van overtuigd 
dat dit gaat lukken. 

Ook ben ik er van overtuigd dat de taak van de vakbond steeds 
belangrijker wordt omdat de belangen van de leden daadwerkelijk 
moeten worden ondersteund.  Uiteraard is het afspreken van 
een goede CAO voor het Rijkspersoneel vanzelfsprekend voor de 
bonden. Voor de werkgever is dit blijkbaar minder vanzelfsprekend, 
want het heeft lang geduurd voordat de werkgever met een voorstel 
voor een CAO is gekomen. Dit heeft slechts plaatsgevonden onder 
zware druk via acties van de bonden op diverse ministeries en het 
stilleggen van alle overleg met de werkgever. Dit betekent dat er 
geen formeel overleg plaats vindt op centraal niveau in het Sector 
Overleg Rijk (SOR) en dat alle Departementaal overleggen  (DGO) 
zijn stilgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om thans  besluiten 
te nemen over reorganisaties en overige arbeidsvoorwaardelijke 
zaken. U zult begrijpen dat dit zowel voor de werkgever als de 
bonden een zeer ongewenste, maar noodzakelijke, situatie is.
Actuele Informatie over de voortgang van de onderhandelingen 
heeft u kunnen volgen via de website van de VPW (www.vpwnet.
nl) en de gezamenlijke website van de Rijksvakbonden (www.
rijksvakbonden.nl)

Inmiddels hebben de bonden uiteindelijk een CAO voorstel 
ontvangen en hierin voldoende  aanleiding gezien om het SOR 
overleg tijdelijk te hervatten. Het DGO overleg blijft in ieder geval 
opgeschort tot 1 juli a.s. teneinde voldoende druk op de ketel te 
houden op het overleg. Dat is absoluut nodig omdat het huidige 
voorstel nog lang niet in de buurt komt van de looneisen die de 
bonden hebben ingebracht. Als er onvoldoende resultaten worden 
geboekt is het noodzakelijk om de druk op te voeren via acties. De 
diverse actiecomités zijn dan ook in stand gehouden om, indien 
nodig, op korte termijn de acties te hervatten.  

De bonden voorzien dat de eerste resultaten van het overleg eind 
juni kunnen worden beoordeeld en worden voorgelegd aan de leden. 
Naar mijn verwachting zal het resultaat van een ledenraadpleging 
op zijn vroegst medio juli beschikbaar zijn waardoor de eerder 
gestelde datum van 1 juli waarschijnlijk niet gehaald zal worden. 
Dit is dan een scenario dat er van uit gaat dat er inderdaad sprake 
is van een onderhandelingsresultaat dat voorgelegd kan worden. 
In het geval dat er geen onderhandelingsresultaat bereikt is, zal 
er wederom een actiescenario worden uitgerold om alsnog het 
gewenste resultaat te kunnen bereiken. Kortom: het gaat nog 
spannend worden en uw steun in de vorm van ondersteuning van 
deze acties is in dat geval absoluut noodzakelijk.
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Website: www.vpwnet.nl
Medewerkster: Trees Overhein
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Portefeuille Beleidszaken

Vergaderingen
Bestuursvergadering
Het bestuur van de VPW vergadert op de eerste of 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 Teun Gutteling samen met AC-bestuurder 
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd 
Overleg. 
Plaatsvervangend lid: vacature.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
16 april 2019 - 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 ge-
noemd. Namens de VPW nemen Paul van Es en Trees Overhein 
deel aan dit overleg.
De data van de vergaderingen van het bestuur VPW, van het 
Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op de 
website van de VPW.

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

Leden van het bestuur

Paul van Es
Voorzitter
Portefeuille IB-zaken 

Nol van Lith
Vicevoorzitter
Portefeuille Medezeggenschap

Teun Gutteling
Secretaris
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Hans van den Aker
Penningmeester

Richard Goudriaan

Frank Bosman
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Mededelingen van kantoor
Vakantietijd en bereikbaarheid…
Na een heerlijke vakantie in India ben ik weer terug op het honk.
Voorlopig is het kantoor van de VPW weer telefonisch bereikbaar op de reguliere tijden, 
namelijk de ochtenden van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur.
Soms zijn er vergaderingen, of ben ik al aan de telefoon met iemand en dan wordt de telefoon 
dus niet opgenomen. Heel vervelend, vooral als je een dringende vraag hebt.

Mocht je geen gehoor vinden als je het kantoor van de 
VPW belt, probeer het dan altijd per mail.
De e-mailberichten worden altijd door zowel de voorzitter 
(Paul van Es) als door mij (Trees Overhein) gelezen, dus 
dat geeft je de zekerheid dat jouw bericht bij ons terecht 
komt.
Vooral als het dringend is, is dat de meest veilige en 
snelle manier om jouw vraag of informatie onder onze 
aandacht te brengen.

Er is nog één vacature
Ons bestuur bestaat momenteel uit zes mannen, maar 
er is plaats voor zeven personen, dus we hebben er 
graag nog een persoon bij en dat mag best een vrouw 
zijn. Tenslotte is 15 % van onze leden van het vrouwelijk 
geslacht en die afspiegeling zien we graag in het bestuur 
terug.

Als je het leuk vindt om je bezig te houden met: de website, het VPW-nieuws, ledenwerving, medezeggenschap, 
pensioenen, de CAO, te veel om op te noemen, dan ben je van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen.
We horen graag van je. En natuurlijk zijn ook mannen van harte welkom!

Ledenwerving
Ik wil nog een keer onder de aandacht brengen dat nieuwe leden het beste over de streep getrokken kunnen worden 
door degenen die al lid zijn. Vind je het vakbondslidmaatschap waardevol, zeg dit dan tegen je collega’s.
Als je een nieuw lid werft, krijg jij van ons een VVV-card ter waarde van € 12,50.

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 Mei-Juni 2018 

Nieuwe leden
Dhr. E.M.A.E. van Bussel   - VWM
Dhr. J. Schoenmakers   - VWM
Dhr. P. van den Hoek   - KNMI
Mw. J.P.K. Hennissen   - VWM
Mw. E.E.M. Makhlouf-Lommers  - VWM
Dhr. R.A.P.J. Joosten        - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. G.J. Schot   - Terneuzen
B.J. Bakker    - IJsselmuiden

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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Om duurzaam inzetbaar te zijn, moeten werknemers zich 
blijven ontwikkelen. Maar waar we vroeger vooral klassikaal 
leerden, is er nu ook een breed scala aan individuele 
leeractiviteiten. Bijvoorbeeld op afstand via e-learning, of 
in combinatie met meer traditionele manieren: blended 
learning.

Maarten van Zaane, directeur van de VOM (Vereniging voor 
OverheidsManagement) en Peter Smits, directeur van het 
A&O-fonds Provincies, zijn enthousiast over e-learning. Van 
Zaane: ‘Wij zijn ermee gestart omdat jongere ambtenaren 
gewend zijn antwoorden op hun vragen te zoeken op 
internet. Als ze iets niet weten of niet snappen hoe het 
werkt, zoeken ze een filmpje op YouTube waarin het wordt 
uitgelegd.’ Smits: ‘Toen wij in 2014 in gesprek raakten met 
de HEMA academie, nu Skills Town, over manieren waarop 
medewerkers zelf de regie hebben over hun ontwikkeling, 
hebben we ook goed geluisterd naar interne reacties 
zoals: veel ambtenaren zijn 50-plus, heeft het wel zin om 
die e-learning aan te bieden, wat voegt dit toe aan het 
bestaande aanbod? Dat is geen discussie meer, jongeren 
en ouderen zijn het echt al gewend.’

In samenwerking met uitgever Publiek Denken en 
videoproductiebedrijf Public Cinema is de VOM gestart met 
OMOOC: Overheids Massive Open Online Courses. Op de 
website www.omooc.nl bieden ze zogeheten moocs aan: 
reeksen van korte video’s, waarin (ervarings)deskundigen 
een ‘inzicht’ aanreiken over een bepaald onderwerp. Van 
Zaane: ‘We maken drie of vier van die reeksen per jaar 
over belangrijke thema’s waarvan je als ambtenaar echt 
op de hoogte moet zijn. Op vragen als ‘wat is virtual 
reality’ of ‘wat is blockchain’ vind je op internet wel een 
antwoord. Wij richten ons op onderwerpen die specifiek 
zijn voor het openbaar bestuur in Nederland. Denk aan 
‘Werken met maatschappelijk initiatief’ of ‘Anders werken 
door de Omgevingswet’.

Eigen regie
Het A&O-fonds Provincies van Smits heeft via een apart 
onderdeel, de A&O academie van www.aenoprovincies.
nl, ook een breed aanbod op het gebied van e-learning. 
Van korte cursussen tot mogelijkheden voor verdieping en 
webinars: live uitzendingen van 30 minuten met experts. 
Het aanbod betreft onder meer managementcursussen, 
taaltrainingen, social media-gebruik, financiële trainingen, 

communicatie, veiligheid en gezondheid. Smits: ‘De 
medewerker is steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn 
eigen ontwikkeling en loopbaan. E-learning kun je volgen 
op het moment en de plek van jouw keuze. Je hebt zelf de 
regie. E-learning is efficiënter en goedkoper dan klassiek 
onderwijs, zodat we grote groepen ambtenaren kunnen 
bereiken.’ En dat lukt, ver boven de oorspronkelijke 
verwachting vertelt hij. ‘Er werken zo’n 10.000 mensen bij 
de provincies en er was ons voorspeld dat je met e-learning 
ongeveer 6 procent daarvan zou trekken, dus mikten we 
op 600 deelnemers in het eerste jaar. Binnen twee uur 
nadat we waren gestart, zaten we al op 250 aanmeldingen. 
Inmiddels hebben we zo’n 4300 deelnemers, veel meer 
dan die zes procent dus.’ Ook de moocs van de VOM 
worden goed gevolgd. Van Zaane: ‘Het loopt goed, we 
hebben nu ongeveer 1000 views per week.’ Volgens 
beiden is de gebruiksvriendelijkheid van e-learning een 
belangrijke succesfactor. ‘Mensen hebben zelf de regie,’ 
benadrukt Smits. ‘Het is heel laagdrempelig, ze hebben 
niets nodig van hun leidinggevende of van de organisatie. 
We benadrukken wel dat aansluiting kan en moet worden 
gezocht bij de ontwikkelingen in je organisatie. Je studeert 
immers vrijwillig maar niet vrijblijvend. Verder doen we veel 
aan promotie van e-learning en verzorgen we een actueel 
aanbod, dat deels wisselt per seizoen. E-learning moet wel 
van hoge kwaliteit zijn, zowel technisch als inhoudelijk. 
Als filmpjes bijvoorbeeld haperen, haken mensen af.’ Smits 
spreekt van de gouden driehoek: medewerker, leverancier 
van opleidingen en het A&O-fonds. ‘Wij krijgen veel 
positieve reacties omdat mensen het een leuke manier 
van communiceren vinden,’ zegt Van Zaane. Ook hij vindt 
hoge kwaliteit van groot belang, niet alleen als het gaat 
om de technische uitvoering. ‘Het draait om het verhaal en 
hoe je dat vertelt.’

Blended learning
E-learning is uitstekend te combineren met andere, meer 
traditionele leeractiviteiten. Dat noemt men blended 
learning. Van Zaane: ‘Je kunt een mooc bekijken met je 
managementteam en er dan samen over doorpraten. We 
organiseren ook workshops over onderwerpen waarover 
mensen eerst een filmpje hebben bekeken. Ze kunnen 
dan dieper op het thema ingaan met sprekers, die ook 
in de moocs voorkomen. Zo krijgen workshops veel meer 
focus.’ Ook Smits ziet mogelijkheden voor combinaties. 
‘Denk aan een training ethisch handelen en integriteit, 
waarover je een workshop volgt en een video bekijkt.’ 
Beiden verwachten veel van de toekomst en van nieuwe 
technologie, zoals virtual reality. Smits: ‘Dan kun je met een 
VR-bril op leren werken met een kettingzaag en virtueel in 
je been zagen, of zien wat er met een dijk gebeurt als je 
muskusratten onvoldoende bestrijdt. In onze nieuwe Arbo 
catalogus hebben we e-learning als innovatieve leertool 
heel nadrukkelijk een plaats gegeven. Ik verwacht dat dit 
ook steeds meer wordt toegepast bij training van gedrag 
en houding, dat je bijvoorbeeld virtueel acteur bent in een 
rollenspel, waarvan het verloop door jouw opstelling wordt 
beïnvloed.’

Bron: Redactie Publiek Denken

E-learning: laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit
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Alleen door samenwerking kan 
nepnieuws bestreden worden

Door Maurits Kreijveld en Chris Aalbers

Nepnieuws bestrijden: de roep erom klinkt steeds luider. 
In dit artikel verkennen Maurits Kreijveld en Chris Aalberts 
wat nepnieuws is en hoe het kan worden bestreden. 
Samen schreven zij “Veel gekwetter, weinig wol” (Sdu, 
2011), het eerste Nederlandse onderzoek naar het gebruik 
van sociale media door politici, overheden en burgers. 
Er is de laatste maanden veel ophef over nepnieuws. 
Volgens minister Ollongren probeert men vanuit Rusland 
het nieuws te beïnvloeden met valse informatie om zo onze 
democratie te ondermijnen. Ook de EU maakt zich zorgen 
over de opkomst van nepnieuws en komt met voorstellen 
om het aan te pakken. Nepnieuws raakt immers het hart van 
onze democratie: alleen als burgers goed geïnformeerd zijn 
kunnen zij een gefundeerde mening vormen en hun politici 
kritisch controleren. Facebook en Google hebben, na grote 
politieke druk, eveneens maatregelen aangekondigd. Tijd 
om alle initiatieven eens in perspectief te bekijken.

De term ‘nepnieuws’ wordt gebruikt om uiteenlopende 
vormen van onjuiste berichtgeving aan te duiden: van 
feitelijke onwaarheden, bewuste leugens en propaganda, 
tot bediscussieerbare feiten en verschillende interpretaties 
van eenzelfde gebeurtenis. Het is belangrijk om deze 
vormen uit elkaar te houden en precies aan te geven 
welke vorm van nepnieuws bestreden moet worden. 
Eigenlijk zouden alleen bewust verspreide aantoonbare 
onwaarheden onder deze noemer moeten vallen.

Nepnieuws bestrijden is heel lastig in een tijd waarin 
traditionele media veel van hun gezag hebben verloren 
en sociale media een grote rol hebben gekregen in het 
informeren van burgers. Facebook, Google en Twitter 
worden steeds vaker gezien als de grote boosdoeners. 
Tegelijk kampen traditionele media met dalende inkomsten. 
De commerciële druk is steeds groter om aansprekende 
verhalen te publiceren die veel clicks opleveren zelfs als nog 
niet vaststaat of die waar zijn. Nieuws wordt steeds meer 

gemaakt ‘terwijl het gebeurt’; journalisten controleren 
berichten steeds vaker achteraf in plaats van vooraf. Zo 
neemt de hoeveelheid ‘nepnieuws’ alleen maar toe. 

Factchecken
Als antwoord op het vele nepnieuws is factchecking 
populair geworden. Veel grote kranten en nieuwssites 
hebben er inmiddels een speciale rubriek voor. Daarnaast 
zijn er diverse gespecialiseerde factcheckers zoals 
Snopes en Politifact. In Nederland bestaat het initiatief 
Nieuwscheckers, waar studenten van de Universiteit 
Leiden berichten controleren. De factcheckers beoordelen 
uitspraken, beweringen of stellingen en geven aan of deze 
waar, half-waar of onwaar zijn. Er zijn zelfs internationale 
principes ontwikkeld hoe factchecken moet worden 
aangepakt.

Hoewel factcheckers regelmatig onjuiste uitspraken 
ontmaskeren zijn ze amper in staat om de aanhoudende 
stroom van nepnieuws bij te houden. Ze beschikken 
over weinig mensen en middelen en het handmatige 
uitzoekwerk kost tijd. Het duurt momenteel gemiddeld 
drie dagen voordat een bericht is gecontroleerd, als 
het al wordt gecontroleerd. Dat is problematisch omdat 
nepnieuws zich juist in de eerste uren heel snel verspreidt. 
Bovendien ontstaat er al snel willekeur of ‘bevooroordeling’ 
in wat er wel en niet gecheckt wordt. En wie checkt de 
factcheckers? Het lijkt dus meer op een gevecht tegen de 
bierkaai.

Geautomatiseerde aanpak
De grote sociale netwerken als Google, Facebook en 
Twitter, zetten naast samenwerking met factcheckers, in 
op het geautomatiseerd aanpakken van nepnieuws met 
slimme algoritmes.
Met kunstmatige intelligentie kunnen patronen worden 
gevonden in nieuwsberichten en vastgesteld worden of 
berichtgeving consistent is tussen verschillende bronnen. 
Het algoritme van de Nederlandse startup NWZER kijkt 
bijvoorbeeld of meerdere bronnen over hetzelfde feit 
berichten, hetgeen erop wijst dat het bericht ‘waar’ zou 
kunnen zijn. Google toetst berichten aan een kennisbank 
vol feitelijke en wetenschappelijke informatie zoals de 
geboortedag van Madonna, de omvang van de aarde, de 
snelheid van het licht, informatie over landen en meer. Een 
bericht over ‘sneeuw in Israël’ kan dan aangemerkt worden 
als ‘onwaarschijnlijk’ gelet op het klimaat. Het Groningse 
initiatief Trust the Source ontwikkelt een online factchecker 
die kijkt naar de bron van berichten en verbanden tussen 
taalgebruik, locatie en andere kenmerken. Een tweet 
in de ik-vorm door iemand die vlakbij de plaats van 
een gebeurtenis is wordt bijvoorbeeld als betrouwbaar 
ingeschat.

Daarnaast kunnen algoritmes inzicht geven in hoe 
nieuws wordt verspreid en via welke accounts. Als heel 
veel accounts op precies hetzelfde moment bepaalde 
berichten versturen of herhalen, kan dit verdacht zijn. Als 
tijdlijnen dreigen te worden overspoeld, kunnen de sociale 
netwerken ingrijpen. Accounts of berichten kunnen dan 
tijdelijk worden bevroren.
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Het probleem van algoritmes is vooral dat ze meestal geen definitieve uitspraken 
kunnen doen. Ze kunnen wel inconsistente informatie achterhalen en verdachte 
verspreidingspatronen blootleggen, maar ze kunnen niet zeggen of informatie 
écht juist is of niet. Er kan wel degelijk sneeuw zijn gevallen in Israël, hoewel 
dat onwaarschijnlijk is. Bovendien blijken algoritmes nog slecht om te kunnen 
gaan met nuances, polarisatie en satire. Tijdens de laatste Amerikaanse 
presidentsverkiezingen hadden de algoritmes van Google grote moeite om de 
juistheid van berichten vast te stellen, omdat er twee kampen waren die fanatiek 
tegenovergestelde standpunten en feiten verkondigden. Dan is het lastig om 
consistentie te vinden in de berichten en op basis daarvan de juistheid vast te 
stellen. Eigenlijk moeten berichten die door algoritmes aangemerkt worden als 
mogelijk nepnieuws nog steeds worden gecontroleerd.

Labelen of filteren?
Het gebruik van algoritmes is ook niet zonder gevaar. Bedrijven als Google en Facebook bepalen met algoritmes welke 
berichten we in welke volgorde te zien krijgen, in onze tijdlijn en bij onze zoekresultaten. Door de discussie over 
nepnieuws komen er extra criteria voor deze algoritmes bij. Facebook laat artikelen die in twijfel worden getrokken al 
lager in tijdlijnen verschijnen, bij Google krijgen zulke berichten eveneens een lagere ranking. Deze platformen worden 
daarmee nog sturender dan ze al waren.
Er is politieke druk om dubieuze berichten niet alleen lager te ranken maar zelfs volledig uit te filteren. Dit komt neer 
op keiharde censuur: in plaats een discussie over wat de feiten zijn, wordt van tevoren al informatie weggelaten door 
berichten uit profielen, tijdlijnen en zoekresultaten te verwijderen. Het open debat en het vrije woord gaan verloren 
terwijl we eerder zagen dat veel nieuws gerelateerd is aan meningen, opvattingen en inzichten en slechts een beperkt 
deel keihard als waar of onwaar is aan te duiden.

Het is daarom logischer om met nepnieuws aan 
te pakken zoals dat gebeurt met ‘spam’-email. Dit 
wordt bij Facebook en Google News al in de praktijk 
gebracht: als een bericht door factcheckers als 
onjuist is bestempeld wordt dit bij het betreffende 
bericht vermeld met een verwijzing. De gebruiker 
kan de melding aanklikken en zo meer te weten 
komen over de herkomst en waarom het artikel in 
twijfel wordt getrokken. Gebruikers houden zo de 
mogelijkheid om deze berichten toch te ontvangen 
en te verspreiden. Artikelen die op Facebook als 
nep zijn aangemerkt worden volgens het bedrijf 
minder gedeeld, maar ze blijven vaak wel in 
omloop. Vaak willen mensen ‘toch even kijken’.

Oplossing: samenwerken
Al met al is er dus geen snelle en gemakkelijke 
oplossing voor nepnieuws. Dat wil niet zeggen dat 
we lijdzaam hoeven toe te kijken. Er zou grote 

winst behaald kunnen worden door verschillende aanpakken te combineren: journalistiek handwerk, analyses met 
algoritmes en hulp van burgers.
Hiervoor is meer samenwerking nodig tussen alle betrokkenen: nieuwsmedia, factcheckers, sociale media en burgers. 
Algoritmen kunnen journalisten en burgers helpen om in een grote stroom van berichten, die berichten te vinden die 
minder consistent zijn. Burgers kunnen helpen door nieuws dat mogelijk onjuist is te rapporteren zodat journalisten dit 
kunnen controleren en algoritmes ervan kunnen leren. Sociale media kunnen met labels laten zien welk nieuws in twijfel 
wordt getrokken en welk niet, en bronnen met hun reputatie vermelden. Burgers kunnen hierdoor beter inschatten of 
ze een bericht willen delen met hun netwerk. Zo neemt de transparantie over de kwaliteit van het nieuws toe en kan 
iedereen een steentje bijdragen aan een beter informatielandschap.

In plaats van burgers te pamperen en te voorkomen dat ze met ‘nepnieuws’ in aanraking komen, zouden nieuwsmedia 
en politici de burger meer moeten prikkelen en moeten helpen om weerbaar te worden, te leren omgaan met een 
dynamische wereld waarin nieuws voortdurend in ontwikkeling is en er altijd debat en discussie zal zijn. Dat levert een 
versterking op van de democratie.
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Interview met Richard Goudriaan

Auteur: Luuk Feijt

Als je wilt praten met iemand die is opgegroeid met de 
scheepvaart, dan moet je bij ons nieuwe bestuurslid 
Richard Goudriaan zijn. In Dordrecht sprak ik met hem 
over zijn scheepvaartverleden, zijn werk, zijn thuis en 
uiteraard zijn link met de VPW. 

Het leven aan wal
In de straten rondom het huis klinkt nog het nodige 
timmer- en zaagwerk. “We wonen hier pas een jaar”. In 
de woonkamer vind ik Richard, Susanne, Pim (2) en Fien 
(1). Pim en Fien zijn ook de reden dat ze hier zijn gaan 
wonen: “de afspraak was dat we aan wal zouden gaan als 
de kinderen werden geboren of naar school toe zouden 
gaan”. Dordrecht lag voor de hand: Richard en Susanne 
kennen elkaar van de middelbare school en hebben allebei 
het grootste deel van hun leven in Dordrecht gewoond.

Vanaf zijn zesde zat Richard op een internaat voor 
schipperskinderen in Dordrecht. “Mijn opa en oma 
woonden in Krimpen aan de IJssel, maar het internaat daar 
in de buurt zat al vol. Ik denk dat het daarom Dordrecht 
is geworden.” Vrijdag werd hij dan opgehaald en ging hij 
naar waar het schip van zijn vader lag op dat moment. 
Soms kwam het een weekend niet uit, en dan bracht hij 
het weekend door op het internaat. “Dat was ook niet erg 
hoor, want het was heel gezellig”, zegt Richard met een 
lach op zijn gezicht. Vanaf zijn vijftiende woonde hij op 
zichzelf in het appartement van zijn vader en zodra hij 
klaar was op school ging hij bij zijn vader aan boord.

Van een coöperatie op het water...
Zijn ogen twinkelen als we het hebben over het varen: 
“de vrijheid, je hoeft niet meer dan een week vooruit te 
kijken”. Een aantal jaren heeft Richard met zijn vrouw een 
eigen bedrijf gehad. Ze vervoerden goederen met een klein 
schip door de smalle wateren (binnenvaart) van met name 

Frankrijk. Dit bedrijf was aangesloten bij een coöperatie. Zo 
konden de binnenvaartschippers gezamenlijk garanderen 
dat een vracht werd geleverd en konden ze voorkomen dat 
ze de prijzen voor elkaar omlaag haalden: “ik geloof best 
dat sommige individuen het beter kunnen regelen voor 
zichzelf, maar als iedereen dat zou doen, dan werkt het 
niet”.

...naar de VPW op het land...
Richard is lid geworden van de VPW toen hij vorig 
jaar de overstap maakte van zijn eigen bedrijf naar 
Rijkswaterstaat: samen sta je sterker en zorg je voor 
eerlijke afspraken voor iedereen. “Ik denk dat de vakbond 
nog wel honderd jaar blijft bestaan, het gaat misschien 
anders heten, maar het samenwerken blijft nodig”, aldus 
Richard vrolijk. Het samenwerken tussen de verschillende 

beroepen en afdelingen 
lijkt Richard de grootste 
uitdaging als bestuurslid 
van de VPW: “ik weet 
wel aardig wat er speelt 
bij mij op de werkvloer, 
maar hoe dat elders 
is...”. Dit verschilt 
per regio, maar ook 
tussen de ‘droge’ en 
de ‘natte’ dienstdoende 
verkeersleiders. Om 
samen sterker te staan 
is het nodig om interesse 
te tonen in hoe het gaat 
bij anderen.

Richard Goudriaan

Leeftijd: 32 jaar
Woonplaats: Dordrecht
Burgerlijke staat: gehuwd en 
twee kinderen van 2 en 1 jaar. 
Functie: Verkeersleider
Standplaats: Dordrecht
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...het bestuur in.
Opvallend is dat Richard met een jaar lidmaatschap direct 
het bestuur ingaat. “dat regelen en organiseren ligt me 
wel, en als je wilt klagen, dan moet je ook wat bijdragen”, 
zegt hij daarover. Hij zag de oproep in het VPW-nieuws en 
besloot om te komen kijken of het wat voor hem was en 
wat hij kon bijdragen. Waar we Richard gaan tegenkomen 
binnen de VPW is nog de vraag: “ik ben sowieso geen 
planner”. 

Hij heeft gekeken bij Platform SOR (Sectoroverleg 
Rijkspersoneel) en gaat kijken bij het DGO (Departementaal 
georganiseerd overleg). Dit wil hij ook afstemmen met 
Frank (Bosman), die ook net als bestuurslid is aangetreden. 
“Het is wel handig als we niet dezelfde kant op gaan”, 
aldus Richard. Hij ziet voor zich dat het bestuur weer meer 
taken kan oppakken, die op dit moment niet, of door het 
personeel van de VPW, worden uitgevoerd: “ik kijk graag 
waar de gaten liggen of waar ze nog iemand voor zoeken”. 
Ook vraagt hij de leden om input: “een collega vroeg 
bijvoorbeeld of wij ook dingen mogen aandragen voor 
binnen het bestuur, dan zeg ik graag zelfs”. Meermaals 
komt naar voren dat Richard zich graag goed voorbereid: 
als je wilt praten, dan moet je je ook inlezen. Waar we 
Richard niet gaan zien, is bij het VPW-nieuws of de website: 
“vormgeving, daar heb ik echt niks mee”, zegt hij lachend.

Collega’s en afwisseling
De overstap naar Rijkswaterstaat werd ingeleid door 
een vriend van het internaat, die vroeg of Richard ook 
(nautisch) verkeersleider wilde worden. Richard hield de 
boot een tijd af, maar besloot toch op sollicitatie te gaan. 
Er was immers de afspraak om te gaan settelen als de 
kinderen op komst waren en “op sollicitatie gaan betekent 
niet meteen dat je het ook gaat doen”. Een jaar later zat 
het gezin Goudriaan op de wal op ongeveer vijf kilometer 
van de nieuwe werkplek. Hoewel Richard het varen 
duidelijk mist, vindt hij het werk “verrassend leuk”. Als 
eerste noemde Richard zijn collega’s als reden waarom hij 
zijn werk leuk vindt. Daarnaast zit er ook afwisseling in het 
werk: iedere twee uur wissel je van stoel. Het ene moment 
radarbeelden in het oog houden, dan weer contact houden 

met schepen of bij de telefoon zitten om meldingen te 
ontvangen van schepen met een meldplicht (bijvoorbeeld 
vanwege chemische stoffen). Overigens is er wel meer 
structuur dan bij het varen: “hier weet je al een jaar van 
te voren of je met Kerst moet werken, en eerder hoefde ik 
niet meer dan een week vooruit te kijken.” Gelukkig houdt 
hij wel de link met het varen in dit werk.

Een bezige bij
Ook privé blijft het vaarritme er een beetje inzitten. 
Richard besteedt zijn tijd graag zinvol door te klussen of 
rommelen, dus ook zijn vrije tijd. De orde en netheid van 
het huis is dan ook vooral aan Richard te wijten. “Dat ligt 
misschien aan het ritme op het schip. Daar was er ook 
altijd iets te doen als je aan boord was, en als je van boord 
was dan kon je juist niets nuttigs doen”. Dat is ook de 
reden dat op vakantie wel de krant en de sudokupuzzels 
tevoorschijn komen. “Ik moet er echt even uit zijn om dat 
[puzzelen en de krant lezen] te doen”.

De redactie wil Richard en Susanne bedanken voor hun 
gastvrijheid en wenst Richard veel succes en plezier als 
bestuurslid van de VPW.
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Interview met Frank Bosman

Auteur: Luuk Feijt

Met een visie in zijn hoofd en passie in zijn stem, ontmoette 
ik Frank Bosman in een bar op Utrecht Centraal. In ons 
gesprek over zijn werk, gezin en zijn plannen voor bij de 
VPW, kwamen we langs rechtvaardigheid, toeval, vies 
worden en afwisseling.

De eerste stappen
Al op jonge leeftijd gaf Frank aan dat hij later zou gaan 
varen. “Grappig is dat ik het varen nooit had meegemaakt. 
Mijn vader was een tijd zeeman geweest, en hij vertelde 
daar verhalen over”. Toen Frank na de MAVO en HAVO 
niet wist wat hij wilde doen, wees zijn vader hem op een 
opleidingstraject bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging 
Eendracht (KRVE): een verenigingsbedrijf dat in Rotterdam 
onder andere schepen vastlegt en loodsen vervoert. 
Frank maakte in die opleiding kennis met de MBO Rijn–
en Binnenvaartschool, waar hij later een opleiding ging 
volgen tot schipper. Bij zijn stageplek, een tankrederij 
in Geertruidenberg, bleef hij hangen en klom hij op van 
deksman tot stuurman.
Het varen of het gezin?
“Vaak hoor je van mensen dat ze rond hun 25e à 30e 
een keuze maken om te settelen of te blijven varen, zo 
ook bij mij.”. Hij wilde graag een rooster waarmee hij vaak 
thuis kon zijn – zijn vriendin en hij wilden graag kinderen 
–, maar ook schipper worden. Daarom stapte Frank over 
naar een bilgeboot (verzamelaar van afvalstoffen van 
schepen) in regio Utrecht. Hij moest ‘het echte varen’ 
opgeven, maar was wel eigen baas op het schip, kon 
geregeld een praatje maken met schippers en had de 
avonden vrij. Toen schepen echter moesten gaan betalen 
voor de service van de bilgeboot, reageerde hij op een 

vacature voor verkeersleiders van RWS: “ik had op die 
bilgeboot bijna niets meer te doen, toen wist ik dat ik weer 
verder moest gaan”. Frank had al even niet meer in de 
studieboeken gezeten en daardoor was de opleiding best 
wel even bikkelen, maar alles verliep goed. Frank twijfelde 
aanvankelijk of hij zich thuis zou voelen als verkeersleider. 
Er werd in de binnenvaart toch een beetje tegenaan 
gekeken of het een erebaantje was. Zo zegt hij lachend: 

“ze hadden allemaal zo’n net uniform aan, en ik ben 
wat meer van het niet lullen maar poetsen, dus ik 
wist niet of ik daar wel zou passen. Gelukkig viel dat 
allemaal reuze mee en nu ben ik er zelf een”.

Afwisseling, een leuk team en rechtvaardigheid
Op dit moment werkt Frank op 3 plaatsen binnen 
regio Noordwest in de combi-functie: bij Wijk 
bij Duurstede als (nautisch) verkeersleider en 
bij Nieuwegein en Schellingwoude als mobiel 
verkeersleider. “De afwisseling en de fijne collega’s 
die ik heb”, antwoordt hij direct als ik vraag wat hij leuk 
vindt aan zijn werk. “Ik geloof dat je hoofdzakelijk 
gastheer bent van je gebied. Je zorgt dus bijvoorbeeld 
dat het vaarwegprofiel in orde is en blijft: dat de 
borden overeind staan en dat de verlichting werkt”. 
Daarnaast vindt Frank het leuk om bij te dragen aan 
de vlotheid van het scheepvaartverkeer en daarbij 
ook veiligheid van mens en milieu. Transparantie en 
rechtvaardigheid zijn twee kernwoorden die telkens 
terugkeren in ons gesprek. De rechtvaardigheid 
zit in de handhaving: In een concurrerende markt 
moeten schippers gelijke kansen hebben en door je 
niet aan de wet te houden, maak je het voor andere 
schippers moeilijker. Frank vindt het minder leuk om 

Frank Bosman
Leeftijd: 44 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd en twee kinderen 
van 10 en 15 jaar. 
Functie: Verkeersleider en mobiel verkeersleider
Standplaats: Wijk bij Duurstede, 
Schellingwoude en Nieuwegein
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de soms ook moeilijke omstandigheden van schippers te 
zien: “soms zie je dat er financiële of sociale problemen 
zijn bij schippers, dat vind ik wel moeilijk. Ik weet dat het 
voor schippers soms overleven is”. Ook hoopt hij op meer 
transparantie binnen de organisatie: “ik zou graag weer 
meer het face-2-face contact zien tussen het management 
en de werkvloer, en aanmoedigen dat er naar de mensen 
op de werkvloer wordt geluisterd.”

Aan de slag bij de VPW
De hang naar rechtvaardigheid bracht Frank bij de VPW: 
“ik communiceer vrij direct en kon eerder altijd in goed 
en open overleg er uit komen met mijn leidinggevende. 
Toen het op een bepaald ogenblik met onder andere de 
roosterwijzigingen niet meer met de directe leidinggevende 
opgelost kon worden, zag ik in dat ik me moest aansluiten 
bij de vakbond”. Hij hoopt dan ook als bestuurslid dicht 
op het vuur te zitten: “aanschuiven bij het DGO, de 

technische vooroverleggen, het proces rondom de 
arbeidsvoorwaarden, daar weet ik het meest van en dan 
blijf ik betrokken bij onze eigen organisaties”. Hij hoopt 
ook om bij te dragen aan meer rust op de werkvloer: ik 
kijk kritisch naar nieuwe voorstellen met de vraag wat het 
echt gaat betekenen voor de mensen op de werkvloer. Die 
plannen pakken soms anders uit of komen op een moment 
dat net de rust is teruggekeerd”. Frank is overigens positief 
over Rijkswaterstaat als organisatie: “het is een mooie 
organisatie waarbinnen veel kansen liggen. Zo kan je 
doorgroeien, zijn er cursussen of opleidingen om te volgen 
en er zijn werkgroepen voor als je interesse hebt in een 
bepaald onderwerp”. Naast zijn interesse in de inhoudelijk 
kant van de VPW, ziet Frank zich ook wel iets doen aan de 
ICT of de website.

Het thuishonk
Frank is graag actief en dat geldt niet alleen voor de 
werkvloer. Met een brede lach om zijn mond vertelt hij 
over een passie van hem: mountainbiken!. “Heerlijk in 
de natuur, door het bos met een groepje vrienden en 
collega’s, lekker vies worden”. In de speciaal aangelegde 
mountainbikepaden in onder andere de Utrechtse 
Heuvelrug kan je Frank en zijn vrienden dan ook fanatiek 
zien fietsen. Met een twinkeling in zijn ogen vertelt 
hij over zijn vrouw Monique. Ze kwamen elkaar door 
toevalligheden steeds weer in hun woonplaats Gouda 
tegen en na de derde keer verkering bleef het raak. Kort 
geleden vierden ze hun vijftienjarig jubileum. Trots vertelt 
hij over hun dochters Manon (15) en Lara (10): “ik ben blij 
dat ik mede dankzij het continuerooster bij RWS veel heb 
kunnen meekrijgen van hun opgroeien”. Het gezin Bosman 
is geregeld te vinden op de camping en ze kunnen ervan 
genieten om af en toe uit eten te gaan of samen iets leuks 
te gaan doen. “Maar de hele dag aan het zwembad liggen, 
dat zie je mij niet doen hoor. Daarvoor kan ik niet goed 
genoeg stil liggen”.

De redactie bedankt Frank voor zijn energie in het gesprek, 
en wenst hem veel succes en plezier in het bestuur van de 
VPW.
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OR-artikelen
Door Marjolein van Dijk en Harry Hartmann

De ondernemingsraad is niet alleen verantwoordelijk 
voor zijn eigen functioneren, maar ook voor het goed 
functioneren van de organisatie. Daar hoort een veilige 
gespreksomgeving en meldcultuur bij, en de bescherming 
van werknemers tegen risico’s en misstanden. Wat kun je 
als or doen om integriteit in de organisatie te bevorderen?

Op het handelen van ambtenaren en bestuurders wordt 
ingezoomd, ook in hun privésfeer. Het vergrootglas is 
groter en scherper geworden. Wat betekent dit voor het 
werk van een ondernemingsraad? Welke mogelijkheden 
hebben zij om integriteit op de agenda te krijgen? En 
met welke dilemma’s hebben zij mogelijk te maken in de 
dagelijkse praktijk?

Een integere OR
Op het gebied van integriteit hebben or-leden ook met 
dilemma’s te maken. Zij werken in een context met druk 
van bovenaf, beïnvloeding, tijdsdruk en vertrouwelijke 
informatie. Zij weten tijdig wanneer een reorganisatie 
gaat plaatsvinden of wanneer het beloningsbeleid wordt 
aangepast. Deze voorkennis heeft als risico dat je die 
kennis gaat benutten voor je eigen situatie.
Wat doe jij als je al weet dat jouw afdeling straks niet 
meer bestaat na een reorganisatie? Benut je de kans door 
als eerste ergens anders te gaan solliciteren? Of als je 
zorgen hebt dat jouw promotie ingewikkelder gemaakt 
wordt door de bestuurder, doordat je niet akkoord gaat 
met een voor hem belangrijk voorstel aan de or.

De declaratievergoeding die het ene OR-lid wat 
rekkelijker invult dan het andere
Dilemma’s zijn er ook op kleinere schaal. Denk aan de 
declaratievergoeding die het ene or-lid net wat rekkelijker 
invult dan het andere. Of ongewenst gedrag in een or, van 
kwalijke e-mails, buitensluiten tot grof taalgebruik.
Uiteindelijk is geen mens feilloos, fouten worden gemaakt. 
Maar hoe ga je ermee om? Hoe zorg je voor elkaar? Kies 
je voor meer regels, of ligt de oplossing ergens anders?
Integriteit gaat in alle gevallen over ‘goed’ handelen, 
volgens de regels van het maatschappelijke verkeer en de 
geldende normen en waarden. Het gaat bij een or ook 
over een goed voorbeeld zijn. Regels zijn belangrijk, maar 
gedrag en handelen zijn veel belangrijker. Daar ligt de kern 
van integriteit, die is gebonden aan plaats, tijd en context.
Wat vroeger acceptabel was op het gebied van declaraties 
of geschenken aannemen, kan nu niet meer. Dat maakt het 
belangrijk om regelmatig morele dilemma’s te bespreken. 
Elkaar aan te spreken als iets niet goed gaat, elkaar een 
spiegel voor te houden. En tegenspraak te vragen als je 
twijfels hebt over een te nemen beslissing.

Integriteit verankeren in de organisatie
De or heeft wettelijke bevoegdheden om integriteit goed 
te verankeren in de organisatie.
Artikel 27 WOR geeft de or instemmingsrecht op relevante 
onderdelen van personeelsbeleid, bijvoorbeeld bij een 
klachtenregeling en pre-employmentscreening (waarbij 
kandidaten voor een vacature eerst online op integriteit 
worden gecheckt, red).

Daarnaast heeft de or sinds 2016 instemmingsrecht op de 
meldregeling. In dat jaar is de Wet Huis voor Klokkenluiders 
(HvK) ingevoerd en tegelijk artikel 27m van de WOR. 
Deze HvK-wet verplicht werkgevers van organisaties waar 
tenminste 50 personen werken, een meldregeling in te 
voeren voor vermoedens van misstanden. De werkgever 
is vervolgens wettelijk verplicht om een intern gemeld 
vermoeden te onderzoeken en als het vermoeden juist 
blijkt, maatregelen te treffen. Een werknemer die melding 
doet, wordt nu daadwerkelijk beschermd tegen benadeling.

De bestuurder moet nu aan de OR instemming vragen 
over een nieuw in te stellen procedure voor het omgaan 
met het melden van (een vermoeden van een) misstand. 
Ondernemingsraden hebben minstens twee goede redenen 
om een regeling voor te stellen.
Het niet goed omgaan met misstanden heeft in het 
algemeen een negatieve invloed op het werkklimaat en 
daarmee ook op de productiviteit. Maar met de nieuwe 
wet kan het ook tot reputatieschade leiden. Een oordeel 
van het Huis van Klokkenluiders dat bij de werkgever 
sprake is van een misstand die niet goed is opgelost of dat 
de werkgever de melder heeft benadeeld komt immers in 
een openbaar rapport.

Hoe de OR integriteit kan bevorderen 
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Hoe is integriteit georganiseerd?
Verder is het goed als de or in beeld heeft hoe integriteit is georganiseerd. 
Zijn er voldoende waarborgen om integriteitsrisico’s het hoofd te 
bieden? Wordt regelmatig een risicoanalyse op integriteit uitgevoerd?
Is er een integriteitsbeleid en een actuele meldregeling? Zijn er 
voldoende checks and balances? Is er een integriteitsfunctionaris, 
zijn er vertrouwenspersonen en wordt er samengewerkt in een 
integriteitsteam?
Het advies is om voor de functie van vertrouwenspersoon niet iemand 
uit het bestuur of een HR-functionaris aan te wijzen. In geval van een 
conflict behartigen zij vaak de belangen van de organisatie tegenover 
de betreffende werknemer. Voor een potentiële melder is van belang 
dat hij zich veilig voelt. Dat betekent dat de onafhankelijkheid van 
de vertrouwenspersoon ook in de perceptie van de werknemers 
gegarandeerd moet zijn.
Een or-lid kan deel uitmaken van een integriteitsteam. Het is goed als 
professionals die zich bezighouden met integriteit, geregeld met elkaar 
sparren en aan elkaar melden als er iets speelt in de organisatie. Het 
helpt ook als or-leden enige affiniteit, kennis en motivatie hebben om 
met integriteit aan de slag te gaan, dat or-leden handvatten hebben 
om zicht te krijgen op wat er speelt in de organisatie en om dit thema 
goed bij de bestuurder te agenderen.

De meldregeling
Hoe is het gesteld met deze nieuwe meldregeling in organisaties, en in hoeverre heeft de or ermee ingestemd? Het Huis 
voor Klokkenluiders onderzocht in 2017 de praktijk van de meldregelingen en de rol van de or. Belangrijkste conclusies: 
van de onderzochte organisaties kent 79 procent een meldprocedure, maar bij slechts 48 procent voldoet deze aan alle 
wettelijke verplichtingen.
Dit maakt duidelijk dat er een aantal belangrijke taken liggen voor de ondernemingsraad. Zo moet de or, bij het 
toepassen van het instemmingsrecht bij de voorgelegde meldregeling, onderzoeken of alle verplichte onderdelen in de 
regeling aanwezig zijn.

Een praktisch toepasbare regeling
Ook adviseert het Huis om een praktisch toepasbare meldregeling te hebben. In de wet-HvK wordt de regeling zwaar 
aangezet: deze is bedoeld voor een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is (bijvoorbeeld gevaar 
voor de volksgezondheid).
Terwijl de meeste misstanden op een andere schaal liggen, denk aan het onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen of 
andere integriteitskwesties. Het Huis adviseert om ook dit type misstanden mee te nemen in de meldregeling.

Veranker integriteit dus in 
het DNA van de organisatie. 
We hebben er allemaal mee 
te maken in ons dagelijks 
werk. Mooi dat een or 
voldoende mogelijkheden 
heeft om het thema op de 
agenda te zetten.

Bron: OR net
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Langdurig zieken en de WIA

Van de langdurig zieken die in dienst zijn bij een werkgever doe teen kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij het 
UWV. Dit blijkt uit het nieuwste kennnisverslag waarin UWV het langdurig ziekteverzuim bij zowel kleine als grote be-
drijven analyseert.

Als een werknemer 42 weken ziek is, moet de werkgever dit melden aan het UWV. Deze registratie geeft inzicht in het 
aantal langdurig zieke werknemers in Nederland en in hun herstelpatroon. Ook helpt  deze registratie om beter te voor-
spellen hoeveel werknemers het volgende kalanderjaar een WIA-aanvraag zullen doen. Mensen kunnen namelijk een 
WIA-uitkering aanvragen als zij bijna twee jaar ziek zijn.

Langdurig zieke werknemers
In 2016 werden naar schatting 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.1000 van grote bedrijven langdurig ziek. 
Bij grote bedrijven is het percentage langdurig zieke werknemers tussen 2013 en 2016 harder gestegen dan bij kleine 
bedrijven (35% versus 23%). Van de langdurig zieken doet een kwart na twee jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dit aan-
deel is stabiel over de jaren.

De grootste stijging van zieke werknemers tijdens 
de 42e-weeksmelding vond van 2014 op 2015 
plaats. Mede hierdoor steeg in 2016 de instroom 
met bijna 12 % van 35.000 naar 40.000 uitke-
ringen. Een andere verklaring is de toenemende 
vergrijzing.

Stijging bij 60-plussers
Van de langdurig zieken tussen 2012 en 2016 is 
39% jonger dan 45 jaar en 61 % is 45 jaar of 
ouder.
De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. De groei van het 
aantal langdurig zieken is het sterkst in de leef-
tijdsgroep 60 tot 65jaar. We zien daar een groei in 
van 4.800 in 2012 (dat is 1,6 % van de werkne-
mers van 60 jaar en ouder) naar 11.200 in 2016 
(2,6 % van de genoemde leeftijdsgroep).
Nog steeds haalt de overgrote meerderheid van 
de werknemers de pensioenleeftijd zonder voortij-
dig uit te vallen.

Bron: Nieuwsbericht UWV mei 2018

Secretaris-Generaal SZW: langer doorwerken vraagt maatwerk en cultuur-
omslag

De randvoorwaarden die nodig zijn om mensen op een gezonde manier langer te laten doorwerken vragen om maat-
werk. Om langer doorwerken voor mensen aantrekkelijk en mogelijk te maken, zijn initiatieven en cultuurveranderingen 
nodig, dat zegt SG van SZW Loes Mulder.
Mulder: “ De gedachte achter duurzame inzetbaarheid  is eenvoudig en doeltreffend: door te investeren in de gezond-
heid, vaardigheden, betrokkenheid en het werkplezier van werknemers hebben zij een langer, productiever en geluk-
kiger werkzaam leven, meer regie over hun loopbaan en kunnen ze blijven omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Goed 
voor de mensen, goed voor de arbeidsmarkt en goed voor de overheidsfinanciën.”

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat maar liefst 7 op de 10 zestigplussers een langdurige (of chronische) 
ziekte hebben. Er zal naar de oudere medewerkers dus maatwerk geboden moeten worden om verzuim en uitval te 
voorkomen.
Om hier de aandacht op te blijven vestingen is een belangrijke taak voor de vakorganisaties!

Bron: Nieuwsbericht Min. SZW mei 2018
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Interview   
Dhr. Henk Kronenberg - 50 jaar lid

Het echtpaar woont sinds vorig jaar in een fraaie nieuw-
bouwwijk in Hasselt. Deze Hanzestad heeft  een dorps ka-
rakter met veel groen en water in de buurt. De woning is 
geheel aangepast met alle voorzieningen op de begane 
grond, een tuin en ruim terras. Het is aangenaam koel in 
huis op deze warme dag.

RWS
Henk heeft in het praktijkjaar van de UTS stage gelopen bij 
Rijkswaterstaat, o.a. bij de aanleg van de voorhaven van 
het Zwolle-IJsselkanaal en de bouw van de Spooldersluis. 
Na dit praktische jaar kwam hij in dienst bij Rijkswater-
staat, maar werd kort daarna opgeroepen voor de militaire 
dienst.
Anderhalf jaar later in 1964 kwam hij 
in vaste dienst bij de dienstkring Zwart-
sluis als opzichter in de buitendienst. 
Na een reorganisatie in 1974 werd de 
dienstkring een “natte” dienstkring met 
het beheer over alleen waterwegen 
waar onder het Zwolle-IJsselkanaal en 
Zwartewater, het Meppelerdiep en de 
Overijsselsche Vecht.
In 2000 zou de Overijsselsche Vecht, 
in het kader van “natte overdrachten 
aan lagere overheden”, worden overge-
dragen aan waterschap Velt en Vecht. 
Eind 1999 zocht het Waterschap een 
projectleider voor een retentie project 
aan de Overijsselse Vecht bij Gramsber-
gen. Henk werd gevraagd om, vooruit 
lopend op de overdracht, vast naar het 
waterschap te komen om dit project 
uit te voeren. “Het waren geen gemak-
kelijke jaren, het project had heel wat 
voeten in de aarde met Europese en 
landelijke subsidies en tot laat in de 
avonden werd er vergaderd” zegt hij 
glimlachend. Zijn vrouw kan dat be-
amen, in die tijd woonden ze nog “bui-
ten” en hadden een paar schapen. Als 
Henk erg laat thuis kwam verzorgde zij 
de schapen. Overigens met veel plezier, 
vooral in het voorjaar als de lammetjes net waren gebo-
ren. “Dat was een mooie tijd”.
In januari 2004, na 42 1/2 jaar trouwe dienst ging hij met 
de welverdiende FPU. Henk heeft nog steeds contact met 
oud collega’s. 

Het echtpaar is 1967 getrouwd en heeft 21 jaar in de kom 
van Hasselt gewoond. Daar zijn de 3 kinderen geboren. 
In 1988 hebben ze een boerderij gekocht.  Deze woon-
boerderij ligt aan de bandijk van het Zwartewater en was 
oorspronkelijk van zijn vader, die wegens ziekte moest ver-
huizen. De renovatie heeft 2 jaar geduurd.

Henk werkt graag in de tuin.  
Met veel plezier en verve heeft 
hij de moestuin verzorgd en het 
gras gemaaid. Helaas wegens 
meerdere hernia’s werd het werk te 
zwaar en hebben ze de buiten ruimte 
ingeleverd voor nieuwbouw. Zijn bouwkundige achter-
grond en jarenlange ervaring als projectleider kwamen van 
pas tijdens de ontwikkelingsfase van de nieuwe woning. 
De woonkamer is modern ingericht met veel lichtinval en 
foto’s van kinderen en kleinkinderen aan de muur. Ze heb-
ben 5 kleinkinderen. “4 jongens en 1 meisje” zeggen ze 
trots. Ook een oude foto van de woonboerderij in oor-
spronkelijke staat en een schilderij van de gerenoveerde 
versie vallen op.

Hobby’s
Zendamateur: Henk heeft al 
ruim 43 jaar een zendmachti-
ging. Om een zendmachtiging 
te krijgen moet je een examen 
doen in hoofdzakelijk elektronica 
en radiotechniek. Ook behoorde 
vroeger het opnemen en seinen 
van morsetekens (telegrafie) tot 
het examen. Wereldwijd zijn er 
340 landen, entiteiten genoemd, 
waarmee radioverbindingen kun-
nen worden gemaakt. Momenteel 
ligt deze hobby even stil omdat er 
nog geen grote antenne in de tuin 
is geplaatst. 
Filmen: Binnenkort gaat het echt-
paar, voor 8 weken, met de auto 
op reis door Scandinavië. De tocht 
is door Henk uitgestippeld en van 
land tot land gepland. Overnach-
ten doen ze op de “bonnefooi” 
“We hebben altijd een slaapplek 
gevonden” zegt hij lachend. De 
HD film camera gaat mee. De va-
kantie wordt vastgelegd en in de 
wintermaanden monteert Henk de 
beelden tot een mooie film.  

VPW
Tijdens de overstap van Rijkwaterstaat naar het Water-
schap heeft Henk de hulp ingeroepen van de VPW. Er was 
onenigheid over de reiskostenvergoeding. Hij is zeer te-
vreden over de afwikkeling van het conflict. Met terugwer-
kende kracht zijn alsnog alle kilometers vergoed.
“Dit is mede de reden dat ik nog altijd lid ben van de VPW” 
zegt hij glunderend.

Wat een mooie afsluiting van een prettig gesprek!

Mirjam van Dijk-van Leeuwen



VPW…. dat is uw organisatie !!!
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

Naam     : ………………………………………………………………………………………m / v
(BIJ GEHUWDE VROUWEN GRAAG GEHUWDE - EN MEISJESNAAM VERMELDEN)

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats : ……………………………………………… Land: ……………………………………

Geboortedatum  : ………………………………… Mobiel nummer…………………………………… 

Tel. werk   : ………………………………… Tel. privé ……………………………………………

E-mail adres (werk)  :………………………………………………………………………………………………

E-mail adres (privé)  :………………………………………………………………………………………………

Werkzaam bij   :………………………………………………Salarisschaal……………………………

Functie                       : ……………………………………………………………………………………………

Dienstonderdeel  : ……………………………Standplaats……………………………………………… 

Personeelsnummer  : ……………………………………………………………………………………………

Aangemeld door:   : ..........................................(VPW-lid  die nieuwe lid geworven heeft) 

Ondergetekende geeft zich m.i.v. .............................. voor tenminste één jaar op 
als  lid van de VPW.

Doorlopende machtiging        SEPA
VPW, Snouckaertlaan 32, 3811 MB Amersfoort.    Incassant ID: NL49ZZZ40061625
Door ondertekening van dit formulier machtig ik hierbij de VPW om periodiek en tot wederopzegging 
de contributie te innen van mijn bankrekeningnummer.
(Terugboeken verloopt volgens de voorwaarden van uw bank.)

Naam    : ………………………………………………………………………………………………

Adres    : ………………………………………………………………………………………………

IBAN*    : ………………………………………………………………………………………………

Machtigings ID  : ………………………………………….(uw lidnummer, door VPW in te vullen)

Plaats en datum  : ………………………………………………………………………………………………

Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………
(* IBAN-nummer, bevat landcode, bankcode en 10-cijferig eigen rekeningnummer)

Dit aanmeldingsformulier kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT


