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Van de voorzitter

Zoals ik in de vorige uitgave van VPW Nieuws heb
geschreven is het onderhandelaarakkoord over
de CAO besproken in het Platform SOR. Na een
ledenraadpleging is het onderhandelaarakkoord in
stemming gebracht. De VPW leden hebben in grote meerderheid
tegen het akkoord gestemd. Helaas stemden de leden van de
overige bonden van het platform SOR voor het akkoord waardoor
de einduitslag was dat onze onderhandelaars met een positief
advies van de leden het overleg met de minister zijn ingegaan. De
overige vakbonden FNV, CNV en CMHF waren eveneens positief
over het akkoord waardoor de overeenkomst is vastgesteld wat
een nieuwe CAO met ingang van 1 januari 2018 tot juli 2020
heeft opgeleverd. U heeft in de ledenbrief de nieuwe CAO kunnen
nalezen op onze website.
Er zijn twee onderwerpen binnen deze CAO waarover nog
gesproken en besloten moet worden, namelijk “het nieuwe
roosteren” (HNR) en de hervorming van de ontheffing van
nachtarbeid in combinatie met de vaste TOD.
Wat betreft het nieuwe roosteren is er de afgelopen tijd in een
werkgroep van het SOR uitgebreid gesproken over de ontwikkeling
en invoering van een rijksbreed roosterstatuut. De bedoeling
van de werkgroep was om te onderzoeken of er mogelijkheden
waren om te komen tot een rijks breed roosterstatuut. Binnen
de werkgroep was er echter nog geen gedeeld beeld over alle
elementen van een roosterstatuut.
In de CAO is nu afgesproken ervoor te zorgen dat er op korte
termijn een akkoord komt over het rijksbreed roosterstatuut, dat
door de vakbonden zal worden voorgelegd aan hun achterban. Er
is afgesproken om uiterlijk 1 november 2018 tot overeenstemming
te komen in het SOR ten aanzien van het HNR. Partijen gaan
er daarbij van uit dat invoering op zijn vroegst mogelijk is op 1
januari 2020 en uiterlijk plaatsvindt op 1 januari 2022.
Wat betreft het tweede onderwerp is in de CAO vastgelegd dat er
vóór 1 juli 2019 afspraken worden gemaakt over de hervorming
van de onthef¬fing nachtarbeid 55+ en vaste TOD in samen¬hang
met verhoging van het maximum van de TOD en de aanspraak
op overwerkvergoeding, alsmede over de ingangsdatum van deze
afspraken en overgangsmaatregelen.
De VPW heeft ter voorbereiding op bovenstaande onderwerpen
een ledenbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is op 25
september a.s. in het Majellacentrum in Utrecht. VPW-leden die
in roosterdienst werken en naar deze bijeenkomst willen, kunnen
zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl.
In deze bijeenkomst zullen we samen het nieuwe roosteren, en
alles wat daarbij hoort, proberen te inventariseren. Zowel het
roosterstatuut met alle rechtspositionele aanpassingen, als de
voorstellen voor hervorming van de ontheffing op nachtarbeid in
samenhang met de vaste TOD, zullen worden besproken.
Op de website kunt u nadere informatie over de ledenbijeenkomst
vinden.
Er is weer veel werk aan de winkel om bovenstaande onderwerpen
te behandelen en het bestuur van de VPW zal haar uiterste best
doen om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.
Indien u vragen heeft verzoek ik u deze bij voorkeur schriftelijk in
te dienen via de email van de VPW: info@vpwnet.nl

Paul van Es
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Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en
met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.
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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 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: Frank Bosman.
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
genoemd. Namens de VPW nemen Paul van Es, Trees Overhein
en Richard Goudriaan 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.
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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
Platform SOR
Frank Bosman
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
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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.
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Mededelingen van kantoor
Weer aan het werk…
De vakanties zitten er weer op, de scholen en
studies zijn weer begonnen.
Het kantoor van de VPW is doorgaans de eerste
vier dagen van de week bezet. De telefoon wordt
tussen 9 en 12 uur opgenomen. Na de middag
kunnen we op kantoor dan onze tijd besteden aan
financiële of juridische administratie en afspraken. Als je telefonisch geen
contact kunt krijgen, stuur dan een mail naar de VPW, dan nemen we
contact met je op.
CAO 2018 – 2020
Het zal jullie niet ontgaan zijn, er is een nieuwe CAO.
De looptijd van de CAO is van 1 januari 2018 t/m 1 juli 2020. De eerste
salarisverhoging is 3 % en die gaat in op 1 juli 2018. Bij het salaris van
september zal de 3 % salarisverhoging over de maanden juli tot en met
september worden uitbetaald.
Dan volgt er in januari 2019 nog een bedrag van € 450,- bruto naar rato
van je dienstverband.
De volgende salarisverhoging is 2% per 1 juli 2019 en tot slot volgt er nog
een keer 2% verhoging van je salaris per 1 januari 2020.
In deze CAO staat dat er nog afspraken gemaakt moeten gaan worden
over het Roosterstatuut en de hervorming van de nachtarbeid 55+. VPW
wil de roostermedewerkers hier nauw bij betrekken en organiseert dan ook
een bijeenkomst op 25 september in Utrecht. Deze bijeenkomst is
alleen voor VPW-leden die werkzaam zijn in roosterdienst!
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mailtje te sturen
naar info@vpwnet.nl
Er is nog steeds één vacature in het bestuur…..
Ik herhaal het gewoon nog maar een keer: ons bestuur bestaat momenteel uit zes personen, maar er is plaats voor
zeven, dus we hebben er graag nog een persoon bij. Omdat we al zes mannen hebben, mag er best een vrouw bij!
Tenslotte is ruim 17 % van onze leden van het vrouwelijk geslacht en die afspiegeling zouden we graag in het bestuur
terug zien. Neem gerust contact op, je bent van harte welkom om eens (vrijblijvend) een vergadering bij te wonen.

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk uw vragen per mail stellen: info@vpwnet.nl
Ook de aanmelding van nieuwe leden zien we het liefst per mail binnen komen. Het aanmeldingsformulier
vind je op de website en op de achterzijde van het VPW-nieuws. Algemene informatie proberen we via de
website te verspreiden, dus volg VPW via www.vpwnet.nl

Trees Overhein
Secretariaatsmededelingen Juli-Augustus 2018
Nieuwe leden
Dhr. B.J. Steinhauser		
Dhr. M.A. Maasland		

- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
- VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J.H.L. Tacke		
- Gep.
Dhr. K. Bakker			
- Gep.
Dhr. L.H. Geraads		
- Gep.
Dhr. G. Harberts 		
- Gep.

lid
lid
lid
lid

(44
(64
(39
(35
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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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Normalisering Ambtenarenrecht
Auteurs: Steven Jellinghaus en Karen Maessens
De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd.
Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet precies in? Steven
Jellinghaus, partner van De Voort Advocaten/Mediators
en docent ambtenarenrecht aan Tilburg University en
Karen Maessens, advocaat bij De Voort Advocaten/
Mediators, zetten de vijf belangrijkste veranderingen in de
Ambtenarenwet op een rij.
Nederland kent een specifieke rechtspositie voor
ambtenaren: zij vallen niet onder het gewone
arbeidsrecht. Er bestaat een wereld van verschil tussen het
ambtenarenrecht en het arbeidsrecht zoals dat in de civiele
sector geldt. Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie
ambtenaren beoogt in 2020 de arbeidsverhoudingen bij
de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven.
Een aantal ambtenaren valt buiten het bereik van de
normalisatie, zoals politie en defensie. Deze buitenbeentjes
komen niet onder het arbeidsrecht te vallen.
Waar zijn de opvallendste veranderingen als gevolg van de
normalisering ambtenarenrecht?
De vijf belangrijkste veranderingen
1. Het nieuwe begrip ‘ambtenaar’
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
verdwijnt de ambtelijke status niet. Wel verandert
het begrip ambtenaar. Ambtenaar is volgens de
toekomstige Ambtenarenwet: degene die op basis van
een arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever
werkzaam is. Dit betekent dat bepaalde groepen
werknemers ambtenaar zullen worden. Bijvoorbeeld
werknemers van de Autoriteit Financiële Markten, het
UWV en De Nederlandsche Bank. Maar ook valt te denken
aan een keurmeester bij een APK Keuringsstation. Andere
groepen ambtenaren zullen plotseling geen ambtenaar
meer zijn. Zo worden medewerkers van openbare private
scholen ‘werknemers’.
2. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
Ambtenaren werken vanaf de inwerkingtreding van de wet
niet meer op basis van een aanstelling, maar op basis van
een arbeidsovereenkomst.
3. Van rechtspositieregeling naar cao
Het ambtenarenrecht kenmerkt zich op dit moment door
een aanstelling, de toepasselijke rechtspositieregeling
en de Ambtenarenwet. Iedere overheidswerkgever
stelt een rechtspositieregeling vast door middel
van een besluit. Daarbij wordt vaak aangesloten bij
de ambtenarenreglementen die sector-breed zijn
afgesproken met de vakorganisaties, zoals het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR) voor rijkspersoneel.
Vanaf inwerkingtreding van de wet vervallen die
rechtspositieregelingen. In plaats daarvan kunnen
overheidswerkgevers
een
cao
afsluiten.
Iedere
overheidswerkgever kan in principe zelf bepalen óf en zo
ja met wie er cao-onderhandelingen worden gevoerd.

4. Van bestuursrecht naar civiel recht
Ambtenaren vallen met inwerkingtreding van de
normaliseringswet onder het bereik van het civiele
(arbeids)recht.
5. De nieuwe Ambtenarenwet
De Ambtenarenwet blijft bestaan, maar verandert. Naast
het Burgerlijk Wetboek blijft deze van toepassing op
ambtenaren en overheidswerkgevers.
De nieuwe Ambtenarenwet regelt onder meer dat:
• de overheidswerkgever een integriteitsbeleid moet
voeren en moet zorgen voor aflegging van de eed of
belofte door de ambtenaar;
• de ambtenaar zich moet onderwerpen aan een
lichamelijk onderzoek op het werk als dat in het belang
van de dienst is;
• alleen Nederlanders voor vertrouwensfuncties in
aanmerking komen.
Nieuwe wet normalisering ambtenarenrecht lijkt
ver weg…
De verwachting is dat het wetsvoorstel normalisering
ambtenarenrecht op 1 januari 2020 in werking treedt. Dit
lijkt ver weg, maar gezien het implementatietraject is dat
snel. De voorbereiding neemt tweeënhalf tot drie jaar in
beslag. Op het moment dat de wet er is, treedt deze direct
in werking.
Alle aanstellingen worden van rechtswege omgezet
in arbeidsovereenkomsten. Het moment van de
inwerkingtreding van de wet is bepalend voor de
inhoud van de arbeidsovereenkomst. Alle op dat tijdstip
bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen
inzake arbeidsvoorwaarden maken deel uit van de
arbeidsovereenkomst.
Alle rechtspositieregelingen vervallen, maar blijven gelden
‘als ware een cao’ zolang de overheidswerkgever nog
geen cao heeft afgesloten. Dat wil zeggen: voor zover zij
niet in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek of andere
wetgeving. Besluiten, zoals ontslagbesluiten, die de
overheidswerkgever heeft genomen vóór inwerkingtreding
behouden hun geldigheid. Daarop blijft het recht van
toepassing zoals dat nu geldt.
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Wist u dit over de AVG?
Door Maurits Kreijveld en Chris Aalbers
Sinds 25 mei 2018 gelden er nieuwe strenge privacyregels.
In de praktijk roept deze nieuwe wet echter de nodige
vragen op en bestaan er veel misverstanden. Mogen er in
een nieuwsbrief nog wel verjaardagen en jubilea komen te
staan? Mogen er foto’s van aanwezigen bij vergaderingen
op de website van de vereniging worden geplaatst? Mogen
de namen van nieuwe leden en overledenen in het blad
worden gezet?
Allemaal zaken die voor 25 mei heel gewoon waren, maar
die nu een stuk lastiger zijn.
Organisaties durven vaak niet meer te publiceren, omdat
ze bang zijn om de privacywet te overtreden, terwijl er ook
clubs en verenigingen zijn die onverstoorbaar door gaan
en alles met naam en toenaam openbaar maken.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat het een
ingewikkelde wet is. Er is nog veel onduidelijk en iedereen
moet zich daar nog even naar zetten.
Organisaties mogen de gegevens wel verwerken en
publiceren, maar daar hebben ze de toestemming voor
nodig. Het kost behoorlijk wat tijd om die toestemming van
iedereen te krijgen. Veel organisaties hebben er daarom
voor gekozen om zulke gegevens niet langer te publiceren.
Privacy
Privacy is een overkoepelend begrip dat bestaat uit 3
items:
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
namen, adressen, locatiegegevens, portretten (uw eer
en goede naam)
2. Portretrecht (een persoonsgegeven): dat bepaalt
wanneer een portret door een fotograaf of een derde
gepubliceerd mag worden;
3. Het algemene grondrecht op het hebben van een
privéleven
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Adressen
De invoering van de nieuwe privacyregels betekent dat
er door organisaties zeer kritisch gekeken moet worden
naar de verwerking van persoonsgegevens van de bij hen
aangesloten mensen.
De gegevens mogen alleen bewaard blijven als ze ook
echt nodig zijn voor de activiteiten van de betreffende
organisatie.
Neem bijvoorbeeld uw eigen vakorganisatie VPW. Alle
adressen van leden mogen worden bewaard, want die zijn
nodig voor o.a. het versturen van het VPW-nieuws. Maar
stel dat alle communicatie per telefoon, e-mail en social
media zou verlopen, dan zouden de postadressen niet
nodig zijn en niet zomaar bewaard mogen worden.
Daarnaast mag de informatie die bekend is bij een
organisatie niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt
worden. De adressen mogen door VPW dus niet voor
reclamedoeleinden gebruikt worden en al helemaal niet
worden doorverkocht.
Als een voetbalclub de leeftijd van uw kind heeft gevraagd
bij de inschrijving is dat nodig om hem of haar in de juiste
leeftijdsgroep in te delen. Hoe goed bedoeld het ook is,
het is dan niet toegestaan om die geboortedatum ook voor
andere zaken te gebruiken, zoals het feliciteren voor een
verjaardag en dat in de nieuwsbrief te vermelden, tenzij
er bij inschrijving gevraagd is of men akkoord gaat met dit
soort onschuldige en goed bedoelde sociale uitingen.
Portretrecht
Voor de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) kon iemand een beroep
doen op het portretrecht. Een belangrijk deel van dit recht
is met de invoering van de AVG komen te vervallen. In het
verleden konden we te maken krijgen met het portretrecht
als we een foto publiceerden met daarop een herkenbare
persoon. De geportretteerde moest hiervoor toestemming
hebben gegeven.

Dit privacy-deel is uit het portretrecht overgeheveld naar de AVG. Een foto geldt namelijk als persoonsgegeven.
Er is sprake van een persoonsgegeven wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Bij portretfoto’s
of foto’s waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld gelden als persoonsgegevens. Als de foto ook echt gemaakt is om
iemand te kunnen identificeren geldt de foto zelfs als een bijzonder persoonsgegeven.
Met groeps- of straatfoto’s moet ook echt voorzichtig omgegaan worden, want zodra de gezichten te zien zijn is
doorgaans identificatie mogelijk.
Het uitgangspunt is dat een persoon identificeerbaar is als ‘zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning
vastgesteld kan worden’.
Boetes
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is verantwoordelijk
voor de handhaving van de privacyregels en kan waar
nodig boetes uitdelen.
De AP heeft laten weten dat zij zich in eerste instantie gaat
richten op het controleren van de verplichte aanstelling
van de functionaris voor de gegevensbescherming. Dit is
iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de
toepassing en naleving van de Algemene verordening
gegevensbescherming.
Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een
functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan
te stellen, denk aan overheidsinstanties en publieke
organisaties, maar ook zorg- en onderwijsinstellingen.
Voor de VPW geldt dit dus niet.
De AP gaat zich ook focussen op verantwoordingsplicht
van organisaties, beveiliging van medische gegevens,
handel in persoonsgegevens en datalekken.
Er zullen niet meteen boetes worden uitgedeeld aan
kleinere organisaties die nog met de AVG bezig zijn en
hun zaken nog niet direct op orde hebben.
Grotere organisaties die persoonsgegevens onvoldoende
beschermen kunnen wel problemen verwachten. De AP
bekijkt per overtreding welke sanctie passend is. Zeker in
het begin zal het nog in veel gevallen een waarschuwing
zijn.
Bron: Bestuur Rendement
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Pensioenopbouw in 8 stappen
Elke maand gaat er een vast percentage van je loon naar het ABP, jaar in, jaar uit. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? En
wat zie je er van terug? We laten het zien in 8 stappen.
Het vertrouwen in pensioenen onder de Nederlanders is nog altijd wankel. Er bestaan onder de huidige deelnemers
allerlei minder rooskleurige ideeën over het pensioen.
‘Als ik straks met pensioen ga, is de pot vast leeg’, denken sommige mensen. Anderen zijn ervan overtuigd dat ze veel
meer pensioengeld inleggen dan ze straks terugkrijgen. Zelfs degenen die positief gestemd zijn, maken zich soms
zorgen vanwege de rendementen op de beurs. Die zijn immers weleens hoger geweest.
De angst dat de pensioenpot leeg kan raken, is echter ongegrond. Doordat werknemers collectief geld inleggen en de
pensioenfondsen dit geld slim investeren, kan het pensioenvermogen groeien – ook in moeilijke tijden.
Per saldo levert een collectiefpensioenfonds een deelnemer veel meer geld op dan hij of zij inlegt. Daardoor kun je aan
het eind van de rit een toereikend ouderdomspensioen krijgen. Daarnaast voorziet een pensioenfonds – als het nodig
is – in een nabestaandenpensioen en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
We laten je zien hoe de opbouw van je pensioen ‘werkt’. We volgen de weg die je premie aflegt, van de eerste euro inleg
tot de uitkering op het moment dat je met pensioen gaat.
1. De twee of drie pijlers van je
pensioen
In Nederland bestaat je pensioen uit
twee of drie delen. De basis wordt
gevormd door de AOW die je van de
overheid ontvangt. De tweede pijler
is het collectieve pensioen dat je bij
je werkgever opbouwt. Eventueel
kun je zelf een derde deel toevoegen
in de vorm van bijvoorbeeld een
lijfrente of een levensverzekering.
We gaan het nu verder hebben over
het collectieve pensioen.
2. Het startpunt, de premie
Elke maand gaat er een deel van
je salaris naar het pensioenfonds.
Deze
pensioenpremie
wordt
automatisch ingehouden op je loon.
In feite is de premie de prijs van je
pensioen. De inleg voor je pensioen
bestaat uit een werknemersdeel en
een werkgeversdeel, want ook je
werkgever betaalt een aanzienlijk
deel van jouw pensioenpremie.
Bij het ABP is de verdeling van de
premie grofweg 63% wordt betaald
door werkgever en 37 % door de
werknemer.
3. De premie in procenten
Bij de pensioenopbouw wordt gekeken naar je bruto jaarloon, zodat je latere pensioen in verhouding staat tot je huidige
loon. Maar je bouwt niet over je complete jaarloon pensioen op. Je krijgt immers later ook AOW. Bij het bepalen van de
premie rekent het pensioenfonds met een zgn. pensioengrondslag. Dit is je bruto jaarloon minus de franchise, dat is een
bedrag zo ongeveer ter grootte van de latere AOW-uitkering. Op dit moment is de franchise € 19.450,De premie die jij en je werkgever jaarlijks betalen, is 25,2 procent van deze pensioengrondslag.
4. Wat gebeurt er met je inleg
De gezamenlijke premies zorgen voor een stevige basis in de collectieve pensioenpot. Het is een fabeltje dat die pot
ooit leeg zou kunnen raken. Wat wel een feit is, is dat de premies alleen lang niet genoeg zijn om iedereen een goed
pensioen te kunnen uitbetalen. Daarom beleggen de pensioenfondsen deze premies. Daardoor groeit het vermogen.
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5. Risico’s en kansen
Er zijn verschillende factoren die het pensioenvermogen van het ABP beïnvloeden. Hoe ouder mensen worden en dus
langer leven, hoe meer pensioengeld nodig is. Of de rente: hoe lager de rente is, hoe meer ABP in kas moet hebben
om alle pensioenen in de toekomst te kunnen blijven uitbetalen. En de resultaten van beleggingen: die kunnen mee- of
tegenvallen. Om zulke risico’s op te vangen, belegt het ABP in verschillende beleggingsfondsen en -vormen.
6. De dekkingsgraad als graadmeter
Waaraan kun je zelf zien of je pensioenfonds gezond is?
Dat zie je aan de dekkingsgraad. Dit is een thermometer die de verhouding aangeeft tussen de bezittingen én de
verplichtingen van een fonds. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110 procent? Dan heeft het fonds voor elke € 1,- die het
aan pensioen moet (gaan) betalen € 1,10 in kas.
De huidige dekkingsgraad van het ABP is 105,5 % (31 juli 2018).
7. De uitkering, wat krijg je nu echt?
Uiteindelijk draait het natuurlijk om het moment dat je met pensioen gaat. Wat krijg je dan per maand uitgekeerd?
Dat verschilt per persoon. Het hangt ervan af hoelang je pensioen hebt opgebouwd, of je in deeltijd werkte en wat de
hoogte van je salaris was. Bovendien kun je ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan of je pensioen eerder of
later dan je AOW-leeftijd in te laten gaan. Ook kun je er voor kiezen om tijdelijk een hoger of lager pensioen te laten
uitkeren, wat dan in een latere fase gecompenseerd wordt.
Deze keuzes hebben grote invloed op de hoogte van je pensioenuitkering.
Als je inlogt op Mijn ABP (www.abp.nl) vind je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je straks
maandelijks kunt verwachten. Je kunt dan ook variëren met je pensioenleeftijd en met het pensioenbedrag.
8. Je pensioen, ook voor je gezin
Een pensioen is meer dan alleen een spaarpot voor je oude dag. Het pensioen van ABP is ook een verzekering voor je
gezin. Mocht je eerder dan je partner overlijden, dan ontvangt hij of zij een partnerpensioen. Je eventuele kinderen
ontvangen dan – afhankelijk van hun leeftijd – een wezenpensioen.
Bovendien geeft jouw pensioen recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en waarschijnlijk heb je dan ook recht
op premievrije pensioenopbouw.
Bronnen: Pensioenfonds BPF, ABP
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Scheiden… ook het pensioen gaat in tweeën.
Als je gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor je pensioen.
De meeste mensen delen wat zij tijdens hun huwelijk
hebben opgebouwd in tweeën. Maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Hoe pak je het aan?
Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, je pensioen verdelen bij
echtscheiding. Als je van de standaardregeling uitgaat, is
het zelfs heel simpel.
Op www.rijksoverheid.nl download je een formulier (het
“Mededelingsformulier in verband met verdeling van
ouderdomspensioen bij scheiding’), dat stuur je ingevuld
en ondertekend naar de pensioenuitvoerder (voor
Rijksambtenaren is dat het ABP).
Je maakt dan gebruik van de wettelijke verdeling: je
pensioen wordt in eerste instantie niet verdeeld, maar je
ex-partner blijft recht houden op de helft van het pensioen
dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap
is opgebouwd, vanaf het moment dat de deelnemer met
pensioen gaat. Het pensioen dat na de scheiding wordt
opgebouwd wordt niet verdeeld.
Stel dus dat jij eerder met pensioen gaat, dan krijgt jouw
ex, ongeacht van zijn of haar leeftijd, al vanaf dat moment
maandelijks een deel van jouw pensioen uitgekeerd.
In de praktijk blijkt dat de meeste mensen die gaan
scheiden zelf al kiezen voor deze gelijke verdeling.
Wil je het pensioen op een andere manier verdelen? Dat
kan, maar daar moet je het wel samen over eens worden.
Lukt dat niet, dan gaat alsnog de wettelijke regeling op.
Maar het is goed om te weten dat er nog drie andere
manieren zijn om je pensioen te verdelen.
Je maakt dan samen andere afspraken die je vastlegt
in een echtscheidingsconvenant, dat meestal met een
mediator of advocaat wordt opgesteld. Wijk je met de
pensioenverdeling af van de standaard, dan dien je het
echtscheidingsconvenant met je mededelingsformulier
mee te sturen naar de pensioenuitvoerder.

Welke andere mogelijkheden zijn er?
• Andere verdeling: Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een
andere pensioenverdeling dan fiftyfifty of afwijkende
afspraken over de periode waarover het pensioen
moet worden verdeeld. Een verdeling waarbij jouw
ex een kleiner deel krijgt, is bijvoorbeeld een idee als
jouw ex zelfstandig ondernemer is en heeft gespaard
voor later.
• Conversie: Jij en je ex-partner kunnen er ook voor
kiezen om het opgebouwde ouderdomspensioen
te splitsen. De pensioenuitvoerder hevelt het
verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder
nabestaandenpensioen over naar een eigen
pensioenaanspraak voor de ex-partner die het
pensioen niet opbouwde. Voor degene
die het
pensioen opbouwde, bestaat de pensioenaanspraak uit
het ouderdomspensioen dat overblijft na de splitsing
en het ouderdomspensioen dat na de scheiding nog
wordt opgebouwd. Als je ex-partner overlijdt komt
diens deel van het pensioen niet terug, dat deel vloeit
terug in de pensioenpot van het fonds.
• Geen verdeling: Je ziet af van verdelen van het
pensioen. Als je voor deze optie kiest bent je verzekerd
voor de toekomst en kan jouw ex-partner niets meer
eisen. Dat laatste ligt voor de hand als jouw ex zelf
ook een goed pensioen bij een pensioenfonds heeft
opgebouwd.
• Het kan ook gebeuren dat de ander tijdens het huwelijk
zo’n klein pensioen heeft opgebouwd (minder dan €
474,11 per jaar), dat het niet mag worden verdeeld,
maar dat kun je eventueel wel verrekenen.
Per 1 januari 2019 veranderen de regels voor kleine
pensioenen.
Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij
een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende
werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders
kleinere pensioenen op. Pensioenuitvoerders kopen nu
vaak kleine pensioenen af, omdat de administratiekosten
voor deze pensioenen in verhouding erg hoog zijn.
Bij de afkoop van een klein pensioen krijgen mensen
hun pensioenbedrag in 1 keer tussentijds uitbetaald.
Dit pensioen hoort dan niet meer bij het pensioen
voor later. Met als risico: iemand heeft op zijn
pensioenleeftijd niet genoeg pensioen.
De regels die per 1 januari 2019 gelden zijn:
Pensioenuitvoerders, zoals een pensioenfonds of
verzekeraar, mogen kleine pensioenen niet meer
afkopen. Dit betekent dat zij kleine pensioenbedragen
niet mogen uitbetalen aan iemand die nog niet met
pensioen is. Daarnaast kunnen pensioenuitvoerders
kleine pensioenen voortaan samenvoegen. En
onderbrengen bij de pensioenuitvoerder, waar iemand
op dat moment zijn pensioen opbouwt. Zij kunnen
het ook laten staan als klein pensioen. Bij kleine
pensioenen gaat het om pensioenbedragen van meer
dan € 2,- en minder dan € 474,11 bruto per jaar.
Heel kleine pensioenen komen te vervallen. Dit
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betekent dat pensioenuitvoerders deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te betalen. Bij heel kleine pensioenen
gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar.
Let op:
Bent u het hier niet mee eens? Neem dan voor 1 januari 2019 contact op met de pensioenuitvoerders, waar u een
heel klein pensioen heeft. En vraag wat de mogelijkheden zijn. Misschien kunnen zij het geld naar u overmaken of
overdragen aan uw huidige pensioenuitvoerder. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of u ergens een heel klein
pensioen heeft opgebouwd.
Getrouwd of samenwonend
Iedereen die pensioen opbouwt, spaart naast het eigen pensioen (we noemen dat het ouderdomspensioen), ook voor
de partner. Je ex heeft niet alleen recht op een deel van jouw ouderdomspensioen, maar ook op het partnerpensioen
dat je voor en tijdens jullie huwelijk hebt opgebouwd. Na de scheiding gaat dit het ‘bijzonder partnerpensioen’ heten.
Mocht jij overlijden, dan krijgt jouw ex dit bijzonder partnerpensioen.
Checklist:
De gevolgen voor je ouderdomspensioen en partnerpensioen bij scheiding en waar je zelf aan moet denken:
• Als je gaat scheiden en je doet niets, dan wordt het ouderdomspensioen volgens de wet verdeeld: ieder de helft
van het tijdens het huwelijk (of geregistreerde partnerschap) opgebouwde ouderdomspensioen. Dit moet je wel
binnen twee jaar doorgeven aan het pensioenfonds. Als je dit niet doet, zal het fonds dit deel niet aan je ex-partner
uitkeren, dit zul je dan tegen die tijd zelf moeten regelen.
• Geeft de gewenste verdeling van het ouderdomspensioen binnen twee jaar na scheiding door aan het pensioenfonds.
Tegen de tijd dat jij je pensioenuitkering ontvangt, regelt het fonds dat je ex-partner diens deel ontvangt. Als je de
scheiding niet tijdig hebt doorgegeven moet je zelf maandelijks aan je ex-partner betalen. Dit kan via de rechter
door je ex worden afgedwongen.
• Je mag samen andere afspraken maken, leg die vast in een echtscheidingsconvenant en stel het pensioenfonds op
de hoogte.
Bronnen: Pensioenfonds BPF, ABP

Instemmingsrecht bij tijdelijk aanpassen werktijden?
Vraag: De bestuurder is van mening dat geen instemming nodig is als hij tijdelijk de werktijdenregeling
wil aanpassen, bijvoorbeeld voor een pilot of in een noodgeval. De ondernemingsraad meent echter dat
voor een wijziging van de werktijdenregeling altijd instemming nodig is. Wie heeft gelijk?
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling,
op grond van artikel 27, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de Ondernemingsraden.
Het moet daarbij gaan om een regeling en niet om een (individueel) besluit over het aantal uren dat wordt gewerkt.
Een regeling is een besluit van algemene strekking dat van toepassing is op alle of een of meer groepen van werkzame
personen. Ook geringe wijzigingen en een tijdelijk in te voeren wijziging van de regeling van werktijden, vallen in
beginsel onder het instemmingsrecht. Ook in die gevallen betreft het immers een wijziging van de regeling.
Wel kan met een or de afspraak worden gemaakt dat een regeling tijdelijk wordt ingevoerd om te onderzoeken hoe dat
in de praktijk uitwerkt, bijvoorbeeld in het geval van een proef of een pilot. Maar dan is dat uiteraard afhankelijk van de
vraag of de or daarmee akkoord gaat.
Tijdelijke wijziging uit nood
In de vraag wordt gesproken over een tijdelijke wijziging die uit nood wordt ingevoerd. Voorstelbaar is dat, indien er zich
een bijzondere situatie voordoet waardoor snel moet worden gehandeld, de bestuurder een tijdelijk besluit neemt om
de werktijden aan te passen. Als het daarbij niet gaat om een structurele wijziging, maar om een kortdurende wijziging
die na de noodsituatie weer wordt teruggedraaid, zal instemming waarschijnlijk niet zijn vereist. Het gaat dan immers
niet om een “echte” wijziging van de regeling.
Het ligt in een dergelijke situatie wel voor de hand dat de bestuurder de or hier tijdig over informeert en dat hij daarbij
aangeeft waarom hij voor de tijdelijke maatregel kiest en hoe lang deze maatregel geldt. Mocht daarbij blijken dat
het niet om een noodsituatie gaat maar om een echte wijziging, dan kan de or zich alsnog op zijn instemmingsrecht
beroepen.
Bron: OR-net, april 2018
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OR-artikelen

De stoelendans aan de onderhandelingstafel
Door Frank van Marwijk
Heb je er wel eens op gelet waar je gaat zitten tijdens een overlegvergadering? Zit je aan dezelfde kant van de
onderhandelingstafel als de bestuurder of kies je voor oppositie? En waar nemen de andere leden van de ondernemingsraad
plaats? In strategisch opzicht is het zinvol om te kijken hoe de zitplaatsen zijn verdeeld. Zitten jullie gezellig op een rij of
ga je verspreid rond de tafel zitten? Zit je elke vergadering steeds op dezelfde plek of wisselt dat? De plaats die mensen
kiezen tijdens een vergadering zegt veel over hun onderlinge verhoudingen.
Op ons gemak
We zitten graag naast iemand waarbij we ons op ons gemak voelen. Let maar eens op waar je zelf plaatsneemt tijdens
een cursus, op een feest of bij een receptie. Waarschijnlijk ga je liever naast bekende mensen zitten dan tussen
vreemden, zelfs als het doel van de bijeenkomst wederzijdse kennismaking is.
Ook tijdens een vergadering komt het vaak voor dat de mensen die qua ideeën op één lijn zitten, elkaar opzoeken. De
plaats tussen bekenden biedt vertrouwdheid en veiligheid, en heb je eenmaal een plaats gevonden, dan is de kans groot
dat je die telkens opnieuw kiest.
Denk maar eens terug aan je zitplaats in de collegezaal of klas. Wie vertelde jou dat je daar moest zitten? Waarschijnlijk
zei niemand dat, maar toch zat je steeds weer in dezelfde hoek. Ook tijdens vergaderingen gaan mensen vaak op ‘hun
vertrouwde plekje’ zitten.
Ondernemingsraden, in overleg met de bestuurder, vormen daarbij echter vaak een uitzondering. Bij veel
ondernemingsraden is er een voortdurende stoelendans gaande.
Samen zijn we sterk!
Maak eens een tekening van een nieuwe ondernemingsraad die voor het eerst vergadert met de bestuurder. Waarschijnlijk
teken je hierbij de bestuurder aan de kop van de tafel of eenzaam in het midden aan een lange zijde.
De verse ondernemingsraad zit in een halve cirkel rond de andere kant van de tafel. Soms is tussen deze twee uitersten
een aantal stoelen onbezet, zoals hierna (de bestuurder is rood).
Hier is duidelijk sprake van
oppositie, en er is weinig
basis voor samenwerking! De
nieuwe
ondernemingsraad
zal al snel merken dat deze
opstelling niet werkt.
Verspreide formatie
Helaas staat in de Wet op
de ondernemingsraden niets
over de tafelindeling bij
overlegvergaderingen en met

een bestuurder spreken over de verdeling van zitplaatsen doe je niet zo snel.
Hoe kan je er als ondernemingsraad dan toch voor zorgen dat je de gewenste vergaderpositie krijgt? Na rijp beraad
halen ondernemingsraden hier de technieken ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘opgestaan is plaatsje vergaan’
uit de kast.
De raad zorgt ervoor om ruim tevoren aanwezig te zijn om alvast
aan de vergadertafel te kunnen gaan zitten. Beide hoofdeinden van
de tafel worden bezet door een ondernemingsraadslid en de overige
leden nemen verspreid aan de lange zijden van de tafel plaats, zoals
hierna.
De gedachte hierbij is dat de kop van de tafel in strategisch opzicht
de meest gunstige is; wie daar zit heeft de macht en de controle
op het gesprek. De evenredige verspreiding van de overige or-leden
rond de tafel voorkomt dat de bestuurder, eventueel met zijn notulist,
één zijde van de tafel inneemt zodat de ondernemingsraad er nog
steeds als een offensief blok tegenover moet zitten. Leuk bedacht,
maar ook deze positie heeft nadelen.
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De gaten in de kaas
Als je in verspreide formatie rond de onderhandelingstafel
plaatsneemt, en je de bestuurder de gaten in de kaas laat
opvullen, geef je hem toch nog de mogelijkheid om het
gesprek te beïnvloeden.
Vergaderingen worden voor een groot deel gestuurd
middels oogcontact. De bestuurder heeft logischerwijs
meer oogcontact met de or-leden die tegenover hem
zitten dan met de personen die direct naast hem zitten.
Tenzij er maar aan één kant van de tafel plek over is, kan
de bestuurder door zijn plaats bepalen met wie hij het
meeste contact heeft.
De bestuurder zal waarschijnlijk een plaats kiezen van
waaruit hij de voorzitter van de or makkelijk kan aankijken.
Hij zal dan niet aan dezelfde kant van de tafel plaatsnemen.
Meerdere bestuursleden
In een overlegvergadering met meerdere bestuursleden,
zullen zij graag een plaats kiezen waarbij ze elkaar
makkelijk kunnen aankijken. Zo kunnen ze van elkaar zien
hoe ze reageren en zich op elkaar afstemmen. Ze kunnen
elkaar zo ook seintjes geven.
Vergelijk de posities in de
afbeeldingen hierna maar
eens. In de eerste variant
(de bestuurders in rood) is
overleg nauwelijks mogelijk.
Er kan immers geen nonverbaal overleg plaatsvinden.
Dit
belemmert
elke
besluitvorming. De tweede
variant is al beter. Het is
ook goed om te kijken naar
het communicatieve effect
van de tafelposities: naast
elkaar, tegenover elkaar of
hoekpositie.
Samen of tegenover?
Wanneer iemand pal naast je aan tafel zit, is dat een prima
positie om samen een brochure of een kaart te bestuderen.
Voor een discussie in een vergadering is de plek direct
naast elkaar minder geschikt. Je moet je in zo’n situatie
draaien om de ander goed te volgen, en je zit ook te dicht
op elkaar om elkaars mimiek en gebaren goed te kunnen
waarnemen. Het gevolg is dat je je eerder richt op een
persoon die tegenover je aan tafel zit.
De breedte van de tafel en de aanwezigheid van anderen
geven wel voldoende gelegenheid om de persoon recht
tegenover je niet voortdurend te hoeven aankijken.
Wie is de baas?
De plaats aan tafel bepaalt voor een belangrijk deel de
onderlinge verhoudingen tijdens de vergadering en heeft
ook effect op de invloed die de deelnemers hebben op het
proces.
Formeel staat de or op gelijke hoogte in de organisatie
als de bestuurder, maar anderzijds heeft hij/zij toch een
andere positie. Hierdoor is gelijkwaardigheid in de relatie
toch geen vanzelfsprekendheid.
Ondernemingsraden vrezen er soms voor dat ongelijke

verhoudingen in de machtsrelatie versterkt zullen worden
door non-verbale aspecten zoals plaats keuze. Wat vind jij
er bijvoorbeeld van als de bestuurder aan het hoofd van de
tafel zit tijdens een overlegvergadering?
Het hoofd van de tafel
Het hoofd van de vergadertafel staat bekend als de plaats
van de machthebber. Dit is niet voor niets, want strategisch
is dit ook een goede plaats. Als de vergadertafel niet al
te groot is, kun je vanaf deze plaats iedereen makkelijk
aankijken.
De plaats aan het hoofd van de tafel betekent een
bevoorrechte positie omdat men vandaar uit de groep kan
overzien, gemakkelijk het woord neemt en een centrale
plaats in de interactie kan innemen. Om deze reden wordt
deze plek vaak ingenomen door de voorzitter van de
vergadering.
Sommige voorzitters willen het effect van dit statussymbool
juist doorbreken en kiezen een plaats aan de lange zijde
van een tafel. Zoals eerder genoemd heeft dit als nadeel dat
zo’n voorzitter minder oogcontact heeft met de personen
aan dezelfde kant van de tafel.

Aan het hoofd van de tafel zijn de interacties van de
deelnemers makkelijker te volgen en ook te sturen. Om
zorg te dragen voor een gestructureerd overleg is er dus
toch veel voor te zeggen om de voorzitter aan de kop van
de tafel te plaatsen.
Dan blijft natuurlijk de vraag wie die structuur mag
bepalen? Wie is de voorzitter? Is dat de bestuurder, de
voorzitter van de ondernemingsraad of een ander?
Roulerend voorzitterschap
Veel ondernemingsraden spreken een roulerend
voorzitterschap af met de bestuurder. De ene bijeenkomst
leidt een or-lid, meestal de voorzitter, de vergadering en
de eerstvolgende keer leidt de bestuurder die.
Het kan daarbij zinvol zijn om af te spreken dat de voorzitter
van de overlegvergadering steeds aan het hoofd van de
tafel zit, waardoor ook de plaatsen aan tafel rouleren. Dit
voorkomt een stoelendans en geeft veel duidelijkheid.
Bron: OR net
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Ongeschiktheidsontslag sneller mogelijk?
door Jaqueline Choufoer-van der Wel van ons advocatenkantoor Dijkgraaf
Ook jij loopt vast wel eens tegen het vooroordeel aan dat die ambtenaren eigenlijk nooit ontslagen kunnen worden. Als je deze rubriek regelmatig leest weet je dat dit verre van de werkelijkheid is.
De hoogste ambtenarenrechter heeft in een recente uitspraak ontslag
wegens disfunctioneren weer iets makkelijker gemaakt voor de werkgever.
Disfunctioneren
Van disfunctioneren kun je spreken als de ambtenaar niet beschikt over
eigenschappen, mentaliteit en instelling die vereist zijn voor het op goede wijze vervullen van de functie. Voor een ongeschiktheidsontslag dient
de werkgever te bewijzen dat er sprake is van objectieve ongeschiktheid. Hiervoor moet de werkgever voldoende concrete feiten aandragen waarmee het disfunctioneren kan worden aangetoond, bijvoorbeeld
door middel van verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Het oordeel over ongeschiktheid mag niet alleen gebaseerd zijn op
waardeoordelen, maar moet berusten op concrete feiten en omstandigheden waarmee de ambtenaar bekend is en waarop hij ten tijde van
belang heeft kunnen reageren.
Bovendien is een ongeschiktheidsontslag in het algemeen niet toelaatbaar wanneer de ambtenaar niet op zijn functioneren of gedrag is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld dit te verbeteren. Ook moet de werkgever duidelijk hebben gemaakt dat er
ontslag volgt wanneer zijn functioneren niet verbetert.
In deze casus ging het om een docent op een school waarover al gedurende meer jaren veel klachten waren. Beoordelings- of functioneringsgesprekken waren echter niet gevoerd. Wel was de school na een aantal jaar een verbetertraject
gestart, bestaande uit zes gesprekken en een thuiswerkprogramma. Het verbetertraject leidde tot de conclusie dat de
docent zich wel had ingezet en op enkele punten verbetering zichtbaar was. Er was echter onvoldoende groei in het
lesgeven. Ontslag volgde.
Oordeel Centrale Raad van Beroep
Gezien het ontbreken van gegevens waarin concrete feiten
en omstandigheden over het disfunctioneren bestonden, zou
je denken dat de Raad dit ontslag niet in stand zou laten.
Het oordeel van de Raad was echter verrassend. Zij oordeelde namelijk dat het dossier van de docent niet voldeed
aan de eisen. Het was fragmentarisch opgebouwd, informatie over soms langere perioden ontbrak en nergens bleek
uit dat de docent op enig moment op enige tekortkoming
in zijn functioneren was aangesproken. Desondanks vond
de Raad dat uit de wel beschikbare gegevens een min of
meer consistent beeld bleek van het disfunctioneren van de
docent. Het verbetertraject was dan ook terecht gestart en
had een daadwerkelijke en reële verbeterkans geboden. Dat
de schoolleiding lang had gewacht met het ondernemen van
actie en haar eigen interne gesprekscyclus niet had gevolgd
veranderde het oordeel van de Raad niet. De docent had
onvoldoende verbetering laten zien en het ongeschiktheidsontslag was terecht gegeven.
Je zou kunnen concluderen dat de Raad minder strenge eisen lijkt te stellen aan een ongeschiktheidsontslag en dat een
slecht onderhouden dossier kan worden gerepareerd met een goed onderbouwd verbetertraject. Of dat ook echt zo is,
zal toekomstige jurisprudentie moeten uitwijzen.
Hopelijk zal dit niet het geval zal zijn, want op die manier wordt het een nalatige werkgever wel heel makkelijk gemaakt
om tot ongeschiktheidsontslag over te gaan.
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Interview
Dhr. Douwe Gorter - 50 jaar lid
Douwe Gorter (77) woont op het prachtige Waddeneiland
Ameland en aan mij de eer om hem te mogen bezoeken.
Je zintuigen worden verwent met de zuivere zeelucht en
weidse vergezichten. Een eiland met veel natuur en rust.
De tijd is daar soms minder belangrijk. Ik had afgesproken
rond half elf in Hollum te arriveren maar het werd anderhalf uur later. De veerboot Oerd van de rederij Wagenborg
vertrok vanaf Holwerd met dikke vertraging. De overtocht
duurt een uur en de rit naar Hollum met de fiets is 12 km.
“Och dat zijn we hier op Ameland gewend” zeggen Douwe
en zijn vrouw Siena gelijktijdig bij de hartelijke begroeting.
Hun dochter en 2 kleinkinderen zijn op bezoek en genieten van een heerlijke vakantie bij opa en oma.
RWS
Douwe heeft 2 jaar dienstplicht bij de Marine vervuld,
waarvan 6 maanden in Nieuw Guinea en aansluitend heeft
hij enkele jaren bij de veerdienst Wagenborg gevaren. In
februari 1963 is hij begonnen bij Rijkswaterstaat bij de
dienstkring Harlingen, als schipper op een peilvlet genaamd “Kikkert”. Het vaargebied strekte zich uit tussen
Schiermonnikoog en Stavoren. Hij is lid van de EMM/VPW
gemaakt door kantonnier Piet van Dijk. In die jaren was
het vanzelfsprekend dat je je aansloot bij de vakbond.
In 1975 is hij getrouwd met Siena en zijn ze in Hollum
gaan wonen. Hij vertelt enthousiast over zijn RWS tijd.
Onder andere over de landmetingen die hij, met collega’s,
heeft uitgevoerd. Met de middelen die in die jaren aanwezig waren moesten ze zelf oplossingen bedenken. Zoals
met een kruiwagen vol meetapparatuur inclusief accu in
het bos lopen. Door vakmanschap
werd de klus geklaard en was de
projectleider uiterst tevreden met
het resultaat . “Het was een prachtige tijd.” zegt hij trots. Later werd
hij opzichter/controleur op de “Caranan”. In 1991 kon Douwe vervroegd
met pensioen, zijn functie was toen
opzichter verbeteringswerken. Door
verschillende reorganisaties binnen
de dienstkringen kon hij meedoen
met de 50+ regeling en heeft hij daar
dankbaar gebruik van gemaakt.

het echtpaar tot 2010 gedaan.
Zijn grootste hobby is de KNRM.
Hij heeft 30 jaar zijn kracht en
toewijding gegeven aan deze
vrijwillige reddingsmaatschappij als
secretaris en penningmeester. Ook bij
nacht en ontij stond hij paraat om te helpen bij schepen
die in nood waren. Nu is hij daarmee gestopt maar zijn
hart ligt nog steeds bij deze maatschappij. Getuige het bureau waar een marifoon stand-by staat. Hij heeft zelf een
kaart gemaakt van de Waddenzee en de Noordzee waarop
alle plaatsen vermeld waar een reddingsboot gestationeerd was. Daarom heen heeft hij ringen geplaatst van 15
minuten, 30 minuten vaartijd. Op die kaart kon hij zien
welk station het snelste bij het desbetreffende schip in
nood was. Regelmatig moest Siena doorgeven welke positie het schip had. “Dat was erg spannend” zegt zij. Maar
het is altijd goed gekomen. Op Ameland zijn momenteel 2
stations: Bollummerbocht en Nes. Elk met 15 vrijwilligers.
Douwe is momenteel actief in de stichting museumhaven
en de veerdienst. Zijn voorstellen, met betrekking tot het
verbeteren van de route van de vaargeul, worden serieus
genomen en besproken met de provincie en Rijkswaterstaat.
Na het afscheid zwaait hij me vrolijk uit en fiets ik op het
gemak richting Nes, waar de veerboot Oerd vertrekt richting Holwerd.

Mirjam van Dijk-van Leeuwen

Nieuw tijdperk
Het dagelijkse leven veranderde toen
hun dochter naar het vaste land verhuisde om haar studie te vervolgen.
Het werd stiller in huis. Douwe en
Siena zochten een nieuwe uitdaging
en solliciteerden naar een functie
als beheerder van 4 vakantiehuizen
op Ameland. Siena zorgde voor de
schoonmaak en Douwe deed het onderhoud aan de woningen. Dit heeft
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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

