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8 Meevaren met het Prinsenjacht ‘Piet Hein’

...maar nu even niet
Normaliter staat op deze plek het voorwoord van 
onze Voorzitter, Paul van Es.
Nu even niet en ik zal uitleggen waarom niet.

Om te beginnen, wat is nou eigenlijk een voorwoord en wat is een 
voorzitter?
De Dikke van Dalen zegt over een voorwoord: ‘kort voorbericht, 
een woord vooraf’ en een voorzitter is volgens diezelfde Dikke van 
Dalen ‘iemand die de leider is van een vergadering’.
Nou ik kan wel zeggen dat onze voorzitter heel wat meer is dan 
de leider van de vergadering en momenteel heel wat meer schrijft 
dan een kort voorbericht.

De laatste maanden zijn weer ronduit hectisch te noemen.
Behalve de maandelijkse bestuursvergaderingen, waar onze 
voorzitter inderdaad de leiding heeft,  zijn er ook de vergaderingen 
van het Platform SOR en die zijn nu extra belangrijk omdat er nog 
allerlei afspraken rondom de CAO gemaakt moeten worden.

Ondertussen is er wederom zeer veel reuring rondom de 
overgangsregeling SBF. Door een rechtszaak bij de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant is deze zaak weer in beweging gekomen. 
Op 30 oktober zal er een hoorzitting zijn waar het bezwaar van 21 
personen zal dienen, het bezwaarschrift en de nadere gronden van 
bezwaar zijn geschreven en ingediend door Paul , de pleitnotitie 
is in de maak.

Dan de afbouw TOD, die maanden stil heeft gelegen, maar nu 
weer in beweging lijkt te komen. Er is veel onduidelijkheid; kan 
er wel of niet aangevraagd worden, wordt de aanvraag wel of 
niet behandeld, krijgen de medewerkers wel of geen afbouw 
en mogen degenen die geld ontvangen hebben dat houden of 
moet het terug. Het is niet te geloven hoeveel onduidelijkheid 
en verwarring er kan worden aangericht en vooral hoeveel tijd er 
gerekt kan worden. Deze zaak loopt nu ruim 2,5 jaar en komt niet 
vanzelf in beweging, dus is de voorzitter er maar weer aan gaan 
sjorren….

Dan nog de diverse individuele zaken, bijvoorbeeld over 
functieherwaardering. Het lijkt heel gewoon om werk op niveau 
van schaal 10 of 11 te doen en dan 2 schalen lager uitbetaald 
te krijgen. Het werk in de hogere schaal is er wel, maar het 
bijbehorende salaris niet? Hoe pak je zo’n zaak aan?

Bij al dit soort onrecht klimt onze voorzitter in de pen of hij gaat 
het gesprek aan met de betreffende leidinggevende, met HRM, 
hij overlegt met andere vakorganisaties, schrijft bedenkingen, 
bezwaren of pleitnotities….

En daarom nu even geen tijd voor een voorwoord.
Toen dacht ik bij mezelf, laat ik eens opschrijven wat de voorzitter 
van de VPW dan allemaal wel doet, dat jullie het even weten…. 
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met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Kantoor VPW
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.

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
Platform SOR

Frank Bosman
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
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Mededelingen van kantoor
Verzending van het VPW-nieuws.
Met ingang van 1 januari 2019 gaan we met de uitgaven van het VPW-nieuws terug van zes 
naar vier edities per jaar. Dat is enerzijds als bezuiniging op de tijd en de werkzaamheden 
die het blad kosten, maar ook op de druk- en verzendkosten.

Op het vorige VPW-nieuws 
kregen we van een van onze 
jongere leden de vraag waarom 
we het blad niet per mail toezenden. Dat is zeker een 
mogelijkheid, alhoewel elk VPW-nieuws nu ook altijd al 
digitaal beschikbaar is op de website, meestal al een 
week voordat het blad per post naar de leden wordt 
toegezonden.
De vraag van dit lid maakt wel dat we nog weer eens aan 
onze leden willen vragen of ze verzending van het blad 
op papier nog wel op prijs stellen.
Wil je liever geen VPW-nieuws meer op papier, maar 
alleen digitaal, dan kun je dit aangeven door een mailtje 
naar: info@vpwnet.nl
We sturen je dan in het vervolg een link naar de website 
waar je het digitale VPW-nieuws kunt vinden. Geef in 
je mailtje wel even aan naar welk e-mailadres we je 
moeten mailen?

Vervolg  CAO 2018 – 2020
Bij het salaris van september heb je 3 % salarisverhoging over de maanden juli tot en met september ontvangen. In 
januari 2019 ontvang je 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 echter ook dat er nog afspraken gemaakt moeten gaan worden over het Roosterstatuut en de 
hervorming van de nachtarbeid 55+. VPW heeft op 25 september jl. een bijeenkomst georganiseerd voor leden die 
werkzaam zijn in roosterdienst. Er waren ongeveer 35 leden aanwezig. Op 10 oktober waren er een aantal afgevaardigden 
namens de VPW aanwezig bij een bijeenkomst van het Ambtenarencentrum over deze zelfde onderwerpen. Daar is een 
gezamenlijke inzet bepaald waar de onderhandelaars mee op pad kunnen. 
De komende tijd volgen er onderhandelingen over het Roosterstatuut en de hervorming nachtarbeid 55+. Via de 
website proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren.
Over het onderhandelingsresultaat zal sowieso een ledenraadpleging worden gehouden.

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 September-Oktober 2018 

Nieuwe leden
Dhr. H.C. Cornelisse  - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J.B. de Regt  - Gep.lid Maastricht; 55 jaar lid
Dhr. P.J. de Geeter  - Gep.lid ’s-Gravenhage; 63 jaar lid
Dhr. A. van der Graaf  - Gep.lid Hoek van Holland; 73 jaar lid

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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Het in Amstelveen wonende VPW-lid Nazir Paya 
Husseini is als taalheld gekozen om de provincie Noord-
Holland te vertegenwoordigen bij de verkiezing voor de 
TaalHeldenPrijs. 

TaalHeld kun je worden in drie verschillende categorieën. 
De drie categorieën zijn:
• Taalcursist: een (oud)-lees en schrijfcursist en/of 

Taalambassadeur;
• Taalbegeleider: iemand die lees– en schrijfcursisten 

begeleidt;
• Bruggenbouwer: een persoon die door bijzondere 

inzet een geletterde samenleving dichterbij brengt

Behalve de Taalcursist Nazir Paya Husseini uit Amstelveen, is 
als Taalbegeleider Mieke Moen uit Purmerend genomineerd. 
Zij ondersteunt mensen die extra taalondersteuning nodig 
hebben, ze begeleidt cliënten die logopedische zorg 
ontvangen maar ook kinderen die de Nederlandse taal niet 
als moedertaal hebben. In de categorie Bruggenbouwers 
is een samenwerkingsverband van 
gezondheidsprofessionals gericht op taal en 
gezondheid genomineerd.
De landelijke verkiezing vindt plaats in januari 
2019 in het bijzijn van prinses Laurentien.
Met de provinciale TaalHeldenPrijs vraagt 
Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor 
de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die 
moeite hebben met lezen, schrijven en/of 
rekenen.
“TaalHelden zijn mensen die zich in het 
bijzonder inzetten voor een beter geletterd 
Nederland. Het zijn de mensen die eruit 
springen: echte doorzetters of mensen die er 
alles aan doen om iemand anders verder te 
helpen”, zegt Geke van Velzen, directeur van 
Stichting Lezen & Schrijven.

Klasgenoot 
In de categorie Taalcursist werd Nazir Paya Husseini uit 
Amstelveen genomineerd door een klasgenoot. Nazir is 
actief in de politiek en werkt er hard aan om zijn Nederlands 
verder te verbeteren en de puntjes op de i zetten.
Nazir is op 10 januari 1958 geboren in Kabul (Afghanistan) 
en heeft daar een Hbo-opleiding afgerond. Hij woont 
sinds 1995 in Nederland en werkt al sinds 1999 bij 
Rijkswaterstaat. De Nederlandse taal bleef lastig voor Nazir, 
zelfs zo dat de VPW hem een aantal jaren geleden heeft 
moeten ondersteunen tijdens een beoordelingstraject. 
Door zijn vasthoudendheid en positieve houding heeft 
Nazir dit traject tot een goed einde gebracht. Wel besloot 

Nazir mede op verzoek van zijn 
werkgever en op uitdrukkelijk advies 
van de VPW om opnieuw te gaan 
werken aan zijn Nederlandse taal in 
woord en geschrift.
En zie hier het fantastische resultaat! 
Nazir is in de categorie Taalcursisten 
gekozen tot de TaalHeld 2018 van 
Noord-Holland en gaat zijn provincie 
vertegenwoordigen bij de landelijke 
verkiezing.
Een resultaat waar hij heel erg trots 
op kan zijn.

22 genomineerden
In totaal werden in de provincie 
Noord-Holland 22 TaalHelden 
genomineerd. Alle genomineerde 
TaalHelden ontvingen een lintje en een 
roos en de drie vertegenwoordigers 
die meedingen tijdens de landelijke 
verkiezing kregen een officieel 

certificaat en bos bloemen, wegens hun inzet voor taal. 
“Uiteindelijk zijn alle genomineerden ‘helden’, vanwege de 
ontwikkeling die zij doormaken of die zij anderen helpen 
doormaken”,  zegt Geke van Velzen.

Bron: Amstelveenblog.nl  (Johan Th. Bos)

VPW-lid verkozen tot Taalheld 2018
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Alles waarvoor de bond opgericht is, 
staat nu op losse schroeven.

Maurice Limmen, vertrekkend voorzitter CNV Werknemers, 
is van mening dat werknemers, maar ook de bonden 
aan macht verliezen. Door flexibilisering, zegt de 
vakbondsvoorzitter, en door de politiek.
Hij heeft de hoop nog helemaal niet opgegeven, maar de 
analyse van Maurice Limmen is somber. Hij werkt achttien 
jaar voor vakcentrale CNV en maakte niet eerder mee 
dat het economisch zo goed gaat, en met de positie van 
werknemers zo slecht.
Al bijna vijf jaar zet Limmen (46) zich in om als voorzitter 
van de CNV de macht van werknemers te vergroten. Nu 
hij zijn vertrek heeft aangekondigd, moet hij concluderen 
dat het tegengestelde is gebeurd. Bedrijven zijn machtiger 
geworden, werkenden hebben steeds minder te vertellen. 
„Niet alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt”, 
zegt Limmen. „Hoogopgeleiden ervaren precies dezelfde 
verzwakking van hun positie.”

Maurice Limmen (1972) studeerde rechten aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij enkele 
jaren als jurist arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
In 2000 werd hij landelijk bestuurder bij CNV Dienstenbond, 
verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging in 
ICT- en uitzendbranche. Hij was vanaf 2010 vicevoorzitter 
van de vakcentrale CNV, en vanaf 2014 voorzitter.
Van 2002 tot 2010 was Limmen tevens lid van de 

Amsterdamse gemeenteraad namens het CDA, de laatste 
jaren als fractievoorzitter.
De tekenen van dat machtsverlies ziet Limmen overal. 
„Veel leden willen niet meer voor ons op de foto omdat 
ze een flex contract hebben en geen risico durven lopen.” 
Zelfs de positie van consultants in de ICT, waar werkgevers 
staan te springen om personeel, ziet hij verzwakken. „Met 
de kennis van 2010 ben je in 2014 alweer overbodig. Dát 
is het probleem: werkgevers investeren minder in scholing 
van flexwerkers.”
Het machtsverlies werkt door in het polderoverleg. Sinds 
2013 is het vakbonden en werkgevers niet meer gelukt een 
groot akkoord te sluiten. „Het kernidee van de polder was 
altijd: we hebben elkaar nodig. Maar wat nou als één van 
de partijen denkt: ik weet niet of ik die ander nog nodig 
heb? De arbeidsmarkt werkt nu al zoals werkgevers willen, 
en de politiek heeft hen daarbij geholpen. Niet alleen de 
rechterkant van het politieke spectrum zat volkomen fout 
in de flexdiscussie, ook de linkerkant vond ‘flex’ hip.”
Vorig jaar liep belangrijk overleg over de arbeidsmarkt 
stuk. Werkgevers en bonden onderhandelen nog over een 
nieuw pensioenstelsel, maar betrokkenen zijn na vier jaar 
slepende onderhandelingen erg somberder over de kans 
op een akkoord. Ze hebben al veel deadlines gemist, de 
laatste was Prinsjesdag.

Limmen blijft nog aan tot 1 december. Dan begint hij 
als voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In het 
pensioenoverleg heeft hij zich direct laten vervangen. „Ik 
hoorde vorige week al: ah, daar heb je de voorzitter van 
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de hogescholen. Je bent meteen minder effectief als je 
je vertrek hebt aangekondigd.”

Waarom komen mensen niet naar de vakbond 
als het zo slecht met ze gaat?
„Door de flexibilisering. Als je bang bent om voor jezelf 
op te komen, is het moeilijker om je mening te geven 
of lid te worden van een vakbond. Je kan zo op straat 
staan. Daarom vind ik het zo schadelijk. Nederland 
heeft een traditie van mondige mensen. Wij staan niet 
strak in het gelid als de baas wat roept. Dat is onze 
kracht.”
Vakbonden krijgen het verwijt dat ze er vooral voor 
oude mannen zijn.
„Als mensen ons dat verwijten, word ik heel kwaad. Wat 
mij betreft, mag er een camera bovenop al ons interne overleg: daar zie je hoe wij rekening houden met alle belangen, 
ook die van jongeren. Jonge mensen krijgen niet meer van huis uit mee waar een vakbond voor nodig is. Wij gaan nu 
langs scholen om dat uit te leggen.”

Zal het ooit nog lukken meer leden te werven?
„Ik zeg het met weinig vreugde, maar het gaat nu zo slecht met de bescherming van werknemers dat er steeds meer 
redenen komen voor mensen om lid te worden van een bond. Alles waar wij 120 jaar geleden voor zijn opgericht, staat 
nu op losse schroeven. Het vangnet bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag, een veilige werkplek... Alles!
Alles staat op de helling. Als ik dat zie, denk ik: de vakbeweging wacht een glorieuze toekomst. Ik hoop alleen dat het 
niet zo ver hoeft te komen.”

Wat zouden de gevolgen zijn?
„Instabiliteit, onzekerheid. De huisvader die niet weet of hij morgen nog een baan heeft. Nu al stellen vrouwen kinderen 
krijgen uit omdat ze geen vast contract hebben.”

Wat moet er nu gebeuren?
„Flexibilisering is geen natuurwet. De politiek kan andere keuzes maken. Maak flexwerk echt duurder. Verplicht ZZP’ers 
zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Verklein belastingvoordelen voor ZZP’ers. Dit kabinet doet het allemaal niet.”

Het kabinet maakt flex wel duurder.
„Een heel klein beetje. Maar ZZP’ers blijven goedkoper dan werknemers en het kabinet deelt geen boetes uit voor 
schijnconstructies met ZZP’ers. Dan geef je een vrijbrief. Dat trekt de hele arbeidsmarkt uit balans. En dan wordt het 
ook nog makkelijker om mensen te ontslaan. Dan weet je: dit kabinet voert echt een rechts beleid.”

Het kabinet denkt: door een soepeler ontslag geven werkgevers sneller een vast contract.
„Een onzinnige redenering uit werkgeversland die politiek breed is aangeslagen. Totale kul: dan zou géén 
ontslagbescherming perfect zijn, want dan heeft iedereen een vast contract.”

Hoe kan het dat de lonen niet stijgen ondanks de personeelstekorten?
„Dat kun je een kind uitleggen. Er is nu een Europees reservoir met werknemers! Er zijn genoeg landen in Oost- en 
Zuid-Europa waar de werkloosheid hoog is. Die mensen komen hiernaartoe om te werken.”

Komt er nog een pensioenakkoord?
„We zitten in een wat luwere fase van de onderhandelingen. Iedereen beraadt zich op de vraag: hoe nu verder? Maar 
mijn ervaring is dat je niet te snel moet zeggen dat het niks meer wordt. Het kan zomaar weer veranderen. „Het gaat 
natuurlijk wel ergens om. Vooral ónze achterban dreigt erop achteruit te gaan als de plannen van het kabinet doorgaan. 
Ik heb het over werknemers die ergens in de veertig zijn en gedurende hun loopbaan meer zijn gaan verdienen. Zij 
hebben relatief veel premie ingelegd en krijgen straks minder terug. Het is voor ons heel belangrijk dat zij compensatie
krijgen.”

Wil CNV wel een nieuw pensioen?
„Ja, wij willen dat de beleggingswinsten van pensioenfondsen niet meer eindeloos in buffers worden gestopt, maar 
direct gebruikt kunnen worden om de Pensioenen te verhogen. Nu dreigt er gekort te worden terwijl economisch de zon 
schijnt. Dat is moeilijk te verkopen. Maar je moet dan ook de andere kant van het verhaal vertellen: het nieuwe pensioen 
zal meer fluctueren, dus het kan ook sneller dalen.”
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Mee varen met het Prinsenjacht “Piet Hein”

Je maakt het niet dagelijks mee, een telefoontje van de gezagvoerder van de Piet Hein die aan onze redactrice vraagt of zij 
en haar echtgenoot mee willen varen. Medio september kwam dit verzoek bij ons binnen en Mirjam en Geert van Dijk hebben 
met veel plezier gebruik gemaakt van dit aanbod.
Helaas regende het uitgerekend op de dag dat zij met de Piet Hein mee voeren, maar al met al was het een mooie en 
interessante tocht.

De Piet Hein als huwelijksgeschenk
De Piet Hein, ooit  als Nationale Huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk aangeboden aan  H.K.H. Prinses Juliana 
en Z.K.H. Prins Bernhard. 
Na de bekendmaking van de verloving in september 1936, werd het Algemeen Comité tot aanbieding van het nationaal 
huwelijksgeschenk opgericht. Dit Comité zamelde over het gehele land geld in voor een jacht en verbeteringen aan 
Paleis Soestdijk en de inrichting daarvan. 
Een Technische  Commissie werd belast met de bouw van het Prinselijk jacht. De wensen van Prinses Juliana en Prins 
Bernhard gingen uit naar een motorjacht geschikt voor de Nederlandse binnenwateren.
 
Op 25 maart 1937 vond de kiellegging plaats, 14 augustus werd het schip te water gelaten en op 28 augustus 1937 
werd het schip overgedragen aan het Prinselijk paar. 
In de periode 1937-1940 is het Prinsenjacht intensief gebruikt. Vrijwel geen buitenlands staatshoofd verliet ons land 
zonder een tocht met de Piet Hein te hebben gemaakt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schip geconfisqueerd door de Duitsers. Na de capitulatie werd het schip in 
slechte staat teruggevonden in Hamburg.

In de periode na 1945 werd het schip, na een zeer uitgebreide restauratie, door de Koninklijke familie wederom in de 
vaart gebracht en is het schip als privébezit en voor officiële gelegenheden veelvuldig gebruikt.
In 1953 is het schip ook ingezet als evacuatieschip tijdens de watersnoodramp.
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In 1979 werd duidelijk dat Prinses Juliana en Prins Bernhard het schip wilden afstaan aan een op te richten stichting 
met als doel het schip een ideële en museale bestemming te geven.
In 1980 kreeg het Koninklijk jacht voor de laatste keer een grote onderhoudsbeurt te Den Helder en werd het schip in 
december 1980 overgevaren naar Rotterdam. Op 17 december 1980 gingen Prinses Juliana en Prins Bernhard bij de 
Rotterdamse Parksluizen voor de laatste keer aan boord van hun jacht voor een korte vaartocht naar de Coolhaven. Het 

motorjacht heeft in 1985-1990 een zeer grondige en complete 
“overhaul” ondergaan waaronder twee onderhoudsperiodes 
op de wal. Het voormalig Koninklijk Jacht begon daarna aan 
haar tweede leven.

De Stichting “Piet Hein”
Het voormalig Koninklijke jacht is eigendom van en wordt 
beheerd door de Stichting “Piet Hein”.
De Stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit 
8 leden.
De “Piet Hein” wordt gevaren en onderhouden door de 
vrijwilligers. Er zijn gezagvoerders, waaronder ons VPW lid 
Matthijs Mookhoek, 
Zonder de gezagvoerders, scheepswerktuigkundigen en 
bemanning zou het operationeel houden van dit varend 
Nationaal Maritiem Erfgoed niet mogelijk zijn. 

De hoofddoelstelling is de “Piet Hein” als varend Nationaal 
Maritiem Erfgoed zoveel mogelijk in haar originele staat te 
houden. Het jacht is daarmee zeer onderhoudsintensief en 
kost dan ook de nodige inspanningen.

Dankzij de  inzet en enthousiasme van de vrijwilligers slaagt 
de Stichting er in deze hoofddoelstelling waar te maken. 
Voor een belangrijk deel wordt het in stand houden van 
het schip mogelijk gemaakt door de “Vrienden van de Piet 
Hein” en “Sponsors”. Zonder deze ondersteuning van het 
bedrijfsleven, particulieren en instellingen zou het in de vaart 
houden van het jacht niet mogelijk zijn. De Stichting heeft 
geen winstoogmerk en krijgt geen subsidie van de overheid.

Ontwerp: Technisch Bureau H.W. de Voogt, Haarlem

Bouwjaar: 1937

Werf: De Vries Lentsch jr., Amsterdam

Lengte: 31 meter

Breedte: 5.50 meter

Diepgang: 1.54 meter

Doorvaarhoogte: 6.40 meter

Gewicht: 138 ton

Motoren: Twee DAF Dieselmotoren; Type DK 1160M van 210 PK elk

Hoofdgenerator: Mitsubishi vier cylinder, type 4DQ, 20 KVA, 6-12-110 volt gelijkstroom en 220/380 volt 
wisselstroom.

Bunkervoorraad: 3800 liter olie en 3500 liter water

Constructie: Geheel geklonken

Interieur: Ir. S. van Ravesteyn/Koninklijke Nederlandse Meubelfabriek H.P. Mutters & Zn 

Voortstuwing: Dubbelschroefs, dubbel roer
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Kort verslag van Mirjam van Dijk:

“Afgelopen week zijn Geert en ik aan boord geweest bij de Piet 
Hein. We werden enthousiast ontvangen door Matthijs Mookhoek 
en kregen een uitgebreide rondleiding door het schip.

De Piet Hein wordt bevaren en onderhouden door een groep 
vrijwilligers van ± 30 personen. Hoofdzakelijk organiseren zij 
dagtochten voor kankerpatiënten vanuit de Stichting Vaarkracht. 
De bemanning bestaat uit 5 personen. Matthijs is sinds 2015 met 
pensioen, maar nog altijd betrokken bij de VPW. Hij is sinds hij 
gepensioneerd is (nu drieënhalf jaar) gezagvoerder op de Piet 
Hein.

Ze varen doorgaans rondom Rotterdam, maar een maal per jaar 
verblijft hij 12 dagen aan boord en gaat de Piet Hein op ‘lange 
trip’. Deze keer van Rotterdam naar Roermond en terug en dus 
waren ze bij ons in de buurt.
Matthijs is ook actief in de buurtpreventie en maakt graag lange
fietstochten van meer dan 100 km per dag.”
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OR-artikelen
Mogen tijdens een or-vergadering de afwezige leden ook telefonisch of per e-mail hun mening geven en stemmen over een 
besluit?

In het reglement zal ongetwijfeld ook iets staan over hoeveel mensen er minimaal in een vergadering aanwezig moeten 
zijn om te kunnen vergaderen. En daarnaast zal er ook een zinsnede zijn opgenomen ten aanzien van de besluitvorming 
in de or-vergadering.
Bij de meeste ondernemingsraden moet de helft plus één van het aantal or-leden aanwezig zijn, om van een rechtsgeldige 
vergadering te kunnen spreken. Wordt aan die eis voldaan, dan kan de or in die vergadering ook een rechtsgeldig besluit 
nemen. Het gaat er dus om dat de or-leden fysiek in de vergadering aanwezig zijn. En meestal geldt dan ook dat bij 
meerderheid (de helft plus één) besloten wordt.
Als er verder niets in jullie reglement geregeld is over stemmen bij volmacht, per telefoon of e-mail, dan is dit niet 
toegestaan.

Ook vanuit praktisch oogpunt niet aan te raden
Ook vanuit praktisch oogpunt is het niet aan te raden om dit toe te staan. De afwezigen kennen immers niet de 
inhoud van de discussie en de argumenten voor en tegen. Zij hebben de gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming niet 
meegemaakt. Als je hen desondanks laat meestemmen, neem je het risico de kwaliteit van het besluit te verminderen.
Is het voor or-leden soms niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in een vergadering, dan kun je regelen dat zij via een 
Skypeverbinding of videoconferentie toch aan de vergadering en de besluitvorming kunnen deelnemen in de toekomst. 
Je zult dat dan wel in jullie reglement moeten vermelden.

Fysieke aanwezigheid bij OR-vergadering.

Bij ons laatste bezoek aan een dierentuin liep er een tijdje 
een vreemde jongeman met ons mee die overal uitleg bij 
gaf of commentaar op had. Hij deed alsof hij precies wist 
hoe dieren leefden, want hij had een ‘boek erover gelezen’ 
of ‘hij wist er gewoon veel van’. Hoe je de persoon ook 
negeerde, hij bleef om ons heen cirkelen en ongevraagd 
uitleg geven.

Jij kent die types misschien zelf ook wel. Betweters heb 
je namelijk overal, ook op de werkvloer. Hoe ga je er het 
beste mee om? Volgens coach Nelly de Jong zijn er twee 
soorten betweters. Zij die echt ergens veel van weten en 
zij die doen alsof ze ergens veel van weten. Beide typen 
hebben gemeen dat ze beter kunnen zenden dan luisteren.

Onwetendheid
Volgens De Jong komt betweterigheid voort uit een 
onzekerheid en proberen ze hun onwetendheid over iets 
te maskeren. Die onzekerheid is ook de zwakke plek van 
de betweter. Wat daarom in ieder geval werkt, is om met 
de betweter mee te praten. Als de betweter voortdurend 
advies blijft geven of probeert om een betere manier te 
laten zien hoe je iets moet doen, reageer dan gewoon met 
een respectvol: “Bedankt voor de suggestie” of zoiets.
Betweters genieten ervan als ze geprezen worden, beweert 
De Jong. Door hen te geven wat ze nodig hebben, namelijk 
erkenning dat ze goed en belangrijk zijn, zullen ze eerder 
geneigd zijn om ook te luisteren naar wat jij te vertellen 
hebt.

Compliment
In de meeste gevallen probeert een betweter niet 
opzettelijk om ergerlijk over te komen. Het advies is dan 
ook om de betweter te complimenteren met zijn ideeën en 
zijn inzicht. Luister zo geduldig mogelijk en vul vervolgens 
zijn ideeën aan met die van jou, adviseert coach Nelly de 
Jong. “Spreek een betweter niet tegen, daar kunnen ze 
slecht tegen. Betweters zullen dan keihard de strijd met 
je aangaan.”
Toch kun je ook voor een andere benadering kiezen. Je 
kunt de betweter voorzichtig confronteren met zijn gedrag. 
Wanneer je de confrontatie aangaat met een betweterig 
persoon, dan is het belangrijk om te laten zien hoe diens 
gedrag schadelijk is voor anderen, waaronder jezelf. Dit 
kan bijvoorbeeld met cijfers en feiten.

Waarom?
En zelfs met al deze adviezen, blijft het soms moeilijk om 
met een betweter om te gaan. Probeer je te verplaatsen 
in die persoon zodat je de beweegredenen beter begrijpt. 
Lukt dat niet, kun je geen begrip meer voor de betweter 
opbrengen of loopt de situatie uit de hand, stap dan naar 
de vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker 
binnen je organisatie. Deze objectieve buitenstaander kan 
jou of de betweter in kwestie helpen met inzichten die 
jezelf niet ziet wanneer je er middenin zit.

Bron: PW magazine 

Hoe ga je om met de eeuwige betweter?
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik heb een vraag over onze salarisverhoging (conform de CAO afspraken) die per 1 juli jl is ingegaan 
maar pas in september is uitbetaald. Deze is belast met het bijzonder tarief. Indien deze verhoging 
gewoon op tijd bij het salaris had gezeten, dan had ik daar minder belasting over betaald.
Is dit niet in de CAO afspraken mee genomen?

Antwoord:
Nabetalingen worden altijd belast volgens de tabel bijzondere beloningen voor de loonheffing.
De tabel wordt vastgesteld aan de hand van het vorige jaarloon. Dus indien het jaarloon niet teveel gewijzigd is, zal 
dit hetzelfde tarief zijn, als dat het toegevoegd zou worden aan het loon en er dan loonbelasting over geheven wordt.
Mocht het bijzonder tarief achteraf toch hoger zijn dan de loonbelasting, dan wordt de teveel betaalde belasting het jaar 
erop verrekend met de inkomstenbelasting aangifte.
Op deze manier betaal je uiteindelijk evenveel belasting over de nabetaling, als dat het gelijk met het loon uitbetaald 
zou worden. Om deze reden is hier geen rekening mee gehouden in de CAO onderhandelingen.

Vraag 2:
Bij mij op de locatie is een uitzendkracht werkzaam, die al ruim 25 maanden op dezelfde afdeling werkt en dezelfde 
werkzaamheden uitvoert. Nu lees ik in de nieuwe CAO dat er sprake is van structurele werkzaamheden als de uitzend¬kracht 
meer dan twee jaar aaneengesloten deze zelfde werkzaamheden verricht. Voor structurele werkzaamheden geldt dat deze 
werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een aanstelling als ambtenaar.
Betekent dit dat hij op basis hiervan door de werkgever een vast contract zou moeten krijgen? 

Antwoord:
Indien blijkt dat hetzelfde werk langer als twee 
jaar als tijdelijk wordt aangemerkt, dan is de 
conclusie dat het om structureel werk gaat. Het 
effect van de CAO afspraak is dat het tijdelijk werk 
omgezet wordt in structureel werk. Om deze reden 
wordt een vacature open gesteld. Daar gelden de 
normale spelregels voor. Het betekent dus niet 
dat de uitzendkracht automatisch na twee jaar 
een vast dienstverband krijgt op het werk dat hij 
of zij doet. De desbetreffende uitzendkracht kan 
uiteraard wel solliciteren op deze vacature. 

Vraag 3:
Ik heb een redelijk bedrag gespaard op mijn 
levenslooprekening. De levensloopregeling eindigt 
op 31-12-2021. Nu zie ik dat vanaf 1 januari 2020 
iedere medewerker een Individueel Keuze Budget 
(IKB) krijgt.
Kan ik het opgespaarde bedrag op mijn 
levensloopregeling storten in mijn IKB?

Antwoord:
Nee het is niet mogelijk om jouw levenslooprekening 
om te zetten in een IKB. Het is daarom raadzaam nu 
al na te denken wat je met jouw levenslooptegoed 
wilt doen. De levensloopregeling stopt inderdaad 
op 31 december 2021. Het bedrag dat op deze 
datum op jouw levenslooprekening staat, wordt 
na aftrek van de wettelijke inhoudingen, aan jou 
uitbetaald.

Marianne Wendt
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Interview   
Dhr. F. Bakker - 50 jaar lid

Meneer Bakker (80) woont in Harlingen. Het historische 
stadje aan de Waddenzee. 2 jaar geleden is hij verhuist 
naar een appartement, op de 6de verdieping,  in het 
wooncentrum  “Harlinga”, wegens ziekte van zijn vrouw. 
Het appartement is ruim en van alle gemakken voorzien 
met mooi uitzicht. Meneer was haar persoonlijke mantel-
zorger en stond altijd voor haar klaar. Toen het lopen niet 
meer goed ging kocht hij een scootmobiel. Mevrouw vond 
het in het begin heel spannend om daarmee te rijden. 
Later werd het een dankbaar vervoermiddel. Helaas is zij 
dit jaar overleden. 
Gelukkig heeft meneer veel afleiding van zijn hond, die 
prinsheerlijk op schoot ligt. “Als pup is Mischa in huis geko-
men en wij hadden gelijk een klick,” zegt hij vrolijk.  “Ja ze 
is een beetje eigenzinnig en soms hebben we ruzie,” zijn 
ogen twinkelen als hij dit zegt, dus het zal wel meevallen.

RWS
Meneer Bakker is begonnen als dieselmonteur en heeft 
3 jaar gewerkt op verschillende vissersschepen. Daarna 
5 jaar kustvaart bij de SSM (scheepvaart en steenkolen 
maatschappij), in het begin als deksman en later als ma-
chinist. Toen kreeg hij kennis aan zijn vrouw en ruilde het 
ruime sop in voor een baan aan de wal. Bij Rijkwaterstaat 
dienstkring Harlingen, voer hij op het betonningsvaartuig 
de “Texelstroom”. “Daar heb ik een prachtig mooi leven 
gehad,” zegt hij glunderend.  Het vaargebied strekte zich 
uit van Kornwerderzand,  Vlieland, Terschelling buiten en 
Ameland. “Wij werkten op eigen initiatief en op informatie 
die van loodsen kwam. Ook het onderhoud van de ket-
tingen en tonnen werd door ons uitgevoerd.” Later werd 
de vloot uitgebreid met nieuwe boten en heeft hij als ge-
zagvoerder gevaren op het nieuwe betonningsvaartuig de 
“Vliestroom”. Door reorganisaties binnen Rijkswaterstaat 

werd  het werk minder prettig. 
Er was weinig overleg en veel 
zaken werden opgelegd. Op de 
leeftijd van 55 jaar, na 33 jaar 
trouwe dienst kon hij met de wel-
verdiende FLO. 
Hij heeft 2 zoons en 7 kleinkinderen. Een 
dochtertje is helaas jong gestorven. “Ze zou nu 54 jaar zijn 
geweest”,  de kleinkinderen komen regelmatig op bezoek. 
Trots vertelt hij over zijn zoons, “die het goed doen”. Een 
vriend van zijn zoon heeft een miniatuur ton gemaakt, die 
heeft hij voor zijn verjaardag gekregen. Deze staat promi-
nent in de kamer. 

Hobby’s: Kamperen
Jaren heeft het echtpaar een seizoen plek gehad 
op een camping in Gasselte. Deze camping werd 
echter gesloten en hebben ze de “vaste plek” 
ingeruild voor de toercaravan. Ze kampeerden 
enkel in de Benelux omdat zijn vrouw niet naar 
andere landen wilde. “en wat je vrouw zegt moet 
je doen” zegt hij vrolijk.  In het wooncentrum is 
een gezelschapsruimte waar de bewoners kun-
nen koffie drinken en een kaartje leggen. Het 
liefst is hij in zijn eigen woning en surft graag 
op de digitale snelweg. Vanwege een gehoor-
beschadiging heeft hij moeite om in grote ge-
zelschappen iedereen te verstaan. In de woning 
ligt een ringleiding dus tv kijken gaat prima en 
wandelen met Mischa is een dagelijks bezigheid. 
“Ik verveel me nooit” .
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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2018 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang. 
Een groot aantal leden maakt al jaren gebruik van de belastinghulp die de VPW via het Ambtenarencentrum aan haar 
leden aanbiedt. Ook dit jaar kunt u gebruik maken van deze uitstekende service.
De eigen bijdrage is € 20,- per lid, voor max. 2 aangifteformulieren, namelijk van uzelf en uw partner.

Aanmeldingsprocedure.
U vult de onderstaande bon in, bij voorkeur mét emailadres en stuurt of mailt (info@vpwnet.nl) de bon zo snel mogelijk 
op naar de VPW in Amersfoort.
Vervolgens ontvangt u van ons een betalingsverzoek á € 20,-. Zodra dit bedrag bij ons binnen is, zal de VPW ervoor 
zorgen dat uw aanmeldingsformulier bij de belastingconsulenten terechtkomt.
Van de belastingconsulenten ontvangt u een uitnodiging, waarin vermeld de locatie, de datum, het tijdstip en de 
financiële bescheiden die u mee dient te nemen naar uw afspraak voor het invullen van uw belastingaangifte.
Als u een e-mailadres invult, ontvangt u de uitnodiging per mail. Deze aanmeldingen gaan sneller en de afhandeling is 
voor de VPW goedkoper!!!!

De consulenten bieden ook hulp wanneer er na het invullen en verwerken van uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over het belastingjaar 2018 en eventueel 
voorgaande jaren (max. 2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 4 februari 2019 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Snouckaertlaan 32, 3811 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 4 februari 2019 binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat ze worden 
ingepland. Deze zullen zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld.

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

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………............................................................................................………… (M/V)
Straat + huisnummer: .............. ……………..............................................................................……………….
Postcode + woonplaats: ........... ……………...............................................................................……………….
E-mail-adres:…………………………………………............................……………………………………..............…………………..
Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….....................…...………
Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………...........…..……….….
Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……..................………..……………..……..…..….
Op welke werkdagen tussen 18 februari en 12 april 2019 bent u echt verhinderd?
...............................................................................................................................................….……….
...............................................................................................................................................….……….

Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 Den Helder   Rotterdam    Doorn   Apeldoorn
 Vlissingen   Eindhoven/Oirschot  Enschede   ’t Harde
 Amsterdam   Breda    Den Haag   Havelte
 Venlo   Den Bosch     Leeuwarden  Ermelo
 Amersfoort   Ede-Harskamp   Assen   Terneuzen
 Nijmegen   Weert    Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Bergen op Zoom   Oestgeest



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


