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8 Vaarkracht met de Piet Hein

Zomer 2019, na een zeer warme tropische periode 
in geheel Europa zit ik nu mijn voorwoord te typen. 
De temperatuurrecords worden bijna dagelijks 
gebroken met weer hogere waarden. Meer dan 40 
graden is het geweest en heel Nederland lag te puffen van 
de warmte.
Niet alleen worden temperatuurrecords gebroken. Ook de 
aandelenbeurs heeft haar hoogste punt bereikt sinds meer dan 10 
jaar.
En tenslotte is er recent een pensioenakkoord gesloten waardoor 
de pensioenfondsen wat meer ruimte kregen om aan hun financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen. Ook de AOW-leeftijd zal niet worden 
verhoogd gedurende 2020 en 2021 en staat gedurende die periode 
vast op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Ook de aanpassing van 
de AOW-leeftijd aan de levensverwachting is gewijzigd.
Goed nieuws zou je zeggen maar helaas. Kort na het pensioenakkoord 
en ondanks de zeer goede beleggingsresultaten is aangekondigd 
dat er een reële kans is dat de pensioenen op termijn worden 
verlaagd. Reden hiervoor is de teruglopende dekkingsgraad van 
de pensioenfondsen als gevolg van de historisch lage rente op de 
kapitaalmarkt. 
Hier worden we natuurlijk niet blij van. De gepensioneerden in de 
eerste plaats omdat het langdurig ontbreken van indexatie voor hen 
inmiddels  tot een inkomensachterstand van meer dan 15% heeft 
geleid. Voor de duidelijkheid moet ook vastgesteld worden dat deze 
achterstand ook voor de niet gepensioneerden zijn ontstaan maar zij 
zullen de effecten mogelijk pas ervaren na hun pensionering.

Ook de salarisontwikkeling blijkt inmiddels niet meer voldoende om 
gelijke tred te houden met de kosten. Zoals ik in een eerder voorwoord 
al vermoedde, blijken de veronderstelde positieve effecten die beloofd 
waren door onze minister president niet waar gemaakt. Slechte zaak 
en niet goed voor de geloofwaardigheid van deze minister president. 
De oproep van deze minister president aan het bedrijfsleven om de 
salarissen te verhogen om dit probleem op te lossen is bijzonder  
omdat juist hij de belastingen heeft verhoogd en de salarissen van 
het rijkspersoneel niet in dezelfde mate heeft verhoogd als  in het 
bedrijfsleven. 
Er is dus nog werk aan de winkel voor de vakbonden om dit op te 
lossen.

Zoals u in deze uitgave van het VPW-nieuws kunt lezen, zijn we 
verhuisd naar een andere  locatie. 
Ik ben daar blij mee en vindt het geweldig dat we er toch weer in 
geslaagd zijn om onze kantoororganisatie te optimaliseren en tevens 
op de kosten te kunnen besparen. 

Reeds eerder heeft u kunnen lezen dat de Wet normalisatie 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt met ingang van 1 
januari 2020. Inmiddels is de huidige regelgeving technisch omgezet 
in overeenstemming met de Wnra en omschreven in een nieuwe 
CAO.  Voor de duidelijkheid merk ik op dat deze CAO geen feitelijke 
wijzigingen bevat ten opzichte van de huidige arbeidsvoorwaarden die 
nu van kracht zijn tot juli 2020. Uiteraard zullen de Rijksvakbonden 
de voorbereiding voor een nieuwe CAO tijdig starten en de leden hier 
in betrekken.

Tenslotte wens ik u een plezierige voortzetting van deze prachtige 
zomer.
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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.

Kantoor VPW
Ariane 20A (kamer 13), 3824 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 Frank Bosman samen met AC-bestuurder 
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd 
Overleg. 
Plaatsvervangend lid: Nol van Lith.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
21 april 2020 - 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
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Richard Goudriaan
Secretaris
Platform SOR

Hans van den Aker
Penningmeester

Frank Bosman
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Teun Gutteling
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Het kantoor van VPW is verhuisd!!!
Op de volgende pagina van dit blad staan 
foto’s van de verhuizing en de nieuwe 
kantoorruimte. 
Het nieuwe adres is:  
Ariane 20A, 3824 MB Amersfoort.
De overige communicatie met de VPW blijft ongewijzigd:
Telefoon: 033-4650691         
E-mail: info@vpwnet.nl

Bereikbaarheid van het VPW-kantoor
Het is altijd prettig als leden hun vragen zoveel mogelijk  per mail stellen: 
info@vpwnet.nl
Dat geldt zeker in de vakantieperiode, omdat het kantoor dan minder frequent 
bezet is. 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.

E-mailadres!!!
Zorg dat de VPW een privé-emailadres van je heeft. Dit is belangrijk voor 
de ledenraadpleging die de VPW in september gaat houden over de CAO-
onderdelen Roosterstatuut en Hervorming van het Verbod op Nachtarbeid.

Digitale verzending van het VPW-nieuws.
We willen digitale verzending echt onder de aandacht blijven brengen. Het scheelt papier, dus het milieu, maar ook 
portokosten!!! Dus: 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 het VPW-nieuws in pdf toe.
Geef in je mailtje wel even aan naar welk (privé)  e-mailadres we je moeten mailen?

Volg VPW via www.vpwnet.nl
Algemene informatie en achtergrondberichten proberen we in het VPW-nieuws te publiceren, maar als het om de 
actualiteit gaat, publiceren we het nieuws op de website. Hou dus de website van de VPW in de gaten. Dat gaat het 
gemakkelijkste door je te abonneren. 

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen 2e kwartaal 2019

Nieuwe leden
Mw. S.M.E. de Smet  - PPO
Dhr. E.P.C. Verbiest  - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. H. van der Veen  - Laren (NH)
Dhr. S. Dalmeijer  - Rhoon
Dhr. J.M. Lucius   - Heeswijk-Dinther
Dhr. T.P. Ridder   - Graft (De Rijp)

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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VPW-kantoor verhuisd!

Op 26 juni jl. is het kantoor van de VPW van een oud pand in het centrum van Amersfoort verhuisd naar een 
kantoorpand in de nieuwbouw in Amersfoort Noord.
Er waren verschillende redenen voor deze verhuizing: de belangrijkste reden voor het vertrek uit de Snouckaertlaan 
was dat er op de benedenverdieping van het pand waarin ons kantoor zat een grote coffeeshop zou komen. De 
verbouwing daartoe is inmiddels in volle gang. Horen en zien vergaat je van de herrie en het stof, dus het is goed 
dat we op tijd vertrokken zijn. In het oude pand hadden we een vergaderruimte voor ons zelf, die we maar een of 
twee keer per maand gebruikten. We hebben nu een gedeelde vergaderruimte, wat veel efficiënter is. In het nieuwe 
pand delen we ook de grote keuken, een mooie ruime kantine en de toiletten, wat een enorme kostenbesparing 
oplevert. Bovendien regelt de verhuurder in het nieuwe pand alle facilitaire diensten, dus wij hebben geen kosten 
voor en omkijken naar gas, water, elektra, onderhoud, schoonmaak en afval.
In één woord: heerlijk! De verhuizing stond dus vast!

Maar nadat het besluit tot deze verhuizing genomen was, moest het ook nog uitgevoerd worden. Er was heel wat 
uit te zoeken, weg te gooien, in te pakken en uiteindelijk op 26 juni te verhuizen. In de week van de verhuizing was 
het flink warm, dus er zijn heel wat zweetdruppeltjes gevallen, maar het verliep zeer voorspoedig. In het nieuwe 
pand is klimaatbeheersing en dat lijkt een luxe, maar is bij temperaturen van 35 tot 40 graden echt fantastisch. 
Inmiddels zijn we meer dan een maand verder en voelt dit nieuwe kantoor al heel vertrouwd.
Op deze pagina een impressie van de verhuizing en de nieuwe kantoorruimte.

Het nieuwe kantoor van 
de VPW is te vinden op:
Ariane 20A (kamer 13)
3824 MB  Amersfoort

De verhuizing:

Het nieuwe kantoor:
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Het kabinet heeft 12 juni jl. samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord 
gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om er 
voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Deze afspraken zijn hard nodig. De arbeidsmarkt verandert en de afgelopen tien jaar zijn mensen hun manier van 
werken en leven steeds flexibeler in gaan delen. Maar het pensioenstelsel is in de kern hetzelfde gebleven. Met 
dit principeakkoord wordt de Nederlandse oudedagsvoorziening gemoderniseerd en komt er tegelijkertijd na lange 
discussies, nu duidelijkheid over de AOW-leeftijd.

Wat gaat er gebeuren?
• Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die de 

mensen inleggen
• Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede tijden en sneller 

verlagen in slechte tijden.
• De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
• Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
• De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen.
• Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
• ZZP’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders (waaronder ABP) gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Er 
wordt zo snel mogelijk gestart met het wetgevende proces voor de afspraken over de AOW-leeftijd voor de komende 
jaren zodat die wijzigingen op 1 januari 2020 ingaan. Elders in dit blad treft u een tabel aan met de AOW-leeftijden in 
de toekomst. Het nieuwe pensioenstelsel moet 2 jaar later, dus 1 januari 2022 ingaan.

Pensioenstelsel wordt moderner en persoonlijker
De doorsneesystematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw ongeacht de leeftijd, 
wordt afgeschaft.
De premies van de jongere werkenden kunnen langer worden belegd en leveren daardoor meer op. De premies van 
oudere werknemers  renderen korter, maar toch levert deze inleg eenzelfde pensioenopbouw op. Dat kan knellen 
wanneer mensen vaak van baan en contractvorm wisselen, en dus van pensioenfonds. Soms zijn ze ook tijdelijk geen 
deelnemer van een pensioenfonds.

Evenwichtig pensioenstelsel - AOW-leeftijd stijgt langzamer
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Bij al die wisselingen kunnen mensen onbewust voor- of juist 
nadelen ondervinden in de opbouw van hun pensioen. Om 
dat in de toekomst te voorkomen, zal de pensioenopbouw 
beter aansluiten bij de ingelegde premies. Daardoor wordt 
de pensioenopbouw persoonlijker en transparanter.
Dat past beter bij de moderne arbeidsmarkt en biedt meer 
keuzemogelijkheden en maatwerk.
Omdat de afschaffing van de doorsneesystematiek 
gevolgen heeft voor de huidige deelnemers van 
pensioenfondsen en -verzekeraars, gaan het kabinet en 
sociale partners maatregelen uitwerken om hen op een 
evenwichtige manier te compenseren.
Pensioenen worden sneller aangepast aan de economische 
situatie. Daardoor kunnen ze sneller worden verhoogd 
wanneer het economisch goed gaat. Dat betekent ook 
dat pensioenen sneller kunnen worden verlaagd als 
het tegenzit. Dat komt doordat er is afgesproken dat 
pensioenfondsen de pensioenen kunnen verhogen bij een 
dekkingsgraad hoger dan 100% en verlagen als zij onder
die dekkingsgraad zitten. Nu moeten pensioenen worden 
gekort als een pensioenfonds een dekkingsgraad van 
minder dan 90% heeft en is indexering pas aan de 
orde bij 110%. Vooruitlopend op de overgang naar een 
nieuwe contract worden de huidige kortingsregels tijdelijk 
aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn 
te verkleinen.

Gezond en werkend de AOW-leeftijd bereiken
Zoveel mogelijk mensen moeten gezond en fit hun 
pensioenleeftijd kunnen bereiken. Dat is niet slechts een 
kwestie van fatsoen. Het is ook nodig om het sociale stelsel 
betaalbaar te houden en om voldoende werkende mensen 
te behouden die samen Nederland draaiende houden. 
Het kabinet investeert daarom 800 miljoen euro tussen 
2021 en 2025, en structureel 10 miljoen euro per jaar, in 
duurzame inzetbaarheid en scholing. Doel is dat mensen 
hun werk fysiek goed kunnen blijven doen en dat ze de 
vaardigheden houden om aan het werk te blijven op de 
arbeidsmarkt.

Niet alle oudere werkenden voelen zich op dit 
moment in staat om de AOW-leeftijd op gezonde 
wijze te bereiken. De AOW-leeftijd is de afgelopen 
jaren snel gestegen en daarbij is niet altijd voldoende 
aandacht geweest voor duurzame inzetbaarheid. 
Daarom heeft het kabinet besloten dat de AOW-
leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen. 
De AOW-leeftijd wordt twee jaar vastgezet op 66 
jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd 
door naar 67 jaar in 2024.

Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet meer met 1 
jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar met 
8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld 
aan de levensverwachting maar in mindere mate.

Toch blijft dit voor sommige mensen met zware 
beroepen een flinke dobber. Als gezond doorwerken 
echt niet meer mogelijk is, moeten zij de keuze 
hebben om eerder te stoppen met werken. Daarom 
worden de bestaande mogelijkheid om te sparen 
voor verlof verruimd. Ook komt er tijdelijk meer 

ruimte om eerder te stoppen met werken. Werknemers 
en werkgevers kunnen onderling afspreken dat een 
werknemer tot drie jaar eerder met pensioen gaat. De 
werkgever kan dan het inkomen van de werknemer helpen 
overbruggen tot de AOW-leeftijd is bereikt, terwijl de 
werknemer deels kan putten uit zijn pensioen. Wel blijft 
het financieel aantrekkelijker voor zowel werkgevers en 
werknemers om door te werken.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht tegen 
het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandige 
ondernemers. Daarmee zijn straks alle werkenden 
beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 
Deze maatregel past in het bredere streven van het kabinet 
om toe te werken naar een situatie waarin niet instituties 
en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt 
aangeboden maar de aard van het werk dat gedaan 
moet worden. Met een ver-plichte verzekering wordt ook 
afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving 
verminderd. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd 
om in overleg met zeifstandigenorganisaties voor de 
zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor 
deze verzekering. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheid 
voor uitzonderingen, bijvoorbeeld als er al beter passende 
arrangementen bestaan, zoals bijvoorbeeld in de agrarische 
sector.

Bedrag opnemen bij pensionering
Tot slot wil het kabinet, in lijn met het gepubliceerde 
ontwerpadvies van de SER, mensen meer flexibiliteit 
bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom krijgt 
iedereen de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde 
ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum op te 
nemen. Mensen kunnen straks maximaal 10% van het 
door hen opgebouwde pensioen opnemen om bijvoorbeeld 
hun hypotheek af te betalen.

Bron: Nieuwsbericht Min. SZW 5 juni 2019
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Even de zorgen overboord met VaarKracht

Door Trees Overhein

Kanker zet het leven van veel mensen op zijn kop. 
Stichting VaarKracht neemt kankerpatiënten en 
hun dierbaren mee het water op. Daar gaan hun 
zorgen -voor even- overboord. ‘Aan boord bestaat 
alleen het hier en nu.’

Op zondag 23 juni mocht ik meevaren tijdens een heel 
bijzondere vaartocht met het voormalig Koninklijk Jacht 
“Piet Hein”.
Eerder heeft er in het VPW-nieuws een artikel gestaan 
over dit prachtige schip, dat gebouwd is in 1937 en door 
het Nederlandse volk als huwelijkscadeau geschonken is 
aan H.H.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
Het beheer van het schip is in 1980 overgedragen aan 
de stichting “Piet Hein” en heeft haar ligplaats in de 
Rotterdamse haven.
De Piet Hein wordt gevaren en onderhouden door 
vrijwilligers en is beschikbaar voor vaartochten in de 
periode 1 mei tot en met 31 december en biedt varend 
plaats aan 30 gasten.
Een aantal malen per jaar stelt de stichting “Piet Hein” 

het schip en haar bemanning beschikbaar tegen minimale 
kosten aan de Stichting VaarKracht. En precies op een van 
die bijzondere vaartochten mocht ik van gezagvoerder (en 
VPW-lid) Matthijs Mookhoek meevaren.
Dat was echt een onvergetelijke ervaring. Nu ben ik 
sowieso dol op varen, zeker als het zulk stralend warm 
weer is als op deze 23e juni, maar de inzet van bemanning 
en gastvrouwen tijdens deze vaartocht en zeker ook alle 
gasten met hun bijzondere verhalen hebben diepe indruk 
op mij gemaakt.

Even bij het begin beginnen
De Stichting VaarKracht, wat doet de stichting, voor wie 
en waarom?
“Even een moment geen kankerpatiënt”, dat is het motto 
van de Stichting VaarKracht. 
Sinds zes jaar biedt deze stichting mensen met kanker 
de gelegenheid om kosteloos een dagje uit te waaien op 
het water, om voor even los te komen van de dagelijkse 
zorgen. VaarKracht is opgericht door Robert Rust en 
Lieke Idsinga, die werd geconfronteerd met borstkanker. 
‘Mensen met kanker gaan door een heel moeilijke tijd. Ze 
gaan van kuur naar kuur, en vaak ziet niemand aan ze hoe 

ziek ze zich voelen. Ze verliezen werk, vrienden 
en andere zekerheden. Voor fijne en plezierige 
belevenissen om deze periode te verlichten, is 
weinig aandacht. Daarom wilden we mensen met 
kanker en hun naasten zelf een steuntje in de 
rug bieden.’ 

‘Wij hebben al jarenlang een eigen zeilschip en 
hebben daar met ons gezin veel mee gevaren. 
Water heeft iets, je vergeet al snel je zorgen en 
je stress. Het idee voor VaarKracht ontstond toen 
we ons een heerlijk vaartochtje herinnerden dat 
ons tijdens de ziekte van Lieke door vrienden 
werd aangeboden, en opmerkten dat er in 
havens zoveel schepen doelloos liggen te liggen.’ 

Ex-patiënte Sophia (24) had helemaal geen 
zeebenen, toen ze inscheepte bij VaarKracht. 
Maar na de groepsvaartocht vanuit Lelystad 
was ze helemaal om. ‘Het leuke was de 
goede sfeer; de schippers, die ons belangeloos 
meenamen en die het plezier van het varen met 
hun schip met ons wilden delen. En het was fijn 
om met lotgenoten te zijn en samen iets positiefs 
te doen. Aan boord bestaat alleen het hier en nu. 
Je hebt alleen de boot en de mensen erop, verder 
niks. Een kleine, veilige wereld, met mensen die 
je situatie begrijpen. Maar ook allemaal mensen 
met dromen, talenten, doelen en een leven, waar 
kanker een dikke stempel op heeft gedrukt. Dat 
schept een band.’
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Inmiddels zijn er bij VaarKracht 300 schippers die belangeloos 
voor de stichting varen. Daarnaast heeft VaarKracht nog 900 
vrijwilligers, die meewerken als begeleider, verpleger, arts, 
fundraiser of lid van een van de twintig HavenTeams.
In het vaarseizoen 2018 trakteerden ze meer dan 1500 mensen 
op een vaardag. 

Met initiatiefneemster Lieke Idsenga gaat het gelukkig weer goed. 
“Het geeft veel voldoening dat we vanuit onze eigen ervaring iets 
kunnen doen voor anderen. Maar natuurlijk komt het af en toe wel 
binnen; het is gebeurd dat een passagier een week na een vaartocht 
overleed. Of dat iemand nog voor de vaartocht stierf. We sluiten ons 
zoveel mogelijk voor die verdrietige situaties af. Ons doel is echt 
het uitwaaien, de gasten zoveel mogelijk laten meedoen en elkaar 
helpen. Na een vaartocht zijn we zo trots. Het gebeurt regelmatig 
dat we elkaar en de vrijwilligers in de armen vallen, omdat het weer 
zo mooi is gegaan. Echt, we barsten van de energie om dit te mogen 
doen.”

Heerlijk dagje
Die energie heb ik wel gemerkt op mijn mee-vaar-dagje.
Op 23 juni moest ik me om 10 uur melden in de haven van Huizen. 
Aan de kade van de Havenstraat lag de “Piet Hein” aangemeerd.
Na kennis gemaakt te hebben met de bemanningsleden en 
gastvrouwen van deze dag kreeg ik nog een rondleiding. Wat 
een prachtig schip met alle authentieke details nog in tact, zowel 
in de betimmering als de inrichting. Later op de dag bleek zo’n 
rondleiding ook een aangename en interessante afleiding te zijn 
voor de gasten, er werd in ieder geval veelvuldig gebruik van 
gemaakt.
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Samen met VaarKracht
VaarKracht zoekt wel altijd contact met personen en organisaties die iets met watersport 

hebben en VaarKracht als goede doel willen omarmen.
Binnen de VPW werken veel mensen op of bij het water, velen zijn zelf schipper geweest of 

hebben nog altijd een boot(je). Hoe mooi zou het zijn als u uw schip en/of uw deskundigheid 
als schipper een enkele maal per jaar ter beschikking wilt stellen voor dit prachtige doel.

Neemt u dan contact met hen op?

Stichting Vaarkracht
Westkade 447, 

1273 RP  Huizen
Tel: 06-244332443

info@vaarkracht.nl - www.vaarkracht.nl

Om 11 uur waren alle 
gasten aan boord en kon 
de tocht beginnen.
Ondertussen werd de 
koffie en thee met wat 
lekkers geserveerd door 
twee personeelsleden van 
restaurant de “Haven van 
Huizen”. Dit restaurant 
sponsort de vaartochten 
door belangeloos 
personeel en heerlijk eten 
en drinken voor deze dag 
te leveren. Echt voor alles 
was gezorgd.
We konden op het 
bovendek heerlijk in de 
zon zitten, maar ook op 
het tussendek waren fijne 
beschutte plaatsen in de 
schaduw. Mensen die toch 
liever binnen wilden zitten 
zaten lekker voor het raam 
naar buiten te kijken.
Onderweg heb ik met 
menige gast een boeiend 
gesprek gehad, het zijn 
immers allemaal mensen 

met een ‘verhaal’. Toch was het niet zwaar of somber, zo kreeg ik van een voormalig automonteur nog wat goede tips 
voor het onderhoud van mijn auto en met een gezellige leeftijdgenote heb ik heerlijk gedold en gelachen.
Fantastisch ook dat de bemanning van de Piet Hein en de gastvrouwen van VaarKracht  zich zo belangeloos inzetten 
voor dit mooie initiatief.
Het schip voer vanuit Huizen richting Pampus en na een rondje om dit eiland via de haven van Almere weer terug naar 
Huizen. Na een heerlijke tocht van 4 uur waren we weer terug bij de kade.
Jammer dat het er op zat, de tijd was omgevlogen, dat hoorde ik van iedereen.

Mee met een vaartocht? 
Mocht u zelf als (ex)kankerpatiënt een dagje met uw partner, familie of vrienden willen varen, dan bent u bij de Stichting 
VaarKracht aan het juiste adres. Zowel vaartochten in een groep zoals deze tocht op 23 mei, als ook privé vaartochten 
op een kleinere boot, behoren tot de mogelijkheden. Binnen de VPW zijn veel mensen die hun hart verpand hebben 
aan het water en het varen. 
Dus weet u iemand, of bent u betrokken bij iemand die kanker heeft en die u een dagje op het water gunt? Meldt u zich 
dan aan via de website www.vaarkracht.nl.
Aan de vaartochten zijn voor de gasten geen kosten verbonden.

Gastvrouwen van VaarKracht samen met oprichter Robert Rust
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Wet tragere stijging AOW-leeftijd voor de Eerste kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren 
langzamer omhooggaat dan eerder was afgesproken. De wet gaat per 1 januari 2020 in. 

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging akkoord met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Alleen de 
fractie van de PVV stemde tegen de wet. Wel kwamen er vanuit de Eerste Kamer nog veel vragen over bijvoorbeeld een 
oplossing voor zware beroepen, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting, de verantwoordelijkheid 
van de overheid en werkgevers voor een beleid voor duurzame inzetbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wet. Minister 
Koolmees van SZW komt daarom nog met een ‘roadmap’ waarin hij uitlegt welke maatregelen die voortvloeien uit het 
principeakkoord hij verder wil nemen en hoe die zich verhouden tot deze wet.

AOW-leeftijd blijft volgend jaar gelijk
De minister had om een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer gevraagd, omdat 
de wet al per 1 januari 2020 ingaat. Dit betekent dat de AOW-leeftijd volgend jaar (en het jaar erna) 66 jaar en vier 
maanden blijft. Volgens de huidige wet zou de AOW-leeftijd volgend jaar stijgen naar 66 jaar en acht maanden en in 
2021 omhooggaan naar 67 jaar. Hier ziet u hoe de verhoging van de AOW-leeftijd er volgens de huidige en de nieuwe 
wet de komende jaren precies uitziet.

Jaar Huidige verhoging AOW-leeftijd AOW-leeftijd nieuw wetsvoorstel

2018 66 jaar 66 jaar

2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden

2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden

2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden

2022 Koppeling aan levensverwachting 66 jaar en 7 maanden

2023 Koppeling aan levensverwachting 66 jaar en 10 maanden

2024 Koppeling aan levensverwachting 67 jaar

2025 Koppeling aan levensverwachting Koppeling aan levensverwachting

Einde van de arbeidsovereenkomst
Werkgevers moeten er dus rekening mee houden dat werknemers vanaf volgend jaar eerder de AOW-leeftijd bereiken 
dan waar zij misschien van uit waren gegaan. In de CAO staat immers dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer 
in principe van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Een werkgever kan er uiteraard ook voor kiezen 
om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer in stand te houden.

Bron: OR-rendement, juli 2019
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OR-artikelen
Vaak hoor je in organisaties de klacht dat de beste mensen 
weggaan met alle gevolgen van dien voor de continuïteit 
van het werkproces en de hoge kosten en massa’s moeite 
die het in de huidige krappe arbeidsmarkt kost om nieuwe 
medewerkers te vinden. In deze stroom van verwijten en 
klachten ontbreekt echter nog al eens de kern van de zaak…

Medewerkers verlaten doorgaans niet hun baan, 
zij verlaten heel vaak hun ‘baas’! 
Het bedroevende van dit verloop is dat het vermeden kan 
worden. Het belangrijkste dat daarvoor nodig is, is een 
ander perspectief van de werkgever/leidinggevenden en 
wat meer ‘in de schoenen’ van de medewerkers te gaan 
staan. Om te voorkomen dat de beste medewerkers uit 
onvrede hun biezen pakken, is het aan te raden om de stijl 
van leidinggeven eens tegen het licht te houden.

Alles op een rijtje: 
Medewerkers overbelasten
Niets brandt goede medewerkers zo af als ze structureel 
te hard te laten werken. Het is echter verleidelijk om 
goede medewerkers steeds weer voor alles in te zetten. 
Zo krijg je immers zaken voor elkaar. De keerzijde wordt 
hierbij vergeten; deze medewerkers krijgen het gevoel 
dat ze gestraft worden voor hun excellente prestaties. 
Onderzoek toont verder aan dat het structureel teveel 
laten werken van mensen contraproductief werkt: 
wanneer de werkweek uit meer dan 50 uur bestaat, daalt 
de productiviteit per uur substantieel.

Onvoldoende erkennen of onvoldoende belonen 
van prestaties
De kracht van een schouderklopje wordt structureel 
onderschat. Zeker bij topmensen die vaak intrinsiek 
gemotiveerd zijn. Iedereen houdt van complimentjes en 
zeker de mensen die iedere keer weer alles geven voor 
een goed resultaat. Als leidinggevende moet je 
met deze mensen ook het gesprek aangaan om 
te horen waarvóór ze het doen. Voor de een is dat 
bv. opslag, voor de ander het erkennen van zijn of 
haar prestaties en bijdrage aan de teamresultaten.

Te weinig betrokkenheid
Meer dan de helft van de medewerkers die uit 
onvrede weggaan, doen dat vanwege de relatie 
met hun leidinggevende. Goede leidinggevenden 
weten hoe ze een balans aanbrengen tussen 
professionaliteit en menselijkheid. Dit zijn de 
leidinggevenden die meeleven in moeilijke tijden, 
aandacht hebben voor de behoeften van hun 
mensen, bezig zijn met te ontdekken wat deze echt 
nodig hebben en die hun mensen op een positieve 
wijze uitdagen.
Empathische leidinggevenden tonen begrip en 

weten doorgaans vrij snel wat er met hun medewerkers 
aan de hand is wanneer ze onvoldoende lijken te presteren, 
wanneer ze geprikkeld reageren, wanneer ze (te)veel kort 
verzuim hebben of wanneer ze onvoldoende betrokken 
lijken.

Afspraak is afspraak
Wanneer een werkgever/leidinggevende zich aan afspraken 
houdt, groeit hij/zij in de ogen van de medewerkers 
omdat er blijk wordt gegeven van respect. Wanneer 
leidinggevenden zich echter niet aan de afspraken houden, 
wordt dit opgevat als onverschillig en respectloos. Daarbij 
komt nog eens; wanneer de ‘baas’ zich al niet aan zijn 
afspraken houdt, waarom zouden zijn medewerkers dat 
dan wél doen?

Niet de juiste medewerkers aannemen
Goede medewerkers willen werken met gelijkgestemde 
collega’s. Wanneer de werkgever vervolgens nieuwe 
medewerkers aanneemt die eigenlijk ‘onder de maat’ 
presteren, is dat een stevige demotiverende factor voor 
de mensen die met deze nieuwelingen moeten werken. 
Dit laatste gebeurt geregeld omdat mensen onbewust een 
voorkeur hebben voor mensen die qua overtuigingen en 
waardes ‘op hen lijken’. De verkeerde mensen vervolgens 
bevorderen is nog veel erger! Wanneer je als medewerker 
voortdurend goed presteert maar bij een promotie wordt 
gepasseerd ten gunste van iemand die zich met mooie 
praatjes op die plek manoeuvreert, is er eigenlijk geen 
grotere belediging denkbaar. Niet vreemd dat goede 
mensen dan weggaan.

Het begint met vertrouwen
Veel organisaties en leidinggevenden zijn gewend om hun 
medewerkers op basis van controle aan te sturen. Maar 
wat is nu beter? Controle of vertrouwen?

Waarom goede medewerkers vertrekken



13

Verplicht meewerken aan onderzoek arbeidsongeval
Werkgevers zijn verplicht mee te werken als Inspectie SZW een onderzoek instelt naar een arbeidsongeval. De werkgever 
moet de inspecteur toegang geven tot alle relevante informatie en bedrijfsruimtes en helpen bij het onderzoek. En 
uiteraard mag niemand het onderzoek hinderen. 
Het horen van getuigen en betrokkenen is bijna altijd onderdeel van het onderzoek. De inspecteur kan dus vragen 
om een lijst van werknemers die getuige waren. De werkgever moet de inspecteur desgevraagd helpen om met hen 
in contact te komen. Het is belangrijk om erop te letten dat de privacy van de getuigen wordt beschermd. Vraag de 
werkgever om een aparte, afgesloten ruimte te regelen voor het horen van getuigen en andere betrokkenen. In principe 
doen alleen inspecteurs van Inspectie SZW onderzoek naar een ernstig ongeval. Maar als de inspecteur het nodig vindt, 
kan hij andere opsporingsdiensten, zoals de politie, bij het onderzoek betrekken.

Zet plaats van arbeidsongeval duidelijk af
Werkgever en werknemers mogen zo min mogelijk veranderen aan de locatie van het arbeidsongeval, zodat de inspecteur 
een goed beeld krijgt van wat er is voorgevallen. Voorkom bijvoorbeeld dat een defecte machine of afgebroken onderdelen 
meteen worden afgevoerd. Het is vaak beter als tijdelijk niemand op of in de buurt van de ongevalsplaats werkt. Dan is 
er ook de minste kans dat er iets wezenlijks verandert. Zet desnoods de plaats van het ongeval duidelijk af, zodat het 
eruitziet als verboden terrein. Soms is dat ook noodzakelijk als de arbeidsomstandigheden er nog onveilig zijn.

Werkgever kan arbeidsongeval ook zelf onderzoeken
Besluit Inspectie SZW naar aanleiding van een melding dat het niet nodig is om het ongeval te onderzoeken? Dan kan 
de werkgever zelf een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval. Dat is wettelijk niet verplicht, maar het 
kan wel nuttige informatie opleveren voor het arbobeleid. Alleen als duidelijk is wat er is gebeurd en waardoor, kan de 
werkgever maatregelen nemen voor de preventie van dit soort arbeidsongevallen. Laat het interne onderzoek uitvoeren 
door een deskundige, zoals een bedrijfsarts of veiligheidskundige. Betrokken werknemers of derden moeten vrijuit hun 
verhaal kunnen doen.

Bron OR-Rendement, juli 2019

Organisaties functioneren optimaal wanneer medewerkers 
de juiste mix van vrijheid en verantwoordelijkheid ervaren. 
Aansturen op basis van vertrouwen is op de lange termijn 
absoluut het meest duurzaam. Het zorgt voor een prettig 
werkklimaat en medewerkers willen graag bij dit soort 
organisaties werken! Aansturen op basis van vertrouwen 
is echter niet hetzelfde als het volledig loslaten van 
medewerkers.

De leiding als voorbeeld
Het gaat fout wanneer het management zelf niet in 
praktijk brengt wat ze prediken naar hun medewerkers. 
Leidinggevenden hebben altijd een voorbeeldfunctie, 
vooral in tijden van crisis wanneer er behoefte is aan sterk 
leiderschap.
Wordt er beknibbeld op de personeelsuitgaven? Dan wordt 
er ook bespaard op kosten van leidinggevenden en ga je 
het managementteam niet uitbreiden. Dat lijkt een open 
deur, maar helaas komen we dit soort zaken in de praktijk 
nog (te) vaak tegen. Niets werkt méér demotiverend voor 
medewerkers dan een werkgever die het gedrag dat hij 
van zijn mensen vraagt, zelf niet laat zien.

Geef de medewerkers een toekomstperspectief
Het is natuurlijk fantastisch wanneer je je mensen 
ontwikkelmogelijkheden en uitdaging biedt. Soms echter is 
dat niet genoeg. Veel medewerkers hebben behoefte aan 
een stukje  zekerheid naar de toekomst toe en wanneer 
die behoefte niet of niet voldoende door hun actuele 
werkgever wordt vervuld, gaan deze medewerkers op 
termijn tóch op zoek naar een nieuwe baan. Het is dus aan 
de leiding om de medewerkers dat gevoel van zekerheid te 

geven door hier bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken 
aandacht aan te besteden.

Onvoldoende aandacht of impact op de cultuur 
binnen team of organisatie
We weten allemaal dat de heersende cultuur een belangrijke 
factor is voor het welbevinden van medewerkers. Niemand 
wil werken binnen een team of organisatie waar men 
zich niet veilig voelt vanwege bijv. uitsluiting, roddel- of 
pestgedrag. Wanneer een dergelijke cultuur ook geen halt 
wordt toegeroepen, ontstaat er uiteindelijk een ‘giftige’ 
werkomgeving waar iedereen aan onderdoor gaat.
De werkgever/leidinggevende ben je hier uiteindelijk 
verantwoordelijk voor! Het is aan jou de taak om 
verschijnselen hiervan te herkennen en te bestrijden. Als 
leider kun alleen jij namelijk de cultuur binnen je team of 
organisatie veranderen.

Herkenning?
Natuurlijk zijn er altijd twee kanten aan een verhaal. Ben 
je een medewerker die deze punten herkent, weet dan ook 
dat JIJ een stukje van de oplossing in je hebt. Wanneer 
je ziet dat je leidinggevende steken laat vallen, vertel het 
hem of haar dan en spreek zoveel mogelijk zaken uit die 
je dwars zitten. Stá voor je mening  en voor wat je van je 
leidinggevende verlangt (waar mogelijk natuurlijk). Geef 
je grenzen aan en probeer je leidinggevende positief te 
beïnvloeden. Toon dus altijd je persoonlijk leiderschap. 
Wellicht kun je zo zaken positief veranderen voor jezelf én 
je collega’s.

Bron: W2 Insight
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:
Ik vraag mij als lid van de VPW af waarom ik niet kon stemmen inzake het pensioenakkoord?
Mijn vrouw is lid van de FNV en heeft wel kunnen stemmen.

Antwoord:
Op 5 juli 2018 heeft het SER een principeakkoord gesloten over een nieuw pensioenstelsel. 
De VPW zit in tegenstelling tot de vakcentrales FNV, CNV en VCP niet in het SER-overleg. Dit is de reden dat u niet hebt 
kunnen stemmen. 
Binnen het wettelijk kader gaat de VPW straks wel samen met de college overheidsvakbonden afspraken maken met de 
overheidswerkgevers over de gevolgen van dit SER-akkoord voor uw ABP-pensioenregeling. 
Want de keuze voor een pensioencontract voor overheidsmedewerkers is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
werkgevers en vakbonden in de ABP-Pensioenkamer. In deze Pensioenkamer zit wel een vertegenwoordiger van de VPW. 
En bij een onderhandelaarsresultaat in de Pensioenkamer zal de VPW vragen om jouw stem uit te brengen over jouw 
ABP-pensioenregeling.

Vraag 2:
Bij de vorige CAO onderhandelingen is o.a. ook gesproken over een generatiepact. Door  meningsverschillen tussen bond en 
werkgever werd (nog) geen overeenstemming bereikt.
Thans is men o.a. bij het onderwijs al uitgebreid aan het onderhandelen over een generatiepact.
In juli 2020 verloopt de huidige CAO. Vanaf dat moment zal een nieuwe CAO overeengekomen moeten worden.
Er gaan al geruchten dat er ook voor de Rijksambtenaren een generatiepact gaat komen.
Graag verneem ik of er op dit moment al nieuws is over een generatiepact voor Rijksambtenaren en of dit volgende jaar 
onderdeel van de onderhandelingen zal gaan uitmaken.

Antwoord:
Hier is inderdaad tijdens de laatste 
arbeidsvoorwaarden onderhandelingen 
over gesproken. Hierbij bleek dat de 
rijkswerkgever alleen een generatiepact 
met de bonden wilde afspreken, indien 
wij de PAS regeling zouden opgeven. We 
moesten dus de PAS-regeling inruilen 
voor een generatiepact.
Daarnaast ontstond ook nog het volgende 
probleem. Bij een generatiepact is het de 
bedoeling dat oudere medewerkers op 
een voordelige manier minder kunnen 
werken, en dat voor de tijd die zij 
minder werken dan jongeren worden 
aangenomen. Indien bijvoorbeeld 5 
oudere medewerkers 0,2 fte minder 
werken dan kan voor de vrijgespeelde 
1 fte een nieuwe jonge medewerker 
aangenomen worden. Probleem hierbij is hoe herkenbaar wordt dat de nieuwe instroom veroorzaakt wordt door het 
generatiepact? Er wordt namelijk continu geworven; en het is dan niet helder of er geworven wordt vanwege vervanging, 
uitbreiding of vanwege het generatiepact. En indien er geworven wordt vanuit het generatiepact, gelden dan de huidige 
voorrangsregels voor interne kandidaten bij werving niet meer? 

Uiteindelijk vonden bonden dat de combinatie om PAS te moeten inleveren samen met het probleem, dat het niet 
mogelijk is om herkenbaar jongeren te werven als gevolg van het generatiepact, niet interessant genoeg. Om deze 
reden is er geen generatiepact afgesproken in de laatste arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en hebben we de PAS 
regeling behouden.

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn nog niet gestart. Ik verwacht echter dat de rijkswerkgever op zijn standpunt 
blijft dat alleen een generatiepact afgesproken kan worden tegen inlevering van de PAS-regeling. Onderhandelingen 
over een generatiepact zijn voor de VPW alleen mogelijk indien de rijkswerkgever dit standpunt loslaat.
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Interview   
Dhr C.A.G. van Rooij - 50 jaar lid

Vanwege de aangekondigde warmte staat de afspraak met 
de 80-jarige Cor van Rooij vroeg gepland.
Cor en zijn vrouw Maria wonen sinds 3 jaar in een mooi 
appartementencomplex midden in het centrum van Some-
ren, met alle winkels op loopafstand. Wat een mooie plek 
om te wonen. Bij binnenkomst word ik hartelijk begroet 
en uitgenodigd om aan de eettafel plaats te nemen. “Dat 
praat makkelijker” zegt Maria vrolijk. De woonkamer is 
sfeervol ingericht met veel schilderijen, keramiek en beeld-
houwwerken. Alles is eigen ontwerp. Cor beeldhouwt en 
Maria schildert en maakt keramische kunst. De eettafel en 
salontafel heeft Cor ook zelf gemaakt. Wat een bijzonder 
creatief echtpaar!

Rijkswaterstaat en zekerheid
Cor is in Brouwhuis geboren, een klein dorp dat tegen-
woordig een buitenwijk van Helmond is.
Nadat hij de lagere school en de LTS had doorlopen heeft 
hij de eerste jaren van zijn werkzame leven in de metaal 
gewerkt. “Mooi om te doen en `s avonds vertelde ik te-
vreden over het project waar ik aan werkte”, zegt hij trots. 
De kinderen, 2 dochters en een zoon, werden geboren 
en daarom ging hij op zoek naar zekerheid. Die vond hij 
bij Rijkswaterstaat waar hij de functie vervulde van sluis-
wachter op sluis 12 en sluis Helmond in het Wilhelminaka-
naal. De eerste jaren kon Cor maar moeilijk wennen. “Het 
sluiswachtersberoep was veel saaier dan ik had gedacht” 
zegt hij bedachtzaam, “maar ja de zekerheid van een vaste 

baan vond ik te belangrijk voor 
mijn jonge gezin”. Na pensione-
ring heeft Cor zijn talenten volle-
dig ontwikkeld en hij is “allround”, 
zoals Maria dat zo mooi zegt. 
Het echtpaar heeft 40 jaar in een groot 
huis met tuin gewoond aan de rand van Someren. Drie 
jaar geleden werd duidelijk dat de gezondheid achteruit 
ging en het onderhoud van de grote tuin en woning in de 
toekomst te veel zou worden. De woning werd verkocht en 
nagenoeg gelijktijdig konden zij het huidige appartement 
kopen. Een grote stap, die niet gemakkelijk was. Nu zijn ze 
tevreden en genieten van de mooie locatie en het goede 
contact met de buren. 

50 jaar getrouwd
Enkele maanden ge-
leden hebben zij hun 
50 jarig huwelijksfeest 
gevierd. Ze hebben 
even getwijfeld om een 
feest te geven. De ge-
zondheid van Cor laat 
te wensen over en ook 
Maria is niet klachten-
vrij. 
Toch hebben ze door-
gezet en hebben daar 
geen minuut spijt van. Het werd een groot feest met alles 
erop en eraan. De buren hadden de hal versierd met bloe-
men en ballonnen. Als cadeau kregen ze 2 placemats met 
foto’s van alle bewoners.  Ik mag een fotoalbum inkijken 
met heel veel gelukkige mensen. Vrolijke foto’s van het 
gezin, inmiddels hebben Cor en Maria 6 kleinkinderen, in 
de leeftijd van 10 tot 22 jaar.

Toekomst
Ondanks de verminderde gezondheid blijven Cor en Maria 
actief. Beiden doen zij vrijwilligerswerk in de dagopvang 
voor mensen met een hersenaandoening. Cor beeldhouwt 
en Maria werkt met klei.
Bij het weggaan laten ze de hobbykamer zien. Deze staat 
vol met mooie kunstwerken van beiden. 
Het balkon biedt plaats aan 4 personen en is knus inge-
richt.  “Hier zitten we graag en drinken koffie” zegt Maria 
vrolijk. 

Na het afscheid neem ik de trap naar de begane grond. 
Onderweg staat een vaas met prachtige keramieken klap-
rozen. Vast door Maria gemaakt denk ik bewonderend. 
Knap dat het echtpaar zo positief in het leven staat.

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


