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Openingswoord ALV 

Beste Leden,

Hartelijk welkom op onze Algemene 
Ledenvergadering van 2020.
Een bijzondere vergadering aangezien we nog steeds 
te maken hebben met een corona-crisis die ons allen aanzienlijk 
beperkt in onze bewegingsvrijheid en sociale contacten.
Zoals u bekend hebben we helaas de eerder geplande ALV niet 
door kunnen laten gaan als gevolg van de corona-crisis. Deze 
ALV is ook bijzonder omdat we rekening moeten houden met de 
nationale maatregelen die van kracht zijn voor bijeenkomsten 
zoals deze ALV.

Als gevolg daarvan zult u vaststellen dat het gehele bestuur niet, 
zoals u gewend bent, plaats heeft genomen achter de verhoogde 
tafel. De tafel wordt nu bezet door het Dagelijks bestuur bestaande 
uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
De overige bestuursleden en Trees Overhein hebben zich elders 
in de zaal geplaatst omdat we voldoende afstand moeten houden.
Ook u, bent niet zoals u gewend bent, gezamenlijk aan tafels 
geplaatst maar ook op een voldoende afstand geplaatst.
U wordt tevens verzocht om niet te verplaatsen en slechts 
in uiterste noodzaak de zaal te verlaten, aangezien de 
coronamaatregelen dit voorschrijven. We hebben zelfs vandaag 
een coronaverantwoordelijke in ons midden (Trees Overhein).
De lunch zullen we  niet zoals u gewend bent in het restaurant 
gebruiken, maar in deze zaal zal een eenvoudige lunch worden 
aangeboden.

In mijn openingswoord geef ik normaliter een bespiegeling van 
wat er allemaal is voorgevallen in het afgelopen jaar en wat er te 
verwachten is voor het komende jaar.
Bij deze ALV zal ik mij, gezien de beschikbare tijd beperken tot 
een summiere samenvatting.

Begin 2019 heb ik u medegedeeld dat de Nederlandse economie 
een uitbundige groei zou ondergaan met een begroot overschot 
van 11 miljard EURO op de nationale begroting. Dat is inderdaad 
gebeurd en het overschot is zelfs iets hoger uit gevallen.
Er heeft in zekere mate een belastingverlaging plaatsgevonden 
maar van een koopkrachtverbetering is nauwelijks sprake geweest.
Helaas is deze groei ernstig verstoord in 2020 als gevolg van de 
in maart uitgebroken corona-crisis en is de economische groei 
gewijzigd in een forse economische krimp.

Via de pers heeft u ongetwijfeld kennis genomen van de enorme 
druk op onze gezondheidszorg en de diverse beperkende 
maatregelen die aan de bevolking zijn opgelegd. Deze 
maatregelen verzorgen vervolgens een enorme beperking op ons 
uitgavenpatroon waardoor veel bedrijfstakken ernstige problemen 
ondervinden en zware verliezen leiden.
Het is te hopen dat we het virus wat deze crisis veroorzaakt op 
korte termijn onder controle krijgen, maar de verwachting is 
dat we in ieder geval nog enige maanden in deze situatie zullen 
verkeren.
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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 Nol van Lith samen met AC-bestuurder 
Peter Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd 
Overleg. 
Plaatsvervangend lid: Vacature
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
April 2021 - 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

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid

Frank Lantsheer
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Algemene Ledenvergadering  2020
Zoals u weet is de  ALV van de VPW in april niet doorgegaan, omdat we de RIVM richtlijnen 
moesten naleven i.v.m. de coronacrisis.
We hebben u geadviseerd de website in de gaten te houden omdat we alles in het werk wilden 
stellen om in de loop van het jaar toch een ALV te organiseren.
Het is uiteindelijk gelukt om op 1 oktober een ALV te organiseren in Hotel van der Valk in Houten.
VanderValk had het uitstekend georganiseerd en zoals u op de cover kunt zien, werden de afstanden in acht genomen. 
Het was een bondige, vooral huishoudelijke vergadering waarin bestuursleden Hans van den Aker en Teun Gutteling 
zijn afgetreden en Hans Bokmans en Frank Lantsheer zijn benoemd tot bestuurslid. Peter Wulms was aanwezig om het 
onderhandelaarsakkoord toe te lichten.
Op dit moment loopt er een ledenraadpleging. De uitkomst van deze peiling zal bij het verschijnen van dit VPW-nieuws 
al bekend zijn en op de website worden gepubliceerd.

Belastingservice
In dit VPW-nieuws treft u een aanmeldingsformulier aan voor de belastingservice over het jaar 2020, die in het voorjaar 
van 2021 zal plaatsvinden. Hoe een en ander in de praktijk zal gaan verlopen is nu nog lastig te zeggen, omdat we niet 
weten hoe het dan gaat met de coronacrisis.
Als u gebruik wilt maken van de belastingservice, vul dan het formulier gewoon in en mail dit naar de VPW. U wordt 
vervolgens op de hoogte gehouden van het verdere verloop.

Digitale verzending van het VPW-nieuws
We blijven de mogelijkheid van digitale 
verzending van het VPW-nieuws onder de 
aandacht brengen. Het scheelt papier, dus het 
milieu, maar ook portokosten!!!
Wil je het VPW-nieuws digitaal ontvangen, dan 
graag een mailtje naar: info@vpwnet.nl
Geef in je mailtje wel even aan naar welk 
(privé)  e-mailadres we de pdf 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

Nieuwe leden
G.J. Beckman   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. E.J. Hubach  - Gep.lid, IJsselmuiden

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.
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Vervolg Openingswoord ALV 

Dan iets heel anders, namelijk de  CAO-Rijk, die is sinds 1 juli 2020 verlopen en er is nog geen nieuwe CAO afgesloten. 
Peter Wulms zal u hier straks actuele informatie over geven.
Beste leden, ik heb u al aangekondigd dat mijn voorwoord summier zal zijn om ondanks de beperkte tijd die we ter 
beschikking hebben toch de volledige agenda te kunnen behandelen.

Afgelopen jaar zijn er helaas weer een aantal VPW-leden overleden.
Om deze leden te herdenken wil ik graag hun namen noemen en hen daarna gedurende een korte  stilte herdenken.
Dhr. H. van der Veen  Laren (NH)
Dhr. S. Dalmeijer  Rhoon
Dhr. J.M. Lucius   Heeswijk-Dinther
Dhr. T.P. Ridder   Graft (De Rijp)
Mw. J. van Raaij-Eijk  Geldrop
Dhr. F.Th.J.M. van der Horst Lelystad
Dhr. H. Letema   IJmuiden
Dhr. R. Echten   Schijndel
Dhr. L. de Graaf   Blaricum
Dhr. A.J. Snoep   Wemeldinge
Dhr. A.J. van Driel  Terneuzen
Mw. G. Bonis-Karstens  Driehuis
Dhr. P.G. Sterrenburg  Goes
Dhr. A.A.H. Mooren  Ede
Dhr. W.A. van Beers  Spijkenisse
Dhr. H. Veldkamp  Oldebroek
Dhr. T.H.V. Gillessen  Arcen
Dhr. F.J. Mersie   Cuijk
Dhr. E.J. Huback  IJsselmuiden

Dames en Heren, ik wens u een goede bijeenkomst toe en open hierbij de vergadering.
Dank u wel.

Afcheidsspeech voor Hans van den Aker

Dames en Heren,

Ik wil vandaag aandacht besteden aan het vertrek van Hans van den 
Aker uit het bestuur. 
Hans, je bent al vele jaren actief in het daadwerkelijk ondersteunen 
van je collega’s en van de leden van onze vereniging. Je hebt jarenlang 
deel uitgemaakt van het lokale bestuur van de VPW in jouw regio 
Zuid-Oost. Tevens heb je collega’s vertegenwoordigd als lid van de 
Ondernemingsraad en een tijd deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur 
van deze Ondernemingsraad.

Vanaf 2008 heb je je ervaring op alle verschillende gebieden ook gebruikt 
als lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van Penningsmeester. Een 
turbulente periode, want je hebt als penningmeester moeilijke taken 
moeten begeleiden, zoals maar liefst twee keer een verhuizing van ons 
kantoor, de aanschaf van volledig nieuw kantoormeubilair en -apparatuur, 
en daarbij altijd de financiën op orde gehouden.

Natuurlijk heb je dat niet alleen gedaan en heb je ondersteuning en 
advisering gekregen van de bestuursleden en de bureau coördinator 
Trees Overhein, maar jij was verantwoordelijk en hebt je taken altijd goed 
uitgevoerd en het bestuur wil je daarvoor dan ook hartelijk bedanken met 
een cadeaubon en een mooie bos bloemen, het is je van harte gegund!!!

Paul van Es
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Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel 
in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van 
de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen 
na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten 
niet meer dragen, maar liefst 73.000 hebben die grens na  
hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra 
kwetsbaar, zelfs met Tozo. Dit blijkt uit een stresstest van 
het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). Deze stresstest gaat voorbij aan eventuele 
onverwachte uitgaven en kan dus voor veel huishoudens 
een onderschatting zijn.

Zelfstandigen kwetsbaar
Vooral zelfstandigen zijn kwetsbaar voor inkomensverlies. 
Zonder de Tozo-regeling zou hun risico om snel in financiële 
problemen te komen tien keer zo groot zijn geweest als 
voor werknemers. Door de Tozo worden zelfstandigen 
beter beschermd, maar hun risico om binnen drie maanden 
niet meer rond te kunnen komen, blijft vier keer zo groot 
als voor werknemers.
Ondanks de WW en de Tozo kunnen 106.000 huishoudens 
hooguit zes maanden rondkomen als de kostwinner 
het inkomen verliest, 73.000 huishoudens (25.000 
zelfstandigen en 48.000 werknemers) kunnen dat hooguit 
drie maanden. Als ook de partner het inkomen verliest, 
neemt het aantal huishoudens dat snel in de financiële 
problemen komt met 20 procent toe. Juist de kwetsbaarste 
huishoudens, die na werkverlies het snelst in de problemen 
komen, hebben het grootste risico om in deze crisis 
het werk te verliezen. Dit zijn vaker lagere inkomens, 
alleenstaanden of alleenverdieners en jonge mensen. 
Na het verliezen van hun baan zijn de lasten van deze 
huishoudens in doorsnee 10 tot 40 procent  hoger dan hun 

inkomen. Er is voor deze groep nauwelijks ruimte om hun 
financiële situatie te verbeteren, en er bestaat het risico 
dat zij zich wenden tot niet-gereguleerde ‘kredieten’ met 
een mogelijk onhoudbare of niet-passende schuldenlast 
tot gevolg. Daarom is mogelijk aanvullende ondersteuning 
van de overheid nodig nadat zij het inkomen verliezen.
Om te voorkomen dat huishoudens snel in de problemen 
komen, is het van belang om met name zelfstandigen te 
stimuleren om financieel  weerbaarder te worden door 
meer financiële reserves aan te  houden.

Werkende armen
Een deel van de kwetsbare huishoudens heeft echter 
structureel te weinig inkomen om financiële reserves op te 
bouwen. Voor deze ‘werkende armen’ liggen preventieve 
oplossingen onder andere in aanpassingen aan fiscale en 
sociale zekerheidsregelingen. Daarnaast heeft deze groep 
baat bij scholing en begeleiding naar passend werk Ook 
is het belangrijk dat (financiële) instellingen signalen over 
betalingsachterstanden bijhouden om te voorkomen dat 
de situatie van deze huishoudens verder verslechtert.

Nederlandse Schuldhulproute
Ook de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal 
hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Volgens 
de NSR komt dit deels door de coronacrisis. Sinds januari 
2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de 
test op Geldfit.nl. In 2019 ging het om 54.000 mensen over 
dezelfde periode; dit aantal is dus bijna verdubbeld. Deze 
test biedt iemand gepaste hulp om zijn of haar geldzaken 
op orde te krijgen of te houden.

Veel huishoudens komen snel in de financiële problemen na inkomensverlies
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De gevolgen van de coronacrisis zijn 
zichtbaar. Ruim 1 op de 5 huishoudens 
heeft momenteel moeite om rekeningen 
te betalen. In grote steden als 
Amsterdam, Utrecht of Den Haag 
loopt dit zelfs op  naar ruim 1 op de 
3 mensen. De verwachting is dat dit 
aantal de komende tijd gaat stijgen. 
Het is daarom belangrijk dat mensen op 
tijd hulp zoeken als ze te maken hebben 
met geldproblemen.
Martin Suithoff, directeur Nederlandse 
Schuldhulproute licht toe: “Iedereen 
kan te maken krijgen met financiële 
problemen. Ontslag, relatieproblemen 
en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties 
waardoor iemand te maken krijgt met 
geldzorgen. Deze zorgen kunnen snel 
oplopen in schulden. Dit willen we 
als de Nederlandse Schuldhulproute 
voorkomen. Dat doen we niet alleen, 
maar samen met gemeenten, het 
CAK, banken, energieleveranciers, 
telecomproviders, (zorg)verzekeraars 
en deurwaarders.”

Passend hulpaanbod
Om iemand zo goed mogelijk te helpen, is er een eenvoudige anonieme  test ontwikkeld op Geldfit.nl. Aan de hand van 
enkele vragen krijgt iemand inzicht in zijn of haar financiële situatie en krijgt gelijk gepaste hulp. Dit hulpaanbod bestaat 
uit tips en tools, maar ook hulpverlening bij een (lokale) instantie. In 2020 hebben tot nu toe ruim 27.000 mensen een 
passend hulpaanbod ontvangen. Ruim 4.000 hulpvragers hadden hulp nodig bij hun schulden en werden doorverwezen 
naar bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties (zoals fiKks/SchuldHulpMaatje) of professionele schuldhulp bij de gemeente.
Het andere deel van de hulpvragers had genoeg aan tips en tools. “We merken dat we gelukkig steeds beter worden 
gevonden”, aldus Suithoff, die rekening houdt met een stijging van hulpvragen in de komende maanden. “Als de 
regelingen die nu tijdens de coronacrisis gelden ophouden of versoberen, verwachten wij een toename in het aantal 
hulpvragen. Daar komen de hulpvragen die voortkomen vanuit de coronacrisis er nog eens bij.”

Nederland zonder schuldzorgen
De Nederlandse Schuldhulproute werkt 
aan een Nederland zonder schuldzorgen. 
Er is nog veel schuldschaamte en 
het schuldhulplandschap is voor veel 
mensen complex. Daarom wordt er 
samen met gemeenten, bedrijven en 
schuldhulporganisaties gewerkt aan een 
centrale schuldhulproute. Deze route 
verwijst naar gepaste hulp, van preventie 
tot hulpverlening.
De NSR verwijst naar de online test op 
www.Geldfit.nl als mensen inzicht willen in 
hun financiële situatie.

Bronnen: NSR augustus 2020; CPB 
september 2020 
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Thuiswerken: ook de baas vindt het wel best

Steeds meer organisaties bereiden zich er op voor dat het overgrote deel van hun medewerkers structureel vaker 
thuiswerkt na de coronacrisis. Dat vergt een andere kijk op hoe om te gaan met het kantoor en de medewerkers. 

Nadat premier Rutte het dringende advies gaf om ook na 1 september zo veel mogelijk vanuit huis te werken, heeft 
het merendeel van het Nederlands kantoorpersoneel zich ingesteld op thuiswerken tot eind 2020. Dat wordt de kerst- 
en nieuwjaarsborrel via Zoom vieren. Veel organisaties bezinnen zich erop hoe met het kantoor om te gaan na de 
coronacrisis. De overheid – bulkend van het kantoorpersoneel - wil daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Daar wordt 
momenteel onderzocht hoe het massale thuiswerken van afgelopen maanden voortgezet kan worden, ook na de 
coronacrisis.

Het kantoor post-corona
Eén van de grote vraagstukken is momenteel hoe medewerkers die toch naar kantoor willen komen, daar op anderhalve 
meter afstand van hun collegae kunnen werken. Vaak is het gemis van deze collega’s juist de grootste drijfveer om 
weer op het werk te komen. Veel organisaties oriënteren zich daarom op hoe ze het kantoor kunnen gebruiken als een 
ontmoetingsplek, ook in de toekomst. Hierdoor komt het vaak voor dat veel medewerkers maar een deel van de dag 
op kantoor zijn en niet meer van 9 tot 5. Op sommige kantoren worden medewerkers aangespoord om vergaderingen, 
brainstormsessies en overleggen toch op het werk te houden en aansluitend met elkaar te lunchen, uiteraard op 
anderhalve meter afstand. Dat contact zorgt voor verbinding.

Werkgroepen voor thuiswerken
In veel organisaties zijn werkgroepen opgericht die de plus- en minpunten van het thuiswerken onderzoeken, de 
randvoorwaarden en de valkuilen. Kostenbesparingen zijn een groot pluspunt: denk bijvoorbeeld aan reiskosten en de 
kosten van facilitaire zaken. 
Ook spelen veel organisaties met de gedachte om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen en thuiswerken op de rol 
zetten. Werkgevers worden aantrekkelijker als thuiswerken een arbeidsvoorwaarde is. Andersom biedt thuiswerken 
organisaties een veel grotere actieradius om talent te kunnen vinden.

Bron: OR-Rendement
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Thuiswerken: zo houden we het vol 

Werkend Nederland keek er naar uit om na de zomer weer ‘gewoon’ op kantoor te werken, maar dat gaat voorlopig 
nog niet door, we zullen moeten wachten. In de jongste persconferentie verbood het kabinet niet alleen thuisfeestjes 
met meer dan zes personen, maar verlengde ook haar dringende advies om ‘zoveel mogelijk thuis te werken’. Hoe lang 
we nog vast zitten aan het video-vergaderen in ons thuiskantoor weet niemand zeker, maar in veel bedrijven wordt er 
rekening mee gehouden dat er in 2020 amper meer op kantoor zal worden gewerkt en dat dit door zal lopen tot ver in 
het voorjaar 2021.

Bittere pil
Het is voor velen een bittere pil. Waar een klein deel 
van de thuiswerkers het juist heerlijk vindt om in de 
eigen omgeving te werken, is het voor de meerderheid 
van werkend Nederland corvee. Uit onderzoek blijkt dat 
bij (verplicht) thuiswerken zowel de werkmotivatie als 
de productiviteit terugloopt. Thuiswerken kan negatief 
uitpakken voor de geestelijke gezondheid (depressie, 
stress, angst) én fysieke gezondheid (beweging, 
eetpatroon). Dit alles zorgt ervoor dat een flink deel 
van de Nederlandse werkende bevolking risico loopt op 
een burn-out, zo bleek uit onderzoek van het Nationaal 
Centrum Preventie Stress en Burn-Out.

Gezelligheid wordt gemist
Vooral het sociale aspect van werken op kantoor wordt 
gemist. Het contact dat we hebben met collega’s en 
klanten - normaliter een van de belangrijkste factoren 
voor het werkplezier - is nogal verschraald. We zien 
de ander tegenwoordig alleen via een schermpje. De 
gezelligheid, de kameraadschap, de verbondenheid 
en het gevoel dat je samen met anderen een 

gemeenschappelijk doel nastreeft, ontbreken. Thuiswerken kan dan ook zorgen voor isolatie en eenzaamheid.
Gezien de omstandigheden zullen we er dus maar het beste van moeten maken, met aandacht, zorg en een beetje 
extra liefde.

Ondanks dit alles zitten we in het belang van de 
volksgezondheid dus nog voor onbepaalde tijd 
vast aan het verplichte thuiswerken en dat is 
verre van ideaal.
Voor de thuiswerker betekent dit genoeg pauzes 
nemen, geregeld opstaan van je bureau om een 
wandeling te maken en aan het eind van de 
werkdag ook echt stoppen met werken.
Voor werkgevers: de gezondheid van de 
thuiswerker serieus nemen, de teamspirit erin 
houden en het informele sociale contact tussen 
de thuiswerkers waar mogelijk bevorderen, ook 
al zit men op afstand van elkaar. Ja, ook als de 
vrijdagmiddagborrel dan maar op Zoom plaats 
moet vinden.

Bron: AD
Auteur Thijs Launspach is psycholoog en 
stressexpert. Hij schreef hierover de boeken 
Fokking druk (2018), Werken met millennials 
(2019) en Werk kan ook uit (2020). Hij verwondert 
zich over het moderne werken en geeft tips voor 
meer geluk en minder stress in je werk.
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OR-artikelen
Nieuw in de OR? Wat wel en wat niet doen…. 

Een ondernemingsraad (OR) is een officieel en wettelijk orgaan. Om een waardevolle gesprekspartner voor de bestuurder 
te zijn en de achterban goed te vertegenwoordigen, zijn er een aantal dingen die een OR-lid beter niet kan doen. Een 
beginnend OR-lid moet dan ook meteen een professionele houding aannemen en weten voor welke valkuilen hij moet 
uitkijken. 

Er zijn een aantal geschreven en ongeschreven regels binnen de medezeggenschap. Een nieuw OR-lid moet daarom 
leren wat de spelregels van de OR zijn. Er zijn echter ook een aantal zaken die en OR of een OR-lid vooral níet moet 
doen.

Niet altijd geheimhouding
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat OR-leden geen informatie mogen delen met de achterban of 
anderen als de bestuurder daarover geheimhouding heeft opgelegd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de OR keer 
op keer zaken geheim moet houden. Belemmert de geheimhouding het OR-werk – bijvoorbeeld omdat de OR de mening 
van de achterban moet peilen over het betreffende vraagstuk – dan kan de OR dit met de bestuurder bespreken. Gaat 
hij daarin niet mee, dan is het voor de OR mogelijk om naar de kantonrechter stappen.

OR behandelt geen individuele kwesties
De OR is er niet voor individuele problemen of conflicten van werknemers; de OR is er voor het beleid, regelingen en 
afspraken die voor alle of groepen werknemers gelden. Kloppen werknemers bij de OR aan die niet voor de OR bestemd 
zijn, dan verwijst de OR ze door naar bijvoorbeeld de HR-afdeling, een vertrouwenspersoon of een vakbondsbestuurder. 
Toch moet de OR ook bij individuele kwesties alert zijn. Ontvangt de OR bijvoorbeeld regelmatig dezelfde individuele 
klachten, dan is er misschien wel sprake van een structureel probleem dat een groep werknemers raakt. In dat geval 
kan de OR dit bespreekbaar maken bij de bestuurder. Uiteraard noemt de OR dan geen namen van werknemers die iets 
hebben gedeeld. Alleen de inhoud van de melding komt ter sprake.

Niet spreken voor de hele OR
Een OR-lid moet nooit zomaar namens anderen of de hele OR spreken. Daarmee verzwakt de eenheid en positie 
van de OR. De meeste raden maken hierover afspraken. Bij belangrijke of officiële zaken is de voorzitter meestal de 
woordvoerder. Bij specialistische zaken juist weer het OR-lid die er het meeste verstand van heeft.

Voorzichtigheid geboden bij eigen afdeling of functie
Binnen de OR kan een OR-lid zijn mening of visie geven over zaken die de eigen baan of de eigen afdeling raken – hij 
heeft immers directe kennis van de situatie – maar in de communicatie naar buiten is het verstandig om een ander OR-
lid aan te wijzen als woordvoerder. Zo voorkomt de OR de schijn van belangenverstrengeling.
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Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad 
(OR) als de bestuurder staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het is dus belangrijk dat een nieuw OR-lid 
de WOR goed leert kennen. 

De WOR is dé wet voor alle medezeggenschapsorganen in Nederland. In de WOR staat onder meer wanneer een 
medezeggenschapsorgaan verplicht is, aan welke eisen dit orgaan moet voldoen, wat de rechten en plichten van de 
bestuurder en het medezeggenschapsorgaan zijn, welke procedures er gelden en welke opties er zijn als één van de 
partijen zich niet aan de regels houdt. De WOR biedt een OR-lid dus belangrijke handvatten, zeker in het begin.

Belangrijke bevoegdheden voor de OR
Het adviesrecht (artikel 25 WOR), het instemmingsrecht (artikel 27 WOR), het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) en 
het informatierecht (artikel 31 WOR) zijn belangrijke bevoegdheden van de OR (en andere medezeggenschapsorganen). 
Deze bevoegdheden worden vooral zichtbaar zodra de bestuurder een ingrijpende beslissing wil nemen. Vaak moet hij 
de OR dan om advies vragen. Belangrijke besluiten die alle of groepen werknemers aangaan, bijvoorbeeld op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden of het personeelsbeleid, mag hij alleen nemen als de OR hiermee instemt. Bovendien 
mag de OR op alle terreinen zelf met initiatiefvoorstellen komen.
Artikel 28 WOR kent daarnaast een aantal zorgtaken toe aan de OR. Zo moet de OR waken tegen discriminatie en de 
gelijke behandeling van met name mannen en vrouwen, arbeidsgehandicapten en minderheden bevorderen.

Kritische opstelling OR kan leiden tot conflicten met bestuurder
Door de kritische opstelling van de OR liggen conflicten met de bestuurder op de loer. De OR formuleert namelijk 
aanvullende eisen voordat hij instemt met een voorgenomen besluit van de bestuurder en geeft ongevraagd advies. 
Daarbij behartigt de OR de belangen van zowel de organisatie als de werknemers. In het geval van een conflict is er een 
duidelijke beroepsprocedure (artikel 26) opgenomen in de WOR. Het is echter verstandiger om het niet zover te laten 
komen en een dreigend conflict in de kiem te smoren.

Meer informatie voor OR-leden
In de eerste periode van een nieuwe OR-lid doet een ervaren OR-lid er goed aan om een nieuw OR-lid bij te praten 
over het informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht, overlegrecht en beroepsrecht. Daarna leest 
een nieuw OR-lid ook de bijbehorende wetsartikelen goed door. Op rendement.nl/or staat uitgebreide informatie over 
belangrijke onderwerpen voor de OR.

Bron: OR-Rendement

Samenwerken is één van de strategieën voor de OR

De coronacrisis en alle veranderingen die deze met zich meebrengt, heeft ook de ondernemingsraad (OR) gedwongen 
om standpunten in te nemen. Heeft de OR eenmaal een gezamenlijk standpunt bepaald, dan is het zaak ook de 
bestuurder van dit standpunt te overtuigen. De OR kan kiezen uit een aantal strategieën. Eén daarvan is samenwerken. 

Samenwerking is een ideale strategie als de bestuurder en de ondernemingsraad op hoofdlijnen hetzelfde standpunt 
innemen. Het is dan vooral de kunst om het ook eens te worden over de details, bijvoorbeeld in de uitvoering. Een 
aantal tips voor de OR:  
• Maak duidelijk en herhaal keer op keer dat de OR graag tot een inhoudelijke overeenstemming wil komen.
• Leg de nadruk op en bevestig elke overeenstemming.
• Maak duidelijk dat de OR het plan ondersteunt omdat de raad het een goed plan vindt.
• Onderzoek pas daarna de punten waarover de meningen misschien uiteenlopen.
• Ga bij een meningsverschil op zoek naar het overkoepelend gemeenschappelijke belang waar wel overeenstemming 

over is. Kijk hoe u het specifieke punt van discussie zo kunt bijstellen dat het in lijn is met het gemeenschappelijk 
belang.

• Hou bij de invulling van de details altijd de gemeenschappelijke uitgangspunten en doelen voor ogen.

OR moet beste standpunt én strategie steeds opnieuw bepalen
Naast samenwerken heeft de OR keuze uit: onderhandelen, toegeven, ontlopen en forceren. Ondernemingsraden 
hebben weleens de neiging om altijd dezelfde strategie te kiezen of om hun standpunt snel bij te stellen als duidelijk is 
dat de bestuurder er anders over denkt. Zo’n standaardopstelling doet geen recht aan de functie van een OR en het OR-
werk. De OR moet dus steeds opnieuw bepalen welk standpunt het beste de diverse belangen behartigt en vervolgens 
een strategie kiezen die de grootste kans van slagen heeft.

Bron: OR-Rendement
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Vraag & Antwoord
Vraag 1.
Wat wordt er in de cao gedaan met de vroegpensioenregelingen uit het 
pensioenakkoord? Ik lees hier niets over.

Antwoord:
Waar jij naar refereert is inderdaad een afspraak uit het Pensioenakkoord 2019 waar een tijdelijke 
versoepeling van de RVU-heffing mogelijk wordt. De RVU-heffing is een fiscale boete voor de werkgever indien zij 
medewerkers met een uitkering van de werkgever eerder met pensioen laat gaan.

De werkgever kan in de drie jaar vóór de AOW-leeftijd aan hun werknemers een bedrag meegeven dat na vermindering 
met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-
AOW), zonder dat hierover een RVU-heffing door de werkgever is verschuldigd. Deze mogelijkheid wordt geboden in de 
jaren 2021 tot en met 2025. 

Uit onze eerder gehouden ledenenquête blijkt dat leden na loonsverhoging, eerder met pensioen gaan als belangrijkste 
wens voor de cao-onderhandelingen hebben genoemd. Dit punt hebben we in deze kortlopende cao niet opgepakt om 
zodoende snel tot een resultaat te kunnen komen. Wel gaan we dit punt oppakken in de eerstvolgende (langer lopende 
cao) waarvan de besprekingen dit najaar al zullen starten. 

Vraag 2:
Dit is een mooi cao-resultaat voor de meerderheid van de leden die lekker thuis mochten blijven. Veel 
van hen hebben gewoon de reiskostenvergoeding doorbetaald gekregen en nu krijgen ze ook nog een 
thuiswerkbonus. De medewerkers die in een vitaal proces zitten moesten gewoon door werken, maar 
daarvoor heeft de werkgever nu niets over.

Wij moeten met gevaar voor eigen leven met een veiligheidsbril en mondkapje op gewoon doorwerken. 
En nu maar hopen dat er op departementaal niveau wel nog iets voor ons geregeld kan worden. Ik ben 
bang dat dat niet gaat lukken.

Antwoord:
De VPW begrijpt jouw pijnpunt. Dat voelen wij zelf ook. Jullie onderhandelaars hebben tijdens de onderhandelingen veel 
tijd besteed aan een voorstel om mensen met vitale beroepen extra te belonen. Mensen dus, die tijdens de COVID-19 
crisis extra inspanningen hebben geleverd, zoals jij. 

Idealiter was dit een bedrag in de cao, een beloningsregeling, samen met de thuiswerkvergoeding. Overigens, om 
misverstanden te voorkomen de thuiswerkvergoeding is géén bonusregeling maar een vergoeding van gemaakte 
onkosten. 

Het is jullie onderhandelaars helaas niet gelukt om over een beloningsregeling voor de medewerkers in de vitale 
processen in de cao dwingende afspraken te maken. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat 
zou leiden tot een hoger cao-bod. Het blijft dus in deze cao bij een stevige aanbeveling aan de departementen om deze 
medewerkers, zoals jij, een eenmalige uitkering via de Beleidskader Extra Belonen te geven. De VPW gaat zich hier aan 
de departementale tafel hard voor maken. Wordt nog vervolgd.

Vraag 3:
Ik lees in het cao resultaat niks over hoe het nu zit met nachtdiensten lopen na je 55e in volcontinue 
dienst. Graag hier wat info over.

Antwoord:
In deze cao wijzigt er niks aan de vaste toelage onregelmatige dienst en het recht om vanaf 55 jaar geen nachtdiensten 
meer te hoeven draaien. Dat betekent dat de bestaande afspraken blijven gehandhaafd.

Marianne Wendt
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Belastingservice
De voorbereidingen voor het belastingjaar 2020 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 binnen enkele weken 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 belasting-
aangifte.
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 belastingconsulenten verzorgen voor u en uw partner de aangiften over 2020 en eventueel voorgaande jaren (max. 
2 formulieren per bijdrage van € 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon voor 8 februari 2021 naar info@vpwnet.nl.
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20 - 13, 3824 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 8 februari 2021 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: .......................................................
Op welke werkdagen tussen 14 februari en 8 april 2021 bent u echt verhinderd?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 
 Den Helder   Capelle a/d IJssel   Doorn   Bergen op Zoom
 Vlissingen   Eindhoven/Oirschot   Enschede/Twente  ’t Harde
 Amsterdam   Breda    Den Haag   Havelte
 Venlo   Oegstgeest    Leeuwarden   Ermelo
 Amersfoort   Ede/Harskamp   Assen   Sluiskil/Terneuzen
 Nijmegen   Weert    Schaarsbergen  Heerlen
 Emmen   Den Bosch    Apeldoorn



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,  Ariane 20A, 3824 MB  Amersfoort    Incassant ID: NL49ZZZ40061625
Door ondertekening van dit formulier machtig ik hierbij de VPW om periodiek en tot wederopzegging 
de contributie (à €12,50 per maand) 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


