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Van de Plv. Voorzitter 

Beste leden, 

Graag zou ik eerst stil willen staan bij het 
overlijden van onze voorzitter Paul van Es.
Onze gedachten gaan uit naar Paul zijn partner 
Dominique, zijn familie en nabestaanden. De strijd die hij moest 
leveren tegen acute leukemie bleek er één die niet te winnen was. 
De onverwachtheid waarmee deze ziekte opkwam en de korte tijd 
waarin wij hem verloren zijn, is niet te bevatten. Het heeft uw 
bestuur en de leden van onze vereniging diep geraakt. De reacties 
die we hebben ontvangen vanuit de leden, collega bonden en 
relaties steunen ons bij dit enorme verlies. 

Paul heeft zich gedurende vele jaren met veel toewijding en 
betrokkenheid ingezet voor onze vereniging. De wijze waarop hij 
invulling gaf aan de belangenbehartiging van onze leden is iets 
waar wij als vereniging trots op mogen zijn en die ons respect 
verdient. 

In de afgelopen jaren heb ik op veel dossiers en overlegtafels 
onze vereniging samen met Paul mogen vertegenwoordigen. Hij 
genoot groot respect van de andere vakorganisaties en stond 
bekend om zijn inhoudelijke kennis en kunde. Paul wist als geen 
ander dat je als collectief het sterkste staat en was altijd bereid 
zijn kennis en kunde te delen. Zijn grote enthousiasme en de 
zorgvuldigheid waarmee hij werkte is iets wat mij persoonlijk voor 
altijd in herinnering zal blijven.

Paul keek ook altijd ver vooruit om te anticiperen op wat de 
toekomst zou kunnen brengen voor de vereniging. Samen met 
Paul hebben we de eerste stappen gezet naar de koers die we als 
vereniging willen gaan varen. In het vorige VPW Nieuws heeft Paul 
zelf deze visie nog met u kunnen delen in zijn, wat we nu weten 
laatste voorwoord geschreven als voorzitter van de VPW. Deze 
visie was verdere samenwerking met andere bonden. Eigenlijk 
een hele logische keus voor een vakorganisatie die onder andere 
is ontstaan vanuit de vereniging ‘’Eendracht maakt Macht’’.

Uw bestuur heeft de taken die bij Paul ondergebracht waren 
inmiddels herverdeeld. En dit heeft tot enkele verschuivingen 
geleidt. Tot de Algemene Ledenvergadering zal ik de functie 
van voorzitter waarnemen en een gedeelte van Paul zijn 
taken overnemen. Daarbij hoort het verder uitwerken van de 
samenwerkingsplannen.

Paul kondigde in zijn laatste voorwoord al aan dat hij de 
resultaten en voorstellen van de samenwerking graag aan u wilde 
voorleggen in de ALV. Behalve dat deze ALV in het teken zal staan 
van de toekomst, zal de ALV nu ook een moment zijn waarin we 
terugkijken en herinneringen ophalen.

Het zal dus een bijzondere ALV zijn. Met herinneringen aan Paul 
van Es, de man die zoveel heeft betekend voor de VPW. En het 
laatste wat hij nog heeft gedeeld met ons, zijn kijk op de toekomst 
van de VPW.
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Servicepagina
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. Als u onderwerpen onder de aan-
dacht wilt brengen, 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: Hans Bokmans
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
7 oktober 2021 - Hotel van der Valk Houten

Sectorgroep Rijk
De Sector Rijk van het Ambtenarencentrum heeft een eigen 
bestuur, het Sectorgroepsbestuur. In dit SGB zitten Richard 
Goudriaan en Hans Bokmans samen met 2 bestuursleden van 
iedere andere vakorganisatie in de Sector Rijk. Het SGB komt 
eens per maand bij elkaar om de lijnen uit te zetten waarlangs 
samengewerkt gaat worden. Het inhoudelijke overleg over b.v. 
de CAO vindt plaats in een apart overleg. Namens de VPW ne-
men Richard Goudriaan en Hans Bokmans deel aan dit overleg 
dat ook eens per maand wordt gehouden Plaatsvervangende 
leden voor SGB en Platform SOR zijn Nol van Lith en Trees 
Overhein.
Alle vergaderdata 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

Richard Goudriaan
Waarnemend voorzitter
Platform SOR

Nol van Lith
Secretaris
Portefeuille Medezeggenschap
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)

Frank Lantsheer
Penningmeester

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid
Platform SOR

Frank Bosman
Algemeen bestuurslid
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Mededelingen van kantoor
Niets is meer hetzelfde
Toen ik in 1994 bij de VPW in dienst trad, werkte ik de eerste twee jaren samen met twee 
collega’s. Vanwege bezuinigingen bleef ik na een reorganisatie alleen over.
In 2004 kreeg ik opeens weer iemand aan het bureau tegenover me, dat was Paul van Es.
Dat was wel wennen, zeker omdat hij 2 dagen in de week op kantoor aanwezig was.
Al snel hadden we een prettige werkwijze ontwikkeld, ik maakte werklijstjes voor hem, waarop 
hij lekker zijn klusjes kon afvinken. Zijn schrijfsels (hij noemde het zelf verbale diarree) moest ik corrigeren voor ze 
verstuurd werden. Als zijn tekst voor een groot publiek bedoeld was, vroeg hij me om zijn ambtelijke schrijftaal om te 
zetten in Jip-en-Janneke-taal.
Stevige gesprekken met leden voerde hij, maar als het gevoelig of verdrietig werd nam ik de leiding over. Zo hebben we 
jarenlang heel intensief samen gewerkt.
De laatste jaren was dat wel minder, maar nog altijd kon ik telefonisch en per mail bij hem terecht.
Je kon het zo gek niet bedenken of hij wist wel antwoord op de vragen die er binnen kwamen.
Dat is vanaf nu niet meer, niets is meer hetzelfde…..
Maar Paul heeft wel gezorgd voor een heel goede opvolger, waarmee ik ongelooflijk blij ben.
Daar waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open……

Aanmelden Algemene Ledenvergadering  2021
De ALV staat gepland op 7 oktober 2021 in Hotel van der Valk in Houten. 
Aanmelden voor de ALV van 7 oktober 2021 kan door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl

Ledenwerfactie
Vaak melden nieuwe leden zich aan via collega’s die al lid zijn van de VPW. Daar zijn we heel blij mee en dat is de reden 
dat de VPW de leden die een collega lid maken daar een ruime bonus voor gaat geven. Een bedrag ter grootte van een 
half jaar lidmaatschap! Dat mag best eens.
Kijk op de pagina 15 en 16 en maak al je collega’s lid.

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. 

Stel je vragen aan de VPW bij voorkeur per mail: info@vpwnet.nl
Dit omdat het kantoor minder frequent bezet is i.v.m. werken vanuit huis. 

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. S. Risseeuw   - VWM
Mw. I. Zijlstra    - Zee & Delta
Dhr. T.J.M. de Groot   - VWM
Dhr. Y. van Huizen   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. G.A.J. Pieterse   - IJmuiden
Dhr. P. Kalis    - Maasbracht
Dhr. J.R. Verbeek   - Den Haag
Dhr. P.A.T. van Es   - Minderhout (Voorzitter VPW)

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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ALGEMENE LEDEN VERGADERING VPW
7 oktober 2021

Locatie:   Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH  Houten
   Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/
   Tel: 030 – 634 68 00

Aanvangstijd:  9.30 uur
Vanaf 9.00 uur Koffie / Thee

1 Opening Algemene Ledenvergadering

2 Vaststellen agenda
 Mededelingen en ingekomen post

3 Vaststellen notulen ALV VPW 1 oktober 2020

4 Bestuursverkiezingen: 
 Aftredend door overlijden:   Dhr. P.A.T. van Es
 Aftredend en herkiesbaar:   Dhr. R. Goudriaan (benoemen tot voorzitter)
 Aftredend en herkiesbaar:   Dhr. A.G.M. van Lith (secretaris)

5. Jaarverslag 2020 van de Vereniging VPW

6. Financieel jaarverslag en resultatenrekening 2020
 Verslag Kascommissie betreffende boekjaar 2020
 Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021

7. Begroting 2021 en 2022
 Financiële situatie nu en in de toekomst

8. Beleid Bestuur VPW
 Besluitenlijst 2020
 Toekomst VPW

9. Informatie vanuit de diverse overlegorganen
 DGO / SOR

10. Rondvraag

11. Sluiting

12. 00 – 13.30 uur Lunch
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Op 17 juli 2002 maakte de vakorganisatie VPW voor het eerst kennis 
met Paul van Es.
Paul werkte bij het KNMI en was de voorzitter van de Bond voor KNMI-
personeel. Bij deze relatief kleine vakbond waren alleen medewerkers 
van het KNMI aangesloten. Dat was wel bijzonder, want de medewerkers 
van alle overige onderdelen van het (toen nog) Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat waren aangesloten bij de VPW.

Paul van Es kwam samen met de secretaris Frank Lantsheer (onze 
huidige penningmeester) op 17 juli 2002 op gesprek bij de VPW om een 
samenwerkingsplan voor te leggen. Van VPW-zijde waren Frans Cuijpers 
(voorzitter), Jan de Vries (secretaris) en ondergetekende aanwezig.
Paul zou later altijd zeggen dat deze kennismaking met de VPW een 
soort Spaanse Inquisitie was, want Paul en Frank werden stevig aan de 
tand gevoeld. Waarom wilde de BKP aansluiten bij de VPW, waren er 
moeilijkheden, was er sprake van geldgebrek??
Het bleek vooral te gaan om betere belangenbehartiging en meer 
kunnen betekenen voor de leden, zaken die voor Paul van zeer groot 
belang bleken te zijn.

Als snel werd de verregaande samenwerking een feit en gingen de leden 
van de BKP op in de VPW.

Paul werd toegevoegd aan het hoofdbestuur van de VPW, wat in april 2003 door de ALV van de VPW werd bekrachtigd.
Paul zat op dat moment namens de BKP in het DGO, naast de 2 VPW-DGO-leden. Omdat Frans Cuijpers terug trad, 
kon Paul diens plaats innemen en in het DGO blijven naast John Berends.
Ook in het Platform SOR zat Paul vanuit de BKP en hij bleef dit doen voor de VPW, eveneens samen met John Berends. 
Daarmee brak een gouden tijd aan volgens John; “We kregen als relatief kleine vakbond zo veel voor elkaar! Ik gaf 
een voorzet en Paul kopte alles in.”

In april 2005 trad secretaris Jan de Vries af en nam Paul van Es zijn functie over. Op dat moment nam Paul deel aan 
het Platform SOR, aan het DGO samen met Peter Wulms en zat hij in het Dagelijks Bestuur van de VPW.

Het was ook in die tijd dat Paul een vakbondsvrijstelling kreeg en vanaf dan 2 dagen per week naar het kantoor van 
de VPW in Amersfoort komt. Paul blijkt te beschikken over een enorme hoeveelheid juridische kennis, hij kan goed 
schrijven, vooral als het in ambtelijke taal moet en hij durft ook gerust te bluffen, en dat werkt!

In memoriam: Paul van Es

23 november 1951 – 9 juli 2021

Bestuursvergadering maart 2014. V.l.n.r. Hans van den Aker, Nol van Lith, Paul van Es, Piet Voogt, Trees Overhein, Miriam van Dijk, Henk Klos
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Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en is voor de duvel 
niet bang, dus ook niet voor de werkgever. Hij heeft een brede 
interesse en leest zich zo nodig in rap tempo in allerlei nieuwe 
onderwerpen in. Hij gaat met leden mee als er gesprekken 
gevoerd moeten worden met hun leidinggevende, maar ook 
voor de leden van hoorcommissies bij bezwaarzaken is hij een 
vertrouwd gezicht. Hij kent iedereen en iedereen kent hem en 
respecteert hem.
Zo ontpopt Paul zich binnen de VPW tot een onmisbare kracht, 
hij pakt echt alles aan.
Groot is dan ook de schrik als hij in de loop van 2015 ernstig ziek 
wordt. Het gaat om een vorm van leukemie en in mei 2016 krijgt 
Paul na zware chemokuren een stamceltransplantatie. Het is vlak 
voor mijn  vakantie en ik denk niet hem na mijn vakantie terug 
te zien…
Er moet een engel op zijn schouder hebben gezeten, want hij 
geneest en binnen korte tijd neemt hij zijn vertrouwde plek weer 
in. Hij is magerder geworden en nog wat kaler, maar zoals een 
vos zijn haren verliest maar niet zijn streken, is ook Paul zijn 
kennis en kunde niet verloren.
Tijdens zijn ziekte is Paul vanuit huis en ziekenhuis zo veel 
mogelijk door blijven werken. “Stuur me maar dossiers op, ik wil 
afleiding, ik wil met het leven bezig zijn.”

Zodra het kan neemt Paul weer al zijn taken op zich. Met name het IB-werk, vaak in overleg met Jacques Dijkgraaf en 
ondergetekende, doet hij gepassioneerd. Hij kan ongelooflijk scherp formuleren, maar net zo gemakkelijk heel wollig om 
de zaak heen draaien. Hij heeft feilloos door welke werkwijze hij in moet zetten op welk moment. 

Als Piet Voogt in april 2017 aftreedt als voorzitter neemt Paul de voorzittershamer van hem over.
Wel is Paul dan al aan het nadenken hoe hij alles zal overdragen, hij nadert immers de AOW-gerechtigde leeftijd.
Als Richard Goudriaan in april 2018 tot het bestuur toetreedt, is Paul daar heel blij mee. Hij werkt graag samen met 
jonge mensen en al snel ziet hij in Richard zijn beoogde opvolger.

Het afgelopen jaar hebben Paul en Richard veel samen gewerkt. Paul was daarbij echt bezig om Richard in te werken en 
had veel vertrouwen in deze gang van zaken. Paul was van plan om in april 2022 terug te treden en de voorzittershamer 
over te dragen aan Richard.
Ook was Paul bezig met de toekomst van de VPW, hij wilde samen met de andere vakorganisaties in de Rijkssector een 
betere professionelere belangenbehartiging voor de leden organiseren.

Helaas heeft Paul dit allemaal niet 
meer zelf kunnen arrangeren.
Eind mei van dit jaar kreeg hij allerlei 
vage klachten. Dit bleek uiteindelijk 
wederom een vorm van leukemie 
te zijn. Na een kort ziekbed van 
enkele weken is Paul op de vroege 
ochtend van vrijdag 9 juli jongstleden 
overleden.

Een harde en onverwachtse mokerslag 
voor iedereen die Paul kende.
Na 19 jaar fantastische samenwerking 
moet ik mijn vaste werkmaatje en 
sparringpartner missen.
De VPW gaat in hem een zeer 
deskundige, markante voorzitter 
missen, hij was een vakbondsman 
in hart en nieren, maar bovenal een 
betrouwbaar en zeer geliefd mens.

Trees Overhein
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Door Trees Overhein

Binnen de collectieve belangenbehartiging neemt de VPW deel aan verschillende overlegvormen, die allemaal hun eigen 
werkterrein en specialisme hebben om jou als VPW-lid te helpen of te informeren. De vertegenwoordigers van deze 
verschillende overlegvormen treffen elkaar bij de bestuursvergaderingen van de VPW en wisselen daar hun informatie 
uit.

Welke overlegvormen zijn er binnen de collectieve belangenbehartiging, wat doen ze zoal, wie zijn erbij betrokken en 
welke informatie is voor jou relevant?
In deze uitgave van het VPW-nieuws willen we eens stil staan bij de overlegvormen die tezamen het georganiseerde 
overleg vormen.

Het georganiseerd overleg (GO) is het overleg tussen werkgevers en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden. De 
vakbonden onderhandelen namens de werknemers.
Het overleg vindt op 2 niveaus plaats:
• Op het niveau van de sector (de rijksoverheid), in het Sector Overleg Rijkspersoneel (SOR). Dit wordt het sectorale 

overleg genoemd
• Op het niveau van het ministerie. Dit wordt het Departementaal Georganiseerd Overleg genoemd (DGO).

SOR en DGO zijn onderdelen van de Collectieve Belangenbehartiging binnen de VPW.
Beide leveren een bijdrage aan het behartigen van de collectieve belangen van alle medewerkers van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en in het bijzonder van de VPW-leden.

Wat is het SOR?
SOR staat voor Sectoroverleg Rijkspersoneel en is een overleg tussen de werkgever en de toegelaten centrales van 
overheidspersoneel. Bij de sector Rijk vertegenwoordigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
werkgeverskant en de vakbonden vertegenwoordigen de werknemers.
De vakbonden die deelnemen, zijn:
• het Ambtenarencentrum (AC), waartoe de VPW behoort
• de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
• het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV Overheid)
• de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).

In het sectorale overleg 
komen arbeidsvoorwaarden 
en werkgelegenheid voor de 
gehele sector Rijk aan de 
orde.
Bij constructief overleg komen 
er afspraken tot stand die 
worden opgenomen in een 
overeenkomst voor één of 
meerdere jaren: de CAO voor 
de sector Rijk. Ook buiten de 
cao-onderhandelingen om 
kunnen de partijen in het 
sectorale overleg afspraken 
maken.

Ter voorbereiding van het 
sectorale overleg neemt de 
VPW deel aan het Platform 
SOR.
In het Platform SOR zitten 
afgevaardigden van de 
vakbonden die tot de sector Rijk 
van het Ambtenarencentrum 
behoren. De vakbonden 

Collectieve belangenbehartiging
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hebben in dit Platform direct contact met de 
cao-onderhandelaars. Er wordt eens per maand 
vergaderd.
Namens de VPW zijn Richard Goudriaan en Hans 
Bokmans de vaste leden en Nol van Lith en Trees 
Overhein zijn de plaatsvervangende leden.

Wat is het DGO?
Het DGO staat voor het Departementaal 
Georganiseerd Overleg en is een overleg tussen 
vakbonden en de (plaatsvervangend) secretaris-
generaal van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (waartoe RWS, KNMI, ILT etc. 
behoren) 
In het DGO van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat worden alle onderwerpen 
besproken die gevolgen kunnen hebben voor 
de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de 
medewerkers, maar ook de sociale gevolgen van 
reorganisaties bij dit ministerie en de nadere 
invulling van de in de Cao gemaakte afspraken op 
arbeidsvoorwaardelijk en rechtspositioneel gebied 
voor zover daarvoor ruimte is.
In de formele vergaderingen van het DGO 
proberen de vakbonden hun standpunten voor 

wat betreft de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat zo duidelijk mogelijk in te brengen en zo veel mogelijk voor de medewerkers te bereiken.
Het DGO bestaat uit technische en formele overleggen, van beide vormen van overleg zijn er 7 vergaderingen per jaar.
Naast de VPW nemen ook de vakbonden FNV, CNV en CMHF deel aan het DGO.
Namens de VPW zijn Peter Wulms en Nol van Lith de vaste leden en Hans Bokmans is plaatsvervangend lid van het DGO.

Hoe komt de informatie binnen de VPW bij elkaar.
Binnen het bestuur van de VPW worden de onderwerpen, die in het SOR en DGO voor onze leden van belang zijn, 
besproken in de bestuursvergaderingen. Het bestuur weegt alles af en uiteindelijk worden er standpunten bepaald. Met 
deze standpunten gaan onze afgevaardigden naar hun overlegvorm terug om daar samen met de andere vakbonden 
tot een gezamenlijk werknemersstandpunt te komen waarmee zij de collectieve belangen van de werknemers zo goed 
mogelijk proberen te behartigen.

Zoals je ziet zijn de lijnen binnen de VPW kort en kun je via de bestuursleden van de VPW je inbreng geven.
Schroom niet om een onderwerp dat de collectieve belangenbehartiging betreft aan te kaarten bij een van onze 
vertegenwoordigers. Stuur je bericht graag wel altijd met een cc naar info@vpwnet.nl, zodat ik kan bewaken dat je 
bericht in behandeling wordt genomen.

Leden SOR en DGO vanuit VPW 

SOR:
Richard Goudriaan: richard.goudriaan@vpwnet.nl
Hans Bokmans: hans.bokmans@vpwnet.nl
Trees Overhein: trees.overhein@vpwnet.nl
Nol van Lith: nol.van.lith@vpwnet.nl
 

DGO:
Peter Wulms: p.wulms@ambtenarencentrum.nl
Nol van Lith: nol.van.lith@vpwnet.nl
Hans Bokmans: hans.bokmans@vpwnet.nl
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Door Trees Overhein

Onlangs was ik een weekendje in Friesland. We 
stonden op een prachtige camperplaats aan het water. 
Naast ons terrein was een klein jachthaventje. Daar 
zagen we het bord “sloepjes te huur”.
Nu hadden we geen van beiden enig idee wat we 
onder een ‘sloepje’ moesten verstaan, maar om een 
stukje te varen in een bootje leek ons heerlijk.
De eigenaar van de camperplaats wilde wel bemiddelen, 
vooral toen we aangaven het liefst een bootje te willen 
huren mét een schipper.
Diezelfde avond zaten we in een prachtige 
zelfgebouwde boot mét schipper.
Hij was geboren en getogen in Workum en wist er heel 
goed de (vaar)weg en maakte een prachtig rondje om 
Workum en naar het Gaastmeer.
Al pratend met de schipper bleek dat er in de zomer 
veel recreanten zijn die denken dat als je tot 10 kunt 
tellen je ook met een boot kunt varen. Nu is het ook 
niet echt ingewikkeld, maar er zijn allerlei vaarregels 
waar menige toerist geen flauw benul van heeft.

Door Corona zijn er nog meer toeristen in ons land dan 
voorgaande jaren en de waterrijke provincies hebben 
extra aantrekkingskracht. Mensen gaan er met eigen 
boten naar toe (dat zijn vaak de ervaren amateurs), 
maar er zijn ook veel vakantiegangers die een boot 
huren voor een week of een klein bootje voor een dag.
Daarnaast zijn er nog de kano’s, zeilboten, roeiboten, 
waterfietsen, suppers en zwemmers.
Opvallend is dat we als weggebruikers allemaal veel 
verkeersregels kennen voor op de weg, maar dat de 
gemiddelde vaarweggebruiker heel weinig weet van de vaarregels.

Door een tweet van Verkeersleider Michael werd ik geattendeerd op “Varen doe je samen”:

“Even” een sloepje huren

Net als voorgaande jaren zet @Rijkswaterstaat stewards in op sommige sluizen. Zo schut de recreatievaart vlot 
en veilig door onze sluizen. Weten waar ze staan? 
Check: https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/stewards-op-de-sluizen
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Eenmaal op de website  https://www.varendoejesamen.
nl/ ontdekte ik dat er heel wat komt kijken bij het varen 
met een bootje.
Op deze website vind je overzichtelijk alle informatie voor 
beroepsvaart maar met name voor recreanten. Je treft 
er informatie over de uitrusting, compleet met checklists, 
maar ook nuttige informatie voor beginners, voor varen 
met kinderen en huisdieren. Eigenlijk te veel om op te 
noemen, maar ik pik er een paar onderwerpen uit.

Als je voor het eerst het water op gaat, dan kun je nog 
niet varen, ook al denk je zelf van wel.
Varen moet je leren, het vergt vaardigheden en ervaring. 
Je moet kunnen aanleggen en met wind, golven en stroom 
weten om te gaan. Je schip in de hand kunnen houden 
in havens, sluizen en bij bruggen. Weten wat borden en 
boeien betekenen, en wat je moet doen als je andere 
schepen tegenkomt. Want het is vaak druk op het water, 
zeker in het zomerseizoen.

Een boot gedraagt zich anders dan een auto. 
Het ‘parkeren’ van een schip – aanleggen 
of afmeren – vraagt gewenning. Elk type 
schip heeft zijn eigen vaargedrag. Grootte, 
rompvorm, schroefwerking spelen een rol. 
Daar komen wind, golven en stroom bij. In 
havens, sluizen en bij bruggen, overal moet 
je het schip in de hand kunnen houden. Je 
moet dus kunnen manoeuvreren. Kennis 
van de vaarregels is ook noodzakelijk. Ga 
niet zonder enige ervaring zomaar het 
water op.

Op de website “Varen doe je samen” vind je 
tips en duidelijke uitleg over alles wat er bij 
komt kijken als je gaat varen. Leuk je er van 
te voren in te verdiepen, en op het water 
heb je er ook veel plezier van.

Belangrijke tips voor een veilige vaart
• Zorg dat de boot (technisch) in orde is voor je gaat varen. Zorg voor volle, schone tanks, volle accu’s, controleer 

het koelwater en het motoroliepeil. 
• Ga goed voorbereid op reis. Check de weersverwachting. Weet waar je gaat varen, neem actuele waterkaarten 

mee.
• Ken de vaarregels en handel daarnaar. Kijk goed om je heen en houd uitkijk. Zorg dat je zelf ook gezien wordt. 

Draag een reddingsvest aan dek. 
• Vaar een duidelijke koers: vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordkant) van het vaarwater. Verander 

niet plotseling van koers. Laat andere schippers duidelijk zien wat je van plan bent.
• Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Ze hebben voor de boeg een dode hoek, van soms wel 350 meter. Kies 

koers en snelheid zo, dat je uit die dode hoek blijft. Vuistregel: als je de schipper in zijn stuurhut kunt zien, kan 
hij jou ook zien. 

• Geef beroepsvaartuigen de ruimte. Ze zijn groot en zwaar. Ze kunnen niet snel stoppen en hebben veel 
manoeuvreerruimte nodig. Houd rekening met de golfslag en de zuiging die vrachtschepen veroorzaken. 

• Dring bij bruggen en sluizen niet voor, sluit aan bij de wachtende schepen. Blijf niet ronddobberen, maar gebruik 
de wachtsteiger. Passeer de geopende brug vlot en veilig. Zorg dat je in een sluis aan beide kanten kunt afmeren, 
dus hang aan weerszijden stootwillen op.

• Vaar alcoholvrij. Net als in het wegverkeer ligt de wettelijke grens voor de scheepvaart op 0,5 promille.
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OR-artikelen
OR kan melden seksuele intimidatie verbeteren

Zowel werkgevers als werknemers ervaren veel knelpunten bij het melden en bespreekbaar maken van seksueel 
ongepast gedrag op de werkvloer. Hierdoor blijft een oplossing vaak uit, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het 
College voor de Rechten van de Mens. 

Seksuele intimidatie komt veel voor op de werkvloer. Dat bleek onlangs ook al uit recent onderzoek van de vakbond CNV. 
Bij seksuele intimidatie draait het niet om een onschuldige flirt tussen collega’s of een vriendschappelijke aanraking. 
Het gaat om seksueel getinte aandacht waar iemand niet van gediend is. Seksuele intimidatie is dan ook een vorm 
van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waartegen een werkgever verplicht beleid moet voeren. De Inspectie SZW 
controleert zo nu en dan of een organisatie actief beleid voert tegen seksuele intimidatie en andere vormen van PSA. 
Voldoet dit beleid niet of ontbreekt het volledig, dan kan een boete volgen.
Uit onderzoek door de Beleidsonderzoekers in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onder zo’n 2.000 
werknemers en 300 werkgevers, blijkt dat 16% van de Nederlandse werknemers de afgelopen 10 jaar te maken heeft 
gehad met seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), die tot 
ernstige klachten kan leiden bij de slachtoffers. Het is dus zaak dat werkgevers en werknemers weten wat zij kunnen 
doen als zij te maken krijgen met (een melding van) seksuele intimidatie.
 
Slechts 37% van slachtoffers meldt seksuele intimidatie bij werkgever
Om tot een oplossing te komen, is het van belang dat het slachtoffer melding maakt van het ongepaste gedrag op 
de werkvloer. Daar gaat het in de praktijk vaak mis. Slechts 37% van de respondenten die te maken heeft gehad met 
seksuele intimidatie heeft hiervan melding gemaakt bij de werkgever. De belangrijkste reden om geen melding te 
maken, is dat veel slachtoffers denken dat hun klacht niet ernstig genoeg is om dit aan te kaarten bij de werkgever. Het 
melden van klachten is echter van belang om tot een oplossing te komen, blijkt uit het onderzoek in opdracht van het 
College voor de Rechten van de Mens. In de meeste gevallen leidde de melding namelijk tot een oplossing.

Bespreekbaar maken van seksuele intimidatie is eerste stap naar oplossing
De werkgever is verplicht om het risico van seksuele intimidatie in kaart te brengen en op te nemen in de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moet hij beleid ontwikkelen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te 
gaan. Seksuele intimidatie is ook een actiepunt voor de ondernemingsraad (OR). De OR heeft namelijk instemmingsrecht 
op (de organisatie van) de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak (artikel 27, lid 1d WOR). Is er nog geen beleid 
tegen seksuele intimidatie op het werk, dan moet de OR er bij de bestuurder op aandringen dat dit beleid er komt. De 
OR kan hiervoor zijn initiatiefrecht gebruiken (artikel 23, lid 3 WOR). 

Het bespreekbaar maken van seksuele intimidatie op het werk is een belangrijke eerste stap naar een oplossing. Zo 
meldden werknemers tijdens het onderzoek dat hun werkgever de dader niet altijd aanspreekt op zijn gedrag of dat de 
intimidatie niet stopt of bijvoorbeeld verandert van aard. Werkgevers gaven aan dat zij vaak pas laat op de hoogte zijn 
van de problemen en dat zij het moeilijk vinden om hierover met de betrokkenen in gesprek te gaan. Hierdoor lijkt een 

oplossing soms nog ver weg.

Wanneer is er sprake van seksuele intimidatie?
Op de poster over seksuele intimidatie op het werk (zie afbeelding  
op de pagina hiernaast) van het College voor de Rechten van de 
Mens staat duidelijk wanneer er sprake is van seksuele intimidatie 
op het werk en waar werknemers terecht kunnen als zij hiermee 
te maken krijgen.

Bron: OR-Rendement



13

Jongeren bekijken medezeggenschap door een andere bril

‘In de ondernemingsraad gaan zitten? Tussen die ouwe cynische links-radicale vakbondsfiguren en vergadertijgers?’ Helaas 
is dit een nog veelgehoorde reactie van jongeren als je ze vraagt of ze belangstelling hebben voor medezeggenschap.

In veel ondernemingsraden zijn jongeren nog niet goed vertegenwoordigd. Jammer, want veel ondernemingsraden 
zijn wel op zoek naar jongere collega’s. De SER ontwikkelde daarom samen met jongeren een nieuwe publicatie met 
praktische adviezen waar elke organisatie zijn voordeel mee kan doen.

Hoe zien jongeren medezeggenschap?
De publicatie benadert medezeggenschap vanuit de belevingswereld van jongeren. Het gaat specifiek in op vragen 
als: hoe krijg je jongeren enthousiast voor medezeggenschap, wat zijn specifieke OR-vaardigheden, wat kan je als OR 
concreet veranderen en verbeteren aan het werk van je collega’s, hoe kan de zittende OR effectief contact leggen met 
jongeren en hoe organiseer je een kick-off met jongeren. 

Jongeren blijken vaak wel geïnteresseerd in medezeggenschap. Ze hebben een frisse blik en geven graag hun input. Ze 
bieden een OR ook een inkijkje in onderwerpen die voor alle collega’s van belang zijn. Ze verschillen vaak in leeftijd van 
het gemiddelde OR-lid en zitten ook in een andere levensfase. Daardoor kijken ze anders naar hun werk. Een OR die 
jongeren wil bereiken en betrekken houdt hier rekening mee. 

Bron: OR-net
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Door: Angelique Kansouh

Iedereen heeft weleens te maken met conflicten. Mensen zijn nu eenmaal mensen en hebben hun eigen persoonlijkheid, 
kwaliteiten, ambities en imperfecties.
Conflicten kunnen gaan van kleine ergernissen die steeds meer gaan knagen tot hoogoplopende ruzies. 
Niemand vindt dit prettig en wellicht loop je er ook liever van weg. Zeker in deze periode waarin we veelal thuiswerken, 
is het makkelijk om het gesprek over een conflict te vermijden. Maar daarmee verdwijnt de ergernis niet. 

Per 1 januari 2020 is er naast je vakbond het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA). Dit is een onaf-
hankelijke en laagdrempelige Rijksbrede voorziening voor alle rijksambtenaren.
Als jij en je leidinggevende op het werk een (potentieel) verschil van mening hebben, zoals over arbeidsvoorwaarden 
of de manier waarop jullie samenwerken en jullie komen er samen niet uit, dan kan je terecht bij het RABA. Dat kan 
samen, of ieder afzonderlijk.

Sinds rijksambtenaren vanuit huis wer-
ken lijkt het aantal conflicten afgeno-
men te zijn. De noodzaak om met een 
conflict aan de slag te gaan, lijkt er 
niet te zijn als je elkaar niet dagelijks 
op de werkvloer tegenkomt. De vraag 
is wel: wat is het effect hiervan op de 
langere termijn? Want de ervaring leert 
dat ‘niets doen’ vaak leidt tot verdere 
escalatie. 

Zo worden met enige regelmaat de 
VPW, maar ook het RABA pas benaderd 
op het moment dat het conflict al te ver 
is geëscaleerd. Gevolg is dat de kans op 
een duurzame oplossing door bemidde-
ling dan kleiner wordt. Dat is een ge-
miste kans.

Ons advies
Ervaar je frictie of blijf je je ontevreden 
voelen over hoe zaken lopen? Gebruik de vakbond als klankbord of schakel het RABA in. Laat het niet escaleren. Want 
hoe eerder jij met het conflict aan de slag gaat, hoe makkelijker het is om het op te lossen.

Wil je zelf wat handvatten voordat je de vakbond of het RABA benadert?
Kijk dan eens bij de weblogs op de RABA-website. Hier worden enkele handvatten aangereikt om bij een conflict op een 
effectieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Want afhankelijk van jouw reactie kan een conflict uitmonden in totale 
chaos of juist tot een verbeterde werkrelatie en nieuwe kansen leiden. De website vind je op www.rabarijk.nl .

Het RABA is bereikbaar via e-mail raba@rijksoverheid.nl of telefoon 06 31 622 633.

Conflict op het werk? Laat het niet escaleren

Top 3 van ‘meest voorkomende zaken’ in het eerste kwartaal bij de RABA:
1. Financieel (denk aan toelage, reiskostenvergoeding, terugvordering)
2. Samenwerking/communicatie leidinggevende
3. Salarisschaal in relatie tot de werkzaamheden



VPW…. dat is jouw 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)

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

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

Geboortedatum  : ………………………………… GSM…………………………………………………… 

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  : ………………………………………………………………………………………………

Dit aanmeldingsformulier kunt u sturen naar:
VPW, Ariane 20, Kamer 13, 3824 MB Amersfoort of mailen naar: info@vpwnet.nl



 - Ledenwerfactie! - 

Jij bent VPW-lid en weet als geen ander wat de VPW voor haar leden kan betekenen. Maar 
weten je collega’s waarom het belangrijk is om lid te worden?

Waarom zou je jouw collega lid maken?
• Samen sta je veel sterker.

• De VPW beschikt over veel juridische kennis en ervaring. 

• De VPW staat klaar met advies over werk, loopbaan en inkomen. 

• Bij een arbeidsconflict sta je als VPW-lid niet alleen tegenover je werkgever.

• De lijnen binnen de VPW zijn kort, de VPW is altijd dichtbij.

De VPW heeft geen binding met een bepaald geloof of politieke partij en respecteert en 
eerbiedigt de overtuiging van haar leden. Zo kan iedereen zich bij de VPW veilig, vertrouwd en 
begrepen voelen.

Wat kost het?
De contributie bij de VPW is maar € 12,50 per maand.

Bovendien kan je via IKB nog een deel van je contributie terugkrijgen.

AANMELDEN BIJ DE VPW

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de VPW!!!

VPW-leden die een nieuw lid werven krijgen een bonus van maar liefst € 75,-.

Het nieuwe lid krijgt een welkomstbonus van € 25,-.

Vul samen het aanmeldformulier in (z.o.z.) 

en mail dit naar info@vpwnet.nl

(De voorwaarden van deze ledenwerfactie kun je vinden op: www.vpwnet.com)


