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Openingswoord 
Algemene Ledenvergadering 

“Beste Leden,

Hartelijk welkom op onze Algemene Ledenvergadering van 2021.
Een bijzondere vergadering aangezien we sinds korte tijd 
aanzienlijk minder beperkingen hebben in onze bewegingsvrijheid 
en sociale contacten. Daardoor konden we tot groot genoegen van 
uw bestuur alle leden verwelkomen die zich hadden aangemeld 
voor deze Algemene Ledenvergadering.

Voor mij persoonlijk is het ook een heel bijzondere vergadering. 
Namens het bestuur zit ik namelijk toch redelijk onverwacht 
deze Algemene Ledenvergadering voor. Reeds in maart had 
het bestuur besloten om deze Algemene Ledenvergadering te 
organiseren. Mijn stoel vandaag was normaal gesproken bestemd 
voor onze overleden voorzitter Paul van Es. Tot onze grote spijt is 
Paul afgelopen zomer plotseling overleden. 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 
hebben ons gesteund bij dit enorme verlies. Zoals u allen bekend 
is, heeft Paul zich gedurende vele jaren met veel toewijding en 
betrokkenheid ingezet voor onze vereniging. De wijze waarop 
hij invulling gaf aan de belangen behartiging van onze leden is 
iets waar wij als verenging trots op mogen zijn en ons respect 
verdiend. 

Uw bestuur heeft gelukkig nog samen met Paul gekeken naar wat 
de toekomst zou kunnen brengen voor de vereniging en hierbij 
een duidelijke visie. Deze visie is verdere samenwerking met 
andere bonden. Hiermee willen we de huidige dienstverlening 
waarborgen en elementen verbeteren waar dit kan. Ook willen we 
als bestuur de verbinding met de leden verder versterken. 
Om deze visie te bewerkstelligen heeft het bestuur inmiddels de 
eerste stappen gezet. De toekomst van de VPW komt verderop 
in de vergadering nog uitgebreid ter sprake zodat we u kunnen 
informeren en enthousiasmeren over onze toekomstvisie op onze 
vereniging.

In dit openingswoord wil ik ook graag een bespiegeling geven van 
wat er allemaal is voorgevallen in het afgelopen jaar en wat er te 
verwachten is voor het komende jaar. De Nederlandse economie 
groeit dit jaar naar verwachting met 4,2 procent en volgend jaar 
met 3,7 procent. In ons land is het herstel sterker dan in andere 
Europese landen. Waarschijnlijk is de Nederlandse economie in 
het derde kwartaal van dit jaar alweer boven het niveau van vóór 
de coronacrisis.... 
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Frank Lantsheer

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
26 april 2022 - 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
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
Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2021
We hebben op 7 oktober 2021 onze ALV gehouden in Hotel van der Valk in Houten.
De 1,5 meter afstand was niet meer van toepassing, maar daarentegen moest er wel een QR-
code of negatief testbewijs getoond kunnen worden. Dit is allemaal goed verlopen.
Voor 2022 staat de ALV weer als vanouds gepland in het voorjaar. Noteer 26 april 2022 in uw agenda!

Ledenwerfactie
Vaak zijn het VPW-leden die nieuwe leden aandragen. Daar zijn we heel blij mee en daarom worden leden van de VPW 
die een collega lid maken daarvoor ruimschoots beloond. 
Kijk op de pagina 15 en 16 en maak al je collega’s lid.

Belastingservice
In dit VPW-nieuws treft u een aanmeldingsformulier aan voor de belastingservice over het jaar 2021, die in het voorjaar 
van 2022 zal plaatsvinden. Als u gebruik wilt maken van de belastingservice, vul dan het formulier in en mail dit naar 
de VPW. We hopen dat alles weer als vanouds zal verlopen, na aanmelding wordt u 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. 

Stel je vragen aan de VPW bij voorkeur per mail: info@vpwnet.nl
Dit omdat het kantoor niet altijd bezet is. 

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. H. van der Graaf   - VWM
Dhr. S. Guelen    - VWM
Dhr. D.M.I. van den Berg  - VWM
Mw. T.E.M. Wagenaar   - VWM
Dhr. G. van den Langenberg  - VWM
Dhr. B. van der Meijden   - VWM
Dhr. D. Pauwels    - VWM

VPW-leden die zijn overleden:

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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Ook zijn er duidelijk merkbare prijsstijgingen in de zaken die we nodig hebben in ons dagelijks leven. De berichtgeving 
over stijgende huizenprijzen, voedingsmiddelenprijzen en energieprijzen volgen elkaar bijna dagelijks op. Het is dan 
ook aan ons om ervoor te zorgen dat de loonontwikkeling deze trend gaat en blijft volgen om te voorzien in minimaal 
koopkrachtbehoud.

De verwachtingen zijn dan ook dat de eerder genoemde prijsstijgingen voorlopig nog aanhouden. Met de eerder 
genoemde verwachting van een economische groei van 3,7% moeten we ervoor zorgen dat ook de werknemer hiervan 
gaat profiteren. Wel is er de onzekerheid over het vormen van een nieuw kabinet. Ook is er een aangekondigde afbouw 
van generieke steunmaatregelen die waren opgetuigd gedurende de afgelopen corona periode. De verwachting is er 
niet dat de afbouw de komende tijd leidt tot een sterke stijging van de werkloosheid

Afgelopen jaar is er een wisselend beeld over de afgesloten Cao’s. Bij de overheid zijn voor 2021 nog geen ontwikkelingen 
bekend. In deze sector zijn bij het merendeel van de Cao’s nog geen nieuwe akkoorden afgesloten. Net zoals in onze 
sector Rijk, waar de Cao sinds 1 januari 2021 is verlopen en er nog altijd geen nieuwe Cao afgesloten is. Peter Wulms 
zal u hier straks actuele informatie over kunnen geven. Het kan zomaar zijn dat wij in deze zaal de eerste zijn die de 
contouren van de nieuwe Cao horen.

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. 
Ik zou u willen vragen op te staan.

Dhr. C.A. Beck   Tiel
Dhr. B. van der Wal  Harlingen
Dhr. J.J. Moller   Zevenaar
Dhr. J.J. van Deelen  IJmuiden
Dhr. P. Klok   Assen
Dhr. G.A.J. Pieterse  IJmuiden
Dhr. P. Kalis   Maasbracht
Dhr. J.R. Verbeek  Den Haag
Dhr. P.A.T. van Es  Minderhout

Richard Goudriaan

Vervolg Openingswoord Algemene Ledenvergadering 2021

In memoriam Paul van Es

Van Harry Hoefnagel  

“Voor mij was het bericht in het VPW-nieuws over het overlijden van Paul niet zo’n
verrassing, omdat ik het al eerder telefonisch had vernomen. Toen Trees me 
informeerde kort na Pauls overlijden, was ik wel enorm geschokt.
Ik las het In Memoriam van de hand van Trees in het VPW-nieuws en ik kan alleen 
maar grote waardering uitspreken voor de inhoud van het bericht.

Ik kende Paul als een innemende persoonlijkheid met een groot 
rechtvaardigheidsgevoel in allerlei zaken. Precies die kwaliteiten die je van 
een vakbondsvertegenwoordiger mag verwachten had Paul. Zijn scherpe 
formuleringen als het nodig was en tegelijkertijd kon hij feilloos van strategie 
wisselen in bijeenkomsten om zijn punt te maken. Dit gegeven zal altijd in mijn 
herinnering blijven als ik denk aan Paul.

Een openingswoord in een vergadering of een speech bij een afscheid of jubileum
kon hij geweldig voordragen. Ik ben het van harte met Trees eens dat wij in Paul
een aimabele toegewijde deskundige persoonlijkheid gaan missen in allerlei 
platvormen waar de VPW in vertegenwoordigd is.”
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Jaarverslag Vereniging VPW 2020

Het Ledenverloop
Op 1 januari 2020 had de VPW in totaal 977 leden.
Er zijn in 2020 slechts 9 leden bij gekomen, maar er was een fors ledenverlies van 81 leden.
Dat verlies is als volgt samengesteld:
• 8 leden zijn overleden, waarvan 4 leden nog in actieve dienst.
• 13 post-actieve leden, waarvan de meeste van hen aangeven dat ze hun lidmaatschap beëindigen vanwege hun 

leeftijd en niet langer geïnteresseerd zijn in vakbondsaangelegenheden.
• 40 leden die de actieve dienst hebben verlaten vanwege leeftijd of ziekte (pensioen, FLO, WIA)
• 9 leden zijn overgestapt naar het bedrijfsleven, een ander ministerie of lagere overheid
• 2 leden die aangaven niet echt tevreden te zijn of de vakbond nooit nodig 
• 9 leden die geen reden van beëindiging van het lidmaatschap hebben opgegeven.
Op 31 december 2020 had de VPW 905 leden.

Het bestuur
Door Corona was 2020 een bijzonder jaar.
Het bestuur heeft gedurende het jaar 2020 minder vergaderd dan gebruikelijk, namelijk acht maal een reguliere vergadering 
waarvan twee maal een vergadering via teams. Ook het strategisch overleg in december 2020 is via Teams gehouden.
De ALV die in april gehouden zou worden is op dat moment afgelast en kon uiteindelijk op 1 oktober 2020 toch plaats 
vinden.
In 2020 zijn er twee nieuwe bestuursleden komen kennismaken, Frank Lantsheer en Hans Bokmans.
Zij zijn beide tijdens de ALV van 1 oktober 2020 officieel toegetreden tot het bestuur.

Huisvesting
Sinds de zomer van 2019 is het kantoor van de VPW gehuisvest in twee mooie ruimtes in het kantoor van het ICT-bedrijf 
die onze ICT verzorgt. We kunnen daar de vergaderruimte gebruiken.

PR en Communicatie
• De website van VPW (www.vpwnet.nl) is nog steeds een belangrijk middel om de leden te informeren. Wel is in 2020 

de website aanzienlijk minder bezocht, namelijk 7669 keer. Dat was in 2019 nog 12.005 keer en in 2018 13.751 keer. 
Al jaren was er een stabiel gemiddeld aantal bezoeken van  1000 per maand, maar dat was in 2020 dus aanzienlijk 
minder. Zoals het zich nu laat aanzien herstelt het aantal zich wel weer in 2021.

• Het blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt volledig in eigen beheer (op)gemaakt. De redactie bestaat uit Mirjam van 
Dijk en Trees Overhein. De lay-out en het drukklaar maken van het blad wordt verzorgd door Milou Feijt.

• Er wordt de leden nadrukkelijk gevraagd om het blad digitaal te ontvangen, dit scheelt druk- en portokosten. Er zijn 
inmiddels 101 leden die gebruik maken van deze mogelijkheid, dat is ruim 11 %, maar dit aantal groeit nog steeds.

De Individuele Belangenbehartiging
Alle verzoeken om juridisch advies komen via ons kantoor in Amersfoort binnen.
De juridische afhandeling van een aantal ingewikkelde IB-zaken ligt bij advocatenkantoor Dijkgraaf in Den Haag.
Begin 2020 liepen er zeven individuele zaken bij Dijkgraaf. Daar zijn in de loop van 2020 vier zaken bij gekomen. Dat 
maakt een totaal van elf zaken. Van deze elf zaken zijn er in 2020 vijf afgerond.
Er zijn in totaal zes juridische dossiers meegenomen naar 2021.
Omdat mr. Jacques Dijkgraaf zijn advocatenpraktijk aan het afbouwen is, heeft de NCF een nieuwe overeenkomst gesloten 
met mr. Ed van Meer, een collega van Jacques Dijkgraaf.  Van Meer gaat in de toekomst de zaken voor NCF, VCPS en VPW 
doen. Daarbij blijft Jacques Dijkgraaf ook nog actief. Hij zal Ed van Meer assisteren als dit nodig is.
Op deze wijze gaan de samenwerkende Rijksvakbonden heel organisch over van advocatenkantoor Dijkgraaf naar Van 
Meer.
Naast deze externe zaken die door de beide advocatenkantoren zijn behandeld, zijn er ook veel zaken binnen de VPW 
afgehandeld en een zeer groot aantal eenvoudige juridische vragen beantwoord.
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Eenmalig juridisch advies
Als VPW-leden juridische vragen hebben die geen betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, dan kunnen zij deze 
vraag via de VPW aan Dijkgraaf Advocaten voorleggen.
In 2020 is er drie maal gebruik gemaakt van deze service en deze zaken zijn vlot en succesvol afgerond.

Belastingservice
De VPW maakt al sinds 2003 gebruik van de belastingservice die wordt aangeboden door de VBM.
VBM is de militaire vakbond binnen het AmbtenarenCentrum (AC).
In 2020 hebben 58 leden gebruik gemaakt van deze service. Het aantal lag jaren tussen de 65 en 70 deelnemers, maar 
dat aantal neemt langzaam af, wat niet zo vreemd is met een lager ledenaantal.

Samenwerking binnen de sector Rijk van het AC
De AC-Rijksvakbonden werken samen in een overlegplatform om daar de zaken m.b.t. de arbeidsvoorwaarden (Cao) te 
bespreken. Dit wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW namen Paul van Es, Richard Goudriaan en Trees Overhein altijd deel aan de platformvergaderingen. Hans 
Bokmans was plaatsvervangend lid.
Er is in de herfst van 2020 een bestuur opgericht voor de sectorgroep Rijk. Paul van Es en Richard Goudriaan zitten namens 
VPW in dit sectorgroepbestuur. Hans Bokmans en Trees Overhein zijn plaatsvervangend leden.
Het sectorgroepbestuur heeft zowel in november 2020 als in december 2020 twee maal vergaderd. Sinds de inrichting van 
het SGB is de bemensing van het Platform SOR aangepast.
Richard Goudriaan en Trees Overhein nemen het Platformoverleg voor hun rekening, waarbij Paul van Es en Hans Bokmans 
de plaatsvervangende leden zijn.
In 2020 zijn er tien reguliere Platformvergaderingen geweest en een themamiddag.
Vanaf maart 2020 zijn i.v.m. Corona richtlijnen de vergaderingen gevoerd via Teams.

Departementaal Georganiseerd Overleg
Naast bezoldigd bestuurder Peter Wulms namen onze bestuursleden Frank Bosman en Nol van Lith deel aan de vergaderingen 
van het DGO en het voorbereidende Technisch Overleg.
Begin 2020 moest Frank Bosman om gezondheidsredenen een stapje terug doen en is Nol van Lith naast Peter Wulms de 
vaste deelnemer aan het DGO-overleg geworden. Hans Bokmans is toegevoegd als plaatsvervangend DGO-lid.
Het DGO heeft in 2020 zes maal digitaal vergaderd. Het technisch overleg is ook zes maal gehouden en werd eveneens 
digitaal georganiseerd.

25 jaar lid
Dhr. U. Smink
Dhr. A.L.M. Lievens
Dhr. R. Mandersloot
Dhr. E.H. Brinkhorst
Dhr. P.A. Lorsheijd
Dhr. I.W. Fluijt
Mw. M.A. Versluis-Koman

40 jaar lid
Dhr. P. van Vliet
Dhr. K. Admiraal
Dhr. A. Meijwaard
Dhr. G. van der Zee
Dhr. B.A. Knulst
Dhr. F.H. Lamain
Dhr. J.J.M. Mooren
Dhr. W.C. Vriens
Mw. T. Pattiapon
Dhr. J.T. Kwakernaat

50 jaar lid
Dhr. C.J.W. Dekker
Dhr. J.D. de Jong
Dhr. A.H. Naron
Dhr. G.F.J. Otten
Dhr. J. Overgaauw
Dhr. A. Sahebali
Dhr. D.B.C. Janssen
Dhr. J.A. van der Sluis
Dhr. K. Schokker

60 jaar lid
Dhr. RA.J. Bouwman

Jubilarissen
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Door Richard Goudriaan

Ontstaansgeschiedenis van de VPW
In 1897 werd de Vereeniging van Bureelambtenaren van 
den Rijkswaterstaat (VBAR) opgericht. De naam VBAR 
veranderde later in Vereniging van Administratief Personeel 
Rijkswaterstaat (VAP). De VAP ging in 1986 samen met 
de Vereeniging van beambten bij de Rijkswaterstaat 
‘Eendracht maakt Macht’ (EMM opgericht in 1898) en 
enkele kleine belangenbehartigingsorganisaties (onder 
andere de BTA, de Bond van Technische Ambtenaren) 
op in de Vakorganisatie van Personeel van Verkeer en 
Waterstaat (VPW). In 2003 zijn de leden van de Bond 
van KNMI personeel aangesloten bij de VPW. De VPW 
is dus ontstaan uit het samengaan van verschillende 
verenigingen, maar de oorsprong van de VPW ligt meer 
dan 120 jaar geleden. In die lange tijd is de vereniging 
geworden tot wat het nu is.

Vanuit de geschiedenis naar de toekomst
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Toekomst
Afgelopen december heeft het VPW-bestuur in het 
strategisch overleg de visie op de toekomst van de vereniging 
besproken. Gedurende deze bespreking concludeerden wij 
dat er de afgelopen jaren veel zaken op ons af kwamen 
die relevant waren voor de huidige invulling en verder 
zelfstandige voortgang van de vereniging. Wijlen onze 
voorzitter Paul van Es was van plan om in april 2022 terug 
te treden als voorzitter. Ook onze bureaucoördinator Trees 
Overhein nadert de pensioengerechtigde leeftijd en zal in de 
nabije toekomst de VPW gaan verlaten. Zo ontstond er een 
natuurlijk moment om op te gaan acteren.

Samen met Paul heeft het bestuur de eerste stappen gezet 
naar de koers die we als vereniging willen gaan varen. Deze 
visie is; verdere samenwerking met andere bonden binnen 
de sector Rijk. Eigenlijk een hele logische gedachte als je 
de geschiedenis van de vereniging terugkijkt en weet dat 
deze vakorganisatie  onder andere is ontstaan vanuit de 
vereniging ‘’Eendracht maakt Macht’’.

Reeds lange tijd werken we binnen het Ambtenarencentrum samen met vier andere bonden die actief zijn binnen 
de sector Rijk. Deze bonden zijn: Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën (NCF), Justitievakbond Juvox, 
Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve & gePrivatiseerde Sector (VCPS) en De Unie. Samen zijn we de AC-
Rijksvakbonden.
De AC-Rijksvakbonden werken al jaren samen in een overlegplatform om daar de zaken m.b.t. de arbeidsvoorwaarden 
(Cao) te bespreken. Dit wordt het Platform SOR genoemd.

Ook participeert de VPW al geruime tijd in de overeenkomst van juridische dienstverlening die de NCF heeft. Eerst werd 
deze dienst velening verzorgd door het advocatenkantoor van Mr. Jacques Dijkgraaf, maar sinds kort heeft het kantoor 
van Mr. Ed van Meer deze taak overgenomen. Van Meer en Dijkgraaf doen nu samen de juridische afhandeling van de 
Individuele Belangenbehartiging(IB) voor de NCF, VPW en VCPS.

Recent zijn er gesprekken gestart tussen de besturen van de VPW en de NCF waarbij er wordt gekeken of er nog 
meer taken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij naast de Cao en Individuele Belangenbehartiging aan 
ledenadministratie, algemene verenigingsactiviteiten, bestuurlijke ondersteuning etc. Met het gezamenlijk uitvoeren van 
deze werkzaamheden kunnen we de huidige activiteiten continueren en we denken zelfs op onderdelen verbeteren. Het 
samenvoegen van werkzaamheden binnen één werkorganisatie kan in de toekomst wel eens het begin zijn van één AC 
Rijksvakbonden.

Kaderleden
Behalve dat deze gesprekken lopen, heeft het bestuur begin dit jaar besloten onze leden meer te willen betrekken bij de 
vereniging. We gaan leden actief benaderen met de vraag zich in te willen zetten voor de vereniging. De leden die zich 
hiervoor melden worden onze kaderleden. Deze kaderleden worden onze oren en ogen binnen ons departement. Als 
er vragen komen vanuit overlegtafels waar we onze leden vertegenwoordigen zijn de kaderleden onze eerste bron om 
informatie of advies uit op te vragen. Daarbij kunnen kaderleden een rol krijgen in het verspreiden van nieuwsbrieven 
en interessante kopij richting collega’s en bij het werven van nieuwe leden. Ook kunnen ze bij interesse zich inwerken 
tot Individuele Belangenbehartiger. Uiteindelijk bestaat een vereniging voor en door de inzet van leden.

Wanneer deze leden formeel door het bestuur worden aangesteld als kaderlid, maken ze aanspraak op vakbondsverlof 
zoals vermeld in § 4.5 Vakbondsverlof van onze Cao Rijk. Hiermee kunnen wij als vereniging deze leden beter faciliteren 
in tijd en krijgen zij zo de gelegenheid om cursussen, informatiebijeenkomsten en Webinars namens de vereniging bij 
te wonen. Vervolgens kunnen deze kaderleden de opgedane kennis weer inzetten ten behoeve van hun collega’s en de 
vereniging.

Er breekt een interessante periode aan. Ik kijk uit naar wat de toekomst ons brengt en jullie hopelijk ook!

FUTURE
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Een vereniging bestaat voor en door leden. Mede daardoor heeft jullie bestuur recent besloten de leden meer 
te willen betrekken bij de vereniging. Dit willen wij doen door kaderleden te gaan benoemen.

Deze kaderleden moeten onze oren en ogen zijn binnen ons ministerie. Als kaderlid ben je alert op de 
verschillende geluiden binnen je organisatie en ben je vaak ook een vraagbaak voor collega’s. Wanneer 
er vragen komen vanuit de overlegtafels waar we onze leden vertegenwoordigen, zijn de kaderleden onze 
1e bron om informatie of advies uit op te vragen. Doordat ze daarbij soms eerder op de hoogte zijn van 
bepaalde ontwikkelingen is het gewenst dat een toekomstig kaderlid hiermee vertrouwelijk kan omgaan. 

Daarnaast kan je als kaderlid o.a. ook een rol krijgen in;
• Werven van nieuwe leden
• Verspreiden van nieuwsbrieven en interessante kopij
• Bijdragen aan de website of VPW Nieuws
• Organiseren van activiteiten
• Etc.

Ook kan je bij interesse je laten inwerken tot Individuele Belangenbehartiger. Uiteindelijk bestaat een 
vereniging voor en door de inzet van leden.

Als kaderlid heb je aanspraak op vakbondsverlof zoals gesteld in onze CAO Rijk § 4.5 Vakbondsverlof. Hiermee 
kunnen wij de toekomstig kaderleden als vereniging ook beter faciliteren in tijd. Daardoor krijgt een kaderlid 
gelegenheid om cursussen, informatiebijeenkomsten en Webinars namens de vereniging te volgen en deze 
opgedane kennis ook in te zetten ten behoeve van de vereniging.

Is je interesse gewekt en wil je een bijdrage leveren aan de VPW? Of ken je iemand die hier 
uitermate geschikt voor zou zijn? Meld jezelf of degene die je graag als kaderlid zou zien dan 
nu aan! Mail dan naar info@vpwnet.nl en laat ons weten hoe jij een bijdrage zou willen leveren 
aan de VPW en waar jouw interesses liggen.

OPROEP KADERLEDEN
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OR-artikelen
OR moet alert zijn bij gebruik Artificial Intelligence
‘
Steeds meer organisaties in Nederland maken gebruik van Artificial Intelligence. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de ondernemingsraad (OR) betekent dit dat de raad extra alert moet zijn op de 
eventuele verwerking van persoonsgegevens van de achterban die daarmee mogelijk gepaard gaat. 
In 2019 maakte gemiddeld 12% van de Nederlandse organisaties gebruik van Artificial Intelligence, zoals spraakherkenning, 
machine learning en patroon- of gezichtsherkenning. Machine learning voor data-analyse (data-analyse met zelflerende 
algoritmes) is de meeste gebruikte vorm van Artificial Intelligence technologie. Van de organisaties paste 6% deze vorm 
toe in 2019. Dit blijkt uit de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2021’ van het CBS. Veel van die technologie verwerkt 
(bijzondere) persoonsgegevens. De OR moet dus goed waken over de privacy van de achterban. Het gebruik van 
Artificial Intelligence neemt evenredig toe met de bedrijfsgrootte:
• 10 tot 20 werkzame personen:  8%
• 10 tot 20 werkzame personen: 12%
• 50 tot 100 werkzame personen: 16%.
• 100 tot 250 werkzame personen: 23%
• 250 tot 500 werkzame personen: 33%
• 500 of meer werkzame personen: 45%

OR heeft adviesrecht én instemmingsrecht bij invoering Artificial Intelligence
Wil de bestuurder Artificial Intelligence inzetten in de organisatie, dan voert hij een belangrijke technologische voorziening 
in die waarschijnlijk ook om een belangrijke investering vraagt. Dat betekent dat de bestuurder deze voorgenomen 
besluiten aan de OR moet voorleggen voor advies (artikel 25, lid 1k en h WOR). Bovendien is er bij de invoering 
van bijvoorbeeld gezichts- of spraakherkenning voor de toegang tot een ruimte of pand sprake van een regeling die 
persoonsgegevens van de achterban verwerkt. Daarbij heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1k WOR).

OR moet privacy van achterban goed bewaken bij invoering Artificial Intelligence
Bij de invoering van technologische voorzieningen moet de OR kritisch kijken naar de bescherming van de privacy van 
de achterban en opletten of de plannen ook voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Is de 
gekozen technologie wel écht noodzakelijk of is er een alternatief beschikbaar dat minder inbreuk maakt op de privacy? 
Treft de bestuurder voldoende maatregelen om de verwerking van de persoonsgegevens veilig plaats te laten vinden? 
Welke partij verwerkt de gegevens, wie heeft er toegang tot de gegevens en hoe lang worden ze bewaard?

Bron: OR Rendement
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Vraag & Antwoord
Vraag:  
Ik kwam op het Rijksportaal wat tegen wat gaat over de Plaatsmakersregeling. Ik 
kan eigenlijk niet vinden of die plaatsmakersregeling nog bestaat. Kunnen jullie 
me daarover inlichten?

Antwoord:
Bij plaatsmaken stel jij jouw functie ter beschikking en maak je zelf gebruik van de stimuleringspremie (uit het Van 
Werk naar Werk beleid). Belangrijke voorwaarde hierbij is dat op jouw functie een VWNW-kandidaat (iemand die zijn 
functie verliest door een reorganisatie) kan worden geplaatst.  De functie moet passend zijn, dat betekent dat de 
VWNW-kandidaat op korte termijn jouw functie kan uitvoeren. Èn het bevoegd gezag van beide partijen moet hiermee 
instemmen.
De plaatsmakersregeling bestaat nog steeds. Zie hiervoor: https://www.ubrijk.nl/service/loopbaan-en-
talentontwikkeling/management--team-en-organisatievraagstukken/van-werk-naar-werk/makelaar-voor-plaatsmakers 
Dus als je hier belangstelling voor hebt, dan kan je je hiervoor opgeven.

Vraag:
Ik heb de volgende vragen nu op 25 september 
de 1,5 meter maatregel is vervallen. Geldt ook 
nog steeds het ‘zoveel mogelijk thuiswerken” 
vraag ik me af? Is het dan de bedoeling dat we 
straks allemaal weer voor alle dagen van de 
week ons op kantoor melden? Zijn daar bindende 
afspraken over gemaakt? 

Antwoord:
Op 25 september is de 1,5m maatregel afgeschaft. Voor 
wat betreft thuiswerk is de richtlijn werk thuis wanneer 
dit kan en op de kantoor wanneer dit nodig is. Je mag 
dus thuis blijven werken indien je dit wenst. Dat geldt 
niet voor collega’s die werkzaam zijn binnen kritieke 
processen. Zij kunnen verplicht worden tot werken op 
kantoor.

Dat nu waarschijnlijk meer medewerkers naar kantoor 
gaan, leidt wel tot onduidelijkheden en risico’s. Veel 
collega’s zijn gevaccineerd, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige collega’s
behoren tot een risicogroep. Niet alle organisaties binnen het Rijk maken gebruik van
werkplekreservering waardoor niet overal sprake is van een beheerste situatie rondom de bezetting
van de kantoren. Op dit moment loopt er daarom een nieuwe inventarisatie van de gezondheidsrisico’s.

Vraag:
Als ik aan het eind van dit jaar nog compensatie-uren over heb, mag ik deze dan toevoegen aan mijn 
verlofspaarregeling?

Antwoord: Nee. Compensatie-uren die je voor 1 januari 2022 niet heb opgenomen vervallen. Zorg er daarom voor dat 
je al jouw compensatie-uren dit jaar opneemt.

Dit geldt echter niet voor IKB-verlof. Niet opgenomen verlofuren uit jouw eigen IKB, worden wel aan het eind van het 
jaar automatisch toegevoegd aan jouw verlofspaarregeling. Op deze manier vervallen de verlofuren uit jouw IKB niet. 

Marianne Wendt



De voorbereidingen voor het belastingjaar 2021 zijn bij de Belastingservice alweer in volle gang. 
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 2021 (max. 2 formulieren per bijdrage van 
€ 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 8 februari 2022 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20 - 13, 3824 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 8 februari 2022 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 2022 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

Belastingservice 



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)


