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Van de voorzitter

In onze Algemene Ledenvergadering  van 26 april 
jongstleden zijn er enkele wisselingen geweest in 
ons bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering is 
Frank Bosmans afgetreden uit het bestuur. We hebben 
hem hartelijk bedankt voor zijn inzet in het bestuur. We zijn 
daarnaast zeer content met het feit dat Frank als kaderlid zich zal blijven 
in zetten voor onze vereniging. Yvonne de Jong is juist toegetreden tot 
het bestuur en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Yvonne is zich aan het 
inwerken en pakt inmiddels met enthousiasme verschillende taken binnen 
ons bestuur op. Gedurende mijn inwerkperiode werd mij voorgehouden 
dat enthousiasme noodzakelijk is en deskundigheid met de tijd komt. Het 
is de taak voor het gehele bestuur om Yvonne goed te begeleiden om 
haar volledig klaar te stomen voor haar taken. Ik ben er van overtuigd 
dat dit gaat lukken. 
Op het moment dat ik dit schrijf is voor een gedeelte van het land 
de schoolvakantie begonnen. Een positieve bijkomstigheid voor de 
zomerverlof periode is het feit dat het is gelukt om een nieuwe CAO af 
te sluiten met de Rijkswerkgever. Uit de ledenraadpleging is gebleken 
dat ca. 90% van de AC Rijksvakbonden kon instemmen met het bereikte 
onderhandelaarsresultaat. Ook deze keer ging het niet vanzelf en dreigde 
zelfs bijna weer het overleg te stranden. De Rijkswerkgever wilde 
namelijk met de vakbonden afspraken maken over o.a. de PAS, roosteren 
en de nachtdienstontheffing. Door de eerste voorstellen hierover was het 
noodzakelijk voor ons om eerst terug te gaan naar de leden. Wij weten 
namelijk als geen ander dat dit erg belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn 
voor onze leden. 
Wanneer ik dan onze inzet voor de onderhandelingen vergelijk met het 
uiteindelijke resultaat kan ik concluderen dat een groot deel van onze 
punten door de onderhandelaars zijn binnengehaald. De loonsverhoging 
in deze cao bestaat uit meerdere componenten. Gedurende de looptijd 
tot 30 juni 2024 is de loonsverhoging variërend van 20,7% in schaal 1 
tot 7,7% in schaal 19.
Daarnaast is het gelukt om afspraken te maken over eerder stoppen 
met werken.  Per 1 januari 2023 kan gebruik gemaakt worden van de 
RVU-regeling. Iedereen die 43 of meer dienstjaren bij de overheid heeft 
gewerkt (waarvan tenminste 10 jaar bij het Rijk), kan 2 jaar eerder 
stoppen met werken.
In onze inzet werd ingezet op waardering voor de uitvoering. Dit is gelukt 
want de nachtdienstontheffing is ongewijzigd gebleven en een aantal 
vergoedingen voor onze leden in roosterdiensten worden verbeterd. 
De maandelijkse aanvullende vaste Toelage Onregelmatige Dienst 
(TOD), het percentage TOD voor nachtdiensturen en de toelage voor 
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten worden verhoogd. 
Daarnaast is het gelukt om het maximum van de TOD en de toelage 
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst te verhogen van schaal 7 
naar schaal 8. Ook krijgen werknemers in roosterdiensten in salarisschaal 
11 recht op een overwerkvergoeding. Deze laatste punten stond ook al 
behoorlijk lang op het wensenlijstje van onze leden.
De komende maanden staat er ook nog voldoende werk te wachten. 
In het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) gaan o.a. de 
gesprekken beginnen over het plaatsingsproces bij de Rijksrederij. Onze 
leden bij de Rijksrederij zijn recent digitaal door ons bijgepraat over deze 
reorganisatie en één van onze kaderleden gaat Peter Wulms inhoudelijk 
ondersteunen bij dit dossier. 
Kortom: het werk gaat gewoon door, maar ook binnen de VPW zal door 
de vakantieperiode er soms een beperktere bezetting zijn. Uiteraard 
worden urgente zaken altijd opgepakt.
Rest mij niks meer dan alle leden een hele fijne vakantie toe te wensen!    
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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.
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Yvonne de Jong

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
18 April 2023 - 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 is Nol van Lith.
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

Nol van Lith
Secretaris
Portefeuille Georganiseerd Overleg (DGO)
Platform SOR

Frank Lantsheer
Penningmeester

Hans Bokmans
Algemeen bestuurslid
Platform SOR

Yvonne de Jong
Algemeen bestuurslid
Portefeuille Medezeggenschap
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Mededelingen van kantoor
E-mailadressen
Recent hebben we een ledenraadpleging gehouden ten behoeve van de Cao 2022-2024. De 
leden in actieve dienst zouden een mail met unieke code toegestuurd krijgen.
We maken dan gebruik van het e-mailadres dat door het lid als voorkeurs e-mailadres is 
opgegeven. Bij veel leden is dat het werk e-mailadres.
Toen bleek dat er door aangescherpte beveiliging bij RWS de mail niet doorkwam bij leden met 
een RWS e-mailadres. In allerijl is toen besloten de stemcodes naar de privé e-mailadressen te sturen.
De leden waar we geen privé e-mailadres van hebben, zijn één voor één gemaild op hun werkadres, dat was een 
heidens karwei.
Daarom hierbij nogmaals het zeer dringende verzoek om je privé e-mailadres aan ons door te geven.

Digitale verzending van het VPW-nieuws
Vanaf nu zullen we extra aandacht besteden aan digitale verzending van het VPW-
nieuws.
Het bestuur heeft namelijk besloten om het VPW-nieuws vanaf het tweede kwartaal 
2023 niet langer op papier te laten afdrukken, maar alleen nog digitaal te verspreiden.

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. 

We willen al onze leden dringend verzoeken om vragen, berichten, adreswijzigingen etc. per mail aan ons 
door te geven.  Stuur je mail naar info@vpwnet.nl.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. H.P.J. van de Beek   - PPO
Dhr. R. Brauer    - VWM
Dhr. Y. Yilmaz    - VWM
Dhr. J.P.M. Boon    - PPO
Dhr. C. Francisca   - Rijksrederij
Dhr. M. Jansen    - VWM
Dhr. S. de Witte    - VWM
Dhr. M. Kooreman   - KNMI
Dhr. J.P. Nuñez Velasco   - WVL
Dhr. F.H.J. Verstappen   - VWM
Mw. K.D. Robinson   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J. Zwanepol   - Elburg
Dhr. D. Tukkers    - Rijssen

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.

Om het VPW-nieuws digitaal te kunnen ontvangen, hebben we van u 
het e-mailadres nodig waarop u het VPW-nieuws wilt ontvangen.
U kunt dit doorgeven door een mailtje te sturen naar: info@vpwnet.nl
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Met een duidelijke visie en passie in haar stem ontmoet 
ik Yvonne de Jong bij haar thuis in Hoofddorp. In ons 
gesprek over werk, plannen voor de VPW en hobby`s, 
kwamen we langs dynamisch, werk-privé balans, 
coachen en op de blaren zitten.  

Van beveiligingshostess naar coördinerend 
wegverkeersleider
Yvonne begon haar carrière in 1987 als hostess bij de 
landelijke beveiligingsdienst Seceurop Nederland. Ze 
werkte in de mobilofoon centrale te Haarlemmerliede. 
De functie bestond uit “receptionist/mobilofonist met 
beveiligingsstaak”. Ze vertelt: “ik draaide dagelijks 10 
uur diensten, wat best pittig was en na 4 jaar wilde 
ik graag parttime gaan werken. Dit was niet mogelijk 
bij Seceurop, dus keek ik een deurtje verder”. Bij 
Rijkswaterstaat had de ‘deeltijd fut’ zijn intrede gedaan, 
en kon Yvonne de functie van een collega overnemen 
die gebruik maakte van deze nieuwe regeling. In 1991 
ging zij parttime werken in de Verkeerscentrale Velsen-
Zuid als wegverkeersleider.

In 1996 werd de nieuwe verkeerscentrale Noordwest 
Nederland in gebruik genomen, nadat Amsterdam en 
Velsen waren samengevoegd. 

Medewerkers houden dagelijks toezicht op de actuele 
verkeersafwikkeling, delen verkeersinformatie met het 
Verkeerscentrum Nederland in Utrecht, overleggen 
bij (grote) regio-overschrijdende omleidingen met het 
Verkeerscentrum Nederland en nemen maatregelen bij 
files, wegwerkzaamheden, incidenten en calamiteiten. 
Daarnaast worden er vanuit de verkeerscentrale  de 
Gaasperdammertunnel, Coentunnel, Zeeburgertunnel, 
Schipholtunnel, Wijkertunnel  en Velsertunnel bediend. Op 
mijn vraag wat Yvonne leuk vindt aan haar werk, zegt zij 
kort en krachtig: “Dynamisch!”

Opleiden en coachen van nieuwe medewerkers is helemaal 
haar ding.  “Ieder mens heeft een handleiding en die 
probeer ik te leren kennen”  Nieuwe wegverkeersleiders 
moeten de opleiding volgen en examen doen. Na behalen 
van het diploma moeten zij jaarlijks een opfriscursus 
volgen. Yvonne begeleidt hen mede daarin. Zij heeft een 

Interview met bestuurslid Yvonne de Jong

Yvonne de Jong

Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Hoofddorp
Burgerlijke staat: samenwonend
2 dochters van 25 en 28 jaar
Functie: coördinerend wegverkeersleider (CWVL)
Standplaats: Velsen-Zuid
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coach opleiding van een half jaar gevolgd in Hoofddorp. Dit 
hield in veel boeken lezen en daarvan een verslag maken, 
coachesgesprekken voeren, intervisie en ontwikkelplan 
realiseren. “De vele uren die in deze opleiding zitten waren 
de moeite waard en komen van pas in mijn dagelijks 
werk”.  Ze is 32 jaar werkzaam in de Verkeerscentrale 
Velsen-Zuid.

Hobby’s
Het trainen en coachen zit in Yvonnes bloed, ook in haar 
vrije tijd is ze daarmee bezig. In het winterseizoen is ze 
elke zaterdagmorgen vroeg uit de veren en gaat op weg 
naar de kunstijsbaan in Haarlem. Om 8.15 uur start de 
les voor jonge beginnende schaatsers. Samen met nog 
een begeleidster geeft zij les aan maximaal 10 kinderen 
per groep. De jeugd wordt letterlijk bij de hand genomen 
en met hulp van het kinderliedje “hoofd, schouders, knie 
en teen” gaan ze zingend over de ijsbaan. Yvonne vertelt: 
“mijn vader was van mening dat elke Nederlander moest 
leren schaatsen en zette me op 3-4 jarige leeftijd op een 
bevroren sloot”. Later heeft Yvonne de finesses van het 
wedstrijd schaatsen geleerd op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam, heeft wedstrijden en meerdere marathons 
gereden. “En ja, ook veel prijzen gewonnen”, zegt ze 
bescheiden. 

Een andere grote hobby is reizen. Vanaf jonge leeftijd 
geniet zij ervan en heeft al veel van de wereld gezien, met 
verschillende vervoersmiddelen: het vliegtuig, de trein, 
per bus en boot. Ondernemend en avontuurlijk waren de 
reizen naar Thailand en Indonesië “met de rugzak”. Gewoon 
vertrekken en per dag zien waar je die avond terecht komt. 
Tegenwoordig gaat ze voor de iets luxere vakanties. Zoals 
een vakantie naar Mexico; snorkelen vindt ze geweldig en 
ze ligt uren in zee te genieten van het onderwaterpanorama. 
Ze vertelt: “Bij het snorkelen lig je in principe op het water 
en draag je een speciaal pak dat je rug beschermt tegen de 
zon. Ik had helaas niet in de gaten dat een flink stuk huid 
onbedekt was tussen het pak en mijn zwembroek. Dat heb ik 
geweten, het spreekwoord ‘wie zijn billen verbrand moet op 
de blaren zitten’ is heel pijnlijk hoor” zegt ze lachend.

Tijdens de lunch, verzorgd door Yvonne, vertelt ze over haar 
mooie tuin. “De tuin is helemaal mijn passie en ik geniet ervan 
om in te werken”. Op mijn voorstel om een foto te maken, 
pakt ze de snoeischaar die binnen handbereik ligt. “Zo gelijk 
weer even een tak wegwerken”, zegt ze glunderend. 

Yvonne in Australië

Yvonne op de schaatsbaan
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OR/VWM, bestuurslid VPW
6 jaar heeft ze zitting gehad in de landelijke OR 
VWM, waarvan 3 jaar in de roostercommissie 
en 3 jaar als voorzitter. Om goed voorbereid te 
zijn heeft Yvonne een 1-jarige HBO opleiding 
organisatie en bedrijfskunde met goed 
resultaat gevolgd. Ze vertelt: “Een pittige, maar 
leuke en leerzame opleiding, ik heb er veel aan 
gehad in mijn OR werk. Met veel plezier kijk ik 
terug op deze periode en hoop dat de mensen er 
iets aan hebben gehad”.
Tijdens de afscheidsreceptie van OR lid 
Michael Luyendijk hadden Richard (onze 
voorzitter) en Yvonne een gesprek over een 
bestuursfunctie bij de VPW wat resulteerde in 
de uitspraak “ze kunnen me altijd vragen”. En 
jawel hoor, anderhalf jaar later werd de vraag 
gesteld en zei Yvonne volmondig ‘ja’. *Even 
een persoonlijke noot: ik ben blij dat we weer 
een vrouwelijke bestuurder hebben.

Op mijn vraag welke taak ze in het bestuur 
ambieert zegt ze “het Departementaal 
Georganiseerd Overleg (DGO) werk trekt 
mij en ik wil graag in contact komen met de 
kaderleden. Informeren wat zij nodig hebben 
en gezamenlijk ontdekken hoe we nieuwe 
leden kunnen werven”. Tevens vindt zij het 
belangrijk dat de werk-privé balans van 
medewerkers/leden in evenwicht is. 

Yvonne vervolgt “ik vind het belangrijk dat de 
top en de werkvloer dichter bij elkaar komen. 
Meer duidelijkheid in beleid en uitvoering met 
begrip en inzicht van beide kanten, zodat er 
een 2-richting verkeerssituatie ontstaat. Tevens 
moeten de rechten en plichten van nieuwe 
medewerkers bekend zijn bij teamleiders”. Ze 
vindt het jammer dat de zakelijke richtlijnen 
zo star zijn en mist de samenhang en het 
contact tussen de verschillende districten en 
VWM. Ze is van mening dat de VPW zeker een 
ondersteunende rol daarin kan spelen.

Haar motto luidt: laten weten waar je voor staat en wat je voor de leden kunt betekenen.
Daar maak ik me sterk voor.

Afsluiting
Bij het afscheid loopt ze mee naar buiten, waar ik haar voortuin bewonder. “En dit hoort er ook nog bij” zegt ze trots. Ze 
woont mooi, geen drukke straat en de auto’s staan op een aparte parkeerplaats. “Ik ben heel tevreden met deze woonplek 
midden in het drukke Hoofddorp. Het is een oase van rust met veel groen en vogels die het hoogste lied zingen”. De 
groep huizen heeft de uitstraling van een hofje en dat vinden de bewoners dus ook: “Hofje” is namelijk de naam van hun 
buurtapp.
De werk/privé balans lijkt mij bij Yvonne wel in orde. 

Yvonne, bedankt voor de gastvrijheid en je energie in het gesprek. Veel succes en plezier als bestuurslid van de VPW. 

Mirjam van Dijk
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Door Lone Mokkenstorm

Niets is er zo grillig als het weer. Helga van der Vegt (31) weet er alles van. Sinds 2020 is de VPW´er 
werkzaam bij het KNMI, waar ze weersverwachtingen opstelt voor de kleine luchtvaart.

Ik spreek Helga op een woensdagmiddag bij het KNMI in De Bilt, ze is net afgelost door de late dienst. Een kopje koffie 
kan geen kwaad, want de meteorologe zat vanochtend om 6:30 uur al klaar voor de overdracht. “Eén voordeel: ik heb 
wel een mooie foto van de zonsopgang kunnen maken”, lacht ze. Het is niet de eerste keer dat ze haar auto even stil 
heeft gezet om het weer op beeld vast te leggen. Een ‘weerfreak’ zou ze zichzelf echter niet noemen. “Mijn vrienden 
en familie vinden dat ik dat wel ben, maar vergeleken met sommige collega’s val ik best wel mee. Ik vind het leuk als 
er een bui overtrekt en ik maak graag foto’s, maar ik zou niet snel 500 kilometer rijden om een bui te onderscheppen.

Terug naar de meteo
Helga studeerde meteorologie aan de Wageningen Universiteit. Toch is ze na haar studie niet gelijk aan de slag gegaan 
als meteoroloog. “Ik wou na mijn studie graag toegepast werk gaan doen, het weer vertalen naar gebruik door klanten 
en afnemers,” vertelt ze. “Daarnaast vond ik het erg leuk om te programmeren, dus zocht ik een manier om die 
twee te combineren. Zo ben ik terechtgekomen bij een consultancybureau in watermanagement, waar ik uiteindelijk 
projectleider en accountmanager ben geworden.”

Toen ze met zwangerschapsverlof was van haar eerste dochter, begon het echter toch weer te kriebelen. “Ik keek naar 
buiten en dacht: ‘hoe zat het nu ook alweer?’ Ik was bijna 30 en was gaan nadenken wat ik nu eigenlijk graag wilde 
gaan doen. Ik besefte dat dit het juiste moment was om terug te gaan naar de meteorologie.”

De werkdag van een meteoroloog
“Juist in extreme situaties kun je echt een verschil maken”

Helga op haar werkplek in de weerkamer. Via de verschillende schermen houdt ze nauwlettend alle waarnemingen in de 
gaten.
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Toen Helga weer terugkwam na haar verlof, was het haar duidelijk dat het tijd was voor iets nieuws. Toevallig was er 
net voor het eerst in lange tijd een nieuwe vacature geplaatst voor operationeel meteoroloog in de weerkamer van het 
KNMI, een kans die Helga graag met beide handen aangreep. “Een operationele functie trok me erg aan, omdat ik er 
van houd om klanten en gebruikers te zien en spreken. Je leert dan meer over hoe je producten gebruikt worden en dat 
deze soms echt een verschil kunnen maken voor hen. Dat gevoel heb ik met onderzoekswerk wat minder.”

Regiometeoroloog
In de weerkamer van het KNMI zijn dag en nacht vier meteorologen aan het werk met elk een eigen aandachtsgebied. 
Na de interne opleiding op het KNMI kwam Helga in februari 2021 op de zogenaamde regiostoel terecht. “Dat is een plek 
voor de afnemers van de kleine luchtvaart, zoals ballonvaarders, zweefvliegers en gebruikers van regionale vliegvelden. 
Het gaat met name om zogenaamde ‘VFR*-vluchten’, waarbij er een goede wolkenbasis en zichtcondities nodig zijn.” 
De regiometeorologen maken verschillende producten, zoals verwachtingen voor de vliegvelden van Groningen en 
Maastricht en het weerbulletin voor de luchtvaart. Daarnaast zijn ze 24/7 telefonisch bereikbaar voor vragen over de 
producten of over specifieke vluchtroutes of locaties.
* VFR = Visual Flight Rules oftewel zichtvliegvoorschriften; dat zijn voorschriften voor het vliegen op zicht i.t.t. vliegen m.b.v. 
instrumenten.

Elke nacht om 0 uur UTC wordt de weerballon opgelaten.
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’s Nachts is het ook de taak van de regiometeoroloog om 
de weerballon op te laten. “Dat is een grote ballon met 
daaraan een kastje met allemaal meetapparatuur. Hij komt 
tot wel 30 kilometer hoogte. Met de gegevens over de 
temperatuur, vochtigheid en wind die de ballon verzamelt, 
krijgen we een goed beeld van wat er allemaal boven ons 
gebeurt.” De ballon wordt over de gehele wereld rond 
dezelfde tijd opgelaten. “Als je daar dan op het meetveld 
staat met zo’n grote ballon in je hand, weet je dat er 
verspreid over de wereld honderden mensen zijn die op 
precies hetzelfde moment hetzelfde aan het doen zijn als 
jij. Dat is enorm leuk.”

Ook gladheidsdienstverlening valt onder het takenpakket 
van de regiometeoroloog. Helga vertelt: “In de winter zijn de 
dagen korter. Omdat mijn afnemers vooral overdag vliegen, 
is het op luchtvaartgebied dan ook een stuk rustiger en 
kunnen we ons ook richten op de gladheidsdienstverlening 
voor onze collega’s van Rijkswaterstaat. Voor de 
gladheidsverwachting is het bijvoorbeeld belangrijk wat 
de temperatuur wordt, maar ook of er winterse neerslag 
verwacht wordt en of het vochtig is. De verwachting 

wordt gebruikt door de gladheidscoördinatoren van de 
Rijkswegen om een beslissing te maken of er wel of niet 
gestrooid wordt. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar 
voor de coördinatoren voor eventuele vragen. Op een 
gekke manier is het ook wel gezellig, om elkaar zo midden 
in de nacht te spreken. Soms bellen we ze ook wel eens 
wakker. Maar als er dan wel gestrooid gaat worden, is het 
in elk geval niet voor niks.”

Het weer staat nooit stil, wat soms tot spannende situaties 
kan leiden. Hoe ervaart Helga dit tijdens haar diensten? 
“Het spannendste dat ik heb meegemaakt was storm 
Eunice, afgelopen februari. Ik kwam precies op dienst 
tijdens het hoogtepunt van de storm, terwijl ik de hele 
week nog geen dienst had gehad. Er gebeuren dan zoveel 
dingen om je heen die je nog nooit hebt gezien qua 
condities en windsnelheden, maar je producten moeten 
natuurlijk wel gewoon af. Ik weet nog dat het systeem 
dacht dat ik de waarden van de hoogtewinden verkeerd 
had ingevoerd, omdat ze zo hoog waren. Dat was heel 
bijzonder.”

Op het meetveld van het KNMI worden verschillende meteorologische waarnemingen gedaan.
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De KNMI Weerkamer
In de weerkamer van het KNMI zijn 24 uur per dag vier meteorologen aan het werk. Ze maken gebruik van 
verschillende weermodellen en een uitgebreid netwerk aan meteorologische waarnemingen. Deze waarnemingen 
komen zowel binnen van weerstations op land en de Noordzee als via satellietbeelden. Elk van de dienstdoende 
meteorologen heeft een eigen aandachtsgebied:

• De veiligheidsmeteoroloog: Geeft o.a. waarschuwingen uit voor Nederland en de BES-eilanden en schrijft de 
basisverwachting. Is verantwoordelijk voor een geschreven beoordeling van de uitvoer van de verschillende 
weermodellen en onderhoudt contact met de veiligheidsregio’s.

• De Noordzeemeteoroloog: Schrijft verwachtingen voor de Noordzee, havengebieden en grote binnenwateren 
van Nederland en de zee rondom de BES-eilanden. Werkt samen met het Hydro Meteo Centrum en het 
Watermanagementcentrum Nederland, met name in hoogwatersituaties.

• De regiometeoroloog: Schrijft verwachtingen voor de kleine luchtvaart en regionale vliegvelden. Is daarnaast 
verantwoordelijk voor de gladheidsdienstverlening voor Rijkswaterstaat.

• De mainportmeteoroloog: Stelt verwachtingen op voor de luchthavens van Schiphol, Rotterdam, Lelystad en 
Bonaire en werkt samen met de luchtverkeersleiding en havendienst. Bij een weersituatie die de capaciteit 
voor startende of landende vliegtuigen kan verminderen, is er een extra gespecialiseerde meteoroloog 
(Meteorologisch Adviseur Schiphol) op Schiphol aanwezig bij de luchtverkeersleiding.

De meteorologen worden ondersteund door de procesbewaker, die de KNMI-systemen, netwerken en 
waarneemapparatuur bewaakt en storingen verhelpt. Daarnaast is er op Schiphol altijd een luchtvaartwaarnemer 
aanwezig, die de ‘oren en ogen’ van de meteorologen in de weerkamer is en de weersituatie op de luchthaven goed 
in de gaten kan houden.

Onregelmatigheid en vrijheid
Een doorsnee werkweek heeft Helga niet. De meteorologen werken namelijk volgens roosterdiensten in een vroege, 
late of nachtdienst. Naast hun operationele diensten hebben ze ook ‘offline’ dagen waarbij ze bijvoorbeeld onderzoek 
doen, bijdragen aan opleidingen of de dienstverlening van het KNMI verder ontwikkelen. Dit alles komt samen in een 
onregelmatig rooster. “Ik vind onregelmatig werken eigenlijk juist heel erg prettig”, vertelt Helga. “Het voelt veel vrijer. 
Je bent op hele andere momenten thuis, waardoor je op rustige momenten boodschappen kunt doen of eens bij iemand 
op bezoek kunt gaan. Het hoeft dan niet allemaal in twee dagen in het weekend gepropt te worden. Daarnaast heb ik 2 
jonge kinderen en vind ik het enorm leuk dat ik af en toe een halve dag alleen met ze ben. Je ziet ze dan ook op fijnere 
momenten, waarop ze niet meteen na het eten naar bed moeten. Ik ervaar het dan ook veel meer als vrijheid dan een 
9 tot 5 baan. Ik zou voorlopig niet terug willen.”

Het belang van de vakbond
Helga is pas kortgeleden lid geworden van VPW. “Hiervoor werkte ik bij een klein bedrijf. Er was geen CAO, dingen 
werden binnen het bedrijf geregeld. Je hebt dan zelf meer inspraak in wat er gebeurt. Bij een grote organisatie als het 
Rijk werkt dat natuurlijk anders. Ik vind het belangrijk dat mijn stem gehoord wordt en dat zaken die ik belangrijk vind, 
meegenomen worden. Daarom ben ik lid geworden van een vakbond.” De keuze voor VPW was makkelijk gemaakt. 
“VPW staat wel echt voor de mensen die onregelmatig werken. Dat vind ik enorm belangrijk, omdat we maar een klein 
onderdeel van de mensen bij het Rijk vormen. Samen kan je ook echt wat teweegbrengen.”

Naast onregelmatigheid vindt Helga duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp als het gaat om arbeidsvoorwaarden. 
“Dat komt ook deels omdat ik voor het KNMI werk en we veel met klimaatonderzoek doen. Door de onregelmatige 
diensten is het niet altijd te doen om met het OV van en naar je werklocatie te komen. Daarin zie ik nog wel ruimte voor 
verbeterstappen bij het Rijk, misschien op het gebied van het stimuleren van elektrisch rijden.” Het lijkt erop dat Helga’s 
wensen gehoord zijn: in het nieuwe onderhandelaarsakkoord staat namelijk dat de werkgeversbijdrage en de 750 euro 
uit het IKB voor de thuiswerkplek ook voor de verduurzaming van de woning gebruikt mogen worden.
Al met al zit Helga goed op haar plek bij het KNMI. “Het is heel dankbaar en mooi werk. Juist in extreme situaties, of als 
het er echt om hangt, dan kun je het verschil maken. Het grootste nadeel? Het weer is altijd om je heen, dus je werk 
ook. Ik kan nooit meer rustig naar buiten kijken en denken: ‘hé, mooie stapelwolkjes!’ Je gaat je gelijk afvragen hoe 
hoog die wolken dan zitten en of de toppen al in het ijs zitten. Het echt helemaal uitzetten, dat gaat nooit meer lukken.”
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OR-artikelen
Een meerderheid van de Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Dit 
wetsvoorstel verandert de wettelijke regels voor werkgevers die een verzoek van een werknemer krijgen voor een 
andere arbeidsplaats.

De Wet flexibel werken (WFW) biedt werknemers de mogelijkheid om een wettelijk verzoek in te dienen voor een 
andere arbeidsplaats. Een werknemer kan bijvoorbeeld via de WFW aan zijn werkgever vragen of hij mag thuiswerken. 
Momenteel geldt dat de werkgever dit verzoek vrij eenvoudig naast zich neer kan leggen. De wet verplicht de werkgever 
namelijk alleen om het verzoek van de werknemer te overwegen en om hierover een gesprek te voeren. In tegenstelling 
tot verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden, heeft de werkgever voor een afwijzing van het verzoek 
om een andere arbeidsplaats geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Het voorstel voor de Wet werken waar 
je wilt, gaat deze toets veranderen.

Wetsvoorstel volgt SER-advies over hybride werken.
Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) is tussentijds 
aangepast. Het oorspronkelijke voorstel regelde dat de werkgever een verzoek van een werknemer voor een andere 
arbeidsplaats (binnen de Europese Unie) alleen zou mogen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang (dus dezelfde 
toets als bij verzoeken om wijziging van de arbeidsduur of werktijden). De initiatiefnemers besloten echter om het 
wetsvoorstel in lijn te brengen met het advies over hybride werken   dat de Sociaal Economische Raad (SER) eerder dit 
jaar uitbracht aan het kabinet.

Wet ‘werken waar je wilt’ aangenomen door Tweede Kamer
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In het rapport stelt de SER dat hybride werken, ook wel plaats- en tijdsonafhankelijk werken, niet meer weg te denken 
is uit de samenleving. Ook verwacht het adviesorgaan dat hybride werken zich de komende jaren nog verder zal 
ontwikkelen. Om de risico’s van hybride werken te beperken en de kansen zo veel mogelijk te benutten, moeten de 
juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. In het ontwerpadvies benoemt de SER een aantal uitgangspunten die van 
belang zijn bij de vormgeving van hybride werken binnen organisaties.

Om dit te bereiken, adviseerde de SER om de Wet flexibel werken en het voorstel voor de Wet werken waar je wilt bij 
te stellen. Een werkgever moet onder de Wet flexibel werken het verzoek van een werknemer – die minimaal 26 weken 
in dienst is – tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijden inwilligen, tenzij er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. 
Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats kan de werkgever echter zonder reden afwijzen. Dit zorgt ervoor dat 
werknemers onvoldoende zeggenschap hebben over hun arbeidsplaats. Het wetsvoorstel Werken waar je wilt regelt dat 
een werkgever een werknemersverzoek voor een andere arbeidsplaats (binnen de Europese Unie) alleen mag weigeren 
bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dat beperkt de mogelijkheden voor maatwerk. De SER beveelt aan om wettelijk 
te bepalen dat een verzoek van de werknemer tot wijziging van de arbeidsplaats wordt getoetst op redelijkheid en 
billijkheid, waarbij zowel de werkgevers- als de werknemersbelangen afgewogen worden.

Balans werkgevers- en werknemersbelangen
In het rapport adviseerde de SER het kabinet om een betere balans te vinden tussen werkgevers- en werknemersbelangen 
bij hybride werken. Werknemers zouden meer zeggenschap moeten krijgen over hun werkplek en werkgevers meer 
ruimte voor maatwerk om hybride werken in te vullen op een manier die bij de organisatie past, aldus het adviesorgaan. 
Bovendien moet overleg tussen de partijen gestimuleerd worden, zodat zij gezamenlijk tot afspraken komen.
Om dit te bereiken, zouden de Wet flexibel werken en het voorstel voor de Wet werken waar je wilt gewijzigd moeten 
worden.

In het aangepaste voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek ‘naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid’ moet beoordelen. Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende werkgevers- en werknemersbelangen 
zorgvuldig moet afwegen. Tegelijkertijd vraagt dit van de werknemer dat hij ‘een gedegen motivering’ aan moet voeren 
bij zijn verzoek. De wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid 
behoudt voor maatwerk.

Evaluatie binnen 36 maanden
Een tweede wijziging is de bepaling die voorschrijft de wet binnen een periode van 36 maanden te evalueren. 
Deze evaluatiebepaling volgt op het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk en wijkt af van de ‘standaard’ 
evaluatietermijn van vijf jaar. Omdat hybride werken naast kansen ook onzekerheden met zich meebrengt – onder meer 
omdat de effecten van corona en meer thuiswerken nog niet volledig duidelijk zijn – besloten de initiatiefnemers de 
termijn te verkorten.
Ook benadrukte de SER het belang voor werkgevers om een beleid voor hybride werken (tool) te ontwikkelen. De 
medezeggenschap kan daarbij een rol spelen.

Thuiswerkvergoeding niet toereikend
Verder pleit de SER onder meer voor het vergroten van de deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride 
werken, om zo de preventie van fysieke en mentale klachten te optimaliseren.
Tot slot zou er een onderzoek moeten komen naar de fiscale regelingen rondom hybride werken. De huidige onbelaste 
thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag zou niet meer toereikend zijn door de inflatie en stijgende prijzen van 
onder andere energie.
Het is afwachten wat het kabinet met het SER-advies gaat doen.

Eerste Kamer moet nog over wetsvoorstel stemmen
Veel partijen in de Tweede Kamer konden zich echter wel goed vinden in het gewijzigde  voorstel voor de Wet werken 
waar je wilt en stemden daarom in.
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Er staat nog geen ingangsdatum vast.

Bron: OR-Rendement, juli 2022
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Vraag & Antwoord
Vraag 1:  
“Ik heb nog een paar vragen over de nieuwe verlofregeling. Ik zie dat ik (als 
vijftiger) 114 uur IKB verlof krijg als ik kies voor de nieuwe verlofregeling in plaats 
van de PAS-regeling. Blijft mijn wettelijk verlof daarnaast 144 uur? Dat betekent dus 
dat ik straks 114 uur IKB verlof heb en ook 144 uur ‘gewoon’ verlof?
Als ik kies voor de Pas-regeling moet ik dan met 58 jaar gebruik gaan maken of kan dat ook later 
bijvoorbeeld met 60 jaar? Hoe hoog is mijn IKB verlof als ik voor de PAS-regeling kies?”

Antwoord:
De wettelijke uren staan los van de IKB uren. Dus indien jij voor de nieuwe verlofregeling kiest dan ontvang je per jaar 
114 uur IKB en daarnaast behoud jij het wettelijke verlof van 144 uur.
Als je daarentegen kiest voor behoud van de PAS-regeling, dan gaat het over de PAS-regeling in de huidige vorm. Dat 
betekent dat je inderdaad ook later gebruik kan maken van de regeling (bijvoorbeeld als je 60 of 61 jaar oud bent). Als 
je gebruik gaat maken van de PAS regeling, dan wijzigt jouw aantal IKB-uren wel. Je levert namelijk een aantal IKB-uren 
in. Indien je gebruik maakt van de PAS regeling heb je recht op in totaal 18,2 uur IKB. Daarnaast heb je uiteraard ook 
recht op het wettelijk verlof van 144 uur.

Vraag:
“In het licht van de nieuwe CAO onderhandelingen had ik een vraag over de RVU regeling. Is deze regeling 
alleen van toepassing voor de looptijd van deze nieuwe CAO, dus tot 1 juli 2024?”

Antwoord:
Het is niet zo dat als de CAO eindigt op 30 juni 2024, dan automatisch alle afspraken die in de CAO staan niet meer 
geldig zijn. Zie voor meer uitleg: https://www.caorijk.nl/cao-rijk/uitleg-looptijd 
Kortom: alle afspraken gemaakt in een CAO blijven ook na afloop van de CAO geldig, totdat over het onderwerp nieuwe 
afspraken worden gemaakt in een nieuwe CAO.
Het klopt echter wel dat deze afspraak tijdelijk is. Dat komt omdat deze afspraak gebaseerd is op een wettelijke 
mogelijkheid. De wet waarop deze afspraak gebaseerd is, geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Dit is 
ook de looptijd van deze RVU-regeling.

Vraag 3:
“Per 1 augustus 2022 ga ik met pensioen. Heb je dan ook nog recht op (een deel van) de € 450,- die 
uitgekeerd wordt in december 2020?”

Antwoord:
Helaas niet. Je moet namelijk op 1 december 2022 wel een arbeidsovereenkomst met de ‘Staat er Nederlanden hebben’. 
Aangezien jij per 1 augustus met pensioen gaat, heb je dit dus niet meer.

Vraag 4
“Ik heb nergens iets gelezen over de thuiswerkvergoeding. Die is veel te laag met de huidige energieprijzen. 
Die mag minimaal verdubbeld gaan worden, en dan nog betwijfel ik of dat bedrag wel recht doet aan de 
privé kosten gemaakt voor de baas.”

Antwoord: 
Het klopt dat de bonden en de werkgever Rijk de thuiswerkvergoeding niet hebben verhoogd. De reden is dat de fiscale 
vrijstelling nog steeds gebaseerd is op € 2,- per dag. Indien je meer afspreekt, dan moet de medewerker belasting 
betalen over hetgeen boven die € 2,- is afgesproken. 
Om deze reden is de thuiswerkvergoeding niet verhoogd, maar hebben we wel twee keer een eenmalig bedrag van 
€ 450,- afgesproken. Ook van dat bedrag gaat een deel naar de belasting, dus dan maakt het niet uit of je het geld 
besteed aan verhoging van de thuiswerkvergoeding of dat je het stopt in een eenmalig bedrag. Dat wordt natuurlijk 
anders indien de fiscale vrijstelling wordt verhoogd. Op dat moment is het veel interessanter om de thuiswerkvergoeding 
te verhogen in plaats van een eenmalig bedrag af te spreken.

Marianne Wendt



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)


