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Van de voorzitter

De afgelopen periode heeft het bestuur al 
meerdere veranderingen aangekondigd welke 
gaan plaats vinden in de nabije toekomst. Denk 
hierbij aan het overgaan naar een digitale uitgave 
van het VPW-nieuws maar ook de ontwikkelingen bij 
samenwerking met de NCF. 

Deze samenwerking kwam voort uit de visie die het bestuur heeft 
over de toekomst van onze vereniging. Verdere samenwerking 
met andere bonden is daar een onderdeel van. Hiermee willen we 
de huidige dienstverlening waarborgen en elementen verbeteren 
waar dit kan. 
Om deze visie te bewerkstelligen heeft het bestuur de afgelopen 
periode ook de nodige stappen gezet.

Een andere belangrijke reden voor de samenwerking was dat onze 
bureaucoördinator Trees Overhein de pensioengerechtigde leeftijd 
naderde en ons in de nabije toekomst zou gaan verlaten. Ik kan 
jullie melden dat dit moment aanstaande is. Vanaf 1 december 
2022 gaat Trees van haar welverdiende pensioen genieten na een 
dienstverband van bijna 29 jaar.

Bijna 29 jaar geleden op 1 januari 1994 kwam Trees in dienst van 
de VPW en in al die jaren heeft ze zich op verdienstelijke wijze 
ingezet voor de vereniging en haar leden. Voor alle werkzaamheden 
die onze vereniging verricht heeft zij zich ingezet. Of het nu gaat 
over boekhoudkundige taken, administratieve zaken, individuele 
belangenbehartiging, etc. Trees wist waar het over ging en wat er 
moest gebeuren. 

Zo heb ik haar ook leren kennen vanaf het moment dat ik toetrad 
in de vereniging. Ze is een echte doener die verwacht dat het 
werk snel, goed en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Daarnaast heeft 
ze een enorm goed inlevingsvermogen met hoe leden bepaalde 
zaken ervaren wanneer ze met iets omhoog zitten. Ze snapt de 
emotie en weet er subliem mee om te gaan.

Wanneer iemand zo lang in dienst is geweest krijg je alle 
verdiensten natuurlijk nooit samengevat in een voorwoord. Als 
VPW zijn we gezegend met een grote groep trouwe leden. Al deze 
leden zullen hun eigen herinneringen aan Trees hebben. Op 18 
april 2023 is onze volgende Algemene Ledenvergadering. Anders 
als de afgelopen jaren zit Trees dan niet voor bij ons aan tafel. 
Uiteraard zal ze wel worden uitgenodigd als eregast en willen 
we als bestuur haar bij deze gelegenheid samen met u nog eens 
goed in het zonnetje zetten. Het bestuur hoopt dan ook dat u in 
groten getallen aanwezig zult zijn.

We kunnen als VPW eigenlijk geen afscheid van Trees nemen 
maar we gaan het wel proberen. Want één ding is zeker: Trees 
zal gemist gaan worden door zowel het bestuur als de leden van 
onze mooie vereniging.
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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



4

Mededelingen van kantoor
Mijn laatste bericht van kantoor.
Zoals u in mijn afscheidsbrief op pagina 5 kunt lezen, ga ik per 1 december aanstaande de 
VPW verlaten. Op een maand na heb ik dan 29 jaar gewerkt bij de VPW. In die periode heb ik 
4 kantoorpanden, 8 voorzitters en heel veel leden voorbij zien komen. Mijn kinderen noemden 
mij wel eens gekscherend ‘mevrouw VPW’ en hebben ook alle drie hand- en spandiensten verricht 
voor de VPW. Zo heeft mijn dochter de afgelopen 12 jaar het VPW-nieuws in elkaar gezet!!
Maar tijden veranderen en het is goed dat VPW meegaat met de tijd. Het blad wordt digitaal, de administratie gaat 
meer online verzorgd worden en er komt steeds meer samenwerking met de andere Rijksvakbonden, immers eendracht 
maakt macht!!!
Ik wil alle leden heel hartelijk bedanken voor het fijne contact dat er was en zeg “tot ziens”!!!

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. G.A. Poker    - VWM
Dhr. M. Hollestelle   - VWM
Mw. M. Baart de la Faille  - KNMI
Dhr. F.E. Nonnekens   - VWM
Dhr. A. Jongejans   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. J.A.M. Gubbels   - Beuningen
Mw. C.W. van Vliet   - Hoofddorp
Dhr. F. van Nes    - Nunspeet

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.
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Beste leden,

Op 1 januari 1994 ben ik bij de VPW aan de slag gegaan, in 
eerste instantie alleen voor de boekhouding, maar allengs 
kwamen er uren en taken bij. De ledenadministratie, 
correspondentie, verslaglegging bij vergaderingen, het 
volschrijven van het verenigingsblad en ook veelvuldig 
telefonisch contact met jullie, de leden van de VPW.

Ik heb in de afgelopen 28 jaar veel leden zien komen en 
zien gaan en nu is voor mij het moment gekomen om 
afscheid te nemen van mijn werk en alle mensen die 
betrokken zijn bij de VPW.

Het jaar 2021 was een pittig jaar. In juli overleed 
voorzitter Paul van Es, waar ik bijna 20 jaar nauw mee had 
samengewerkt. Vervolgens kreeg ik in september 2021 
zelf een ongeluk waarvan het herstel me veel tijd heeft 
gekost en nog altijd ben ik niet helemaal de oude.
Je gaat je realiseren dat je niet onsterfelijk bent, maar ik 
ben nu ook op een leeftijd gekomen dat ik graag een stap 
terug wil doen.

Ik heb altijd met ongelooflijk veel plezier bij de VPW 
gewerkt, het was mijn tweede huis, maar het is nu ook 
goed om het stokje door te geven.

Het ga jullie en de VPW goed en misschien zien we elkaar 
nog eens!!!

Met hartelijke groet, Trees Overhein

Afscheidsbrief van Trees Overhein

Trees aan het woord bij de ALV in 2014

Algemene Leden Vergadering 1995
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Door Lone Mokkenstorm

Na bijna 30 jaar zwaait bureaucoördinator Trees Overhein in december 
af bij de VPW om van een welverdiend pensioen te genieten. Trees is door 
de jaren heen een vertrouwd gezicht geweest bij de vereniging: een eerste 
aanspreekpunt, rots in de branding, administratief wonder en een baken van continuïteit 
in een organisatie die altijd volop in verandering is geweest. In dit artikel blikken we met 
3 (oud)-voorzitters terug op de tijd van Trees bij VPW.

Richard Goudriaan: “Trees is een echt vakbondsmens”

Huidig VPW-voorzitter Richard Goudriaan is sinds 2017 lid van de VPW en leerde Trees al snel hierna kennen. “Ik ben haar 
voor het eerst tegen het lijf gelopen in een bestuursvergadering op het oude kantoor aan de Snouckaertlaan”, vertelt hij. 
“Ik sloot er aan als geïnteresseerde voor een bestuursfunctie en Trees was mijn contactpersoon. Dat was natuurlijk gelijk 
een heel warm welkom.”

Na twee jaar actief te zijn geweest binnen het bestuur als secretaris, trad Richard in de ALV van oktober 2021 aan als 
voorzitter, het begin van een intensieve samenwerking met Trees. “Als bureaucoördinator had ze boekhoudkundige en 
administratieve taken, deed ze de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en was ze het eerste loket voor leden die 
contact zochten met de vereniging. Waar ze zelf kon antwoorden, deed ze dat. Andere zaken zette ze door naar de juiste 
portefeuillehouder. Eigenlijk beheerde ze dus al het inkomende verkeer.”

Collectief geheugen
De samenwerking tussen Richard en Trees verliep altijd soepel, mede dankzij haar secure doch praktische werkwijze. 
Richard: “Ze is heel hands-on: er komt iets binnen en ze gaat er gelijk mee aan de slag. Ook is ze iemand met een hele 
grote menselijke maat.” Trees heeft VPW door de jaren heen veel vertegenwoordigd aan de collectieve tafels, bijvoorbeeld 
bij Platform SOR. “Daardoor heeft ze een goed beeld of iets al is langsgekomen”, legt Richard uit. “Ze brengt een groot 
collectief geheugen mee. Als we dan iets besluiten, weten we hoe dat zich verhoudt tot eerder genomen besluiten. Ze 
informeert het bestuur waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naartoe willen. Dat is heel waardevol.” 
Hij hoeft niet lang na te denken over wat hij het meest aan Trees waardeert: “Ze vormt echt die menselijke factor binnen 
de vereniging. Iedereen weet wie ze is en dat ze hun verhaal bij haar kwijt kunnen. Ze is een echt vakbondsmens, net 
zoals oud-voorzitter Paul van Es dat was. Iemand die zich inzet voor de leden en zich betrokken voelt bij hen. Sowieso 
vind ik de VPW zelf een hele gezellige, benaderbare club mensen. Dat is een gezicht dat door de jaren heen door Trees 
is vormgegeven. Het is nu aan ons om dat zo te houden.”

Toekomst
 “Trees is jarenlang een prominent persoon en een constante factor binnen VPW geweest”, vertelt Richard. “Haar vertrek 
zal dan ook de grootste wijziging in de bond worden die we in 20 jaar hebben doorgemaakt. Er komt een grotere 
verantwoordelijkheid bij het VPW-bestuur te liggen en we zoeken de samenwerking op met NCF, waar iemand als direct 
aanspreekpunt voor onze leden zal dienen. Ook proberen we meer stappen te zetten op het gebied van digitalisering: zo 
bouwen we aan een online omgeving waarin leden hun eigen gegevens kunnen aanpassen en inzien.”

Eén ding is zeker: Trees zal gemist worden door zowel het bestuur als de leden van de bond. Richard: “Ik wil haar 
bedanken voor het feit dat zij zich zo lang heeft ingezet voor de vereniging. Maar ik hoop ook dat ze veel voldoening zal 
halen uit haar leven na de VPW, want het zal een grote stap zijn na 29 jaar. Denk aan jezelf en zorg dat je ervan geniet. 
Wij zijn je dankbaar.”

Afscheid Trees Overhein
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Piet Voogt: “Wij zijn slechts passanten”

Oud-voorzitter Piet Voogt trad in 2011 aan als voorzitter na enkele jaren diverse functies binnen het bestuur te hebben 
bekleed. Na de opheffing van de afdeling in Werkendam kwam Piet bij het toenmalige VPW-kantoor in Amersfoort terecht. 
“Daar heb ik Trees voor het eerst ontmoet. We waren wat snuisterijen voor de OR-verkiezingen aan het regelen en Trees 
was daarbij betrokken. Toen ik voorzitter werd, heb ik haar beter leren kennen.”

Het naadje van de kous
“Ik heb haar altijd erg bewonderd voor hoe ze haar werk deed”, vertelt Piet. “Want dat deed ze echt met hart en ziel voor 
de organisatie. Ze kende werkelijk iedereen en maakte altijd een praatje aan de telefoon. Dat vonden met name de oudere 
leden altijd erg prettig. Ik heb altijd gezegd: wij zijn slechts passanten. Bestuursleden komen en gaan, maar Trees bleef 
altijd. Zíj ging ervoor. Ze was het hart van het bestuur en de organisatie.”

In de jaren waarin Piet in Amersfoort zat, heeft hij Trees zien opbloeien tot volwaardig deel van het bestuur. “Ze wilde 
altijd het naadje van de kous weten, dat was echt haar kracht. Paul van Es sprak bijvoorbeeld soms mondeling dingen af. 
Trees vroeg dan altijd net zo lang door tot alles duidelijk was vastgelegd en afgesproken.” Ook inhoudelijk was Trees een 
echte aanvulling op het team. “Ze wist erg veel, dus we konden altijd op haar terugvallen als we ons afvroegen hoe iets 
ook alweer zat”, vertelt Piet. “Ze deed weliswaar niet altijd mee met de vergaderingen, want die legde ze vooral vast. Toch 
deed ze soms mee als wij dachten dat we het goed hadden en dat niet zo was. 
De individuele belangenbehartiging was een ‘stokpaardje’ van Trees, waar ze zich altijd honderd procent voor inzette. “Ze 
kende de mensen van Bureau Dijkgraaf goed, waardoor ze zaken goed door kon zetten wanneer nodig. Ook hield ze bij 
hoeveel zaken we elk jaar behandelden, hoeveel dit kostte én wat het opleverde voor de leden die onrecht was aangedaan 
door de werkgever. Ze was wat dat betreft echt de spil in de organisatie.”

Verbinding door kunst
Met zoveel jaren bestuurservaring heeft Piet veel tijd met Trees doorgebracht. “De mooiste herinnering die ik heb, was 
tijdens één van de jaarlijkse bestuursuitjes in Nieuwkoop. Trees legde ons in de watten op dat soort dagen, maar genoot er 
zelf ook zichtbaar van. Die dag wisten we dat er een verhuizing op de planning stond en we wilden graag iets voor aan de 
muur. Toevallig kwamen we die dag langs een kunstatelier. We stonden met zijn allen voor een schilderij en zeiden met z’n 
allen tegelijk: ‘wow.’ Die hebben we toen meegenomen. Dat was een stukje verbinding, een heel mooi moment. Ik geloof 
dat het nog aan de muur hangt in het VPW-kantoor.”

Wat Piet erg waardeert aan Trees, is de positieve blik waarmee ze altijd naar de organisatie heeft gekeken. “Ondanks de 
negatieve kanten van Rijkswaterstaat die ze soms tegenkwam in haar werk, waardeerde ze de ‘stoerheid’ ervan. Ze kon ook 
altijd erg genieten van de uitjes binnen de organisatie. Ze is overal geweest en leerde het ministerie zo op een positieve 
manier kennen.” 

“Ik hoop dat ze heel lang, gezond en mooi leven heeft”, zegt Piet, “met veel tijd voor zichzelf en haar kinderen. En ik hoop 
dat ze ooit nog eens oma mag worden. Ga vooral van het leven genieten!”

Trees in het kantoor aan het Julianaplein in 2005
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Aat Hoogstraten: “Als Trees iets deed, wilde ze het goed doen”

Erevoorzitter Aat Hoogstraten heeft maar liefst 12 jaar onafgebroken met Trees samengewerkt in het VPW-bestuur. “Ik 
was in 1969 al lid geworden van EMM, de voorloper van VPW. Ik ging in 1990 weg bij Rijkswaterstaat, maar kwam in 
1999 terug. Een oud-voorzitter vroeg of ik weer terugkwam bij de bond, want hij had gelijk een baantje voor me.”
Aat ontmoette Trees voor het eerst op de eerstvolgende bestuursvergadering, waarop hij aantrad als penningmeester. 
“Mijn eerste indruk van Trees was dat ze een pittige tante was”, vertelt hij. “Als je wat zei, moest je het ook doen. Ze is 
al die jaren het factotum geweest van de VPW en ze deed verschrikkelijk veel. Maar ze verlangde van de bestuursleden 
wel dat zij ook hielpen.”

Dreamteam
Op professioneel vlak heeft Aat Trees leren kennen toen er een grote reorganisatie plaatsvond bij de bouwdienst van 
Rijkswaterstaat. “Er waren er in 2003 al flink wat weggegaan, maar een paar jaar later moesten er nog eens 160 weg. 
Veel mensen voelden zich afgeserveerd. Ik heb toen samen met Paul van Es en Trees een bezwaarschrift opgesteld, die 
we aan de leden hebben gegeven die daarvoor in aanmerking kwam. Uiteindelijk hebben 27 mensen bezwaar ingediend, 
waarvan dat bezwaar eigenlijk was afgewezen. Het werden 27 rechtszaken, die we alle 27 hebben gewonnen. Paul en 
Trees zijn daar samen erg druk mee geweest, ze vormden een goed span.”

Onder de 27 zaken waren ook enkele mensen die destijds nog geen lid waren van de VPW, maar via-via over het 
bezwaarschrift hadden gehoord. Aat: “Dat was aanvankelijk een probleem, want in de statuten stond dat je een halfjaar 
lid moest zijn voordat we iets voor ze konden doen. Zoveel meer werk zou het ons echter niet meer kosten, vanwege de 
andere lopende rechtszaken. Trees heeft toen bedacht dat ze ook gewoon een halfjaar lidmaatschap met terugwerkende 
kracht konden betalen. Daar was zij echt heel goed in.”

Deskundig
Aat vind het jammer dat Trees niet namens het Ambtenarencentrum in de pensioenraad van het ABP mocht zitten. “Dat 
kwam omdat ze geen pensioendeelnemer van het ABP was. Dat was zonde, want ze deed er al heel goed werk en had 
zich erg verdiept in de pensioenproblematiek. Ze was deskundig, want als ze iets deed, ging ze er helemaal voor en 
wilde ze het ook goed doen. Dat is Trees ten volle.”
Naast deze bevlogenheid waardeert Aat ook haar zorgvuldigheid, correctheid en doortastendheid. “Dat zijn voor mij altijd 
eigenschappen van Trees geweest die ik erg waardeerde. Ze was erg precies, dat merkte ik goed als penningmeester.”

Persoonlijke band
“In 2008 was ik 65 en had ik overlegd met het ABP: ik mocht nog 3 jaar voor 50% werken”, vertelt Aat. “Toen ik dat aan 
Trees vertelde, zei ze dat ze het heel fijn vond als ik dan ook nog voorzitter bleef. We hadden al een goede band, maar 
op dat moment werd die wat dieper.”

Aat hoopt vooral voor Trees dat het goed blijft gaan in haar thuissituatie. “En dat ze nog lang mag genieten van haar 
pensioen. Maar wat ik in ieder geval wel kwijt wil, is dat ik met heel veel plezier, tevredenheid en trots terugkijk op de 
periode waarin ik Trees heb leren kennen en met haar heb gewerkt. Dat meen ik uit de grond van mijn hart.”

Aat Hoogstraten en Trees Overhein in 2011 
(Bron: VPW Nieuws, 2011)
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Trees in de zomer van 1998 in het aan het werk op het VPW-secretariaat (Bron: Wat ‘Nat’ en ‘Droog’ 
bindt: Honderd jaar Vereniging van Personeel werkzaam op het gebied van verkeer en waterstaat)

Algemene Leden Vergadering 2013 
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OR-artikelen
De absurd hoge energierekening als gevolg van de 
prijsstijging voor het gas, maken dat veel organisaties 
versneld overstappen op verduurzaming. De 
ondernemingsraad (OR) kan de bestuurder daarbij 
ondersteunen en zo ook de zorg van de organisatie 
voor het milieu stimuleren.

De afgelopen jaren is de aandacht voor het 
klimaat wereldwijd flink toegenomen. Door 
klimaatonderzoeken, protestacties en inmiddels ook 
door zichtbare veranderingen in het klimaat zelf, zoals 
temperatuurstijging, bosbranden en overstromingen, 
is het nog duidelijker dat er iets moet gebeuren.
De stijging van de gasprijzen als gevolg van de 
oorlog in de Oekraïne vergroot voor veel organisaties 
nu echter de urgentie om daadwerkelijk maatregelen 
te treffen om klimaatneutraal te ondernemen. Als de 
bestuurder het goed aanpakt, kan het klimaatbeleid 
een win-win-winsituatie worden: goed voor de 
organisatie, goed voor werknemers en goed voor het 
milieu.

De zorg voor het milieu en de taak van de OR
De overheid wil dat in 2050 de economie volledig 
circulair is en alle grondstoffen volledig opnieuw 
worden gebruikt.
Om te controleren of Nederland op de goede weg 
is, moet in 2030 de CO2-uitstoot gehalveerd zijn ten 
opzichte van 1990. Elk huishouden en elke organisatie 
moet aan de doelen van de overheid voldoen. Ook 
uw bestuurder moet dus tijdig plannen maken en 
investeren. Daarbij speelt ook de OR een belangrijke 
rol.

Energielabel voor bedrijfsgebouwen
Als onderdeel van de energietransitie wil de overheid 
bedrijfs- en kantoorpanden energiezuiniger maken. 
Een aantal bedrijfsgebouwen moet daarom een 
energielabel hebben. Het gaat om gebouwen met 
gebruiksfuncties o.a. kantoren.
Voor kleine gebouwen van minder dan 50 m2 of 
tijdelijke gebouwen gelden uitzonderingen. Kantoren 
van 100 m2 en groter moeten vanaf 1 januari 2023 
minimaal een C-label hebben. Als het pand dan niet 
aan de eisen voldoet, mag het niet meer als kantoor 
gebruikt worden.

Wat kan de OR met het milieu?
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WOR geeft OR-taak om zorg voor milieu te bevorderen
De WOR geeft de OR de opdracht mee om naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu te 
bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR).

Weliswaar ontbreekt het de OR aan wettelijke mogelijkheden om uw bestuurder te dwingen om milieu 
bevorderende maatregelen te nemen, maar het advies-, instemmings-, overleg- en initiatiefrecht bieden 
genoeg mogelijkheden om invloed uit te oefenen op besluiten die gevolgen hebben voor het milieu.

OR moet het begrip milieu wel 
afbakenen
Voordat de OR daarmee aan de slag gaat, 
is het verstandig om eerst te bepalen 
waar de OR zich op wil richten. ‘Milieu’ 
is namelijk een breed begrip. Er zijn 
volop raakvlakken met klimaattransitie, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) en duurzaamheid, 
maar wat vindt de OR belangrijk en waar 
wil de OR écht werk van maken? Hoe 
beter de OR het onderwerp afbakent, hoe 
gerichter de raad met de bestuurder in 
gesprek kan gaan en hoe groter de kans 
op concrete vervolgstappen.

Voor de OR zijn er in feite twee startpunten 
te onderscheiden:
• De OR ontvangt een advies- of 

instemmingsvraag van de bestuurder 
over het milieubeleid (artikel 25, lid 
1l WOR).

• De OR neemt zelf het initiatief en 
agendeert het onderwerp voor het 
overleg met de bestuurder (artikel 23, 
lid 2 WOR) of schrijft een voorstel voor 
bijvoorbeeld een energiebesparende 
maatregel (artikel 23, lid 3 WOR).

Dient de OR een initiatiefvoorstel in, dan 
moet de bestuurder dit voorstel ten minste 
één keer in de overlegvergadering met de 
OR bespreken en de OR daarna schriftelijk 
en gemotiveerd informeren over zijn 
besluit. Door een initiatiefvoorstel goed 
uit te werken en onderbouwen, vergroot 
de OR de kans dat de bestuurder er 
nut en noodzaak van inziet en dat het 
ongevraagde advies ook daadwerkelijk 
wordt aangenomen.
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OR moet verbetering milieu zorgvuldig plannen
Ook is het slim dat de OR afspraken maakt over de aanpak en de taakverdeling binnen de OR. Het milieubeleid 
verbeteren kan een behoorlijke kluif zijn en de OR moet de beschikbare tijd ook besteden aan ander OR-werk. 
De OR-leden moeten dus onderling duidelijke afspraken maken over wie wat doet en hoe de tijdsplanning 
eruit ziet. De OR hoeft dit niet alleen te doen en kan ook partners binnen de organisatie inschakelen zoals de 
afdelingen HR, communicatie, vastgoed of facilitaire zaken.

Iedere organisatie moet milieubeleid maken en uitvoeren
Elke verandering begint met het voornemen om te veranderen. Er is een wettelijke noodzaak voor elke 
organisatie om zodanig beleid te maken en uit te voeren, dat aan de doelstellingen van de overheid wordt 
voldaan.
De OR zal de bestuurder moeten overtuigen van de noodzaak om in de komende jaren maatregelen te 
treffen die bijdragen aan een beter milieu. Natuurlijk moeten er kosten gemaakt worden om bijvoorbeeld 
energiebesparende maatregelen te treffen, maar op termijn leveren die kosten ook besparingen op waarmee 
uw organisatie financieel voordeel kan behalen.
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OR beoordeelt of meerjarenplan toereikend is om milieudoelen te halen
Organisaties maken meerjarenplannen, meestal voor 3 of 5 jaar vooruit. De plannen komen ter bespreking 
op de overlegagenda, bijvoorbeeld in de overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 
WOR).
Voor de OR is het zaak om te beoordelen of de plannen voldoende maatregelen bevatten om de circulaire 
doelstelling te halen. Er zal in ieder geval een uitgebreide paragraaf in de beleidsplannen moeten staan 
waarin wordt toegelicht hoe de organisatie aan de milieudoelstellingen werkt en gaat werken. Let daarbij op 
de volgende onderdelen:
• Er worden maatregelen genomen die de huisvesting klimaatneutraal maken.
• Er wordt energie bespaart en alle energie is duurzaam opgewekt.
• De afvalstromen door productie en verpakkingen worden beperkt en wat er weggegooid wordt kan 

worden hergebruikt.
• Er wordt klimaatneutraal gereisd, bij voorkeur met openbaar vervoer of carpoolen.

Rol OR bij uitvoering jaarplan
De meerjarenplannen worden doorgaans concreet uitgewerkt in een jaarplan. Ook die plannen komen in het 
artikel-24-overleg op de agenda. Dit overleg is daarom ook hét moment voor de OR om afspraken te maken 
met de bestuurder over de manier waarop hij de OR bij de voorgenomen besluiten betrekt, bijvoorbeeld door 
een OR-lid te laten deelnemen aan een werk- of projectgroep die met huisvesting, afval, productie of energie 
aan het werk gaan.

OR weet hoe organisatie omgaat met energie en milieu
De OR heeft door het overlegrecht de mogelijkheid om doorlopend aandacht te vragen voor het milieu, 
bijvoorbeeld door de milieumaatregelen te agenderen voor de overlegvergadering.
De OR weet als geen ander hoe er in de praktijk met energie en milieu wordt omgegaan: waar lichten en 
verwarming onnodig blijven branden, wat er dagelijks ongebruikt wordt weggegooid aan voorraden of wat er 
aan eten wordt verspild. Zaken waarvan de bestuurder doorgaans geen weet heeft en die de OR onder zijn 
aandacht kan brengen.

Alert op milieu aspecten bij adviesaanvraag voor investering
De OR heeft adviesrecht bij belangrijke investeringen (artikel 25, lid 1h WOR). Idealiter krijgt de OR een 
adviesaanvraag over de investeringsbegroting voor het komende jaar. Bij het beoordelen van die begroting 
kan de OR in haar advies een oordeel geven over de milieuaspecten van deze investeringen.

De OR kan daarvoor eigen criteria vaststellen en die in de vorm van een advies aan de bestuurder en 
achterban kenbaar maken, bijvoorbeeld:
• De investeringen leveren aanzienlijke energiebesparing op.
• Door de investeringen wordt de huisvesting duurzamer.
• Gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt.
• De afvalstromen worden verminderd en wat wordt afgevoerd moet hergebruikt kunnen worden.
• Er wordt voor het inkoopbeleid rekening gehouden met een zo klein mogelijke milieubelasting.
• Er wordt uitsluitend samengewerkt met ondernemingen die aantoonbaar maatregelen treffen om de 

overheidsdoelstellingen te behalen.
• Er wordt lokaal ingekocht.
• Transport en vervoer zijn fossielvrij.
• Gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

De zorg voor het milieu reikt verder dan één adviestraject dat daar speciaal de aandacht voor vraagt. 
Milieuaspecten zitten natuurlijk ook in adviesaanvragen voor bijvoorbeeld een verhuizing van (een deel) van 
de organisatie, of bij belangrijke technologische voorzieningen of het aantrekken van een belangrijk krediet. 
Let dus ook bij zulke adviestrajecten op de milieuaspecten die daarbij van toepassing kunnen zijn.

Bron: OR-Rendement



14

De voorbereidingen voor het belastingjaar 2022 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 2022 (max. 2 formulieren per bijdrage van 
€ 20,-).
Vóór alle duidelijkheid: wij verzorgen géén belastingaangiften voor ondernemingen.

Stuur de bon vóór 3 februari 2023 naar info@vpwnet.nl
of naar: VPW t.a.v. Belastingservice, Ariane 20 - 13, 3824 MB  Amersfoort

Van aanmeldingen die ná 3 februari 2023 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 6 februari en 23 april 2023 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    Julianadorp
 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)


