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Van de voorzitter

Beste leden, 

Allereerst wens ik u allen een gelukkig maar vooral 
gezond 2023 toe. Het jaar 2022 is voorbijgevlogen 
en we zijn reeds begonnen aan het jaar 2023. Dus het werd 
tijd voor een nieuw voorwoord, waarin ik wil terugkijken naar het 
afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar.

De afgesloten CAO in december 2021 verliep alweer op 31 maart 
2022 en er moest dus zo snel mogelijk gestart worden met de 
gesprekken voor een nieuwe CAO. Tijdens de kennismaking in 
maart 2022 met de nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins Slot, 
vertelden onze onderhandelaars de minister dat wij klaar waren 
om de onderhandelingen voor een nieuwe CAO te beginnen. Maar 
ook dit keer moesten we weer geduld hebben. Doordat het kabinet 
eerst de aanpassingen in de rijksbegroting wilde bespreken kon 
de werkgever Rijk pas in mei starten met de onderhandelingen. 
Dit begint wel een vervelend patroon te worden want iedere keer 
weer zorgt de werkgever voor vertraging. Ondanks deze vertraging 
was het toch gelukt om voor de zomerverlof periode een resultaat 
te bereiken waarmee 90% van de leden in kon stemmen. 

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar weer veel en diverse 
vragen van leden mogen beantwoorden en ook ondersteuning 
kunnen bieden wanneer dat nodig was. Opvallend was dat er dit 
jaar relatief veel zaken waren waarbij re-integratie in de eigen 
functie of een passende functie een rol speelde en de begeleiding 
van de werkgever in sommige gevallen tekort schoot. Gelukkig 
waren deze medewerkers lid bij onze vereniging en hebben we 
door adequate begeleiding het re-integratie traject vlot kunnen 
trekken. 

Het komende jaar staan er nog de nodige veranderingen op 
stapel.
Zoals u weet is dit bijvoorbeeld de laatste papieren uitgave van 
het VPW-Nieuws en zal de volgende editie enkel nog digitaal 
uitgegeven worden. Ook een groot gedeelte van de redactie die 
de afgelopen jaren de totstandkoming van het VPW-Nieuws heeft 
verzorgd stopt. Langs deze weg wil ik Milou, Mirjam en Trees 
nogmaals hartelijk danken voor hun enorme inzet al die jaren!

In het 1e kwartaal zullen de kantoorwerkzaamheden overgeheveld 
worden naar het kantoor van de NCF en vanaf midden februari 
verlaten wij defi nitief ons kantoorpand in Amersfoort en zullen we 
inhuizen bij de NCF in Rotterdam. De VPW krijgt dus een nieuw 
adres en hierover zult u nog een apart bericht ontvangen.

Op 18 april 2023 is weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
en de voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Als eregast 
zal Trees Overhein aanwezig zijn. Dus noteert u gerust de datum 
al in uw agenda, want we hopen u dan weer in grote getale te 
verwelkomen en te ontmoeten.
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14
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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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Richard Goudriaan

Yvonne de Jong

Kantoor VPW
Ariane 20A (kamer 13), 3824 MB  Amersfoort (tot 12-02-2023)
Tel: 033 – 4650691
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl

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
Algemene Ledenvergadering op 18 april 2023
Op 18 april 2023 zal de VPW haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden.

Locatie: Hotel Houten (van der Valk), Hoofdveste 25, 3992 DH  Houten
  Route: http://www.hotelhouten.nl/nl/routebeschrijving/
  Tel: 030 – 634 68 00
Aanvangstijd van de ALV is 9.30 uur.
Vanaf 9.00 uur zal de koffie en thee voor je klaar staan

Als je op 18 april 2023 naar de ALV VPW wil komen, dan moet je je wel aanmelden door een mailtje te 
sturen naar info@vpwnet.nl.

Vergeet daarbij niet dat vanaf 1 januari 2023 je als lid recht hebt op kortdurend vakbondsverlof (maximaal 8 uur) bij 
deelname aan de algemene ledenvergadering van uw vakbond VPW, oftewel je mag als lid van de VPW in werktijd naar 
de ALV van de VPW komen.

Digitale verzending van het VPW-nieuws
Het bestuur heeft 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.

Secretariaatsmededelingen

Nieuwe leden:
Dhr. S. de Borst   - PPO
Dhr. M.H. Lagerburg  - VWM
Dhr. L. Koiter   - DGLM
Dhr. D.T. de Jong  - VWM
Dhr. H.A. van Dongen  - VWM
Dhr. R. van Haaften  - VWM
Dhr. P. Peters   - VWM

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. F.E.L. Janssen  Middelaar
Dhr. J.P.J. van Bers  Kollum

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 het 
e-mailadres nodig waarop je het VPW-nieuws wil ontvangen, bij 
voorkeur je privé e-mailadres.
Je kunt je e-mailadres doorgeven door een mailtje te sturen naar: 
info@vpwnet.nl
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Over de VOR, Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat 

De VOR is een met steun van Rijkswaterstaat opgerichte landelijke vereniging van, 
voor en door oud-medewerkers van Rijkswaterstaat. Iedereen die ooit in dienst is 
geweest bij Rijkswaterstaat kan lid worden. Dus ook als na Rijkswaterstaat overge-
stapt is naar een andere werkgever. 

Het sociale aspect, elkaar ontmoeten staat bij de VOR centraal, maar ook kennis de-
len, behouden of ontwikkelen vindt de VOR belangrijk. 

Wat doet de VOR?

Er worden vele activiteiten georganiseerd zoals excursies en themadagen, zowel 
RWS-gerelateerd als niet RWS-gerelateerd, stads- of natuurwandelingen, fietstoch-
ten, museumbezoek, etc. en niet te vergeten de kerstlunches. 
Deze activiteiten zijn meestal regionaal, maar ook wel landelijk veelal op een centra-
le plaats in Nederland.

Vrijwilligers bieden desgewenst de leden ondersteuning en hebben contact bij bij-
zondere gebeurtenissen. Voor het beantwoorden van vragen op het gebied van o.a. 
pensioenen, ziektekosten en belastingen is er een Helpdesk. 

Er is de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij Rijkswa-
terstaat. De leden van de VOR zijn een bron van kennis, ervaring en vaardigheden, 
die indien gewenst eventueel beschikbaar is voor Rijkswaterstaat.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers in de verschillen-
de commissies.

Kijk voor meer informatie op:

www.vorrws.nl
Daar kunt u zich ook als lid aanmelden.

Heeft u vragen, gebruik dan het contact-
formulier onder ‘Contact’ op de website.

Welkom bij de VOR!



66

Interview   
“Vraag hulp, en wacht niet tot het eigenlijk te laat is”

Door Lone Mokkenstorm

Stichting Sociaal Fonds IenW komt al meer dan 70 jaar op voor collega’s in fi nanciële noodsituaties. Wanneer 
zij met hun hulpvraag tussen wal en schip dreigen te raken bij instanties, zet het fonds zich in om hun 
fi nanciële situatie weer op de rails te krijgen. Onmisbaar, zeker met oog op de huidige energiecrisis, ziet 
bestuursvoorzitter en VPW’er Jupp de Bel.

We spreken vandaag af op het kantoor van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
in Den Haag, waar Jupp in het dagelijks leven als controller werkt.

Spin in het web
Jupp is IenW’er in hart en nieren, zo blijkt. “Van huis uit ben 
ik kandidaat-notaris, maar ik heb me laten omscholen naar 
overheidsfi nanciën”, vertelt hij. “Inmiddels werk ik alweer 
ruim 25 jaar voor IenW, waarvan bijna de hele periode voor 
uitvoeringsorganen zoals Rijkswaterstaat en het KNMI. De 
uitvoeringskant van beleid spreekt me dan ook erg aan.”

De ANVS is de spin in het web van alles wat met nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming te maken heeft. In zijn 
werkzaamheden heeft Jupp daardoor uitvoerig contact 
met verschillende collega’s binnen het Rijk en binnen IenW 
specifi ek. “We werken bijvoorbeeld nauw samen met het 
RIVM als het gaat om bijvoorbeeld het meten van straling, 
met de calamiteitenmeteoroloog van het KNMI als het gaat 
om mogelijke verspreiding of met het Ministerie van VWS als 
het gaat om de gezondheid van de burger in Nederland. Ook 
internationaal werken we samen met andere autoriteiten die 
toezien op nucleaire veiligheid.”

Deze taken waren eerder ondergebracht bij verschillende 
ministeries, maar in 2015 werd besloten deze onder de vlag 
van IenW bijeen te brengen. Jupp was al vanaf het begin 
bij de jonge organisatie betrokken. “In feite al vlak voor de 
oprichting, omdat er administratief een aantal dingen geregeld 
moesten worden met de latende ministeries. Zeker nu is 
mijn werk erg interessant, omdat het kabinet heeft besloten 
dat er onderzocht moet worden of er nieuwe nucleaire 
initiatieven moeten komen. Daarbij kun je denken aan twee 
grote kerncentrales, een nieuwe isotopenreactor voor de 
gezondheidszorg, of kleine kerncentrales (zogenaamde Small 
Modular Reactors). Als die plannen doorgaan, betekent dat 
dat de ANVS nog veel meer gaat groeien.”

VPW’er Jupp de Bel over Stichting Sociaal Fonds

Jupp de Bel
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Stichting Sociaal Fonds IenW
Het energievraagstuk waar we nu voor staan, zorgt niet alleen voor spannende tijden bij de ANVS. Ook bij 
Stichting Sociaal Fonds, waar Jupp tevens werkt als bestuursvoorzitter, maakt men zich klaar voor een drukke 
periode. Het fonds voor en door collega’s, dat al sinds 1950 bestaat, biedt fi nanciële hulp aan alle medewerkers 
en gepensioneerden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de daarbij aangesloten organisaties 
en alle rechtsvoorgangers daarvan.

Jupp leerde het fonds jaren geleden al kennen bij zijn indiensttreding bij IenW, toen hij door zijn toenmalige 
manager een inschrijfformulier onder zijn neus kreeg om contribuant van de stichting te worden. In 2019 werd 
hij benaderd door VPW. “Ze vroegen of ik misschien interesse had om de voorzitter, die met pensioen zou gaan, 
op te volgen. En aldus geschiedde. Dat je als bestuurder zoiets voor je collega’s kunt doen is heel bijzonder, het 
is heel dankbaar werk.”

Maatwerk
Stichting Sociaal Fonds IenW biedt 
hulp aan collega’s in fi nanciële 
noodsituaties die nergens anders 
terechtkunnen. Ook zorgt het fonds 
ervoor dat collega’s een voordelige 
collectieve zorgverzekering en andere 
verzekeringen kunnen afsluiten.

“Het is een solidariteitsfonds, waarbij 
je door een maandelijkse bijdrage te 
leveren collega’s in fi nanciële nood 
kunt helpen”, vertelt Jupp. De vorm 
van deze hulp verschilt nogal per 
situatie, legt hij uit. “Het varieert van 
bepaalde rekeningen betalen tot aan 
het betalen van een budgetcoach, die 
iemands fi nanciële gewoonten onder 
de loep neemt en helpt om uit de 
negatieve fi nanciële spiraal te komen. 
Ieder dossier is uniek, dus we kijken 
per geval wat iemand nodig heeft.”

Daarvan zijn er verschillende 
voorbeelden te noemen. “Mensen die 
dicht tegen een schuldsaneringstraject 
aanzitten, kunnen door middel 
van een door het fonds betaalde 

Over Stichting Sociaal Fonds IenW

Trajectaanvraag hulp bij Sociaal Fonds
1. Vul je hulpvraag in op de website: https://www.sociaalfondsminienw.nl/
2. Je aanvraag wordt opgepakt door een van de vertegenwoordigers. Hij/zij neemt contact met je op.
3. Samen met de vertegenwoordiger kun je je aanvraag verder indienen via een formulier.
4. De vertegenwoordiger legt jouw aanvraag bij het bestuur van Stichting Sociaal Fonds neer.
5. Het bestuur neemt de aanvraag in behandeling en besluit over welke vorm van hulp ze jou kunnen bieden.
6. Het bestuur geeft een terugkoppeling aan jou als deelnemer

Bron: Stichting Sociaal Fonds IenW
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budgetcoach een financieel plan opstellen. Desnoods via een meerjarig traject. Achterstanden worden door 
het fonds betaald en vervolgens wordt er gekeken in welke mate zo’n persoon financiële draagkracht heeft 
om dit uiteindelijk aan het fonds terug te betalen.”

“Een ander voorbeeld is iemand die een ongeluk heeft gehad op de fiets en een half gebit is kwijtgeraakt. De 
zorgverzekeraar vergoedt in dat soort gevallen soms maar een deel. Zo’n persoon moet wel geholpen worden, 
en het liefst nog vóórdat er een keuze gemaakt moet worden tussen het betalen van de tandartskosten of de 
huur. Een dergelijke situatie wordt namelijk al gauw van kwaad tot erger.”

Men kan een aanvraag indienen via de SSF-vertegenwoordigers in het land of rechtstreeks bij het Fonds. Na 
een aanvraag neemt de vertegenwoordiger of de adviseur van het Fonds contact met de aanvrager op om 
de situatie door te spreken. “De vertegenwoordiger of adviseur kan ook meer vertellen over wat we allemaal 
vragen qua financiële inzichten. Het is natuurlijk wel zo dat de stichting het (financiële) plaatje in beeld 
moet hebben voordat we kunnen besluiten om te helpen. Soms moeten we ook wel eens nee verkopen, 
bijvoorbeeld als blijkt dat iemand wel gewoon de financiële last kan dragen.”

Stilte voor de storm
Met alle dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen meegeteld, telt IenW zo’n 19.000 actieve 
medewerkers. In potentie een grote groep contribuanten, die Jupp graag ziet deelnemen aan het fonds. 
Hij heeft daarom de missie op zich genomen om deze mensen te bereiken en de naamsbekendheid van 
de stichting te vergroten. “Zo zijn we begonnen met een nieuwsflits die 3 of 4 keer per jaar uitkomt. Ook 
proberen we te regelen dat nieuwe IenW’ers over het fonds te horen krijgen en zitten we jaarlijks met de 
Secretaris-Generaal om tafel.” 

Ook managers kunnen een grote rol spelen in de bekendheid van het fonds, vindt Jupp. “We houden af 
en toe een praatje bij directeuren en bij HRM-overleg, om ervoor te zorgen dat iedereen het fonds weer 
op zijn netvlies krijgt. Financiële nood zorgt voor stress en stress leidt tot burn-out-achtige klachten en 
ziekteverzuim. Als er zoiets speelt, kan een manager de medewerker naar ons doorverwijzen en kunnen we 
kijken wat er mogelijk is.” 

In het afgelopen jaar heeft het fonds 40 dossiers behandeld. De recente periode met corona, inflatie en 
hoge energierekeningen heeft tot nu toe nog geen invloed gehad op de hoeveelheid werk van het fonds, 
vertelt Jupp. “Wat je ziet in de praktijk is dat er altijd flink wat tijd verstrijkt voordat financiële problemen 
boven komen drijven. We verwachten daarom wel dat er meerdere aanvragen gaan komen van mensen met 
financiële problemen, dat kan zowel in de lagere als in de hogere salarisschalen plaatsvinden. Het is daarom 
nu vooral belangrijk dat mensen – collega’s én gepensioneerde IenW’ers- weten dat we er zijn, mocht het 
geval zich voor gaan doen dat ze in financiële nood terechtkomen: Vraag hulp, en wacht niet tot het eigenlijk 
te laat is.“

Solidariteit
Jupp is al meer dan 20 jaar VPW’er en waardeert de onafhankelijkheid en de inzet van de vakbond. “Ik 
ben blij dat VPW zich inzet voor een eerlijke verdeling van loonsverhogingen, zoals nu is gebeurd met een 
procentuele hogere loonsverhoging voor de lagere salarisschalen.” 

Via VPW is hij ook betrokken bij de Rijks Geschillencommissie, waar hij Rijksbreed medewerkers 
vertegenwoordigt in geschillen tussen werknemer en werkgever. “Dat kunnen geschillen zijn over of iemand 
een terechte straf heeft gekregen, over inschalingen na reorganisaties. Ik behandel ook veel zaken van 
andere departementen, wat erg interessant is.”

Solidariteit is erg belangrijk voor hem. “Ik ben altijd een groot voorstander geweest van vakbonden. Ze 
kunnen je helpen op fiscaal vlak, op financieel vlak (Stichting Sociaal Fonds) en bijvoorbeeld bij geschillen 
(Rijks Geschillencommissie). Het is belangrijk een beetje voor elkaar te zorgen. De maatschappij wordt steeds 
individualistischer, maar met organisaties als vakbonden of fondsen kun je nog verandering teweegbrengen. 
Ik ben trots op wat ik daarin mag betekenen.”
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Over Stichting Sociaal Fonds IenW

De stichting, opgericht in 1950, is een onafhankelijke organisatie waarbij de inkomsten worden gegenereerd 
door vrijwillige bijdragen van collega’s en oud-collega’s. De bestuursleden bestaan uit collega’s die op vrijwillige 
basis invulling geven aan hun bestuursfunctie en worden door de minister en vakbonden benoemd. Zij zijn het 
beslisorgaan rond de aanvragen.
Fulltime adviseur Ron Bentvelzen ondersteunt het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van het fonds, de communicatie en staat in contact met alle partners. Daarnaast zijn er in het land 20 
vertegenwoordigers die als eerste aanspreekpunt voor collega’s fungeren.
Het fonds biedt hulp aan collega’s in noodsituaties, werkend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(Min IenW, RWS, ILT, ANVS, KNMI en PBL) en de daarbij aangesloten organisaties: RDW, LVNL en SWOV. Op de 
volgende manieren staat het fonds collega’s bij:
• De adviseur of een vertegenwoordiger helpt je als eerste aanspreekpunt graag op weg;
• De basis op orde brengen door bijvoorbeeld fi nancieel overzicht te creëren;
• Financiële ondersteuning in de vorm van een tijdelijke lening of gift.

Bron: Stichting Sociaal Fonds IenW

Deelnemer worden?
Dat kan snel en gemakkelijk via P-Direkt (Financiën en Salaris --> Inhoudingen en Contributies). Deelnemen kan 
vanaf €0,50 per maand en de bijdrage wordt automatisch ingehouden van je salaris. Meer informatie is te vinden 
op de website van het fonds: https://www.sociaalfondsminienw.nl/ 
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Interview   

“Denk op jonge leeftijd al over je pensioen na”

Door Lone Mokkenstorm

Marie-Louise van der Wegen is beslist geen onbekende bij de VPW. Met haar pensioenworkshops brengt 
ze onze leden op de hoogte van alles wat met pensioenen te maken heeft – én weet ze hen hierover te 
enthousiasmeren. Ook in haar dagelijks werk bij het Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) helpt ze 
collega’s binnen de sector Rijk met diverse fi nanciële vraagstukken. Wat komt er in haar werk zoal op haar 
pad en welke ontwikkelingen staan ons te wachten de komende jaren?
Ons ministerie is Marie-Louise niet vreemd, want haar eigen loopbaan begon ooit bij Verkeer en Waterstaat 
in Den Haag. “Ik was nog vrij jong toen ik begon met werken”, vertelt ze. “Mijn eerste baan was bij de 
salarisadministratie vanwege mijn voorliefde voor cijfers. Na een aantal jaren ben ik naar ABP gegaan, waar 
ik uiteindelijk doorgroeide naar een voorlichtingsfunctie. Zo rolde ik de pensioenwereld in.” Na 28 jaar maakte 
ze de overstap naar het KFR bij Binnenlandse Zaken. “Ze hadden iemand nodig die goed in de pensioenen 
zat. Die positie sloot dus perfect aan bij mijn achtergrond en voorliefde voor cijfers. Nu zit ik lekker de hele 
dag te rekenen.”

Naast haar werk bij het KFR geeft Marie-Louise 
cursussen en trainingen over pensioenen. Hoe is 
dat zo gekomen? “Vroeger wilde ik heel graag voor 
de klas staan, maar ik was zelf nogal een heftige 
puber,” vertelt ze. “Sommige leraren konden orde 
houden en fatsoenlijk lesgeven, maar je had ook 
leraren die de hele les stonden te gillen dat iedereen 
zijn mond moest houden. Het lastige is dat je nooit 
van tevoren van jezelf weet wat voor docent je zult 
worden. Als je ineens 30 leerlingen voor je neus 
krijgt die op je ‘jongere ik’ lijken is dat voor hen 
niet leuk, maar is dat voor jezelf ook gekmakend. 
Daarom ben ik toch wat anders gaan doen.”
Na enige tijd kwam ze toch weer terug bij haar 
droom. “Als voorlichter bij ABP pakte ik het lesgeven 
op kleinere schaal op, want trainingen geven was 
onderdeel van het werk. Daarnaast werd ik docent 
bij  de Stichting Pensioenopleidingen (SPO). Dat 
ben ik na mijn overstap naar BZK blijven doen, 
omdat ik het zo enorm leuk vind.” Door deze bak 
aan ervaring en kennis heeft Marie-Louise een 
aantal handige pensioentips paraat voor onze 
leden.

Interview met pensioenexpert Marie-Louise van der Wegen

Marie-Louise van der Wegen
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Pensioentip 1: Denk er op jonge leeftijd over na
Volgens Marie-Louise leeft het onderwerp ‘pensioenen’ momenteel vooral bij de wat oudere leden van de 
VPW, omdat het voor jonge collega’s vaak nog een ‘ver van je bed show’ lijkt. Een uitzondering zijn de 
nautisch verkeersleiders: zij hebben een SBF-overgangsregeling, waardoor ze vroeger de actieve dienst 
verlaten en daardoor ook over hun pensioen nadenken.

“Ik vind dat je eigenlijk al vroeg over je pensioen na zou moeten denken, dat had ik zelf ook moeten doen, 
maar bij de loodgieter lekt de kraan” stelt Marie-Louise. “Vroeger was alles van de wieg tot het graf geregeld, 
maar zo zit de wereld niet meer in elkaar. Als je iets extra’s wilt doen voor later en je gaat daar pas op 
je vijftigste over nadenken, ben je te laat. Als je pensioen dan straks ineens een stuk lager is dan je had 
gedacht, doet dat heel erg veel pijn. Kortom: je moet je er op jonge leeftijd al van bewust zijn dat je straks 
rond moet komen van wat minder geld en dat er niet vanzelf een grote pot met geld staat.”

Pensioentip 2: Probeer je vaste lasten te verlagen
Marie-Louise realiseert zich dat er niet altijd ruimte is om iets opzij te leggen voor later. “Als je jong bent, is 
je salaris vaak ook wat lager. Je zal een eventuele loonsverhoging dan eerder aan een huis of je kinderen 
uitgeven, je kunt het geld vaak nog niet missen vroeg in je loopbaan. Bovendien weet ik niet of het opbouwen 
van een extra potje de pensioenwereld nu echt gaat verbeteren. Ik denk zelf dat het meer helpt om ervoor 
te zorgen dat je later minder lasten hebt, bijvoorbeeld door je hypotheek extra af te lossen of leningen te 
voorkomen. Bovendien hoor ik veel verhalen van mensen die eigenlijk met pensioen willen, maar het gevoel 
hebben alles nog voor hun studerende kinderen te moeten betalen. Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar 
als je al 43 jaar gewerkt hebt en je jezelf naar je werk toe sleept, wordt het misschien tijd om hier andere 
keuzes in te maken.”

Pensioentip 3: Later is misschien wel nu
Marie-Louise ziet ook veel collega’s die wel een potje ‘voor later’ apart hebben liggen, maar hier nog niet aan 
durven komen. “Soms hebben ze wel 30 of 40 jaar gespaard, maar zien ze met pensioen gaan nog steeds 
niet als ‘later.’ Dan denk ik wel: ‘als dit het niet is, waar heb je het dan wel voor?’ Blijkbaar hechten we erg 
aan geld. Als we het eenmaal hebben, is het moeilijk om het uit te geven. En het is natuurlijk ook een stukje 
veiligheid: we weten niet wat er in de maatschappij gaat gebeuren, of we straks bijvoorbeeld onze eigen 
zorgkosten moeten betalen. Je weet nu eenmaal niet hoe de wereld er over 10 jaar uitziet.”
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Grote veranderingen
Op dit moment bepaalt je inleg nog niet hoeveel pensioen je opbouwt, legt Marie-Louise uit, maar vanaf 2026 
waarschijnlijk wel. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de Wet toekomst 
pensioenen, waarmee er een volgende stap is gezet naar een vernieuwd stelsel. “Het stelsel dat bij ABP geldt, 
wordt hiermee flink op zijn kop gezet. Je pensioen wordt dan niet alleen afhankelijk van hoeveel je verdient, 
maar ook van hoeveel rendement er op je premie wordt gemaakt. Niemand weet nog hoe dat er precies 
uit zal gaan zien.” Ingewikkeld is het dus zeker, maar af en toe een blik werpen op je pensioenoverzicht is 
volgens Marie-Louise een mooie eerste stap om meer inzicht te krijgen in je toekomst.
Een andere recente ontwikkeling waar Marie-Louise veel vragen over krijgt is de RVU-regeling die uit de 
nieuwe CAO is voortgekomen. “Dat is nu echt een hot item. Mensen willen graag weten wat ze overhouden 
als ze eerder met pensioen gaan in combinatie met de RVU-regeling. Ook in mijn dagelijks werk bij KFR krijg 
ik daar veel vragen over.”

Hulp bij (pensioen)vragen
Bij het KFR zitten Marie-Louise en haar collega’s dagelijks twee uur lang achter de telefonische helpdesk 
om mensen te helpen met vragen over financiële consequenties bij bijvoorbeeld reorganisatie, ziekte, 
ontslag of (vervroegd) pensioen. “Mensen kunnen telefonisch bij ons terecht voor korte vragen,” vertelt ze, 
“bijvoorbeeld over de RVU of PAS-regeling. Als mensen willen dat we iets doorrekenen of als ze ingewikkelde 
vragen hebben, kunnen ze hier online een aanvraag voor indienen en dan proberen we ze verder te helpen. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en we zijn er voor zowel de werkgever als werknemer. We hebben een 
onafhankelijke positie.”

In ‘MijnABP’ kunnen collega’s zelf veel zaken regelen of doorrekenen met betrekking tot pensioenen. “Ik 
realiseer me natuurlijk dat mensen dat soms eng vinden, men vraagt zich vaak af of ze het wel goed doen. 
Je drukt tegenwoordig op een knop, vult je DigiD in en je pensioen is aangevraagd. Natuurlijk bestellen we 
allemaal wel eens iets op internet, maar dat kan je dan nog terugsturen. Bij je pensioen kan je niet meer 
terug zodra je op die knop hebt gedrukt. Dus ik begrijp dat mensen bij ons komen voor die bevestiging.” Toch 
is er op ‘Mijn ABP’ heel veel betrouwbare informatie over pensioenen te vinden. “Daar zijn veel antwoorden 
te vinden op de vragen die wij vaak gestekd krijgen.”

Soms komt Marie-Louise wel eens situaties tegen waarin ze had gewild dat er eerder contact met haar was 
opgenomen. “Blijf niet met je vragen lopen, maar stel ze vooral! Onze deuren staan niet alleen open voor 
leidinggevenden en HRM’ers, maar voor alle medewerkers!”

Op zoek naar meer informatie over je pensioen?

Mijn ABP: https://mijn.abp.nl/

Telefonische helpdesk KFR: 
0615338279 – werkdagen 10.00-12.00 (voor korte vragen)

Aanvraagformulier KFR: 
www.oprijk.nl/advocaten-adviseurs-arbeidsrecht/kennispunt-financiele-

rechtspositie-kfr/direct-naar-aanvraagformulier-voor-werknemers
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Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR)

Heb je vragen over financiële consequenties bij mobiliteit, een loopbaanstap, reorganisatie, Van Werk 
naar Werk, in placement/outplacement, ontslag, ziekte, WIA of (vervroegd) pensioen?
Het Kennispunt Financiële Rechtspositie wijst werkgevers en werknemers hierbij de weg.

Denk aan de volgende scenario’s:
• inzicht bieden om meer grip te krijgen op je financiële toekomst, waaronder je pensioensituatie;
• met individuele berekeningen inzicht geven in financiële consequenties bij een loopbaanstap, gebruik 

maken van ‘Van Werk Naar Werk-voorzieningen’ of ‘Van Werk Naar Werk -plaatsmakersregeling’, 
reorganisatie, ontslag, ziekte, aanstaande WIA-uitkering, voornemen voor gebruik van de PAS-
regeling of de mogelijkheid van demotie.

Ga naar de website: www.oprijk.nl/advocaten-adviseurs-arbeidsrecht/kennispunt-financiele-rechtspositie-
kfr/direct-naar-aanvraagformulier-voor-werknemers en vul het digitale formulier in voor het krijgen van 
een uitgebreid advies.

LET OP:
In verband met het grote aantal aanvragen kan het mèèr dan 10 werkdagen duren voordat een adviseur 
contact met je opneemt voor een intake. Ná deze intake kan de doorlooptijd voor het uitwerken van je 
vraag oplopen tot (ruim) mèèr dan een maand. 

Heeft je aanvraag betrekking op een RVU die ingaat vanaf 1 juli 2023 dan verzoeken we je dringend je 
aanvraag pas vanaf januari 2023 in te dienen.

Voor korte vragen (zoals voor de keuze PAS/IKB-optie) waarvoor geen berekeningen nodig zijn, verzoeken 
we je contact op te nemen met de telefonische helpdesk van KFR; te bereiken op telefoonnummer 06 
15338279 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur.
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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 7 april 2023 bent u echt verhinderd?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 
Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)
 Den Helder  Capelle a/d IJssel  Zeist    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   Schaarsbergen   Heerlen
 Emmen   Rosmalen    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.

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 arbeidsconfl ict 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)


