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Van de voorzitter

Beste
leden,
Begin van dit nieuwe jaar zag de wereld er nog heel
anders uit dan nu. In een korte tijd is er door de komst
van het Coronavirus alles om ons heen gewijzigd. Niet
alleen in het buitenland, maar ook ons Nederlandse leven
staat behoorlijk op zijn kop door de coronacrisis.

Elke dag vernemen we uit de me-

Op dit moment is de gezondheid

dia hoeveel nieuwe zieken er weer

van jezelf en de mensen om je

bij zijn gekomen en hoe spannend

heen het belangrijkst. Iedereen

het is rond de bezetting van de

die op dit moment ziek is, wen-

Nederlandse intensive care capaci-

sen we veel beterschap en sterkte

teit. Vele bedrijven zijn in opdracht

toe. Respect voor de mensen die

van het kabinet voorlopig gesloten.

nu een balans zoeken met het

Wij, als vakorganisatie, moesten

thuiswerken en alle beroepen die

bedenken hoe we onze dienst-

Nederland draaiende houden. Ik

verlening in deze situatie op peil

hoop dat bij het uitkomen van

kunnen houden. We volgen de

het volgende blad de wereld weer

richtlijnen om zoveel mogelijk

normaal geworden is.

Graag ontmoeten
we jullie weer in
goede gezondheid

thuis te blijven. Onze maandelijkse bestuursvergaderingen, het

Rond de jaarwisseling hebben we

zoeken van onze leden in de loop

Platform SOR, ledenbijeenkom-

de nodige tijd besteed aan onze

van het jaar kunnen hervatten.

sten, overleg met werkgevers en

nieuwe huisstijl en het inpakken

Graag ontmoeten we jullie weer

het voorzittersoverleg tussen de

van een aardigheidje. We hebben

in goede gezondheid en onder

diverse bonden kunnen niet op de

veel positieve reacties gekregen.

normale omstandigheden.

gebruikelijke wijze plaatsvinden.

We zijn al bezig met een nieuwe

We vergaderen op dit moment

wervingsactie voor 2020. Helaas is

als VCPS online. We worden hier

hier vertraging in gekomen vanwege

ondertussen handiger in, net als de

de Coronacrisis, maar ik hoop dat

rest van Nederland.

we onze wervingsactie en het be-
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xxxx APG
Jaarverslag

VCPS-jaarverslag
2019 APG
APG? Ja, APG!

APG doet aan pensioen, aan héél

de grootste pensioenuitvoerder in

wordt en dat de juiste overzichten

veel pensioen! De werkgever, waar-

Nederland. Bij APG werken ruim

ontvangen worden, zodat betrokke-

onder ook de overheidswerkgever,

3000 mensen, vanuit Amsterdam

ne weet waar hij straks aan toe is.

doet de werknemer (via de cao)

en Heerlen.

een pensioentoezegging. Pensioen

De pensioenmarkt is enorm in

De VCPS bij APG

is de financiële voorziening voor de

beweging, op alle niveaus. Zo

De medewerkers van APG staan

oude dag of bij arbeidsongeschikt-

wordt er in Europa gepraat over

dag in dag uit klaar voor die miljoe-

heid. Daarvoor betalen werkgevers

pensioenen, in politiek Den Haag,

nen deelnemers. Gelet op de vele

en werknemers pensioenpremie.

in branches en bedrijfstakken, in

veranderingen moet APG als orga-

APG int die premies voor pensioen-

ondernemingen of instellingen

nisatie steeds wendbaarder wor-

fondsen, belegt de gelden, verzorgt

tijdens het cao-overleg en last but

den. En dat vraagt van de mede-

de pensioenadministratie en keert

nog least is pensioen natuurlijk ook

werkers steeds sneller en beter met

pensioenen en uitkeringen uit en

een belangrijk onderwerp voor de

elkaar samenwerken om te kunnen

verzorgt de communicatie daar-

individuele deelnemer. De gepen-

inspelen op veranderende behoef-

over. En dat voor vele miljoenen

sioneerde vertrouwt op de uitbeta-

ten of regelingen van de deelne-

deelnemers. Daarnaast adviseren

ling van zijn pensioen, de werkende

mers. De VCPS staat de medewer-

de medewerkers van APG bestu-

deelnemer vertrouwt erop dat

kers van APG al jarenlang met raad

ren van pensioenfondsen. APG is

zijn pensioenpremie goed belegd

en daad terzijde bij het (letterlijk)
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Jaarverslag APG

aan deelnemers en werkgevers.

centrale plek waar de medewerkers

APG kent sindsdien drie grote

in staat worden gesteld om ander

bedrijfsonderdelen: Fondsenbedrijf

werk uit te oefenen binnen APG.

(pensioenadministratie), DWS en

De medewerkers van het Future

Vermogensbeheer. Zij worden

Center coördineren en organiseren

ondersteund door stafafdelingen

de interne werving, externe werving

waaronder HR en ICT.

en externe inhuur. Daarnaast helpt
het Future Center met kennis, net-

…. wordt gerealiseerd door
wendbare medewerkers

werken, opleidingsmogelijkheden

De VCPS vindt dat de medewerkers

rondom persoonlijke ontwikkeling.

het belangrijkste kapitaal zijn van

Om elke medewerker te laten wer-

en voor APG, aangezien zij geza-

ken aan zijn eigen voortdurende

menlijk verantwoordelijk zijn voor

persoonlijke ontwikkeling, is een

het succes van APG. De afgelopen

leerroute ontwikkeld. Deze leerrou-

anderhalf jaar heeft de VCPS –

te bestaat uit vier bijeenkomsten

wederom op alle niveaus binnen

waarin collega’s vaststellen wat

in goede banen leiden van de ver-

APG – veel tijd en energie gestoken

hun kernwaarden zijn, waar zij in

anderingen binnen APG. En dat op

in overleggen met de directie en

uitblinken en wat ze graag willen

alle niveaus: de VCPS voert overleg

het management van APG over het

bereiken. In 2019 zijn alle APG-me-

over de cao APG, is met meerde-

ontwikkelen, leiden, belonen en

dewerkers gestimuleerd om deel

re leden vertegenwoordigd in de

huisvesten van de medewerkers.

te nemen aan de leerroute. Specia-

ondernemingsraad en staat jaarlijk-

Samen met de andere vakorga-

le aandacht ging en gaat daarbij uit

se vele individuele APG-medewer-

nisaties en APG is bijvoorbeeld

naar de groep medewerkers die in

kers bij tijdens het behartigen van

‘The Making of You’ uitgewerkt als

2019 werd geraakt door (mogelijk)

hun individuele belang. De VCPS

onderdeel van het sociaal plan

verlies van werk.

behoort tot de grootste vakorgani-

APG. Daarmee wordt de duurzame

saties binnen APG.

inzetbaarheid van de medewerkers

Cao APG 2019

gestimuleerd. The Making of You

De looptijd van de cao APG verliep

Het wendbare APG…

The Making of You is één van de uit-

begin 2019. Eind 2018 heeft de

Gelet op alle van buiten komende

komsten van de onderhandelingen

VCPS haar leden gevraagd wel-

ontwikkelingen heeft APG ander-

over de cao en het sociaal die bij

ke onderwerpen wat hen betreft

half jaar geleden haar visie en stra-

APG werden gevoerd door (ook) de

(extra) aandacht zouden moeten

tegie opnieuw vastgesteld. Eén van

VCPS. Het programma wordt volle-

krijgen tijdens de onderhande-

de belangrijkste organisatorische

dig ondersteund door de onderne-

lingen voor een nieuwe cao. Die

wijzigingen die daaruit voortvloeide

mingsraad en de gezamenlijk vak-

uitvraag leverde een duidelijke

was de inrichting van een geheel

bonden. In 2019 heeft The Making

gemeenschappelijke wens op:

nieuw bedrijfsonderdeel: Deelne-

of You in overleg met de vakbon-

salarisontwikkeling! De VCPS heeft

mers en Werkgevers Services (DWS).

den en de ondernemingsraad vorm

zich tijdens de onderhandelingen

Daarmee verbeterden APG en haar

gekregen. Er werd binnen APG

voor de cao 2019 - 2020 daarom

medewerkers de dienstverlening

een Future Center ingericht, een

gefocust op dit onderwerp. Het re-

Samen met de andere vakorganisaties
en APG is bijvoorbeeld ‘The Making of
You’ uitgewerkt als onderdeel van het
sociaal plan APG.
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Jaarverslag APG

sultaat qua inkomensontwikkeling
was als volgt:

•	3% structurele salarisverhoging
per 1 januari 2019

•	1% van het jaarsalaris éénmalig
in januari 2020

•	2% structurele salarisverhoging
per 1 april 2020
De leden toonden zich tijdens de
ledenraadpleging tevreden over
deze uitkomst. Naast de afspraken over de salarisontwikkeling is
afgesproken dat het sociaal plan

december 2020. De einddata van

Is alles koek en ei bij APG?
Veranderen doet soms ook
pijn...

de looptijden van het sociaal plan

We hebben in 2019 helaas ook

en de cao zijn dus beiden 31 de-

afscheid moeten nemen van colle-

cember 2020. Vanzelfsprekend zijn

ga’s. Bijvoorbeeld van degenen die

er ook cao-afspraken van kleinere

werkzaam waren bij bedrijfsonder-

Individuele
belangenbehartiging binnen
APG

omvang tijdens de onderhandelin-

delen die door APG verkocht zijn.

Voor wat betreft de individuele be-

gen gemaakt.

Of door reorganisaties binnen APG

langenbehartiging zijn er afgelopen

zelf, waardoor ook het afgelopen

jaar drie mensen geweest die tegen

De VCPS in de
ondernemingsraad van APG

jaar tientallen collega’s bovental-

‘een vervelende situatie met het

lig zijn geworden. Omdat APG zal

werk’ zijn aangelopen. Deze voor

De VCPS bezet drie zetels in de

blijven reorganiseren is het voor

betrokkenen zeer serieuze kwesties

ondernemingsraad van APG en is

veel medewerkers een onzekere

krijgen vanzelfsprekend de volle

daardoor ook betrokken bij het

tijd ten opzichte van de jarenlange

aandacht van onze individueel be-

overleg met de directie over de

zekerheid die APG en haar rechts-

langenbehartigers binnen APG.

algemene gang van zaken binnen

voorgangers de medewerkers in

APG, de vele reorganisaties, het

het verleden bood. De gevolgen

Tot zover de terugblik van de VCPS

overleg over werktijden en perso-

van de reorganisaties zijn soms

op het jaar 2019. Vanzelfsprekend

neelsregelingen en andere be-

een beproeving voor de construc-

staan bestuur, afdelingsbestuur

langrijke ontwikkelingen. De leden

tieve relatie tussen de werkgever

en kaderleden van de VCPS ook

van de VCPS werken daarbij nauw

en de vakbonden. De VCPS heeft

in 2020 weer voor de leden klaar.

samen met de andere leden van de

via haar leden in de OR en in de

Samen op naar een nóg beter APG

ondernemingsraad.

verschillende werkgroepen van de

met tevreden medewerkers!

APG met zes maanden ongewijzigd wordt verlengd tot en met 31
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Jaarrapportage 2019 CBS

Bedrijfsledengroep Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkgebied van de Bedrijfsledengroep

Individuele Belangenbehartiging (IB)

Deze Bedrijfsledengroep heeft het Centraal Bureau

In het afgelopen jaar is er een aanvraag tot individue-

voor de Statistiek (CBS) tot haar werkgebied. Het CBS

le belangenbehartiging binnengekomen. Kaderleden

heeft een tweetal vestigingen te weten in Den Haag

hebben ondersteuning verleend volgens de principes

en in Heerlen. Het CBS volgt als Zelfstandig Bestuurs

van de VCPS: dichtbij & voor elkaar. Er is een training

Orgaan (ZBO) het beleid van het Sector Overleg Rijk

arbeidsrecht gevolgd i.v.m. de nieuwe rechtspositie.

(SOR)

Het leden aantal van de VCPS daalt elk jaar met een
fractie i.v.m. vergrijzing personeelsbestand. Voor de

Activiteiten van de Bedrijfsledengroep/
Kadergroep

komende OR verkiezingen (maart/april 2021) worden

De activiteiten van de bedrijfsledengroep/kadergroep

leden te werven binnen CBS.

reeds voorbereidingen getroffen om tijdig nieuwe

CBS richten zich op het ondersteunen van de leden in
de breedste zin van het woord. Ook geven we informa-

Kaderoverleg

tie aan niet leden. helaas levert dit bijna geen aanmel-

Tijdens vergaderingen worden de verslagen en agen-

dingen als lid op.

da’s van de OR en het GO besproken. Dit kan een
video-vergadering zijn of we komen fysiek bij elkaar.

Ondernemingsraad (OR)
Marjolein Korvorst, Jean Kallen en Emile Rutten zijn

Communicatie met de leden

de VCPS afvaardiging in de OR. In 2019 waren zij actief

Leden worden per email op de hoogte gebracht van

in verschillende OR commissies die CBS als geheel

ontwikkelingen bij het CBS. Ook wordt er een eigen

afspiegelen of per divisie

website bijgehouden om de leden te informeren. Alle

Belangrijke onderwerpen in 2019 waren o.a.:

informatie die we krijgen via het hoofdbestuur wordt

•
•
•

TWO DVZ en RAD

hierop gezet.

Agile
CBS Academy

Versterking gezocht
Het werven van leden binnen de rijksoverheid blijft

Georganiseerd Overleg (GO)

moeizaam. Collega’s zijn lastig te overreden voor een

De leden in het GO zijn: Peter Wulms (bestuurder) en

lidmaatschap. Wij zijn op zoek naar nieuwe kaderle-

Marjolein Korvorst. Er zijn in 2019 een aantal overleg-

den in Den Haag.

vergaderingen geweest met als belangrijkste onderwerpen:

•
•
•
•

Innovatie

WNRA

Marjolein Korvorst is deelnemer van het koepel-over-

Onregelmatigheidstoeslag (ORT 55+)

stijgende overleg AC Rijksvakbonden Innovatie. In deze

TWO DVZ

werkgroep wordt samengewerkt aan innovatieve idee-

Personeelsreglement CBS (nieuw)

ën die binnen de AC Rijksvakbonden en de achterliggende organisaties gebruikt kan worden.

nr 02 - 2020

7

Arbeidsrecht

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht: Van de
Wet flexibiliteit en zekerheid (2015) naar
de Wet arbeidsmarkt in balans (2020), maar
eindigend bij een nieuw Wetboek van werk?

Wendbaar,
wendbaarder,
		wendbaarst

Kunt u het nog volgen,
de ontwikkelingen in
het arbeidsrecht om een
flexibele en wendbare
Nederlandse arbeidsmarkt
te realiseren? De VCPS zet
ze voor u op een rij.

Wet flexibiliteit en
zekerheid

Een ander gevolg van de nieuwe

Wet arbeidsmarkt in balans

wet wat het vervallen van het ver-

In 2015 werd de Wet werk en

In 1999 is de Wet flexibiliteit en

plicht voeren van verweer of maken

zekerheid ingevoerd. Het beoogde

zekerheid in werking getreden. Met

van bezwaar tegen ontslag om be-

doel van deze wet was het arbeids-

deze wet beoogde de overheid de

drijfseconomische redenen, enkel

recht eerlijker, goedkoper en een-

arbeidsmarkt flexibeler te maken.

en alleen om aanspraak te kunnen

voudiger te maken. En daarmee de

Zo moest het voor werkgevers mo-

maken op een WW-uitkering. Kort

arbeidsmarkt (nog) beter werkend.

gelijk worden om flexibele arbeids-

samengevat moest de wet realise-

De door politiek Den Haag gebruik-

krachten aan te nemen, maar wel

ren dat ‘Wat óp de arbeidsmarkt

te slogan tijdens de parlementaire

met een betere rechtspositie voor

vast zat losser zou worden en wat

behandeling was ‘Flex minder flex

deze medewerkers.

los zat vaster’.

en vast minder vast’. Zo kwam er
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een transitievergoeding na twee

afgevraagd kan worden wanneer

jaar dienstverband, werden de

het beoogde doel daadwerkelijk

verplichte ontslagroutes afhankelijk

wordt gehaald.

van het soort ontslag en mocht een

De Wet arbeidsmarkt in balans

werkgever drie arbeidsovereenkom-

geldt sinds 1 januari 2020 en

sten voor bepaalde tijd in slechts

brengt belangrijke wijzigingen

twee jaar met de werknemer aan-

met zich mee die navolgende

gaan.

hoofdonderwerpen betreffen:

Afgesproken werd om in 2020 een

•	Verruiming duur opvolgende

evaluatie te laten plaatsvinden of

tijdelijke arbeidsovereenkom-

de Wet werk en zekerheid daad-

sten;

werkelijk had bracht wat daarmee
was beoogd. Echter, als snel na de

•	Gemakkelijker ontslag;
•	Transitievergoeding voor meer

werkgever een ‘rond ontslagdossier’ met een harde ontslaggrond

inwerkingtreding van de wet in

mensen, maar qua hoogte be-

aan de rechter kunnen voorleggen

2015 werd duidelijk dat de resulta-

perkt;

teneinde een medewerker om

ten niet werden behaald. Zo werd

•	Meer rechten voor oproepkrach-

zijn (dis-)functioneren te kunnen

personeel vaker na een dienstver-

ten en medewerkers die op

ontslaan. Er is een nieuwe ontslag-

band van 23 maanden ontslagen,

‘payrollbasis’ werkzaam zijn;

grond geïntroduceerd, waarover

omdat dan én geen arbeidsover-

•	Werkgevers moeten fors hogere

de kantonrechter voorafgaand aan

eenkomst voor onbepaalde tijd

WW-premie betalen voor tijdelijke

het ontslag moet oordelen. Dit is

kon ontstaan én ook geen transi-

en flexibele arbeidskrachten.

de zogenoemde ‘cumulatiegrond’.

tievergoeding uitbetaald hoefde

Hiermee is de mogelijkheid gecre-

te worden. Verder nam de groep

Opvolgende arbeidsovereen-

ëerd voor werkgevers om verschil-

zelfstandigen zonder personeel toe.

komsten

lende (kleinere) deel-ontslaggron-

De maatschappelijke kritiek op de

Werkgever en werknemer kunnen

den te combineren, waarmee onder

Wet werk en zekerheid was groot,

voortaan weer drie tijdelijke ar-

aan de streep alsnog een redelijke

waardoor Minister Koolmees van

beidsovereenkomsten in maximaal

grond ontstaat voor de werkgever

Sociale Zaken zich in 2018 genood-

drie jaar met een medewerker

om een werknemer te ontslaan. De

zaakt voelde om een wetsvoorstel

aangaan. Als daarna weer een

kantonrechter kan de werknemer

in te dienen voor een wederom

arbeidsovereenkomst wordt aan-

daarbij wel een transitievergoeding

nieuwe wet met de naam ‘Wet ar-

gegaan met dezelfde medewerker

toekennen. Op 17 februari 2020 is

beidsmarkt in balans (WAB)’.

wordt aangegaan, zal deze altijd

de eerste uitspraak gepubliceerd

Het doel van deze wet is om de

voor onbepaalde tijd zijn. Tot 1

waarin de kantonrechter zich heeft

balans tussen vaste en flexibele ar-

januari 2020 konden drie tijdelijke

moeten buigen over de vraag of

beidsovereenkomsten zoveel moge-

arbeidsovereenkomsten worden

sprake was van een redelijke grond

lijk te verbeteren en daarmee ook

aangegaan gedurende maximaal

op basis van deze ontslaggrond. De

de werking van de arbeidsmarkt.

twee jaar.

kantonrechter oordeelde dat geen

Het maken van nieuwe wetten

sprake was van een redelijke grond,

wordt daarmee zo langzamerhand

Gemakkelijker ontslag

omdat de werkgever had nagelaten

een terugkerend ritueel waarbij

Voor 1 januari 2020 moest een

deze toe te lichten.
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Nieuwe ontwikkelingen?
Ja hoor…
De vraag blijft hoe de recente
maatregelen van politiek Den
Haag zullen uitwerken op de
arbeidsmarkt en of de nieuwe
regels in aanvulling op bestaande
Transitievergoeding voor iedereen

Payroll

regels van het arbeidsrecht hun

De werknemer (ook die in tijdelijke

Werknemers die per 1 januari 2020

werk gaan doen. Naar het oordeel

dienst) heeft vanaf de eerste werk-

een payroll contract aangaan en

van de VCPS zal het ook na de

dag recht op een transitievergoe-

op basis daarvan bij een (andere)

inwerkingtreding van de WAB niet

ding. Dit recht ontstond voorheen

werkgever aan de slag gaan, maken

rustig worden aan het front van

pas na twee jaar dienstverband. Als

aanspraak op dezelfde arbeidsvoor-

de arbeidsrechtelijke regelgeving.

gevolg van deze maatregel valt de

waarden en rechtspositie als hun

Temeer gezien de recent gepresen-

uitkomst van de berekening van de

collega’s die in dienst zijn bij die

teerde voorstellen van de Commis-

transitievergoeding voor medewer-

werkgever. Per 1 januari 2021 heeft

sie Borstlap*) en het gepubliceerde

kers met een lang dienstverband

een payrollkracht ook recht op een

concept ‘Wetboek van Werk 2025’

lager uit.

adequate pensioenregeling. Dit kan

dat door de Vereniging van Ar-

het payrollbedrijf mogelijk maken

beidsrecht in samenwerking met

Oproepkrachten

door de pensioenregeling van het

de Vereniging Arbeidsrecht Advo-

Werkgevers moeten werknemers

inlenende bedrijf toe te passen of

caten Nederland is opgesteld.

met oproepovereenkomst mi-

een eigen pensioenregeling toe te

De VCPS volgt de ontwikkelingen

nimaal vier dagen van te voren

passen, waarbij dan aan specifieke

op de voet voor u, wij houden u op

oproepen voor werk teneinde de

voorwaarden moet worden vol-

de hoogte!

werknemer te kunnen verplichten

daan.

om te komen werken. Als de werkgever vervolgens kort voor aanvang

WW-premie fors hoger voor tijde-

het werk alsnog afzegt, maakt de

lijk of flexibel personeel

werknemer aanspraak over de uren

Voor werkgevers moest het aan-

die hij dan gewerkt zou hebben. De

trekkelijker worden om vaste

termijn van vier dagen kan worden

contracten aan te bieden. Daarom

verkort in een cao.

is bij wet geregeld dat de premie

*) Uitgangspunt van de Commis-

Verder is veranderd dat werkgever

voor arbeidsovereenkomsten voor

sie Borstlap is dat álle potentiële

na twaalf maanden dienstverband

onbepaalde tijd lager is dan die

werkenden duurzaam actief blijven

een vaste urenomvang aan de

voor bepaalde tijd (lees: dat de

op arbeidsmarkt. Om dat te reali-

oproepkracht moet aanbieden. Die

premie voor tijdelijke en flexibele

seren stelt het vier ‘vereisten’ voor

mag door de oproepkracht ove-

contracten fors hoger vastgesteld

toekomstgerichte regels voor de

rigens wel afgewezen worden als

is…). De eerdere ‘sectorbenadering’

arbeidsmarkt voor. Daarover meer

hij bijvoorbeeld zijn flexibiliteit wil

die werd gebruikt om de WW-pre-

in het volgende magazine van de

behouden.

mie vast te stellen is vervallen.

VCPS.
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DUO 2019

De VCPS en bemiddeling
voor haar leden bij DUO
in 2019
Binnen DUO werken we dichtbij en voor elkaar
met diverse kaderleden.
De VCPS en het BedrijfsLedenGroepOverleg

De VCPS-fractie binnen de OR levert een belangrijke

Wouter de Boer (voorzitter BLG)

bij DUO.

Elke week is er binnen DUO de bedrijfsledengroep van

We hebben bij de vraagstukken van DUO altijd ge-

de VCPS. Deze vind plaats op de kempkensberg. In de

zocht naar de beste oplossingen voor de medewerkers

bedrijfsledengroep van de VCPS wordt er wekelijks een

en het bedrijf, pragmatisch, constructief, niet begrensd

korte stand van zaken gegeven door:

door ideologische of politieke banden maar met ge-

n	de kaderleden / OR-leden

zond verstand en gevoel voor de menselijke maat.

n	Vanuit het bestuur

Vanuit de minderheidspositie noodgedwongen, en

en constructieve bijdrage aan de medezeggenschap

vanuit overtuiging uiteraard, zijn we altijd op zoek naar
Er is altijd ruimte voor het stellen van vragen en het

het compromis, werkbare oplossingen en het creëren

geven van input. Iedereen is welkom, dus neem gerust

van nieuwe kansen voor medewerkers en het bedrijf.

iemand mee vanuit je omgeving (zeker als er iets

Soms ook zijn we kritisch, op slecht lopende proces-

speelt of degene vragen heeft)

sen, ontbreken van helderheid en transparantie, haperen van HR processen, of het afwentelen van kosten

De VCPS en de ondernemingsraad

of problemen op de medewerkers. Maar ook op die

In de medezeggenschap is de VCPS door 3 leden ver-

punten zijn we altijd weer op zoek naar het gezamen-

te¬genwoordigd: Jehannes Piebenga, Marian Tillema

lijke perspectief.

en Jack Meester. Hierbij zijn we lid van het dagelijks
bestuur van de OR en zijn de twee andere leden voor-

We hebben ons in 2019 sterk gemaakt voor een goede

zitter van de OC-BVI en OC-RNE.

personeelsboekhouding bij DUO, zonder dat is het borgen van de rechtspositie van medewerkers namelijk

Hoe werken wij

niet mogelijk. Dit heeft geleid tot een versterkte focus

n	Samen

op (strategisch) personeelsbeleid bij DUO. Daarnaast

n	Op feiten vs emotie

hebben we ons ingezet voor ruimte voor medewerkers

n	Met ruggespraak

om zich te ontwikkelen, loopbaanpaden, opleidings-

n	Niet alleen benoemen van zorg-ongenoegen, maar

mogelijkheden, evenwichtige opbouw qua schalen,

ook meedenken over oplossingen

nr 02 - 2020
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De VCPS en de Departementaal
Georganiseerd Overleg
Het Departementaal georganiseerd overleg gaat over
de rechtspositionele zaken die bijvoorbeeld één orga-

•	Zijn er best practices uit andere organisaties of
organisatieonderdelen, die we als vakbond kunnen
inbrengen?

•	Ruggespraak met onze OR leden op onderwerpen

nisatie aangaan en over de sociale gevolgen van reorganisaties bij die organisatie en de nadere invulling

Hélène van den Ende is deelnemer aan het Departe-

van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor zover

mentaal Georganiseerd Overleg (DGO). Hélène verzorgt

daarvoor ruimte is. Dit kan DUO betreffen, maar ook

de voorbereiding hierop binnen en buiten DUO. Dit

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Afgelo-

doet ze samen met Peter Wulms vanuit de AC Rijks-

pen jaar stond hier onder andere het personeelsregle-

vakbonden.

ment op de agenda. Dit moest aangepast worden als
Sommige onderwerpen worden van te voren in een

De VCPS en Persoonlijke
belangenbehartiging

Technisch Beraad op departementaal niveau voorbe-

Hélène doet ook persoonlijke belangenbehartiging

reid, Bijvoorbeeld die onderwerpen uit de CAO die

voor de vakbond. Hierbij is ze eerste aanspreekpunt

per departement af mogen wijken van de landelijke

voor collega’s op de werkvloer. Samen met de andere

afspraken, DUO specifieke zaken die mogelijk in het

kaderleden zijn collega’s bijgestaan op verschillende

DGO gaan spelen, worden voorbereid in een Technisch

onderwerpen, zoals

gevolg van het invoeren van de WNRA.

Beraad DUO. Hierbij heeft met name de VCPS telkens
aandacht gevraagd voor het op het, bij de functie horende niveau, aannemen van medewerkers. In samenspraak met de andere vakbonden, met name de FNV
ook voor wat betreft inhuurkrachten. We vragen hier
aandacht voor omdat we merken dat daar waar dit
niet het geval is, dit tot ongenoegen en stress leidt bij
zowel de oorspronkelijke als de nieuwe bezetting van

•	Geschil met leidinggevende
•	Geschil met collega(‘s)
•	Verlengen pensioendatum
•	Taakopvatting
•	Doorstroom
•	Loopbaan
•	IKB-vragen
•	Re-integratie

medewerkers.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben
De insteek die we in de overleggen hebben is:

•	Het gaat over mensen, dus zien we ook een mense-

meerdere kaderleden eind 2019 de opleiding WNRA
gevolgd. Het vervolg van deze training zal in begin

lijke maat

2020 verder plaatsvinden.

of een onderwerp wat bij de OR behandeld moet

De VCPS en korte lijnen

worden

Er zijn zo diverse korte lijnen, waarbij we samen onze

•	Is het een onderwerp waar de vakbond over gaat

•	Wat zijn de feitelijkheden, wat wil je nu bereiken en
waar wil je naartoe werken

•	Welke onderwerpen zien we zelf als speerpunten
•	Wat zegt de wet over een te behandelen onderwerp
•	Zelf goed geïnformeerd en voorbereid zijn

nr 02 - 2020
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Info

Ben jij benieuwd naar de Nederlandse inflatie of naar recente resultaten van cao-onderhandelingen?

Met enkele
muisklikken
weet je
alles!
Wil jij weten hoe de cao’s zich ontwikkelen in Nederland

Kijk bijvoorbeeld eens op:

en wil jij de meest recente informatie over de ontwikke-

https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen

ling van de inflatie of over de loonontwikkeling, kijk dan
eens op de websites van het Centraal Bureau Statistiek,

De AWVN

de Algemene Werkgeversvereniging of het Centraal

De ‘cao-kijker’ https://cao-kijker.awvn.nl/ is een initiatief

Planbureau.

van de AWVN (Algemene werkgeversvereniging Nederland). De site geeft een schat aan actuele informatie over

Het CBS

de meest recente cao-akkoorden. Eén klik en je weet of

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt

jouw recente cao-loonstijging in de pas loopt met die

het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd

van medewerkers van andere bedrijven of instellingen!

kunnen worden op basis van betrouwbare statistische
informatie. Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de

Het Centraal Planbureau (CPB)

behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie

Het Centraal Planbureau is het economische onder-

om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze

zoeksinstituut van Nederland. Jaarlijks stelt het CPB vast

rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is uitgegroeid

waar ze onderzoek naar gaat doen. Om beleidsmakers

tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend

en politici te ondersteunen in hun beleidsbeslissingen

nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de

doet het CPB economisch wetenschappelijk onderzoek

kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie

dat bestaat uit analyses en ramingen. Het CPB rekent

te kunnen blijven borgen.

verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door. Ook

Het CBS zorgt ervoor dat we in de samenleving waarin

maakt het CPB op verzoek analyses voor andere partijen

informatie explosief toeneemt, mogelijk is en blijft dat

zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Het CPB

wij vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integra-

Position Paper 'Economisch inzicht voor beter beleid' is

le data. Het CBS levert data inzicht in maatschappelijke

de leidraad voor het CPB voor de komende jaren. Het

vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschap-

schetst de ontwikkelingen die het CPB op Nederland af

pelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvor-

ziet komen en daarmee de uitdagingen waar we voor

ming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democra-

staan. Kijk eens op https://www.cpb.nl/

tie, aldus de website van het CBS.
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BEHOUD VAN JOUW WERK
GOEDE KWALITEIT VAN
JOUW WERK

De VCPS is een toegankelijke vakorganisatie
die er voor jou is!
Met korte lijnen en deskundigheid zijn we
dichtbij. We geloven in de kracht van de
samenwerking om de juiste resultaten voor
elkaar te realiseren.

UITDAGING IN JE WERK
EEN GOEDE WERKSFEER
EEN GOED BELONINGSPAKKET
ERKENNING EN RESPECT VOOR
JOUW INZET IN JE WERK
VEILIGHEID EN ZEKERHEID
PASSENDE WERKDRUK
MOGELIJKHEDEN VOOR ONTWIKKELING EN DUURZAME
INZETBAARHEID
GOEDE VERHOUDING COMBINATIE
WERK- PRIVÉ
DUS WORDT NU LID VOOR SLECHTS
EEN TIENTJE PER MAAND. WIL JE
MEER WETEN, MAIL ONS OP
INFO@VCPS.NL OF
BEL OP 070 315 51 24

vcps.nl

voor
elkaar

HIERBIJ MELD IK MIJ AAN EN WORD LID VAN DE VCPS! 
Aanhef :

Geboortedatum (D/M/J) :

Voornaam :

Werkzaam bij :

Tussenvoegsel :

Dienstonderdeel :

Achternaam :

Locatie :

Email privé :

Telefoonnummer (werk) :

Telefoon privé :

Email (werk) :

Adres :

Rekeningnummer :

Huisnummer :

T.n.v. :

Postcode :



Woonplaats :



Stuur een foto van deze ondertekende bon naar ledenadministratie@
vcps.nl of meld u aan via de website of stuur deze bon ondertekend in
een gefrankeerde envelop op naar:

Handtekening :

Ledenadministratie VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

