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Beste
leden,

We gaan met 
veel plezier de 
uitdagingen van 
2020 aan

Ons vertrouwde logo was lang-

zamerhand gedateerd geraakt 

en niet voldoende aansprekend 

meer. Eerst dacht ik, is dit nu echt 

nodig maar ik moet toegeven 

als je oud en nieuw naast elkaar 

houdt dan is onze huisstijl ver-

beterd en ook weer helemaal bij 

de tijd. Ons nieuwe logo past ook 

beter in de gezamenlijke uiting 

van de AC-rijksvakbonden. Wij 

hebben ons voor het ontwerp 

extern professioneel laten onder-

steunen. Als ik naar het resultaat 

kijk dan moet ik toegeven dat dit 

niet zonder hulp zo gelukt zou 

zijn. We zijn blij met de reacties 

van onze leden tijdens de ALV en 

de weken daarna. Begin januari 

ziet u ons nieuwe drukwerk en 

ook de volgende VCPS-nieuws 

zal van naam veranderen en in 

nieuwe kleuren verschijnen. Onze 

nieuwe website vcps.nl is al in 

gebruik genomen. Contactleggen 

of aanmelden als lid via de mobie-

le telefoon gaat bijna moeiteloos. 

Uitstraling is tegenwoordig be-

langrijk maar het gaat natuurlijk 

om onze dienstverlening. We zijn 

daarom blij dat onze leden, na het 

afscheid van Lita Sheikkariem die 

ons bijna 10 jaar heeft geholpen, 

tijdens de ALV Remo Koekkelkoren 

als bestuurslid hebben gekozen. 

Remo gaat als penningmeester 

ons bestuur versterken. De ALV 

heeft ook ingestemd met een 

tweede bestuurstermijn van onze 

secretaris Frank de Graaf. In 2020 

zullen we verder gaan met de in-

tensivering van de samenwerking 

binnen de AC-rijksvakbonden. We 

zijn nu gezamenlijk al weer met de 

voorbereidingen bezig om in 2020 

bij de werkgever Rijk de onderhan-

delingen te kunnen starten voor 

een nieuwe CAO. Nu de Wnra per 

1 januari voor de collectieve sector 

van kracht is en de cursus rechts-

positie voor onze kaderleden heeft 

plaatsgevonden zullen we in 2020 

extra aandacht besteden aan de 

vraag naar juridische ondersteu-

ning als gevolg van de gewijzigde 

wetgeving. Ook op dit beleidsveld 

zoeken we de samenwerking op 

binnen de AC-rijksvakbonden. 

Terugkijkend naar 2019 heeft de 

VCPS een werkzaam jaar achter 

de rug. Voor een kerstreces is even 

geen tijd. We gaan met veel plezier 

de uitdagingen van 2020 aan. 

Namens het bestuur van de VCPS 

wens ik al onze leden met familie-

leden fijne feestdagen en een heel 

voorspoedig 2020.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van eind 
oktober hebben we naast de gebruikelijke zaken als 
verantwoording afleggen, begroting vaststellen en 
bestuurswisselingen, onze nieuwe huisstijl kunnen 
presenteren.

Ad van Beek,
voorzitter
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Wouter Koolmees treft maatregelen 
waardoor de meeste fondsen de 
pensioenen niet hoeven te verlagen. 
Ze krijgen iets meer speelruimte om te 
herstellen, zodat ze voldoende geld in kas 
hebben. 

Dit geldt niet voor de vier fondsen die er te slecht 

voorstaan. Deze fondsen, met zo'n 600.000 deelne-

mers, moeten mogelijk nog wel korten. Welke dat zijn, 

is niet bekend.

Volgens de Pensioenfederatie gaat het niet om de vier 

grootste fondsen. Bij ambtenarenfonds ABP uit Heer-

len, zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT 

zijn namelijk meer mensen aangesloten.

De minister moest van de Tweede Kamer op zoek naar 

een oplossing om "onnodige" kortingen te voorkomen. 

Die dreigen bij veel pensioenfondsen omdat die vol-

gens de regels te weinig geld in kas hebben voor de 

toekomst. Daarnaast doet Koolmees een handreiking 

naar de vakbonden, waarmee hij eerder dit jaar een 

akkoord sloot over hervorming van de pensioenen. 

De bonden dreigden hun steun in te trekken als het 

volgend jaar tot kortingen zou komen.

Verder heeft de minister draagvlak nodig in Tweede 

en Eerste Kamer, waar de regering niet meer over een 

meerderheid beschikt. Veel oppositiepartijen hamer-

den op het vermijden van kortingen.

"Garanties op het volledig voorkomen van kortin-

gen kunnen niet worden gegeven. De economische 

ontwikkelingen in de wereld zijn immers van grote 

invloed", benadrukt de minister. Eind december wordt 

bekeken hoe alle fondsen het doen.

Als er geen maatregelen waren getroffen, hadden 27 

fondsen met in totaal 7,8 miljoen deelnemers moeten 

korten. Om deze stap voor volgend jaar mogelijk te 

maken, doet Koolmees een beroep op artikel 142 van 

de Pensioenwet, waarin gewezen wordt op "uitzonder-

lijke economische omstandigheden."

   

Kans op korting
pensioenen klein bij ABP
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P-direkt heeft op 2 december een presen-
tatie gegeven over het Individueel keuze-
budget (IKB) dat begin 2020 wordt 
ingevoerd voor de Rijksambtenaren.

Natuurlijk waren wij vanuit de VCPS hierbij, zo-

dat we je er iets meer over kunnen vertellen. Van-

uit de AC Rijksvakbonden zijn we druk bezig met 

communicatie producten die we binnenkort  aan je 

zullen verspreiden (of al verspreid hebben). 

P-direkt bestaat sinds 2003 en valt onder het ministe-

rie van BZK. De afgelopen twee jaar is er druk gewerkt 

aan de invoering van het IKB. Hierbij is bewust geko-

zen om eerst voorzichtig te beginnen met de com-

municatie dat het IKB eraan komt. De communicatie 

wordt nu vlak voor de invoering geïntensiveerd. Er is 

een mobiel team IKB dat bij voor bedrijven binnen 

de Rijksoverheid presentaties en demonstraties heeft 

gegeven.

Er zijn verschillende verlof-

potjes:

• Restanturen 2015

•  Bovenwettelijke uren  

2016 – 2019

Deze uren worden eind 

dit jaar omgezet naar het 

IKB-Spaarverlof.  In P-direkt 

komt een tegel Individueel 

Keuze budget. Dan kom je op 

een nieuw scherm, waar je 

toegang hebt tot het Indivi-

dueel Keuze Budget en het 

Spaarverlofoverzicht.  Op de 

schermen krijg je inzicht in de 

maandelijkse IKB opbouw en 

je resterend budget. Je kan 

pas wat kan opnemen, als je 

het budget hebt opgebouwd.

Het IKB budget kan je in de demo versie gebruiken 

voor o.a. Fiets, Fietsverzekering, Vakbondscontributie, 

Studie voor Beroep, Vakliteratuur, Inrichting Telewer-

kruimte, Bedrijfsfitness, Bedrijfsfitness op werkplek, 

uren kopen, Geblokkeerd voor uitruil WWV en Inciden-

tele uitbetaling budget.

Bij de verschillende schermen wordt een waarschu-

wing aangegeven voor de fiscale ruimte woon-werk-

verkeer (WWV) in november. Het is handig om hier 

rekening mee te houden met de keuzes die je maakt. 

Je kan het bedrag dat je wil gebruiken aangeven bij 

Wat is het bedrag?.  Dan vul je bij Kies de (eerste) 

maand en Kies de laatste maand de juiste maanden 

in. Bij elke keuze dien je een akkoord te gaan met de 

volgende verklaring: Je hebt kennis genomen van de 

informatie en regelgeving over IKB. Je voldoet aan 

de voorwaarden en bent  akkoord met de mogelijke 

gevolgen van je IKB-aanvraag.

P-direkt werkt met Agile en dit betekent dat er op 

dit moment nog de laatste hand wordt gelegd voor 

de laatste puntjes op de i. Dit betekent dat de scher-

men die we tijdens de demo 

hebben gezien mogelijk nog 

iets kunnen wijzigen, maar het 

geeft een goed beeld hoe het 

er straks uit komt te zien. 

In eerste instantie lijkt het me 

heel overzichtelijk. Het is een 

knappe complexe operatie 

die men voor 120.000 amb-

tenaren dient te implemen-

teren.  Dit is veel meer is dan 

de aanpassing van een tooltje. 

Complimenten en mensen van 

P-direkt. Ook de werknemers 

van P-direkt kunnen  lid wor-

den bij de VCPS. Jullie zijn van 

harte welkom.

Frank de Graaf

Demo Individueel 
Keuze Budget (IKB)

5nr 47 - 2019

Korte berichten



  1. Opening 
Ad van Beek opent de vergadering en heet iedereen 

van harte welkom. Door de wens vanuit de ALV van 

vorig jaar is deze ALV om 13:00 begonnen i.p.v. 14:00.

Hij vraagt een moment van stilte bij leden die de 

afgelopen periode zijn overleden, nl. Mevrouw J.P. van 

Dam, Dhr J. Graaskamp, Dhr A. Schuller, Dhr J.W. van 

der Schoor en Dhr H.J.T. Lohuizen.

Er wordt expliciet gecontroleerd of één van de aan-

wezigen bezwaar heeft als er foto’s worden gemaakt 

tijdens de ALV die gebruikt kunnen worden in 

VCPSNieuws. 

 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Het bestuur heeft bericht van verhindering ontvangen 

van meer dan 150 leden.

In het kader van de privacy wetgeving zullen deze 

namen niet gepubliceerd worden in de notulen van 

de ALV.

Er is een ingekomen brief van Roos van de Werf (Aspi-

rant bestuurslid) die wordt voorgelezen. Roos zal niet 

verder gaan in het bestuur van de VCPS. Ze zal zich 

richten op haar nieuwe baan binnen DUO, waarvoor 

ze recent is aangenomen. 

Mededelingen
Samenwerking AC Rijksvakbonden

Bij de AC Rijksvakbonden zijn 5 verschillende bon-

den dagelijks actief bezig om de belangen van hun 

leden te vertegenwoordigen. Er worden steeds meer 

Verslag ALV
30 oktober 2019
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stappen gezet in deze samenwerking. Dit is soms een 

moeizaam proces, waarbij elke bond zoekt naar een 

balans in een eigen identiteit en herkenbaarheid rich-

ting de leden. 

Hierbij is de kracht van het collectief vanuit de AC 

Rijksvakbonden een sterk imago met kwalitatief des-

kundige mensen die opkomen voor de belangen van 

al haar leden. 

Dit is ook zichtbaar bij verschillende communicatie- 

uitingen. De VCPS is voorstander voor deze samenwer-

king. Dit biedt ook voordelen voor onze leden in de 

private sector.

Vanuit de AC Rijksvakbonden is zichtbaar dat het 

onderhandelen over de cao’s een continue en complex 

proces is, waarbij we elkaar als verschillende bonden 

kunnen aanvullen.

IKB (individueel keuzebudget)

Vanaf 2020 wordt binnen de Rijkssector het Individu-

eel Keuzebudget ingevoerd. Deze zal het IKAP vervan-

gen. Hierover heeft communicatie plaatsgevonden via 

de website, nieuwsbrieven en VCPSNieuws. Binnen 

het Rijk worden er presentaties gegeven door P-direkt. 

Ook vanuit de VCPS zullen we zorgen dat we kennis 

opbouwen van deze nieuwe systematiek, zodat we 

onze (potentiële) leden hierbij kunnen ondersteunen.

Nieuwe Rechtspositie

Er zijn veel inspanningen verricht om het ARAR 

technisch om te zetten naar de nieuwe rechtspositie. 

Meerdere kaderleden worden opgeleid via een cursus 

arbeidsrecht die we gezamenlijk volgen met andere 

kaderleden binnen de AC Rijksvakbonden. Zo ontstaat 

een netwerk dat we kunnen gebruiken om kennis op 

te bouwen en te delen.

Met de nieuwe rechtpositie zal ook een werkgevers-

bijdrage per medewerker door het rijk beschikbaar 

komen. Deze zal worden gestort in een stichting die 

de gelden dan weer verdeeld over de verschillende 

bonden. Op dit moment zijn de onderhandelingen 

over hoe dit verdeeld moet gaan worden in volle gang. 

Training Pensioenwegwijzer

Vanuit de AC Rijksvakbonden zijn er dit jaar ook trai-

ningen Pensioenwegwijzer geweest. Dit is mogelijk 

minder relevant voor onze collega’s binnen ABP of 

APG, maar biedt een middel om (potentiele) leden te 

helpen in de wereld van de pensioenen en inzicht in 

welke keuzes gemaakt kunnen worden in mijnABP. 

Indien er interesse is om een soortgelijke cursus te 

volgen, dan kan dit worden aangegeven richting het 

bestuur.

Communicatie met de leden

Vanuit het bestuur zetten we in op digitaal commu-

niceren met onze leden. Dit is sneller, scheelt kosten 

en is beter voor het milieu. Er zijn ondertussen minder 

dan 100 leden, waarmee we niet digitaal mee com-

municeren.

Begin van 2019 heeft er een grootschalige migratie 

plaatsgevonden naar een ander ledenadministratie-

pakket, waardoor er plaatsonafhankelijk mutaties 

kunnen worden doorgevoerd en deze gegevens snel 

raadpleegbaar zijn. 

Werving nieuwe leden

In 2019 zijn er twee unieke gebeurtenissen die we 

hadden kunnen gebruiken binnen de collectieve 

sector voor het werven van nieuwe leden. De nieuwe 

rechtspositie en het IKB. Op basis van deskundig ad-

vies is afgeraden om te gaan werven met de ‘huidige’ 

(online) uitstraling van de VCPS. Er is daarom een 

traject opgestart voor een nieuwe huisstijl die later in 

de ALV gepresenteerd zal worden. Na de presentatie 

in de ALV zal gekeken worden, zal deze in november/

december uitgerold gaan worden. 

Naast een nieuwe huisstijl zijn we afhankelijk van de 

footprint in de organisaties. Het gaat om onze (kader)

leden, waarmee we leden binnen moeten halen en 

daar moet je voor op de werkvloer zichtbaar zijn.

Met de flexibilisering van de arbeid is het moeilijker 

om jongere leden te werven of te behouden. Vanuit 

de ALV wordt aangeraden om de wet arbeidsmarkt in 

7nr 47 - 2019

ALV



balans in de gaten te houden, want deze biedt moge-

lijk kansen voor de toekomst.

  3. Notulen ALV 28 november 2019  
(zie VCPS Nws nr 45)  
De notulen van de ALV van 28 november 2019 worden 

ongewijzigd goedgekeurd met dankzegging aan de 

notulist.

Er wordt aangevuld dat de namen van de overledenen 

wel genoemd mogen worden in het verslag vanuit de 

AVG.

Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan de 

beschrijving van Wat is een vakbond (genoemd op 

pagina 7). Deze tekst zal voor het einde van 2019 be-

schikbaar komen.

 

 4. Jaarverslag 2018 (Zie VCPS Nws nr 44) 
Het jaarverslag 2018 van APG wordt ongewijzigd 

goedgekeurd met dankzegging aan de schrijver(s). 

Het jaarverslag 2018 van DUO wordt ongewijzigd 

goedgekeurd met dankzegging aan de schrijver(s). 

m.u.v. een type fout. Jaap Brouwers moet natuurlijk 

Jaap Brouwer zijn.

Het jaarverslag 2018 van CBS wordt ongewijzigd 

goedgekeurd met dankzegging aan de schrijver(s). 

Er wordt gevraagd waar het jaarverslag Persoonlijke 

Belangenbehartiging 2018 is. Deze zal alsnog in het 

komende blad worden opgeleverd door de coördina-

tor PB.

 5. Financieel Jaarverslag  
Resultatenrekening 2018: Willem constateert ten eer-

ste een negatief saldo van

€ 685 en licht de cijfers daarna toe.

Balans 2018: Willem geeft een toelichting op de ba-

lans. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

 6. Verslag Kascommissie  
De huidige kascommissie bestond uit een drietal leden.

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving zullen 

deze namen niet gepubliceerd worden in het verslag 

van de ALV in VCPS Nieuws.

De kascommissie leest het verslag voor en stelt voor 

het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met  

applaus ontvangen.

 7. Benoeming Kascommissie  
Er wordt een nieuwe commissie gekozen bestaande 

uit een drietal leden.

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving zullen 

deze namen niet gepubliceerd worden in het verslag 

van de ALV in VCPS Nieuws.

 8. Concept begroting 2020  
De concept begroting voor 2020 wordt gepresenteerd. 

De vergadering gaat akkoord met deze concept be-

groting. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er is wel het verzoek om deze volgend jaar weer te 

presenteren zoals de jaren ervoor, zodat een trend in 

de begroting kan worden gevolgd.

Er is een vraag naar het verschil tussen bestuurders-

kosten en de bestuur- en vergoedingskosten. De be-

stuurderskosten zijn de kosten die afhankelijk zijn van 

de CAO-onderhandelingen. De bestuur- en vergader-

kosten bestaan uit de vrijwilligersvergoeding van het 

bestuur, de vergaderkosten en kosten zoals persoon-

lijke belangenbehartiging. 

Er wordt gevraagd of er in de begroting meer inzicht 

kan worden geboden in de vrijwilligersvergoeding die 

de bestuurders ontvangen en de overige kosten voor 

het bestuur naast de kosten voor de persoonlijke be-

langenbehartiging. Deze kosten zijn wel inzichtelijk en 

uitgesplitst, maar op een lager detailniveau dan hier 

op de ALV wordt gepresenteerd. Dit wordt bewaakt 

door de kascommissie.

Er is een post opgenomen voor ledenwerving. Hierbij 

wordt geïnvesteerd om mogelijk weer te groeien met 

het ledenaantal. 

Vanuit de ALV wordt een compliment gemaakt op 

de resultaten die zijn behaald met het terugdringen 
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van de kosten. Dit komt mede door de digitaliserings-

slagen die we konden doorvoeren met de toestem-

ming van onze leden (ledenraadpleging begin 2018). 

 9. Nieuwe Huisstijl  
De nieuwe huisstijl van de VCPS wordt gepresenteerd. 

Deze zal in november/ december wordt gelanceerd. 

De leden op de ALV krijgen alvast een voorproefje te 

zien van de nieuwe website.

Vanuit de nieuwe huisstijl zal er ingezet worden op 

moderne spreektaal (ook gericht op jongeren). Hier 

valt te denken aan je i.p.v. u. Dit wordt mogelijk wen-

nen voor een aantal leden.

Er wordt gevraagd of er ook een app wordt ontwik-

keld? Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om 

een AC Rijksvakbonden App te ontwikkelen. Dit is 

technisch complex, zeker als het vanuit meerdere 

bonden gaat met verschillende websites. Vanuit de 

VCPS is hier alvast pro-actief rekening gehouden door 

gebruik te maken met dezelfde ontwikkelaar als één 

van de andere bonden.

Er wordt aangeraden om te zorgen dat er op een 

efficiënte methode online verwezen kan worden naar 

een vraag. De jongere doelgroep is gewend om zelf de 

informatie digitaal te vinden. Dit is complex, omdat 

hier het spanningsveld ontstaat van hoeveel informa-

tie geef je ‘gratis’ weg en waar is dan nog een stimu-

lans om lid te worden.

Vanuit het bestuur zal maar een beperkte fysieke 

voorraad ontstaan met de nieuwe huisstijl producten. 

Door de verdergaande digitaliseringsslagen die de 

afgelopen jaren zijn gerealiseerd, is dit niet nodig.

 10. Binnengekomen onderwerpen  

Pensioen
Vanuit de VCPS houden we de ontwikkelingen nauw-

lettend in de gaten. De VCPS is niet zelf actief betrok-

ken bij het pensioenakkoord, maar maakt zich wel 

zorgen over de huidige ontwikkelingen.

Er wordt een verkenning gedaan of we binnen de 

collectieve sector op een ander vlak iets kunnen bete-

kenen. Dit willen we eerst zorgvuldig afstemmen met 

onze collega’s binnen de AC Rijksvakbonden, voordat 

we dit verder vormgeven, maar dit zou mogelijk pu-

blicitair wel gebruikt kunnen worden vanuit de VCPS. 

Wordt vervolgd.

 11. Samenstelling Bestuur  
Conform het verslag van de ALV van 2018 is Lita Sheik-

kariem in mei afgetreden. Frank heeft ad interim haar 

taken voor de ledenadministratie overgenomen.

Ad neemt het woord om afscheid te nemen van Lita. 

Ze heeft 10 jaar voor de VCPS gewerkt, waarvan 6 jaar 

als bestuurslid. Doordat ze in de omgeving in Den 

Haag woont, werkte ze vaak op kantoor en ze heeft de 

afgelopen jaren veel zien veranderen. We wensen haar 

veel succes in de toekomst en dat ze mag genieten 

van de tijd met haar kleinkinderen.

De voorzitter, Ad van Beek, bedankt Lita Sheikkariem voor 
haar inzet.
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Vanuit het bestuur wordt aspirantbestuurslid Remo 

voorgedragen voor de functie van penningmeester. 

Remo heeft in de afgelopen maanden met zijn finan-

ciële kennis en prettige samenwerking laten zien dat 

hij een waardevolle toevoeging is aan ons bestuur. Hij 

wordt unaniem en met applaus gekozen.

Frank is in de voorjaarsledenvergadering in 2017 

gekozen. Aftreden en herverkiezing zou dan moeten 

plaatsvinden in mei 2020, maar dan is er geen ALV 

gepland. Frank stelt zich herkiesbaar. Het is mogelijk 

om Frank nu te herkiezen voor 1 jaar of voor 3 jaar 

vanaf nu. Frank wordt unaniem met applaus gekozen 

tot eind 2022. 

Frank geeft wel aan dat hij de afgelopen periode een 

aantal taken ad interim heeft opgepakt, maar dat het 

niet wenselijk en reëel is, dat Frank al deze taken blijft 

uitvoeren. 

Er is een vraag uit de ALV waarom er wordt gekozen 

voor een bestuur van 4 bestuursleden. In de statuten 

staat aangegeven dat het bestuur bestaat uit een on-

even aantal van tenminste vijf personen. 

Dit komt voort uit de ledenraadpleging begin 2018 die 

meer financieel ingestoken was. Het bestuur streeft er 

naar het aantal leden van het bestuur te verminderen. 

Wel neemt het bestuur de waarschuwing uit de leden-

raadpleging dat dit niet ten koste mag gaan van de 

kwaliteit van de dienstverlening zeer serieus. 

In de komende bestuursvergadering zal gezorgd wor-

den dat de verschillende bestuurstaken evenwichtig 

verdeeld gaan worden. Hierbij zal periodiek worden 

geëvalueerd of de taken inderdaad evenwichtig zijn 

verdeeld en of er niet alsnog versterking nodig is voor 

het bestuur. Indien dit het geval zal zijn, zal alsnog 

een gerichte vacature worden geplaatst.

   

 12. Rondvraag 
Er wordt gevraagd wat nu de visie is van de VCPS. 

Waar staat de VCPS voor en wat onderscheidt de 

VCPS t.o.v. andere bonden. Binnenkort starten er 

OR-verkiezingen bij enkele organisaties en dat moet 

dit wel duidelijk zijn.

De voorzitter geeft aan dat er in combinatie met de 

nieuwe huisstijl hard gewerkt is aan een vernieuwde 

heldere visie en dat deze voor het einde van het jaar 

zal worden ontsloten richting de leden.

 13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, 

nodigt hen uit voor een hapje en een drankje. Dege-

nen die andere verplichtingen hebben wenst hij een 

behouden thuiskomst. De volgende ALV zal worden 

gehouden op woensdag 28 oktober 2020 

De tijdelijke penning-
meester Willem Colijn.

De nieuwe penningmeester
Remo Koekkelkoren.
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In de algemene ledenvergadering is gevraagd wat de visie is van de VCPS. Hierbij is aangegeven dat we hier voor 

het eind van dit jaar de laatste hand aan zouden leggen in combinatie met onze nieuwe huisstijl.

Hieronder staat de kernboodschap, zoals deze vanuit het bestuur is bedacht:

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 samen-

werking om de juiste resultaten voor elkaar te 

realiseren.

Deze visie wordt gebruikt in combinatie met onze 10 drijfveren, zoals ze staan op onze vernieuwde website.  

Vanuit het bestuur zijn we natuurlijk heel benieuwd naar jouw feedback, Wat vind je kenmerkend bij de VCPS 

en dient de bovenstaande tekst verder te worden aangescherpt? Laat het ons horen, zodat wij dit verder kunnen 

optimaliseren.

Visie VCPS 

vcps.nl
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Jaarverslag Persoonlijke 
belangen behartiging 2018
In de ALV van oktober 2019 is het verzoek 
gekomen het verslag van de Persoonlijke 
Belangen Behartiging 2018 alsnog te 
publiceren in VCPS nieuws en dit doen we 
hierbij.

Persoonlijke Belangen Behartiging
VCPS 2018
In verslagjaar 2018 is het aantal behandelde dossiers 

behoorlijk toegenomen. De vraagstelling is complexer 

geworden, waardoor wij meer genoodzaakt waren dan 

voorgaande jaren de juristen van VBM en de Copgroep 

in te zetten.

Door onze actieve kaderleden zijn er ook op locatie 

zaken afgehandeld (helaas is dit niet altijd aan de co-

ordinator Persoonlijke Belangen Behartiging gemeld)

Onderstaand zie je het overzicht van de  hulpvragen 

per bedrijfsonderdeel en de aantallen. Het overzicht 

geeft een goede indruk in hoeveel bedrijfsonderdelen 

wij actief zijn.

NVWA 14; UWV 2; Prolander 1; APG 3; CAK 1; CBS 3; 

DLV 2; Staatsbosbeheer 2; OC&W 2 ; BZK 3; V&J 3; EZK 

2; DUO* 19;

*Bij DUO loopt er een functie waardering traject voor 

15 leden. Dit wordt begeleid en ondersteund door 

Hans Kruidenier.

De ondersteuningsvragen in aantallen voor het aan-

vragen van hulp en ondersteuning zijn als volgt:

  3  Declaratieproblematiek 

17  Vertrek remplaçanten/vaststelling overeenkomst/

transitievergoeding 

 5  ANW hiaat naar aanleiding uitzending Radar. 

  (Middels een Nieuwsbrief VCPS maart 2018 verdui-

delijking verstrekt.) 

  3 Reistijd/werktijden/standplaats 

15 Functiewaardering 

  5 Onenigheid functioneren/beoordeling 

  3 WIA problematiek 

6 Overige redenen 

Wat opvalt is dat het aantal vertrekregelingen behoor-

lijk is toegenomen ten opzichte van 2017. Het meren-

deel van de ingediende zaken is lopende het verslag-

jaar afgehandeld.

Ondersteuning: 

Voor juridische ondersteuning is gebruik gemaakt van:

• de professionals van de VBM en de Cop-groep. 

• Bestuurder Rijk  Peter Wulms.

• Kaderleden VCPS

• Hans Kruidenier

Hartelijk dank aan iedereen, die hier een bijdrage aan 

heeft geleverd.

Willem Colijn
Coördinator Persoonlijke Belangen 
Behartiging VCPS
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Ik mag mij sinds oktober de nieuwe penningmeester 

van onze vakorganisatie noemen. Na een klein jaartje 

te hebben meegedraaid met de huidige penningmees-

ter, Willem Colijn, en de andere bestuursleden ben ik 

tijdens de afgelopen ALV voorgedragen – en gekozen – 

als penningmeester van de VCPS.  

 

Ik ben geboren en getogen in Maastricht en sinds een 

aantal jaren woonachtig in Eijsden, het meest zuide-

lijke plaatsje van Nederland. Ik ben 39 jaar oud, ge-

trouwd met Linda en we hebben samen twee kinde-

ren. Mijn loopbaan ben ik begonnen bij de Gemeente 

Maastricht op de afdeling Bouwtoezicht. Dit werk lag 

niet in het verlengde van mijn opleiding. Daarom heb 

ik al na ongeveer een jaar de overstap gemaakt naar 

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), nu in-

middels (deels) overgegaan in APG, de Algemene Pen-

sioen Groep. APG verzorgt de uitvoering van een aantal 

pensioenregelingen, waaronder ook de ABP-regeling. 

Hier werk ik alweer 14 jaar, naar volle tevredenheid. 

Bij APG heb ik kennis gemaakt met de VCPS. Na een 

aantal jaren lidmaatschap werd ik benaderd om kader-

lid te worden en vanuit die positie ben ik begin dit jaar 

gaan meedraaien als aspirant bestuurslid. Vanuit beide 

kanten is dit goed bevallen en dat heeft geresulteerd 

in de benoeming tot penningmeester. Samenwerken, 

transparantie en vertrouwen is waar ik voor sta!

 

Wellicht spreken, of zien, we elkaar binnenkort. 

Mag ik mij even voorstellen?
 Mijn naam is Remo
 Koekkelkoren
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HIERBIJ MELD IK MIJ AAN EN WORD LID VAN DE VCPS!  

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:

Ledenadministratie VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Aanhef : 

Voornaam : 

Tussenvoegsel : 

Achternaam : 

Email privé : 

Telefoon privé : 

Adres : 

Huisnummer : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Handtekening : 

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.

Geboortedatum (D/M/J) : 

Werkzaam bij : 

Dienstonderdeel : 

Locatie : 

Telefoonnummer (werk) : 

Email (werk) : 

Rekeningnummer : 

T.n.v. :  

 

 

BEHOUD VAN JOUW WERK
GOEDE KWALITEIT VAN 
JOUW WERK

EEN GOED BELONINGSPAKKET
ERKENNING EN RESPECT VOOR 
JOUW INZET IN JE WERK

MOGELIJKHEDEN VOOR ONTWIK-
KELING EN DUURZAME INZET-
BAARHEID

VEILIGHEID EN ZEKERHEID

EEN GOEDE WERKSFEER

EEN GOEDE WERKSFEER

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

PASSENDE WERKDRUK

GOEDE VERHOUDING COMBINATIE 
WERK- PRIVÉ

UITDAGING IN JE WERK

voor 
elkaarvcps.nl

mailto:info%40vcps.nl?subject=
http://vcps.nl/

