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Een jaar van personeelstekorten

          oedbetaalde directeuren met een grote stafafdeling hadden kunnen voorzien dat er veel uit-
          stroom zou zijn. De vraag is of ze dat wisten en zo ja of daar voldoende op geanticipeerd is. 
Blijkbaar niet, want er gingen mensen weg en weinig tot niets kwam ervoor terug. Onder het perso-
neel heerste de gedachte van bewuste opzet. Tijdens de corona-periode waren er minder reizigers. 
Het gevolg was minder inkomsten, dus dan maar sturen op minder personeelskosten, was de 
gedachten bij veel van onze leden en niet leden.

Overal vraag naar personeel
Wat de werkgevers niet hadden verwacht is dat er meer mensen weggingen dan was voorzien.
Niet alleen gepensioneerden, maar ook medewerkers die klaar waren met hun bedrijf, de werkdruk
en het onregelmatig werken. Immers, er is overal vraag naar personeel. Uiteindelijk zie je dat er 
niet alleen gekeken wordt naar geld. Zeker ook naar werkplezier en het vrij kunnen zijn wanneer het 
nodig is. Anderzijds hoorden we ook dat sommige werkgevers extra arbeidsvoorwaarden boden 
om personeel aan te trekken. Juist wat de werkgevers in de vervoerssector niet deden. Zeker niet 
in het begin van de verschillende cao onderhandelingen. Het gevolg in de vervoerssector: grote 
tekorten, nog hogere werkdruk, hoog verzuim en ontevreden personeel. Om dat tij te keren is er 
door de vakbond een hoge inzet geweest, onder andere bij de NS tijdens de cao onderhandelingen. 
Uiteindelijk heeft dit in eerste instantie helaas geleid tot stakingen. Na wisseling van de wacht bij 
de werkgever is er alsnog een cao akkoord gesloten, waar een overgrote meerderheid mee akkoord 
ging. Die uitkomst bij NS heeft ervoor gezorgd dat dit ook is ingezet bij de cao multimodaal.

Maar, blijkbaar zijn die werkgevers er nog niet van over-
tuigd dat de tevredenheid van je personeel ook verbeterd 
kan worden door goede arbeidsvoorwaarden. Hierdoor 
word je als werkgever aantrekkelijker, zal het huidige per-
soneel aanblijven en trek je nieuw personeel aan. 

Tijdens dit schrijven zijn onze leden tegen het laatste 
voorstel van de werkgevers van multimodaal en dreigen er 
meer acties als er geen beweging komt bij de werkgevers. 
Wordt december, inclusief de Kerstperiode, misschien 
toch nog een spannende en bewogen maand? Het is aan 
de werkgevers van multimodaal om dat te bepalen. Laten 
we hopen dat het niet zo zal zijn en iedereen zich kan 
focussen op de aankomende Kerstperiode. 

Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Rob de Groot | Voorzitter VVMC

2022 is weer bijna ten einde. Zoals ik in december 2021 ook in de Trekhaak schreef, is 
er het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Bij alle vervoerders is gebleken dat er een per-
soneelstekort was, en nog steeds is, met name bij het rijdend en uitvoerend personeel. 
Machinisten, hoofdconducteurs, stewards, V&S en service medewerkers. Maar ook de 
bijsturing heeft te maken met een groot tekort. Kortom, de complete uitvoeringsorgani-
satie. Door werkgevers werd er als reden constant naar de markt verwezen en ook naar 
de ‘plots’ hoge uitstroom...
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met én voor elkaar!

    nmiddels weet hij waar het druk is en hoe de files te vermijden, waar er wegafsluitingen 
zijn en door zijn enorme hoeveelheid opgedane ervaring kan hij nu ook precies berekenen 
hoe lang je er over doet om op je bestemming te komen. Wie kan tegenwoordig nog zon-
der? Het 100.000 stratenboek en Het Beste Boek Voor De Weg van de ANWB liggen niet 
meer in het dashboardkastje. We zijn totaal afhankelijk geworden, en er breekt op menig 
vakantieadres paniek uit als Tom het laat afweten.

I 

  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

Tim en Tom.
    Wie kent ze niet?

                    artikel

Tom is inmiddels niet meer weg te denken uit het verkeer. Jaren geleden heeft hij 
heel wat vakanties en huwelijken gered door het kaartlezen over te nemen van de 
bijrijdende echtgeno(o)t(e). Tom begon als kaartlezer, maar werd steeds slimmer. 

met én voor elkaar!

freepik.com
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  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

Sinds een aantal jaar is ook Tim actief. Begonnen als verkenner om duidelijk te maken hoe 
de rijweg eruit zag en of er treinen voor je zitten; vrij snel als handig hulpmiddel aanvaard. 
Daarna is het ventje hard gegroeid en minstens even slim geworden als zijn broertje Tom. 
Ook hij weet waar je bent, wisselt online informatie uit en wordt slimmer naarmate meer 
mensen Tom gebruiken. Hij vertelt nu niet alleen meer dat er een TSB aankomt, of dat er 
gladde sporen te verwachten zijn, maar ook hoe lang je trein is, waar je moet stoppen en of 
er gecombineerd of ontkoppeld wordt. Daarnaast geeft hij precies aan wanneer je moet uit-
schakelen en hoe ver het nog is tot het volgende station. 

Té afhankelijk?
Zowel de VVMC als de Ondernemingsraad hebben regelmatig zorgen geuit over Tim. Wordt 
de machinist, net als de automobilist, niet te afhankelijk van Tim? Gaat Tim niet juist voor af-
leiding zorgen? En houdt de machinist nog wel de regie als Tim van alles gaat voorschrijven? 
Wat blijft er over van het vakmanschap als je als een soort robot opdrachten moet opvolgen? 
Tot op heden mag de machinist nog steeds beslissen of Tim de cabine in komt om zich te 
bemoeien (‘advies te geven’) met het rijdende proces. Maar daar lijkt een kentering in te ko-
men. Er gaan steeds meer geluiden op dat Tim straks verplicht wordt. Dat is zorgelijk, zeker 
omdat Tim langzamerhand zijn donkere kant laat zien.

Klikspaan
Tim is namelijk niet alleen een adviseur voor de machinist, maar ook een beetje een klik-
spaan. Zo vertelt hij wie hem wel of niet heeft gebruikt. En hoewel daar niets mee gedaan 
mag worden, voelen Tim-weigeraars toch steeds meer druk om het verzet op te geven. Het 
gebruik wordt in steeds meer functievervullingsgesprekken een item. 

Tim registreert inmiddels ook alle prestaties van de machinist. Of hij wel precies op tijd rijdt, 
volgens zijn aanwijzingen. Dit is verwerkt in een ‘prio’ app waarvan NS bezweert dat deze 
écht alleen maar bedoeld is om inzicht te krijgen in eigen prestaties. Om toestemming te 
krijgen deze gegevens te gebruiken, heeft de OR de keiharde toezegging gehad dat leidingge-
venden en anderen er geen inzicht in konden krijgen, en zelfs niet aan de machinist mochten 
vragen deze te mogen inzien. In de regio Zuid gebeurt dit inmiddels toch, onder het mom van 
‘meer inzicht krijgen en meer leren’. 

Slechts ‘n hulpje
Tim maakt ook nog steeds fouten. Meestal omdat anderen hem niet de juiste info geven. 
Soms vergeet hij een TSB door te geven, waardoor al een aantal machinisten zich hebben 
vergaloppeerd. Ook zijn mensen station Ede-Wageningen voorbijgereden, omdat Tim dacht 
dat het nog een stukje verder was. Het is overigens niet het enige station, ook bij Delft Cam-
pus staan soms treinen met rokende remblokken stil, omdat Tim het niet helemaal bij het 
juiste eind had. Vanuit het bedrijf wordt de verantwoording steevast bij de machinist gelegd. 
Hij is immers verantwoordelijk en Tim is alleen het hulpje. En als je het formeel bekijkt is 
dat natuurlijk zo. Maar net als bij zijn broertje Tom, worden mensen ongewild en ongemerkt 
afhankelijk van de informatie.



  

met én voor elkaar!

Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat Tim nog een stukje kwaadaardiger van 
inborst is, dan op het eerste gezicht lijkt. Door allemaal - al dan niet verplicht - Tim 
te gebruiken, wordt hij net zoals zijn broertje Tom steeds slimmer. Kan hij bijna op 
de meter berekenen waar hij moet stoppen, wanneer in- en uitschakelen. Een nieu-
we functionaliteit, het berekenen hoe te rijden als er een vertraagde trein voor je 
rijdt, zit al in de pen.

Waar in eerste instantie de machinist Tim niet nodig had, gaan we steeds meer 
naar een moment dat Tim de machinist niet meer nodig heeft. Tim heeft al heel 
veel van de machinisten geleerd en leert nog steeds. Feitelijk is Tim de eerste fase 
van ATO (automatic train operation) waarin de machinist rijadvies krijgt. De twee-
de fase is waar NS zegt naar toe te willen. Namelijk dat de trein automatisch start 
en stopt, maar het personeel verantwoordelijk is voor het sluiten van de deuren. 
Hiervoor is echter wel een ander seinsysteem nodig, omdat ons ATB systeem niet 
betrouwbaar genoeg is. En toevalligerwijs wordt dat binnen enkele jaren over Ne-
derland uitgerold. 

Blind vertrouwen
Daarnaast wil men ‘omdat de dienstregeling anders niet maakbaar is Technisch Ge-
leid Vertrekproces introduceren op de lijn Asd-Shl. Bij Technisch Geleid Vertrekpro-
ces sluiten de deuren automatisch op commando van de machinist. Wat bijzonder 
is aan dit systeem, is dat er wel camera’s aanwezig zijn in de trein, maar dit is alleen 
voor het comfort van de machinist. Het systeem regelt zichzelf en de machinist 
mag volgens NS zonder enig kijkmoment blind vertrouwen op de techniek en de 
groene lamp. Hij hoeft dus niet te kijken. Feitelijk zou je het sluitcommando dus ook 
gemakkelijk kunnen automatiseren.

Is Tim een handig hulpje? Of een naar ventje dat de kunst zoveel mogelijk wil afkij-
ken bij de machinist, om vervolgens zijn werk over te kunnen nemen? Onder onze 
ogen wordt alles in gereedheid gebracht, van seinsysteem tot materieel, en ook de 
infra door zoveel mogelijk overwegen te saneren en het spoor met hekken en ge-
luidswallen af te schermen.

Natuurlijk is de vooruitgang niet te stoppen. De remmers van weleer zijn al een 
eeuw niet meer op de trein te zien. En sinds de vijftiger jaren is de stoker met pensi-
oen. Maar het zou NS sieren als het eerlijke gesprek over de toekomst zou worden 
gevoerd. Wanneer Tim de juiste tools krijgt op de baan (ERTMS) en in het materieel 
(TGV), kan er naadloos worden overgestapt op ATO fase 3 (zonder machinist maar 
wel iemand aan boord) of ATO fase 4 (zonder personeel). Al deze zaken worden nu 
als afzonderlijke projecten zonder de samenhang daartussen gepresenteerd; als 
verbeteringen voor de klant én voor het personeel. “En écht, de HC gaat niet van de 
trein als TGV breder wordt uitgerold”, aldus NS. Hoe geloofwaardig is dat?

                    artikel



  

ATO GOA (fase) 2, 3 en 4 zijn allemaal al elders in de wereld in bedrijf. 
Dus het is minder ‘ver van mijn bed’ dan je zou denken. 

Is het slecht om steeds afhankelijker te worden van Tim, of is het makke-
lijk dat hij met je meekijkt? Vind je het erg dat Tim over jouw rug de kunst 
afkijkt en met al die data en algoritmen jou straks overbodig maakt, of 
denk je dat het zo’n vaart niet zal lopen? Of dat het jouw tijd wel zal du-
ren? Het is niet aan ons om onze leden te vertellen wat ze moeten doen. 
We willen echter wel de duidelijkheid scheppen die NS tot op heden niet 
geeft. Jij, als machinist, moet voor jezelf afwegingen maken of je vriend-
jes wil zijn met Tim. En jij, als ambassadeur, moet goed nadenken of je 
wil meewerken aan een technologische vooruitgang waarin jij zelf mis-
schien wel overbodig gaat worden.

Arriva-collega’s; let op uw zaak!
ERTMS wordt geïntroduceerd op het spoorwegnet als een veel veiligere 
vervanger van ATB (NG). En vooral nodig om hoogfrequent verkeer mo-
gelijk te maken. Ook Arriva zet volop in op ATO. Alle noordelijke contract-
lijnen worden voorzien van ERTMS, dit omdat ATB NG aan het eind van 
zijn levensduur zit volgens Arriva? En dat betekent dat ook onze collega’s 
van Arriva de ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden.
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Een sabbatical is een verlofperiode van zes weken of zelfs langer. Gedurende je 
sabbatical stop je zes weken tot zelfs een jaar met werken. Het is geen gewone 
vakantie. In principe is een sabbatical een vorm van onbetaald verlof. Ook kan er 
gedeeltelijk gespaard verlof voor worden ingezet. Je blijft in dienst bij je werkge-
ver en na je sabbatical keer je terug in je oude functie.

Wat is er wettelijk geregeld?
Je zou misschien verwachten dat er in de wet iets vast is gelegd over het nemen 
van een sabbatical, maar niets is minder waar. Er is wettelijk niets over vastge-
legd. Bespreek de sabbatical met je werkgever.

Bijna iedereen droomt er wel eens van. Een langere periode 
stoppen met werken, bijvoorbeeld om een droomreis te ma-
ken. Er zijn veel meer redenen om een ‘sabbatical’ te nemen. 
Wat is een sabbatical eigenlijk? Kan iedereen een sabbatical 
nemen? En waar moet je allemaal rekening mee houden? De 
redactie van Trekhaak ging op onderzoek uit. 

 

               Artikel

met én voor elkaar!

Sabbatical.
    vakantie of onbetaald verlof?
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Waar kun je een sabbatical voor nemen? 
Er zijn talloze redenen om een sabbatical te nemen. Bijvoorbeeld:
• om tot rust te komen;
• om een lange en mooie droomreis te maken; 
• voor mantelzorg:
• om een studie te volgen;
• voor een grote verbouwing;
• … vul zelf maar in

Een sabbatical aanvragen
Een sabbatical vraag je aan bij je werkgever. Je vraagt onbetaald verlof aan of je zet je ge-
spaarde uren in. De werkgever mag je aanvraag weigeren. Bij NS zijn de volgende regels van 
toepassing:

In het kader van de beoogde verlofspaarregeling zoals opgenomen in het Cao-akkoord 2020 
– 2022 komt er een mogelijkheid een sabbatical op te nemen in een door de medewerker 
gekozen periode. De periode van een sabbatical bedraagt minimaal zes weken. Indien het 
gekozen tijdstip van de sabbatical in de periode oktober tot en met mei ligt, is een sabbatical 
gegarandeerd. De medewerker vraagt dit minimaal 12 maanden vóór de gekozen periode 
aan.

Indien de gekozen periode van een sabbatical in juni tot en met september ligt, willigt NS een 
verzoek om een sabbatical in als de bezetting dat toelaat. Voor bedrijfsonderdelen waarbij 
sprake is van een rode lijn, geldt dat ruimte dient te zijn binnen de rode lijn, nadat de regulie-
re verlofaanvragen conform lokale verlofregelingen zijn afgestemd. De medewerker vraagt 
een sabbatical uiterlijk in september van het voorgaande jaar aan. Uiterlijk in december vindt 
terugkoppeling plaats. Staat er niets in je Cao? Bepreek dan met je werkgever wat de moge-
lijkheden zijn. Ga voorbereid het gesprek in, geef aan wat je doelstellingen zijn, hoe lang en in 
welke periode je wil. Het is goed om daar al over na te denken voordat je op gesprek gaat.

Welke afspraken maak je met je werkgever?
Vraag een sabbatical minimaal 12 maanden van te voren aan. Staan er geen afspraken in je 
Cao? Maak dan zelf afspraken:
• Bespreek de periode wanneer je je sabbatical wil opnemen?
• Wat gebeurt er met je pensioenopbouw? 
• Wat gebeurt er als je tijdens je sabbatical langdurig ziek wordt? Stopt het verlof dan? 
Zet alle afspraken duidelijk op papier. Ook de afspraak dat jij na je sabbatical weer terug mag 
komen in je eigen functie.

Welk verlof kun je inzetten voor een sabbatical?
Voor een sabbatical neem je onbetaald verlof op. Je krijgt dan geen salaris. Soms kun je je 
vakantiedagen gebruiken of verlofdagen sparen en deze later in één keer opnemen.
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               Artikel

Waar moet je rekening mee houden als je op sabbatical gaat?
• Je kunt tijdens je sabbatical niet zomaar ontslagen worden. Tijdens langdurig verlof  
 geldt het ontslagrecht. 

• Word je ziek tijdens je onbetaalde verlof, dan ben je niet verzekerd voor de ziektewet  
 en de WIA. Je krijgt dan dus geen loon of uitkering. Wel kan ziekte een reden zijn om je  
 verlof eerder af te breken. Dit doe je in overleg met de werkgever. Deze is namelijk ook  
 gebaat bij jouw spoedig herstel. Dit geeft je eventueel de mogelijkheid om te re-integreren.
 
• Bij onbetaald verlof bouw je geen pensioen op. Tenzij je hierover andere afspraken  
 maakt met je werkgever. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zelf je pensioenpremie te  
 betalen, dit zorgt ervoor dat je pensioenopbouw doorloopt. Je betaalt dan zowel het  
 werknemersdeel als het werkgeversdeel. Het premiebedrag wat je betaalt is bruto. Het  
 bedrag verschilt per persoon. Vraag je werkgever en eventueel je pensioenfonds om  
 advies en of hulp. 

• Gemeentelijke belastingen. Omdat het inkomen wegvalt, kan betaling van gemeente 
 lijke belastingen lastig worden. Sommige gemeenten zijn bereid om de onroerende 
 zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing of het rioolrecht kwijt te schelden of te verla- 
 gen. Daarvoor moet de werknemer contact opnemen met de gemeente. 

• Opbouw vakantiedagen. Tijdens het onbetaald verlof bouwt de werknemer géén vakan- 
 tiedagen meer op. De uitzonderingen hierop zijn langdurend zorgverlof en aanvullend  
 geboorteverlof (per 1 juli 2020), waarbij de opbouw van vakantiedagen wel doorgaat.

• Overige arbeidsvoorwaarden. Maak afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden,  
 zoals het gebruik van de leaseauto/-fiets, vrij vervoer en de smartphone. Denk ook aan  
 collectieve verzekeringen die via de werkgever lopen, zoals de ziektekostenverzekering.



  het stationhet station

Station Geldermalsen ligt aan de Betuwelijn en de lijn Utrecht-Boxtel. Het station 
werd geopend op 1 november 1868. Het stationsgebouw staat in het midden van 
het spooremplacement. Ze noemen dit ook wel een eilandperron. Het stationsge-
bouw is ontworpen door Marinus Antoine van Wadenoyen. 

De voormalige ijzeren voetbrug uit 1888 heeft na zijn jarenlange dienst bij dit sta-
tion een nieuw leven gekregen. Of beter gezegd: 2 aparte levens! Sinds woensdag 
22 februari 2011 werd de oude metalen voetbrug in twee delen voor een symbo-
lisch bedrag van € 1,- overgebracht naar de Museum Buurtspoorweg in Haaksber-
gen én de Stoomtrein Goes-Borsele in Goes. Bij deze museum-stoomspoorlijnen 
worden de brugdelen aangepast aan de emplacementen van deze organisaties.
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        Bestuur

Vanuit het bestuur.
Feestdagen
Het hoofdbestuur wens iedereen hele fijne 
feestdagen toe en een gezond 2022. Helaas 
weten we natuurlijk ook dat velen gewoon de 
komende feestdagen moeten werken. Voor 
wie moeten werken hopen we dat de werkge-
vers er op het werk toch iets feestelijks van 
maken.

Groei VVMC
We zijn verheugd dat ook afgelopen jaar de 
VVMC is blijven groeien. We willen iedereen 
bedanken voor het vertrouwen in de VVMC. 
We zijn een vakbond van de werkvloer en 
staan voor: ‘met en voor elkaar’.

Algemene Leden Vergadering
Op 12 mei 2023 is de Algemene Leden Vergadering. Locatie en agenda volgen nog.

Afscheid
Dit jaar heeft onze secretaris René van den Oetelaar besloten dat het tijd werd om het stokje 
over te dragen aan de 2e secretaris. Hij stelde zich niet meer verkiesbaar voor het hoofdbe-
stuur. René heeft zich meer dan 16 jaar zeer verdienstelijk gemaakt binnen het hoofdbestuur 
als secretaris. Daarvoor was René ook al actief in de afdeling Eindhoven. We hebben tijdens 
de Algemene Leden Vergadering René verrast met het erelidmaatschap. 

met én voor elkaar!

met én voor elkaar!

feestdagen.prettigeprettige



  

Ten tijde van het dit schrijven zitten de onderhandelingen voor een 
nieuwe Cao voor Multimodaal muurvast. Het ultimatum van de 
VVMC, CNV en de FNV liep op woensdag 7 december om 12:00 af.
De werkgevers doen voorstellen die geen recht doen aan de inzet 
van de collega’s. Reële voorstellen richting de werkgevers met be-
trekking tot rust in de diensten én rust in de roosters werden klak-
keloos van tafel geveegd. 
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feestdagen.

Multimodaal
spannende tijden...

Het loonbod blijft ook ver achter in vergelijking met andere bedrijven. De koop-
kracht blijft ver achter en er wordt een belachelijke flexibiliteit gevraagd aan de 
collega’s. De onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, die met de bonden in 
gesprek ging, had wederom geen mandaat. Dan is het voor de VVMC wel klaar. 
Praten met mensen zonder mandaat heeft absoluut geen zin.

De dreiging van een staking bij Arriva wordt - net als bij NS - omgezet in een 
daadwerkelijke staking.

De eerste stakingsdagen waren een succes. 15 december werd er in Leeuwar-
den gestaakt en op 16 december werd er in Groningen gestaakt. Op beide dagen 
reed er bijna geen enkele trein van Arriva in het noorden. 

Terwijl de collega’s van Arriva aan het staken waren, presenteerde de directie vol 
trots hun eerste rit van Maastricht naar Schiphol. De directie geeft hier een dui-
delijk signaal naar de werknemers. Tja… Ten tijde van dit schrijven is de staking 
te Zwolle en Emmen van 19 december nog niet geweest. Of er meer stakingsda-
gen volgen, hangt van de werkgevers af. Wij zijn er in ieder geval klaar voor…

Bekijk hier een filmpje over de  

klik 
hier!

 tweede stakingsdag 

https://www.youtube.com/shorts/TvDZ3Q_Kn6I
https://www.youtube.com/shorts/TvDZ3Q_Kn6I


  

        Kort

De waterstoftrein.

Arriva gaat samen met de provincie Gro-
ningen, als 1e vervoerder, waterstoftreinen 
aanschaffen. Op dit moment rijden er nog 
(vervuilende) dieseltreinen in de noordelijke 
provincie. 

Het betreft de aanschaf van vier waterstoftrei-
nen. Het is de bedoeling dat de waterstoftrei-
nen eind 2027 instromen. Deze treinen zullen 
voornamelijk rijden op de lijn Delfzijl-Gronin-
gen-Veendam. De ambitie is om uiteindelijk 51 
waterstoftreinen te laten rijden in Groningen. 

Stiller, sneller & schoner 
De waterstoftrein is stiller, het tanken gaat 
sneller en er is natuurlijk geen CO2 uitstoot.

Als alles volgens plan loopt, heeft Groningen 
een primeur in Nederland. En rijdt Arriva als 
eerste in Nederland met waterstoftreinen. 

De aanschaf van de treinen gaat ongeveer 60 
miljoen euro kosten. Arriva betaalt dat niet 
zelf. Het Rijk betaalt 15 miljoen, het Natio-
naal Programma Groningen betaalt 7 miljoen 
en tevens wordt Brussel (Europa) ‘binnenge-
haald’. Zij betalen ook 5,8 miljoen. 

Daarnaast stelt de provincie een bedrag be-
schikbaar voor de bouw van een waterstof-
tankinstallatie. De aanbesteding loopt, het 
is nog niet duidelijk wie de waterstoftreinen 
gaat maken.

een primeur in Nederlandeen primeur in Nederland

Concessie.
    Zutphen-Hengelo, Oldenzaal

De provincie Overijssel heeft twee inschrij-
vingen ontvangen voor de concessie bus-
vervoer in Twente en de treinverbinding 
Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Het betreft een 
inschrijving voor zowel busvervoer in Twente 
als treinvervoer. Arriva en Keolis hebben zich 
beide ingeschreven voor deze kortlopende 
concessie van vijf jaar. Op 20 december 
werd bekend dat de provincies Gelderland en 
Overijssel deze concessie aan Arriva gunnen. 
De concessie start in december 2023. 

met én voor elkaar!
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VVMC. 
afdeling Hoofddorp-opstel

Na de laatste stakingsdagen is er veel veranderd rondom standplaats Hoofd-
dorp-opstel (Hfdo). Er zijn veel leden bijgekomen én er zijn kaderleden actief toe-
getreden tot het team van Hoofddorp. Er is dan ook een groot ledenbestand en de 
VVMC kan wel zeggen dat bijna iedereen lid is van deze vakbond. Het leek ons 
daarom leuk én goed om aandacht te schenken aan de voorzitters, PB`ers en kader-
leden van Hfdo. Wie is wie en wat is hun rol eigenlijk? Hieronder zie je een overzicht 
en een kleine uitleg.

Voorzitter 
2e Voorzitter
Secretaris 
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
PB’er 
PB’er
PB’er 

Dieuwertje Timmermann
Willem van Koeveringe
Arno Kok
Michael de Zwart
Arno Kok
Michael de Zwart
Marjo von Hebel
Patrick van Bakel
Tuba Temel

PB’er 
Actieleider
Actieleider
Actieleider
Lief & Leed
Lief & Leed
Kaderlid
Kaderlid
PR 

Martijn Gerritsen
Willem van Koeveringe
Omar Steendam
Mustafa Taskopru
Dieuwertje Timmermann
Maxime Officier
Cor Buijsman
Leroy Aarland
Martijn Gerritsen

Willem Van Koeveringe
2de Voorzitter en Actieleider 
Ik ben bezig met mijn 37ste 
jaar als HC en zit in de OC na-
mens de VVMC.

Martijn Gerritsen
Kaderlid, PB`er io en PR
Ik ben sinds kort kaderlid van 
de VVMC, maar werk al 22 jaar 
voor NS. Techniek en auto`s 
zijn mijn hobby`s.

Dieuwertje Timmermann-
Voorzitter, Lief & Leed
Ik ben voorzitter sinds 4 
juli 2022 en ben dankzij de 
vakbond OC lid

Arno Kok
Secretaris, Penningmeester
Ik ben 29 jaar en werk 
sinds 2019 met veel plezier 
als machinist op Hfdo. Als 
Kaderlid ben ik sinds kort 
actief als secretaris en 
penningmeester.



  

Afgelopen november heeft het hoofdbestuur van de VVMC 
alle voorzitters en secretarissen van de afdelingen uitgeno-
digd voor een bijeenkomst. Als de voorzitter of secretaris 
verhinderd was, zocht de betreffende afdeling zelf voor ver-
vanging. Ook werden de OR-leden uitgenodigd, die namens de 
VVMC gekozen zijn.

 

               Artikel

met én voor elkaar!

Succesvolle 
veel van én met elkaar geleerd

tweedaagse.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere de volgende onderwerpen 
aan bod: de huidige (capaciteit) problematiek van de verschillende vervoer-
ders, invulling van de huidige afdelingen, verkiezingen (OR/OC), de afgelo-
pen Cao onderhandelingen van NS, de lopende Cao onderhandelingen van 
Multimodaal en de komende onderhandelingen van OV-Cao. 

Alhoewel alle onderwerpen landelijk spelen, zijn misschien niet al deze on-
derwerpen voor iedere afdeling even belangrijk. Daarom kon iedere afdeling 
aangeven hoe ze bepaalde zaken hebben ervaren en wat er in de toekomst 
– wat hen betreft - anders zou kunnen. Daarnaast was het erg fijn om colle-
ga’s van andere afdelingen te spreken en te horen waar zij tegenaanlopen, 
zowel formeel (tijdens de bijeenkomst), als informeel (tijdens het etentje). 
Je leert elkaar kennen en je leert van elkaar. Je merkt dat er veel overeen-
komsten zijn, maar toch ook kleine verschillen. 

Eén ding hebben alle aanwezige leden van de afdeling gemeen; ze zetten 
zich allemaal belangeloos in voor onze collega’s en de VVMC. Het was een 
geslaagde bijeenkomst; intensief, maar zeer de moeite waard.



  

veel van én met elkaar geleerd
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Kernwoorden voor mij: waardevol, met respect voor elkaars 
mening, intensief, gezellig. Maar ook: contacten leggen, net-
werken, informatie uitwisselen, zorgen en successen delen: 
allemaal vanuit dezelfde gedrevenheid om je in te zetten voor 
je achterban.

Wat kunnen we van elkaar leren, tijd om onderwerpen uit te 
diepen, sparren met elkaar over afdelingszaken, de visie van 
de VVMC uitdragen, goede sturing vanuit het HB, discussië-
ren over diverse stellingen.

Deze bijeenkomst was op een moderne manier opgezet. 
Was het vroeger meestal zenden naar de deelnemers, deze 
keer was het vooral een goede presentatie en input halen uit 
de groep zélf. De mensen werden in 7 groepen verdeeld en 
ze gingen aan de slag met een aantal stellingen. Hier werd 
vervolgens flink over gediscussieerd. Voor mij was het een 
leerzame bijeenkomst!

In de middag kwam André van de Wetering (NS) praten over 
de huidige capaciteit problematiek. Om het ijs te breken had 
hij voor eenieder een Bossche bol meegenomen. Verder gaf 
hij aan dat we elkaar nodig hebben in deze moeilijke periode. 
Zodat NS weer stevig op de rails gezet kan worden.

Een paar ervaringenEen paar ervaringen



  

Het is woensdagavond kwart voor zeven, één van de koude donkere dagen voor 
Kerst, hoewel de sint net twee dagen geleden het land heeft verlaten. Ik heb even 
25 minuten niets te doen en ik loop naar de Albert Heijn in het station om wat te 
drinken te scoren. In de koelvitrine lonkt het allerlaatste blikje chocomelk en ik gris 
die dan ook onmiddellijk weg voor eventuele andere kopers. Ik reken af en stop het 
blikje in mijn jaszak om daar straks in alle rust van te genieten.

Ik loop naar de achterzijde van het station. Buiten het station staan enorme an-
ti-terreur palen, die prima dienstdoen als ‘hangplek’. Bij één van de palen staat een 
jongedame. Ik groet haar en zij groet mij terug en ik zeg tegen haar: ‘Zo, even uit de 
massa, een rustmomentje. Hoe gaat het met je?’

Die vraag stel ik wel vaker aan wildvreemden, maar nu stond er opeens iemand 
voor mij met betraande ogen. ‘Ahh shit’, zeg ik. ‘Het gaat niet zoals het moet denk 
ik’. ‘Sorry’, zegt zij, ‘maar mijn hartje is gebroken’.

Mijn hartje is gebroken… Samen met de waterlanders die over haar gezicht liepen, 
brachten deze woorden mij behoorlijk van mijn stuk. Ik voel het koude blikje choco-
melk, pak het vast en - het zal voor iedereen zo knullig eruit hebben gezien - ik geef 
haar het blikje chocomelk. Ik zeg: ‘Meissie, ik vind dit zo ontzettend vervelend voor 
je en ik heb géén idee hoe ik je verdriet kan wegnemen, maar jij mag mijn blikje 
chocomelk’. 

Als ik er nu aan terug denk is dit de meest idiote actie die ik in mijn leven heb 
gedaan om iemands verdriet weg te nemen, maar zij pakt het aan en we schieten 
samen in de lach. 

We praten nog wat na over het werk waar ze vandaag voor een sollicitatiegesprek 
voor had. Ze  ontpopt zich als een hele vrolijk meid, met een ongelooflijke leuke 
kijk op het leven, op het dorpje vlakbij Mariënberg waar zij vandaan komt en op het 
verschil met de mensen hier. De klok tikt door en ze zegt: ‘Ik moet naar mijn trein, 
hoe heet jij trouwens?’. Ik stel me voor en zij stelt zich voor als Maren. Ik strek mijn 
hand naar haar uit als tot ziens, maar dat wordt een knuffel en dan verdwijnt Maren 
in de menigte…

                    column

met én voor elkaar!

Maren...
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Jullie zijn beide werkzaam bij het spoor. Heeft de één de ander besmet? 
Annemiek: ‘Ik heb eerst een sollicitatie gedaan als machinist. Waarbij ik door was naar de 
opleiding. Ondertussen was mijn vader aan de opleiding tot HC begonnen. In diezelfde perio-
de werd bekend dat NS de nieuwe functie servicemedewerker ging introduceren. Mijn vader 
heeft mij meteen enthousiast gemaakt. Tot op de dag van vandaag heb ik van deze keuze 
geen spijt gehad. Ook de stap naar de medezeggenschap heb ik door mijn vader gemaakt.’ 

Kees: ‘Jazeker, ik ben van: “Je bent erbij” en Annemieke kwam in het aansluitende jaar. Bij NS 
was toen een enorm tekort. Ik vond het toen echt heel fijn: collega’s met hanenkam, groen 
of blauw haar, grote oorbellen, tatoeages, lang en kort haar; daar werden vele van aangeno-
men. Die tijd is heel erg teruggedraaid. Iemand met een grote oorbel of piercing, tatoeage of 
gekleurd haar moest opeens aan criteria voldoen. Heel vreemd vond ik dat, alles moest van 
managers verstopt worden, alsof je daar een beter mens van werd.’ 

Jullie zijn beide lid van de VVMC. Waarom zijn jullie lid geworden? 
Annemiek: ‘Uiteraard door mijn vader! Vul even het kaartje in en dan ben je lid. Ik was 22, had 
nog niet zoveel in te brengen, hahaha.’

Kees: ‘De VVMC werd aanbevolen door de collega’s op Amsterdam. Ik ben meteen lid geworden.’

Wat betekent de VVMC voor jullie? En wat spreekt je aan bij de VVMC?
Annemieke: ‘Ondanks dat ik al vanaf mijn eerste dag bij NS lid ben van de VVMC, ben ik 
pas actief sinds een jaar of zes. Ik vind het lid zijn van een vakbond erg belangrijk. Door de 
vakbond hebben wij bij NS een goede cao en worden de individuele belangen van de leden 
behartigd. Ik zie de VVMC ook als een stukje verenigingsleven. Je zet je in voor een geza-
menlijk belang. En daar haal ik veel voldoening uit. Ik merk dat er veel gelijkgestemden zijn 
binnen de vakbond.’

bij het spoor.
Vader en dochterVader en dochter

Kees en Annemieke van der Laan, vader en dochter bij het spoor. Kees is 
tijdens de coronaperiode met pensioen gegaan. Annemieke is vanaf 2001 
werkzaam als Servicemedewerkster op Amsterdam Centraal. Op dit mo-
ment is Annemieke voorzitter van OC Service Stations. Kees was Hoofd-
conducteur in Amsterdam. Hij was enorm actief in de afdeling Amsterdam, 
OC , HB en OR. Zowel Annemieke als Kees zijn actief binnen de VVMC. Nog 
steeds doet de VVMC, ondanks dat Kees met pensioen is, af en toe een 
beroep op hem.



  

Kees: ‘De VVMC is voor mij als thuis… Ik ben van lid naar kader naar belangenbe-
hartiger, het HB en toen zelfs naar drie jaar voorzitter gegaan. Ik heb een hele hecti-
sche tijd mee gemaakt. Wat altijd blijft is: de VVMC is van iedereen.’

Wat voor type is je vader en wat zijn jullie overeenkomsten?
Annemieke: ‘Welk type mijn vader is? Ja is ja en nee is nee. Verder maakt mijn va-
der altijd een entree, iedereen kent hem. Hij komt echt binnenlopen en valt dan ook 
direct op. De eerste periode (2-3 jaar) in de medezeggenschap heb ik daar erg veel 
‘last’ gehad van … ‘O, jij bent de dochter van Kees?’ En wat ik te melden had, deed er 
niet zo toe. Dat is langzaam aan het veranderen. Er zijn zeker nog collega’s die mijn 
vader kennen, maar mijn eigen identiteit is inmiddels ook ontwikkeld. En nu vind ik 
het alleen maar leuk om te horen dat ik ‘echt de dochter van Kees ben’. Ik sta stevig 
in mijn schoenen en heb veel kennis vergaard. Ik ben ik en toch ook duidelijk de 
dochter van… Nu kan ik alleen maar trots zijn dat Kees mijn vader is. 

Kees: ‘Ik ben een drammer, bijter, recht door zee, eerlijk en rechtvaardig. Ik ben altijd 
bezig voor ons. Nu nog steeds!’

Annemieke, je bent druk met OC Service Stations. Waarom heb je ervoor gekozen 
om je in te zetten voor je collega’s in de OC? 
Annemieke: ‘Heel cliché, maar mijn kinderen werden ouder en ik kreeg meer ruimte 
om iets voor mijzelf te gaan doen. Ik vind persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. 
En als er ergens een plek is waar je dit kan doen is dat in de medezeggenschap! 
Je heb in de OC veel belangen te behartigen. En dit vraagt wat van jou als persoon. 
Ik ben heel blij dat ik deze stap heb genomen. Alle invloed die ik had als OC- lid en 
voorzitter, heb ik de afgelopen jaren geprobeerd te pakken bij het tot stand komen 
van het ondernemersbesluit herinrichting Service Stations, verlofregelingen, rode 
streep afspraken en allerlei andere vraagstukken waarmee je te maken krijgt in de 
OC. Ook merk ik dat ik steeds meer thuis raak in de wet op de ondernemingsraden 
(WOR) en dat ik daar ook flink mee aan het werk ben met de OC-leden van Service 
Stations. De OC wordt steeds meer en meer betrokken bij allerlei vraagstukken en 
trajecten. En daar ben ik enorm trots op!’

Kees, je bent een aantal jaar geleden met pensioen gegaan. Mis je het spoor en de 
VVMC? Zo ja, wat mis je? 
Kees: ‘Meteen met corona mocht ik thuis blijven en zo ben ik mijn pensioen in 
gerold. Ik mis het spoor wel en niet; ik zie ook dat het een heel andere kant op gaat 
dan dat het eerst ging. De VVMC heeft veel nieuwe leden erbij gekregen en dat doet 
mij goed. Ik vind het fijn om de jongere generatie aan het werk te zien en ook te 
ondersteunen als ze erom vragen.’

rubriek 

met én voor elkaar!
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Wat doen jullie in je vrije tijd? 
Anniemieke: ‘Door corona, de adviesaanvragen & het ondernemersbeluit van de laatste jaren, 
merk ik dat NS werk én hobby is geworden. Dus het is tijd voor actie; ik heb mijn museum-
jaarkaart weer verlengd en de eerste musea bezoeken weer gepland. Want alleen maar wer-
ken is ook niet goed. Uiteraard neem ik wel vaak de trein naar het museum.’

Kees: ‘Onze dochters en schoonzoons assisteren met opvang, en halen en brengen van onze 
kleinkinderen. Verder is mijn hobby veel fietsen, thuis en op Texel.’

Wat vinden jullie van de huidige (capaciteits)problemen die spelen bij NS? 
Annemieke: ‘Tja, de huidige capaciteitsproblemen zijn enorm complex, mensen kunnen vrij-
wel overal aan het werk, en daarbij verdient men in sommige banen dan ook meer dan bij NS. 
Ik merk zelf dat het ‘negatieve beeld’ dat er is over NS weer een beetje aan het kantelen is. 
Als dat doorzet wordt NS weer een populaire werkgever. Helaas werken onze collega’s nog 
steeds met een enorm tekort. Dit zijn niet alleen de collega’s van de rijdende dienst & bijstu-
ring, maar ook wij, de servicemedewerkers (Binnenland & Internationaal), CW’s en PLP-ers! 
Wij ervaren ook veel werkdruk en tekorten door ziekte en gebrek aan collega’s. Daarnaast 
ook nog steeds de uitvoering van het ondernemersbesluit en wachten de PLP-ers en de CW’s 
nog steeds op de uitslag van het onderzoek en de daaruit voortkomende adviesaanvragen. 
Al met al, nog best spannend bij Service Stations!’
Kees: ‘Er is een gesprek geweest over die vraag, maar terug op de trein zou ik niet willen. Ik 
wilde best op stations assisteren tot 31 maart of iets dergelijks, maar niet meer (alleen) op 
de trein.’ 

Van wie (of welke ouder/kind of pensionado, mag ook alleen pensionado zijn) zouden jullie 
in de volgende Trekhaak iets willen lezen?
‘Egbert en Jelle Nauta’.



    

              Artikel
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Gekke Henkie...
We bemerken dat binnen NS met name door de directie heel hard wordt gewerkt om het 
vertrouwen van het personeel terug te winnen. Niet voor niets, want NS komt er nu achter dat 
personeel geen gebruiksgoed is dat makkelijk kan worden vervangen, nu blijkt dat ook bij NS 
personeelstekorten kunnen ontstaan die niet worden opgevuld.

Het werd ook tijd dat personeel weer op haar waarde wordt gewaardeerd. In de afgelopen jaren 
onder Rintel en Sueters werd gekozen voor het grote geld en was personeel niet meer dan een 
grondstof, nodig om het product te maken. En dat werd ook zo ervaren. Heb je veel klachten 
en ben je kritisch? Dan staat het je vrij te vertrekken. Kan je niet alle diensten meer draaien of 
tob je met je gezondheid? Dan is daar het gat van de deur. Het lijkt er, na de wisseling van de 
wacht, allemaal positief uit te zien. We worden echt allemaal uitgenodigd om mee te doen om 
het beter te maken. Om het werkplezier terug te krijgen. En om te helpen NS als bedrijf weer 
een waardevol en sociaal werkgever te maken.

Ziekteverleden op tafel
Mooie hoopvolle woorden, maar er is ook een keerzijde. Want ondanks dit alles is bureau 
Falke&Verbaan nog steeds volop bezig binnen de NS organisatie. Falke&Verbaan heeft een 
filosofie dat ‘verzuim een keuze is’. NS neemt hier geen afstand van… Ondanks mooie woor-
den worden onze leden nog steeds aangesproken op hun ziek zijn en of ze dan niet beter wat 
anders kunnen zoeken. Hun hele ziekteverleden wordt voor hen op het bureau gesmeten, met 
het verwijt dat ze geen idee hebben wat ze het bedrijf gedurende hun carrière (soms meer dan 
30 jaar) hebben gekost. Ook blijven de klachten komen van het zonder overleg wijzigen van 
diensten na de DW en het onthouden van de vergoedingen waar men recht op heeft als men 
reageert op een SMS bom. Argumentatie is: je reageert zelf op de oproep, dus is het vrijwillig 
en heb je geen recht op vergoedingen.

We blijven er druk doende mee. We zien dat de medezeggenschap in de breedtse zin van het 
woord blijft worstelen met veel zaken, waarin op directieniveau dingen zijn afgesproken die 
lokaal anders worden uitgevoerd, omdat het op de standplaats niet zo uitkomt of extra moeite 
kost. Ook de Ondernemingsraad heeft een groeiende lijst met onderwerpen en afspraken die 
niet worden nagekomen. In de volksmond wordt dit al het Gekke Henkie-lijstje genoemd. Op dit 
lijstje staan bijvoorbeeld de afspraken voor een veiligere indeling van de SNG cabine (andere 
bijrijdersstoel), een op- en afstapnorm van ten hoogste 40 cm tot de cabine, het plannen van 
een sterpauze in de VL reservediensten, het verbeteren van het dienstkaartje en het op de juis-
te wijze invullen van de BHV.

Mooie woorden…
De gekke Henkie-lijstjes die afgelopen jaren overal in dit bedrijf zijn ontstaan, worden nog 
steeds langer. Ondanks de mooie woorden en beloften. Natuurlijk snappen we dat een cultuur-
omslag niet zomaar geregeld kan worden, maar het wordt tijd dat naast mooie woorden, con-
crete daden laten zien dat het menens is. 



    

We zijn een onafhankelijke vakbond 

Zichtbaar en aanwezig op de werkvloer

Juridische ondersteuning voor onze leden

Korte lijnen binnen onze organisatie

Belangenbehartiging op individueel en collectief niveau

Grote betrokkenheid binnen het werkveld

Lid worden. Doen!

schrijf je hier in! 
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PB-er nodig? 
actuele PB-lijst

geschil over functioneren 

hulp bij ontslag  
hulp bij een bedrijfsongeval

Dat de dwarsliggers die het nakomen van al deze afspraken met zowel bonden als medezeg-
genschap tegenhouden of frustreren, de wacht aangezegd wordt. Dat zou ook onze afdeling 
persoonlijke belangenbehartiging overigens veel werk schelen. Want het is opvallend dat in 
relatief veel zaken steeds dezelfde betrokken leidinggevenden een rol spelen. 

Het wordt dus echt tijd dat de Gekke Henkielijstjes gesaneerd worden, als NS in haar goede 
bedoelingen geloofwaardig wil blijven. Zo niet, dan mag men zonder hulp van het personeel 
proberen de scherven te lijmen.

https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
http://vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
http://https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
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Met trots kunnen we zeggen dat alle drie fantastisch zijn verlopen. De actiebereidheid was op 
alle hierboven genoemde standplaatsen zeer hoog. We zijn als VVMC trots op onze leden die dit 
mogelijk maken. Dat de actiebereidheid zo hoog is wisten wij natuurlijk wel. Dat werd tijdens de 
ledenraadplegingen wel duidelijk. De medewerkers zijn klaar met Arriva en al helemaal met de 
communicatie van Arriva tijdens het onderhandelingsproces en de stakingen. Er wordt zoveel 
onzin door Arriva naar buiten gebracht waardoor medewerkers zich nog meer ergeren aan deze 
werkgever en de actiebereidheid nog meer groeit. 

Naïviteit
Zo gaf Arriva na de eerste stakingsdag aan dat de actiebereidheid groter was dan zij hadden 
gedacht. Wat een naïviteit! Als je de werkvloer een beetje kent, dan had je kunnen weten dat de 
actiebereidheid heel groot was. Maar dat is ook precies het probleem bij Arriva: de directie is 
het contact met de werkvloer volledig kwijt. Als dhr. Hettinga bij een nieuwsprogramma roept 
dat Arriva een goede werkgever is, de werksfeer prima is en Arriva goede arbeidsvoorwaarden 
heeft, laat hij daarmee zien dat hij totaal geen contact met de werkvloer heeft. Hij heeft wer-
kelijk geen idee wat zich daar afspeelt. En zolang hij denkt dat een machinist ‘achter een stuur 
kruipt’ zal dat ook niet beter gaan worden. 

Verdomd terecht
Het onderhandelingstraject was een regelrechte aanfluiting. Arriva en Keolis hadden bij de 
eerste vergadering niet eens een voorstellenbrief en kwamen toezeggingen niet na. Twee keer 
werd er toegezegd om met een verbeterd loonbod te komen, wat vervolgens niet gebeurde. En 
als klap op de vuurpijl werd hun mandaat ingetrokken. Waar moet je het dan nog over hebben? 
Conclusie: we hebben niet onderhandeld, omdat werkgevers eenvoudigweg vertikten om dat te 
doen. Een regelrechte schoffering naar de medewerkers. En daarom is het zo verdomd terecht 
dat we staken bij Arriva. En we zullen blijven knokken totdat we goede arbeidsvoorwaarden 
hebben afgesproken. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een strijdbaar 2023!

Wim
Na de zeer succesvolle stakingen afgelopen 
zomer bij NS, staken we nu bij Arriva voor een 
nieuwe Cao Multimodaal. We hebben er inmiddels drie 
achter de rug. Donderdag 15 december op stand-
plaats Leeuwarden, vrijdag 16 december op stand-
plaats Groningen en maandag 19 december op de 
standplaatsen Emmen en Zwolle. 
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