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Gezond de eindstreep halen…

In 2019 wordt de AOW-leeftijd en het gezond je pensioen halen een belangrijk onderwerp. In februari zijn alle vakbonden gezamen-
lijk aan het flyeren gegaan om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen hun mening te geven. Sta je achter de stelling en wat 
wil je er zelf aan gaan doen? Uiteraard samen met je vakbond. Tijdens dit schrijven is nog niet helemaal duidelijk wat onze leden 
willen. Tijdens de eerste flyerdag in Utrecht heb ik interessante discussies gehad met leden en niet-leden over het onderwerp pen-
sioen. Velen zijn het met de vakbonden eens dat er iets moet gebeuren. 

Ook onze jongere leden hebben hun ideeën over dit onderwerp. Het lijkt een ver van hun bed verhaal, maar uiteindelijk krijgt 
iedereen er mee te maken. Dan is het nog maar de vraag op welke leeftijd je mag stoppen met werken, of liever gezegd, tot welke 
leeftijd je moet blijven werken. Want elke keer komen er veranderingen op de bestaande afspraken. Er is een groot verschil tussen 
de eerste afspraken gemaakt in 1947 en die van 2019.

Los van de AOW-leeftijd en of je wilt of kunt stoppen met werken, is het van belang dat je pensioenfonds gezond is en de dekkings-
graad hoog genoeg. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen twee grote pensioenfondsen over een eventuele fusie. Een 
belangrijk uitgangspunt voor de fusie is dat de deelnemers zich blijven herkennen in hun pensioenfonds. De fusie mag ook geen 
nadelige gevolgen hebben voor de deelnemers. Dat kun je verderop lezen in deze Trekhaak.magazine.  

Onze leden werken veelal in een dubbele onregelmatigheid. Diensten verschillen per dag. Hele vroege-, late- of nachtdiensten. Dit 
heeft impact op het menselijk gestel. In Trekhaak.magazine van december 2018 hebben wij een artikel gewijd aan een speciale bril 
die kan zorgen voor een betere slaap na je nachtdienst. Naar aanleiding van dit artikel zijn er 10 collega’s geweest die de bril hebben 
aangevraagd. We hebben beloofd om een terugkoppeling te geven over hun gebruikservaring. Verderop in deze editie kun je terug-
lezen wat de eerste ervaringen zijn. Als je na het lezen ook geïnteresseerd bent in de bril, laat het ons dan weten.

Uiteindelijk moeten we er met zijn allen voor zorgen dat we gezond de eindstreep halen. Is het niet door de 
AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar, dan wel door goed voor jezelf te zorgen. 

Rob de Groot
Voorzitter

Rob

Colofon
Trekhaak.magazine is een uitgave van de VVMC en verschijnt in een oplage van 4.300 exemplaren. 

Redactie
Hoofdredacteur:   Michiel van Loo  
Gastredacteuren:	 	 Jos	Baas,	Marc	van	Dooren,	Wim	Eilert,	Simon	Geltink,	JOR,	
	 	 Michiel	van	Loo,	Piet	Lucassen,	Rob	de	Groot	en	Frans	van	Wanrooij.	
Fotografie:	 		 René	v.d.	Oetelaar
Cover:  Wikipedia
Eindredactie,	ontwerp	&	
vormgeving,	drukwerk:	 	 kort	&	blondig
E-mail:	 	 redactie@vvmc.nl	/	internet:	www.vvmc.nl

Op alle teksten en afbeeldingen in Trekhaak.magazine berust het copyright van de VVMC tenzij anders vermeld. De redactie 
heeft het recht om artikelen te wijzigen of niet te plaatsen.

09



03arTikel

Pensioen, voor de één voelt dat als 
een ‘ver van mijn bed show’ en voor 
de ander als een naderende realiteit. 
We praten er met elkaar over als een 
zekerheid, een verworven recht. Maar 
is het wel een vanzelfsprekendheid? 
En wat is pensioen eigenlijk?

 wat is pensioen eigenlijk? 
Pensioen is feitelijk niets meer of 
minder dan een gewone verzekering. 
En waarvoor verzeker je je dan? Je 
verzekert je tegen het wegvallen van je 
inkomen wegens ouderdom, arbeids-
ongeschiktheid of overlijden. Als we 
met elkaar over ‘het pensioen’ praten 
dan hebben we het meestal over het 
eerste, het wegvallen van je inkomen 
wegens ouderdom. En wel voor de rest 
van je leven. Vandaar dat we het ook 
wel een levenslang ouderdomspensioen 
noemen. Hoe is dat eigenlijk in ons land 
geregeld? En hoe lang kennen we het 
huidige pensioen eigenlijk al?

De eerste pijler waarop ons pensioen 
rust, is eigenlijk een basispensioen. Door 
de Nederlandse staat geregeld in een 
omslagstelsel, als volksverzekering in de 

Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze 
pijler heeft als doel om ten minste een 
basisvoorziening te scheppen, waarmee 
armoede onder ouderen moet worden 
voorkomen. Het hierboven genoemde 

Pensioen:
 vadertje Drees 
Het pensioen waarover wij met elkaar 
spreken, wordt nog steeds als onlos-
makelijk gezien met Willem Drees. 
Geboren in Amsterdam op 5 juli 1886, 
Nederlands politicus van de Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 
en de latere Partij van de Arbeid (PvdA). 
Hij was minister-president van Neder-
land van 1948 tot 1958 en wordt door 
menigeen beschouwd als één van de 
belangrijkste naoorlogse Nederlandse 
politici. Als toenmalig minister van 
Sociale Zaken legde hij met de Nood-
wet Ouderdomsvoorziening in 1947 
de grondslag voor sociale wetgevingen 
en een eerste basis voor een vorm van 
pensioen. Een veel gehoorde uitdruk-
king in die tijd was ‘Hij trekt van Drees’. 
Het was de eerste vorm van een soort 
van (staats)pensioen; iets ongekends 
voor velen uit die tijd! Het leverde hem 
later ook de bijnaam ‘Vadertje Drees’ 
op, als oprichter van de moderne Ne-
derlandse verzorgingsstaat.

 De pijlers waarop het pensioen rust 
En hoe zit dat anno 2019? Je kunt ‘je 
pensioen’ zien als een ‘verzekering’ die 
rust op een aantal pijlers. 

omslagstelsel is essentieel voor het 
systeem van AOW. Het rust op een 
groot solidariteitsbeginsel, we brengen 
het met elkaar op. De pensioenen als 
volksverzekering worden betaald uit de 
lopende premieontvangsten. Om je een 
idee te geven wat je in 2019 eigenlijk 
aan premie volksverzekering AOW be-
taalt; over je inkomen uit werk betaal 
je tot aan je pensioenleeftijd (over een 
bedrag van inkomen groot maximaal € 
34.300,00) 17,9% aan pensioenpremie. 

De tweede pijler is het aanvullend 
pensioen, ook wel kortweg bedrijfs-
pensioen genoemd. Je bouwt dit in je 
werkzame leven als werknemer op. De 
premie voor het aanvullend pensioen 
wordt betaald door werknemer én 
werkgever samen. De opbouw hiervan 
is daardoor een secundaire arbeids-
voorwaarde, in de vorm van uitgesteld 
loon. En hierbij komt het pensioen-
fonds om de hoek kijken. 

De derde pijler is een geheel vrijwillige 
pijler. Denk hierbij aan inkomensvoor-
zieningen die je zelf kan treffen, zoals 
een vorm van lijfrente en/of levensver-
zekeringen.

 Helemaal niet zo vanzelfsprekend? 
Zoals je hebt gelezen is de basis voor 
de AOW direct na de oorlog gelegd. 
Een dikke halve eeuw later is er veel 
veranderd. Neem de oorspronkelijke 
leeftijd voor de AOW; deze was jaren-
lang gesteld op 65. De keuze om dat 
op 65 te stellen is wellicht niet zo heel 
bekend. De maatschappelijke kosten 
voor een vorm van pensioen werden 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
(als maximaal aanvaardbaar in de tijd 
gezien) op een jaar of vier á vijf geschat. 

‘Ons pensioen vormt een 

basisvoorziening, waarmee 

armoede onder ouderen 

moet worden voorkomen’

helemaal niet zo vanzelfsprekend…

 Gezond de eindstreep halen 
Conclusie, het wordt wel duidelijk dat 
het waardevast houden van je pensioen 
anno 2019 niet een heel gemakkelijke 
en voorspelbare opgave meer is. Dat 
betekent niet dat er geen oplossin-
gen zijn. Voor welke oplossing je ook 
kiest, het startpunt voor het oplos-
sen van deze puzzel moet voor jou 
zijn dat je altijd op een verantwoorde 
wijze gezond de eindstreep haalt! Het 
gezond de eindstreep kunnen halen is 
onlosmakelijk verbonden met wanneer 
je met pensioen kan gaan. De leeftijd 
waarop je AOW krijgt, gaat langzaam-
aan richting je 68ste levensjaar. En dat 
is niet het enige wat is gewijzigd. De 
manier waarop je als werknemer je 
dagelijkse werk verricht, is eveneens 
ingrijpend veranderd. Met een zicht-
bare toenemende druk op de arbeids-

productiviteit. En dat voelt (en is) 
nadrukkelijker als meer met minder. Het 
is juist daarom dat de VVMC vindt dat 
voor iedereen de pensioengerechtigde 
leeftijd voor nu op 66 jaar moet worden 
bevroren. En ook voor jou moet anno 
2019 het eerder kunnen stoppen met 
werken gewoon mogelijk zijn en blijven. 
Voor en met elkaar!

Daar de gemiddelde levensverwach-
ting destijds rond de 70 levensjaren 
lag, wordt duidelijk waarom er destijds 
voor 65 gekozen is. Inmiddels is de 
levensverwachting van de gemiddelde 
Nederlander veel hoger dan 70. De 
vraag die vanuit dat oogpunt rijst, is 
op welke leeftijd leg je anno 2019 de 
pensioengerechtigde leeftijd? Zijn de 
criteria die destijds zijn gekozen nog wel 
de juiste? Of kan er juist meer? En als 
je die verandert, wat doet dat met jou 
als werknemer? En dat is niet het enige 
aandachtspunt. Wat te denken van de 
toename van de groep werknemers 
in ons land die niet meer in een vast 
dienstverband ‘bij een baas’ werkt?  De 
groei van bijvoorbeeld zelfstandigen 
zonder personeel (ZZP) zorgt voor een 
verschuiving van werknemers met een 
vast contract naar andere contracten. 
En daar waar het min of meer vanzelf-

sprekend is dat werknemers in vaste 
loondienst ook zijn aangesloten bij een 
pensioenfonds, geldt deze vanzelfspre-
kendheid voor andere contractvormen 
lang niet altijd. En dat knaagt aan de 
collectiviteit waarop ons pensioenstel-
sel mede gebaseerd is. En wat betekent 
dat voor nu en in de toekomst? En wil-
len we dat überhaupt wel?

‘VVMC vindt dat de 

pensioengerechtigde leeftijd 

voor nu op 66 jaar 

moet worden bevroren!’

Willem Drees, 5 juli 1886 – 14 mei 1988

Willem Drees Monument Binnenhof Den Haag
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 Heeft een fusie nadelen voor 
 deelnemers? 
Als je dit leest, rijst meteen de vraag, 
waarom willen of moeten we fuseren? 
En wat betekent dat voor mij? En welk 
voordeel of nadeel heb ik daarbij? Om 
het maar meteen over het nadeel te 
hebben; De Nederlandse Bank (DNB) 
geeft aan dat er bij een fusie geen 
nadeel voor de deelnemers mag zijn.

 Strenge eisen aan de bestuurders 
De pensioenwereld is de laatste tien 
jaar enorm in beweging. Veel fondsen 
zijn min of meer gedwongen te fuse-
ren of andere vormen van samenwer-
king aan te gaan. 
Waarom? Deze dwang komt veelal 
voort uit de steeds strengere eisen 
die de toezichthouders, onder andere 
de DNB, stellen aan de pensioenfond-
sen. En in het bijzonder aan de profes-
sionaliteit van de bestuurders. 

Ook de beschikbare tijd van de be-
stuurder speelt een rol van betekenis. 
Elke bestuurder wordt in Full Time 
Equivalent (Fte) gewaardeerd en bij 
SPF betekent dit minimaal 0,4 Fte! 
Bestuurder bij het SPF is dus geen 
baantje dat er ‘zomaar even bij wordt 
gedaan’. Sterker nog, de huidige 
tendens is dat er op den duur alleen 
nog maar besturen zijn die louter uit 
professionals (beroepsbestuurders) 
bestaan. Ook al doordat het steeds 
moeilijker wordt om voldoende ge-
kwalificeerde mensen te vinden.

 algemene ledenvergadering 
Zoals al aangegeven in Trekhaak.
magazine van december 2018, wordt 
de ALV op 24 mei 2019 gehouden. 
De locatie is inmiddels bekend. De 
ALV wordt gehouden in het Van der 
Valkhotel Nijmegen-Lent. Het adres is 
Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijme-
gen. De reden van deze locatie is dat 
de gebruikelijke locatie in Amersfoort 
niet meer vrij was. Na lang zoeken 
hebben we deze locatie kunnen vast-
leggen. 

 ale (autonome lokomotivführer-
 gewerkschaften europa) 
De VVMC is al geruime tijd lid van de 
ALE. De ALE is opgericht door vier 
Europese vakbonden, waaronder de 
VVMC. Doel was om zo veel mogelijk 
categorale vakbonden bij elkaar te krij-

bestuurders zijn. Er blijft immers maar 
één (kleiner) bestuur over.

 Tenslotte… 
Beide fondsen zijn nu aanbeland in 
de eind (beslissende) fase. Wanneer 
beide besturen akkoord zijn, wordt de 
goedkeuring voorgelegd aan de sociale 
partners (werkgevers en vakbonden). 
Ook deze moeten akkoord gaan met 
datgene wat beide besturen voor ogen 
staat. Tenslotte kijkt ook de DNB naar 
het resultaat/voorwaarden van de 
fusie; of deze voldoet aan de gestelde 
regels en vooral naar het effect voor 
de deelnemer. Tot nu toe wordt er 
voornamelijk in stilte aan de mogelijke 
aanstaande fusie gewerkt. Maar zoals 
een mooi gezegde luidt: ‘Een broe-
dende kip moet je niet storen!’

 Junior vakbondsbestuurder   
Rob de Groot is vanaf 1 maart werk-
zaam als vertegenwoordiger van 
de VVMC, in de functie van (junior) 
vakbondsbestuurder. Rob zal deze 
werkzaamheden uitoefenen naast zijn 
functie als voorzitter van de VVMC. 
Rob heeft zijn werkzaamheden voor 
NSR en zijn deelname aan de OR 
Reizigers per 28 februari beëindigd. 
Zijn OR-werkzaamheden zijn inmiddels 
intern overgedragen.  

 2-daagse bijeenkomst met 
 kaderleden 
Op 23 en 24 mei 2019 wordt er weer 
een 2-daagse georganiseerd voor de 
voorzitters en de secretarissen van 
onze afdelingen.

 wat is het doel van fuseren? 
De beoogde fusie tussen SPF en SPOV 
is er één uit vrije wil. Beide fondsen 
zijn groot genoeg om zelfstandig door 
te gaan, maar fuseren levert voor 
beide partijen belangrijke voordelen 
op. Fuseren gaat (meestal) gepaard 
met kosten, maar een oud gezegde 
luidt: ‘de kost gaat voor de baat’. Is 
een pensioenfonds in staat om zijn 
kosten omlaag te brengen, dan heeft 
dit direct positieve gevolgen voor de 
deelnemer. Er blijft immers meer geld 
over, wat een positief effect heeft op 
de dekkingsgraad. De dekkingsgraad 
geeft de verhouding weer tussen de 
bezittingen en de (toekomstige) ver-
plichtingen. Door te fuseren ontstaat 
er een groter gezamenlijk vermogen. 
Door een groter vermogen kan er een 
kostenreductie gerealiseerd worden 
in het aangaan van contracten met 
bijvoorbeeld vermogensbeheerders. 
Maar ook in de uitvoering van de 
administratie kan een kostenreductie 
worden gerealiseerd.

 Uitgangspunt van de fusie 
Een belangrijk uitgangspunt voor de 
fusie is dat de deelnemers zich blijven 
herkennen in hun pensioenfonds. 
Het bestuur van het beoogde fusie-
pensioenfonds zal dan, (waarschijnlijk) 
net als nu, bestaan uit bestuurders 
van de sociale partners (vakbonden en 
werkgevers) en gepensioneerden. Ook 
hier zal een kostenbesparing optre-
den, doordat er veel minder betaalde 

gen en dan een vuist te maken richting 
de beleidsbepalers in Brussel. Veel 
onderwerpen die betrekking hebben 
op het werk van de machinist worden 
daar besproken. Onderwerpen als 
grensoverschrijdend verkeer, spoor-
wegveiligheid, opleidingen, aanname 
eisen enz. 

De VVMC heeft helaas moeten vast-
stellen dat de invloed van de ALE op 
het Europese beleid marginaal is. Aan-
gezien dat destijds wel de aanleiding 
was om de ALE op te richten heeft de 
VVMC besloten om uit de ALE te stap-
pen en naar andere mogelijkheden te 
kijken. Inmiddels zijn onze Duitse en 
Deense collega’s ook uit de ALE ge-
stapt. Op dit moment zijn er gesprek-
ken met onder andere de Duitsers en 
de Denen over hoe één en ander op te 
pakken.

Het Spoorwegpensioenfonds op weg naar een fusie? vanuit het hoofdbestuur 
Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) voeren gesprekken om te ko-
men tot een (vrijwillige) fusie. SPF is een Bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers werkzaam bij bedrijven die te maken 
hebben met de Spoorwegen. SPOV is een bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers werkzaam bij ondernemingen die 
vallen onder de CAO Openbaar Vervoer. Bij de SPOV werken voornamelijk medewerkers van busmaatschappijen.

staking 18-3 
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 wat gebeurt er aan boord? 
In de mode FS of OS krijgt de machinist 
informatie binnen op zijn DMI over 
doelsnelheid en doelafstand. Dit is 
zichtbaar in het deel van de DMI dat 
we Plannings Area (PA) noemen (zie 
foto 3).

In de PA is ook het einde van de rijweg 
zichtbaar. Dit noemen we een End of 
Authority (EoA). Dit is vergelijkbaar 
met een stoptonend sein.

Het grote verschil tussen ERTMS en 
het huidige ATB is dat ERTMS vooruit 
‘kijkt’ en ATB achteruit.
ERTMS zal er dus voor zorgen dat 
je voor de EoA tot stilstand wordt 
gedwongen, als je deze dreigt te pas-
seren.

Als we gaan rijden krijgen we snel-
heidsverhogingen en snelheidsverla-
gingen binnen in onze DMI. Dit is vol-
ledig beveiligd. De informatie welke in 
de DMI getoond wordt vervangt onder 
andere de seinen en borden buiten 
(zie foto 4). 

Naast alle gegevens die betrekking 
hebben op het rijden met de trein, kan 
het systeem ook andere informatie 
tonen. Denk hierbij aan plaatsen waar 
je niet wilt stoppen, bv. bij een nood-
remming op een brug. Informatie over 
tunnels, wat is mijn positie (geopos) of 
welke hellingshoeken er zijn.

Wanneer de stroomafnemer op of 
neer gelaten moet worden of wan-
neer de snelschakelaar in of uitgezet 
moet worden, bij spanningssluizen 
of stroomloze bruggen, maar ook bij 
voltagewisselingen, etc.

In het volgende deel hebben we het 
over de componenten van ETCS aan 
boord van een trein. Wat gaat ERTMS 
voor jou als machinist betekenen en 
een stukje toekomst ERTMS in Ne-
derland. Wil je één en ander op beeld 
zien? Kijk dan eens hier: 
https://www.youtube.com/
watch?v=m1-omp2ISl8

Foto 3

Foto 4

In de vorige Trekhaak.magazine 
hebben we geschreven over ERTMS, 
het Europese beveiligingssysteem 
voor treinen. We hebben toen onder 
andere geschreven over wat ERTMS is, 
waar het nu ligt en welke levels er zijn. 
In deze Trekhaak.magazine gaan we 
ons voorbereiden op het rijden met 
ERTMS en welke soorten modi er zijn.

 voorbereiden op de dienst van 
 de trein 
Uitgangspunten voor dit voorbeeld is 
dat er gestart en gereden wordt onder 
ERTMS Level 2.

Op de trein of locomotief beginnen we 
met een Start of Mission (SoM). Dit is 
het opstarten van het ETCS-systeem 
(European Train Control System), dus 
het gedeelte dat zich aan boord van de 
trein bevindt. Na het opstarten van de 
trein, voer je in je DMI (Driver Machine 
Interface) een aantal gegevens in. 
Naast je personeelsnummer en trein-
nummer -wat een systeemvereiste 
is- vul je een treincategorie in. Dit is 
van belang voor materieel specifieke 
eisen (locomotief, reizigers, goederen, 
etc.). Daarna vul je de treinlengte in, 
zodat de boordapparatuur weet waar 
de achterkant van de trein is, zodat 
niet te vroeg de snelheid kan worden 
verhoogd. Hierbij bewaakt ETCS de 
treinlengte en weet het systeem wan-
neer de gehele trein uit het stuk baan 
is waar de snelheidsbeperking geldt. 
Vervolgens voer je het rempercentage 
in. Een treinstel heeft bijvoorbeeld een 
vast rempercentage. Dit is nodig, zodat 
het systeem kan berekenen wanneer 
er een remcurve aangeboden gaat 
worden om de snelheid te verlagen. 
Hierna vul je de maximale snelheid van 
de trein in. Dit is de hoogst toegestane 
snelheid van het materieel. Tenslotte 
wordt er door het systeem gevraagd 
de ingevoerde data te bevestigen (zie 

foto 1). Additioneel kunnen er aanvul-
lende gegevens worden gevraagd, 
zoals aslast of luchtdichtheid (voor 
hogesnelheidstreinen).

Tijdens de SoM maakt de GSM-R een 
dataverbinding met het Radio Block 
Center (RBC), dit is de verbinding 
tussen het walbeveiligingssysteem en 
de trein. Zodra de treindienstleider 
een rijweg instelt voor de trein wordt 
deze rijweg vanuit het walbeveiligings-
systeem via het RBC als Movement 
Authority (MA) naar de trein gestuurd 
en ziet de machinist deze MA in zijn 
DMI in de cabine (zie foto 2). De MA 
bestaat uit de afstand (doelafstand) 
die gereden mag worden, de doelsnel-
heid (de snelheid die op een verderop 
gelegen punt geldt, V-doel) en de 
huidige toegestane snelheid (V-is).

Als we deze handelingen hebben uit-
gevoerd, is de trein zover gereed dat 
men kan gaan rijden.

Mode FS
De trein wordt volledig bewaakt door 
ETCS, vergelijk het met het huidige rij-
den op seinbeelden van geel en beter.

Mode OS
De trein wordt bewaakt door ETCS, de 
infra (wissels etc.) is volledig bewaakt. 
De machinist rijdt op zicht, de ETCS-
apparatuur dwingt een lagere snelheid 
af en de machinist dient rekening te 
houden met een spoorbezetting. Dit 
is vergelijkbaar met het huidige geel 
knipper.

FS = Full Supervision 

OS = On Sight 

SR = Staff Responsible

SH = Shunting

Treinbeveiliging en de toekomst – erTMS (deel 2)

Foto 1

Foto 2

Mode SR
Mode SR wordt gegeven als rijden 
in FS of OS niet mogelijk is. Voor het 
rijden en het opvolgen van de op-
drachten ligt de verantwoordelijkheid 
volledig bij de machinist. Het enige wat 
nog bewaakt wordt zijn de snelheid en 
de stopopdracht bij het naderen van 
een gevaarpunt.

Mode SH
Shunting is het Engels voor rangeren. 
Hierbij worden de grenzen van het 
rangeergebied bewaakt; wordt deze 
grens overschreden dan grijpt ETCS 
in en zet de trein stil. Er kan voor- en 
achteruit worden gereden.

 welke soorten eTCS Modi zijn er? 
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op een holletje en met plezier naar 
de pensioenstreep 
Sinds de zomer van 2014 vormen 
Caroline Ubachs en Marike Timmer-
mans onze externe afdeling Persvoor-
lichting. Door de media actief te bena-
deren en vragen van journalisten snel 
te beantwoorden is de VVMC vanaf 
toen veel zichtbaarder geworden. Deze 
keer vertellen de dames over duurza-
me inzetbaarheid en hoe de gesprek-
ken met vervoerders smakelijke kost 
zijn (geworden) voor de media.

Via de media worden werkgevers 
opgeroepen meer in te zetten op duur-
zame inzetbaarheid van hun medewer-
kers. Volgens gezondheidsonderzoek 
schijnt het niet heel moeilijk te zijn om 
(oudere) medewerkers tot hun pen-
sionering gezond, betrokken en met 
plezier aan het werk te houden. En al 
zijn we zo oud als we ons voelen en is 
vitaliteit geen kwestie van leeftijd, we 
willen daar toch graag goede afspra-
ken over maken. Dat is inzet van menig 
onderhandeling met de werkgevers op 
dit moment.

 oren goed te luisteren leggen 
Duurzame inzetbaarheid om gezond 
de eindstreep te halen. Dit onderwerp 
houdt velen bezig. Werknemers, werk-

gezond naar de eindstreep. We reiken 
regelmatig de hand aan de persvoor-
lichters van vervoerders om samen te 
werken richting de media. Vervoerders 
vinden dat lastig, vooral rondom on-
derhandelingen. Dat is jammer, maar 
het belet ons niet om iedere keer weer 
een manier te vinden om met media 
samen te werken. Want de media 
helpen ons de problemen én de leuke 
kanten van het vak als medewerker op 
en aan het spoor zichtbaar te maken. 
En met zichtbaarheid kun je begrip 
kweken, bij het publiek én de overheid. 
Want we willen toch samen gezond die 
eindstreep halen! 

gevers, ministerie en ook onze vak-
bond. Welke initiatieven zijn er? Hoe 
kunnen werknemers ingezet worden 
als het werk fysiek te zwaar wordt? Wij 
onderhouden hierover korte lijntjes 
met de media en werken mee, daar 
waar er vragen komen als dit onder-
werp in het nieuws is. Eigenlijk willen 
we dus gehoord worden door de werk-
gevers. Door hun goed te informeren 
over onze belangen, dragen we bij aan 
eerlijke berichtgeving over dit heikele 
punt. In diezelfde media lezen we ook 
dat het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid uitwisselingspro-
gramma’s organiseert om te overzien 
wat er gezonder en veiliger kan binnen 
een bedrijf. Als ze hun oren goed te 
luisteren leggen en de ogen goed de 
kost geven, zien ze dat de werkdruk 
toeneemt en dat we slechter slapen 
door stress op het werk. Om nog maar 
niet te spreken over de verschillende 
vormen van agressie die je ‘automa-
tisch’ bij ons vak cadeau krijgt.
 

 Samenwerking 
Wij pleiten altijd voor samenwerking 
met partijen die hetzelfde doel heb-
ben als onze VVMC: veiligheid van alle 
medewerkers aan en op het spoor. En 

 Hoe kun je ons helpen? 

Zie of hoor jij ook weleens een bijzondere of indrukwekkende gebeurtenis? We zijn geïnteresseerd in jouw verhaal, idee, sug-
gestie of mening en horen deze dan ook graag. Uiteindelijk doen we het samen. Heb je een verhaal of idee? Mail ons op pers-
voorlichting@vvmc.nl. Hartelijk dank alvast.

Voor onze JOR-leden lijkt het pensioen 
nog ver weg. Toch betekent dat niet 
dat het onderwerp ´pensioen´ voor 
ons als JOR VVMC minder van belang 
is. Welke leeftijd je ook hebt, iedereen 
wil later een goed pensioen en nog 
belangrijker, ook de tijd hebben om 
daar van te genieten. Een kijkje in de 
pensioenplanner van het Spoorweg-
pensioenfonds laat zien dat wij als 
jongeren naar verwachting moeten 
doorwerken totdat de leeftijd van 71 
jaar en 3 maanden is bereikt. Voor 
spoorwegpersoneel dat in de onre-
gelmatigheid werkt, is het nogal een 
opgave en misschien zelfs onhaalbaar 
om tot die leeftijd door te werken. Wij 
van de JOR VVMC vinden dit onac-
ceptabel. Er moet hoe dan ook wat 
gebeuren om dit te voorkomen. Voor 
de jongere leden onder ons: beeld je 
eens in dat jouw opa of oma op dit 
moment nog op de bok zou zitten 
of door een wiebelende VIRMm een 
serviceronde zou lopen. Dat is toch 
niet realistisch? 

 een pensioenstelsel voor iedereen 
In 2018 is het pensioenoverleg tussen 
werkgevers, werknemers en de over-
heid mislukt. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over een nieuw pensioenstel-
sel. Met de huidige plannen zal vanaf 
2022 de AOW-leeftijd afhangen van de 
leeftijdsverwachting. Bij een hogere 
gemiddelde levensverwachting zal de 
AOW-leeftijd verhoogd kunnen wor-
den in stappen van 3 maanden. Deze 
ontwikkelingen maken duidelijk dat het 
ook voor de jongeren van groot belang 
is dat er nieuwe afspraken komen. De 
gemiddelde levensverwachting zal 
ongetwijfeld stijgen en daarmee ook 
onze pensioenleeftijd. Helaas is het 
niet voor iedereen weggelegd om in 
goede gezondheid de eindstreep te 

digden, maar dat er ook oog was voor 
de jongeren. Zij zijn immers diegenen 
die nog zo lang door moeten werken. 
Op het moment van schrijven van dit 
artikel zijn de acties net begonnen 
en kan iedereen zijn steun kenbaar 
maken. Waar mogelijk zullen wij de 

jongeren aansporen om aan te geven 
of zij wel of niet mee willen doen bij de 
komende pensioenacties. 
 
De JOR VVMC is van mening dat het 
pensioen niet alleen iets is voor de ou-
dere werknemers, maar dat het zeker 
ook van belang is voor de jongeren die 
een toekomst tegemoet gaan, waarbij 
het niet duidelijk is wanneer zij met 
pensioen kunnen gaan en onder welke 
vorm het pensioen dan zal bestaan. 
De JOR VVMC steunt de acties van 
de gezamenlijke vakbonden voor een 
rechtvaardige en sociale vernieuwing 
van het pensioenstelsel en gaat er van-
uit dat dit met samenwerking bereikt 
kan worden. 
 
Wil jij ook meer inspraak in je toe-
komst? Denk je serieus na over je toe-
komst? Zou je ervaring willen opdoen 
als kaderlid van de JOR VVMC? Aarzel 
dan niet en neem contact met ons op. 
Bij ons is het altijd gezellig. Ook vragen 
of opmerkingen horen wij graag. Stuur 
een mail naar: JOR@vvmc.nl  

halen. Daar komen vervolgens ook nog 
belastende factoren van het werk bij 
kijken. Lichamelijk zwaar werk, zoals 
nachtdiensten, moeten daarbij worden 
meegenomen. Als JOR VVMC zouden 
wij graag willen zien dat de AOW-leef-
tijd voorlopig blijft staan op 66 jaar.  

Een ander punt is dat wanneer een 
werknemer eerder wil stoppen, er 
dan een boete moet worden betaald 
door de werkgever. Deze boete zien 
wij graag verdwijnen. Hiermee kan de 
instroom van nieuw/jong personeel 
worden bevorderd. Als JOR VVMC 
willen wij benadrukken dat het pensi-
oenstelsel ons allemaal aangaat. Het is 
dan ook iets wat gezamenlijk georga-
niseerd moet worden. Hier horen de 
jongeren ook bij en wij vragen daarom 
onze leden om de acties te steunen. 

 Pensioenacties   
De vakbonden zijn overeengekomen 
om samen te strijden voor een goed 
pensioen. Maandag 18 februari 2019 
was de aftrap op station Utrecht 
Centraal. Alle bonden zijn bij elkaar 
gekomen. Onze voorzitter Max was 
hierbij aanwezig. Er hing een gezellige 
ontspannen sfeer. Veel mensen toon-
den  begrip voor de actie en collega ś 
moedigden elkaar aan om de acties 
te steunen. Opvallend was ook dat 
niet alleen ouderen elkaar aanmoe-

Jor denkt na over het pensioen 

‘Welke leeftijd je ook hebt,
iedereen wil later 

een goed pensioen!’
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Piet lucassen, bijna met pensioen 
Ik ben net 65 jaar geworden, ik ben 
44 jaar getrouwd en ik heb een zoon 
en een schoonzoon. Ik ben geboren, 
opgegroeid en woon nog steeds in 
een dorp. Sevenum, in Noord Limburg. 
Ik ben al jaren actief in het vereni-
gingsleven, zoals bij de voetbalclub 
en de carnavalsvereniging. Naast het 
verenigingsleven ben ik ook ruim 30 
jaar vrijwilliger geweest bij de vrijwil-
lige brandweer in Sevenum.

Ik ben mijn loopbaan bij de Nederland-
se Spoorwegen begonnen als materi-
eelverzorger in Venlo. Er waren in die 
tijd, binnen mijn familie, al eerder een 
zwager en twee broers bij de Neder-
landse Spoorwegen gaan werken. 
Mijn twee broers waren ook machinist 
en samen hebben wij bij bijna 130 

dienstjaren! Na ruim een half jaar werd 
ik stationsassistent bij de douane. De 
werkzaamheden waren de briefjes 
met bestemmingen op de treinwagons 
plaatsen, zodat de rangeerders de 
treinwagons in de juiste trein konden 
rangeren. Daarna ging ik aan de slag als 
rangeerder op het goederenemplace-
ment Venlo. Hier kwamen toentertijd 
heel veel goederentreinen aan uit de 
Kijfhoek en Duitsland. In 1981 ben 
ik met de opleiding voor machinist 
begonnen. De opleiding ging toen nog 
in fases: rangeer-, diesel- en daarna de 
opleiding voor elektrische treinen en 
locomotieven. Zeker de eerste jaren als 

merd in regeltjes. En er was meer vrij-
heid om zaken te ‘regelen’. Ik ben nog 
altijd blij dat ik destijds het besluit heb 
genomen om te gaan werken bij NS.
 

 en wat wil je nooit meer 
 meemaken? 
Als machinist en hoofdconducteur heb 
je natuurlijk een grote kans om de min-
der leuke dingen van het beroep mee 
te maken, zoals zelfdoding en agressie. 
Deze zijn ingrijpend en belastend. En je 
mag blij zijn als je dat zonder psychi-
sche problemen doorstaat. Gelukkig 
voor mij is dat tot op heden altijd goed 
gegaan.

 wanneer wil je graag met 
 pensioen en hoe word je hierbij 
 door NS begeleid? 
Mijn AOW gaat officieel in met 66 jaar 
en 8 maanden en dat is op 1 novem-
ber 2020. Toen ik bij de Nederlandse 
Spoorwegen begon was dat wel 
anders. In die tijd waren er maar weinig 
collega’s van 60 of ouder die nog werk-
zaam waren. Ook de mogelijkheid om 
standaard met 40 dienstjaren te kun-
nen vertrekken, is er helaas niet meer. 

Ik heb nu een afspraak bij het pensi-
oenfonds gemaakt om te bezien wat 
de mogelijkheden zijn om eerder te 
stoppen. Mijn streven is op 1 juli 2019. 
Dit heeft vooral te maken met mijn li-
chamelijke gesteldheid; het wordt voor 
mij steeds moeilijker om de onregelma-
tige diensten te kunnen doen. Gelukkig 
geeft mijn baas mij de mogelijkheid om 
aan de geplande bijeenkomsten bij het 
pensioenfonds deel te nemen. 

Ook heb ik eind 2016 met een proef, 
‘Helder voor Later’, mogen meedoen. 
Dit is gedaan door een extern bedrijf, 

machinist waren erg mooi. Het rijden 
van de goederentreinen gecombineerd 
met personentreinen vond ik geweldig. 
Ik heb in al die jaren op heel veel ver-
schillende materieel soorten gereden. 
Eigenlijk te veel om op te noemen. 

In 2004 heb ik ook nog de opleiding 
voor hoofdconducteur gevolgd, om 
wat meer variatie te hebben in mijn 
werkzaamheden. Op mijn standplaats 
Venlo ben ik jarenlang actief geweest 
in de verlof- en roostercommissie. 
Tenslotte ben ik in de laatste 20 jaar 
ook actief geweest in de lokale me-
dezeggenschap, in de POC OBNL, als 
vertegenwoordiger van en voor het 
personeel, namens de VVMC. Dit tot 
het najaar van 2018.

 wat zijn de meest dierbare 
 herinneringen aan je tijd bij NS? 
In de 43 jaar dat ik nu bij de NS werk-
zaam ben, zijn dat de jaren als rangeer-
der op het goederenemplacement. In 
die tijd kon je nog van alles regelen 
met je collega’s, met wie je een hechte 
band had opgebouwd. Dit ontstond 
omdat je als ploeg veel samenwerkte 
in de onregelmatige diensten. Hier-
door kreeg je automatisch ook meer 
contact met elkaar. Maar ook het rij-
den van de goederentreinen was voor 
mij een geweldig mooie tijd. In die 
periode was ook niet alles zo afgetim-

‘Ik ben nog altijd blij dat ik 
het besluit heb genomen om 

bij NS te gaan werken’

genaamd Comminz, die mij een per-
soonlijk financieel inzicht gaven over 
wat eerder stoppen kan betekenen. 
Het zou eigenlijk heel mooi zijn als elke 
werknemer dit op deze manier zou 
mogen laten doen. 

 waar loop je in de aanloop van 
 je pensionering tegen aan? 
Het is voor mij en de meeste collega’s 
eigenlijk onbekende materie. Maar wel 
heel belangrijk voor je (financiële) toe-
komst. Je begint vaak met het infor-
meren bij collega’s, die met pensioen 
zijn of op korte termijn met pensioen 
gaan. Je kijkt eens op de pensioenplan-
ner, maar dat is, voor mij althans, niet 
voldoende gebleken. Daarom gaan 
mijn vrouw en ik naar de bijeenkomst 
van het pensioenfonds in Utrecht, 
om ons uitgebreid te laten adviseren. 
Ik denk dat het je persoonlijk laten 
adviseren heel belangrijk is. Immers de 
(financiële) omstandigheden zijn voor 
iedereen uniek.

 Hoe had je het anders gedaan, 
 met de wetenschap van nu? 
Eigenlijk weet ik op dit moment niet 
wat ik anders had moeten of kunnen 
doen. Voor mijn gevoel is het op dit 
moment, met de wetenschap die ik 
heb, de juiste weg.

 welke rol zie jij voor de vvMC 
 weggelegd als je terugkijkt 
 naar dit alles? 
De VVMC zou mijns inziens eens de 
tanden mogen laten zien richting de 
directie van de Nederlandse Spoor-
wegen, wat betreft de AOW en de 
pensioenleeftijd. 
Nu beginnen eindelijk de vakbonden 
in actie te komen. In de zware beroe-

zij de aanzet kunnen geven dat er bij 
de volgende cao-onderhandelingen, of 
zoveel eerder, hierin een trendbreuk 
ontstaat. 

Tenslotte heeft de VVMC bij het spoor-
wegpensioenfonds (SPF) vertegen-
woordigers namens de VVMC. Wat ik 
toch wel gemist heb, is een duidlijkere, 
misschien ook wel meer begrijpelijke, 
terugkoppeling aan de leden waarom 
beslissingen zijn of worden gemaakt, 
zoals bijvoorbeeld de verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 68 jaar.

 wat gaat je na je pensionering 
 eigenlijk doen? 
Als alles doorgaat zoals ik gepland heb 
en hoop, ga ik de eerste maand als vrij-
williger werken bij een van de grootste 
evenementen in Limburg, het OLS in 
Sevenum. Dit is een treffen van 144 
schutterijen uit het Limburgse en uit 
België. Met als hoogtepunt schieten 
voor D’n UM. Zoek het maar eens op! 
Het is een begrip in Limburg, waar tus-
sen de 40 en 50 duizend mensen naar 
toekomen! Daar zijn alleen al 1.500 
vrijwilligers voor nodig. 

En verder, misschien voor anderen ook 
wel herkenbaar, heb ik in huis nog vele 

pen en dubbele onregelmatigheid, 
is het niet voor iedereen weggelegd 
om de AOW-leeftijd gezond en wel te 
bereiken. Wat je nu ziet is dat collega’s 
noodgedwongen zelf de keuze maken 
om te stoppen. Mede ingegeven 
omdat je gezondheid het niet meer 
toelaat je werk op de gewenste manier 
te blijven doen. En de kosten die dit 
met zich meebrengt, moet je feitelijk 
dan ook zelf financieren uit hun spaar-
potje (pensioen) of andere persoonlijk 
middelen. 

Er ligt nog altijd een Coronel rapport 
op tafel waaruit blijkt dat het werken 
in onregelmatige diensten, zoals wij die 
in ons werk kennen, ook een keerzijde 
heeft. En tot mijn ongenoegen komt er 
alweer een nieuw onderzoek om dit te 
onderzoeken, terwijl het Coronel rap-
port duidelijk genoeg was. Waarom, 
vraag ik mijzelf dan af? 

In het verleden is er al eens VVMC-
werkgroep geweest om naar de belas-
tende factoren te kijken. Mijns inziens 
is daar te weinig mee gedaan tijdens 
de diverse cao-onderhandelingen 
in de afgelopen jaren. Gelukkig is er 
recentelijk weer een VVMC-werkgroep 
opgestart die deze problematiek op-
nieuw in kaart brengt. En ik hoop dat 

‘De VVMC zou van mij de 

tanden mogen laten zien 

richting de directie van de 

NS, wat betreft de AOW en 

de pensioenleeftijd’
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klussen te doen. Deze zijn bij mij in het 
laatste jaar blijven liggen in verband 
met mijn gezondheid. En ja, aansluitend 
een heerlijke vakantie met het gezin. 
Natuurlijk hoop ik ook meer tijd vrij 
te kunnen maken voor mijn hobby’s. 
Zoals mijn oldtimer GMC Pick Up uit 
1951 (zie foto), een BMW-motor én 
Kreidler Floret bromfiets; om mee te 
gaan toeren met mooi weer. Dan kan 
ik in de wintermaanden weer aan de 
slag met mijn postzegelverzameling; 
iets wat ook al langere tijd te weinig 
aandacht heeft gekregen. Nee, ik hoef 
mij gelukkig niet te vervelen!

14

Piet bij zijn oldtimer GMC Pick Up

Werken in de nacht verstoort het bioritme, waardoor slaap- en gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Nachtwerkproblema-
tiek valt helaas niet volledig op te lossen, maar er zijn wel een aantal strategieën die kunnen helpen. Een van deze strategieën, 
de Somnoblue bril, reduceert de blootstelling aan blauw licht en optimaliseert de natuurlijke aanmaak van melatonine, een hor-
moon dat het lichaam een signaal afgeeft  wanneer het nacht is. Zodoende val je makkelijker in slaap. Althans, dat is het idee. 
Maar hoe goed werkt het nu echt?

In de vorige editie van Trekhaak.magazine stelden we in samen-
werking met Somnoblue een aantal brillen beschikbaar voor 
onze lezers en vroegen om hun mening.

Een greep uit de reacties:

wat vinden onze leden van de Somnoblue bril?

Bezoek www.somnoblue.nl voor de wetenschap en de instructies van de slaapbril. 

Ben Smidt

Machinist bij NS Reizigers, 34 jaar en werkt 4,5 jaar bij NS.

Reden aanschaf / interesse in bril:
Ik ben vervanger en draai zowel vroege-, late- en 
nachtdiensten. Vooral vanuit de nachtdienst heeft mijn 
lichaam moeite om de slaap te vatten. Ik weet dat het 
stofje melatonine wordt aangemaakt tussen 21.00 en 
22.00 uur en als je late- of nachtdienst draait wordt die 
periode overruled. Om alsnog het stofje aan te maken 
adviseren jullie deze bril. Ik was erg benieuwd of zoiets 
simpels zou kunnen werken.

Resultaat van dragen bril:
Ik heb de bril regelmatig gedragen. Zowel voor een 
vroege dienst, als ik ‘s avonds vroeger naar bed ging, 
als bij een late dienst bij thuiskomst. Het is een hele 
gekke gewaarwording, maar je merkt dat de bril echt 
iets met je ogen, en dus met je brein doet. Een keer 
heb ik de bril na 10 minuten afgezet en toen kon ik 
merken dat mijn ogen moesten wennen aan het licht, 
en mijn brein als het ware moest ontwaken. Ik heb er 
prima door geslapen en sliep makkelijker in. Je merkt 
dat de tijd die je normaal nodig hebt om rustig te wor-
den in bed, eigenlijk wordt verkort. Je brein en je ogen 
komen eerder in de slaapmodus. 

Robert Smit

Medewerker Veiligheid en Service bij NS Reizigers, 54 jaar 
en werkt 18 jaar bij NS.

Reden aanschaf / interesse in bril:
Het artikel in Trekhaak.magazine nr. 2 - 2018 met als 
onderwerp: Speciale bril voor betere slaap en vitaliteit 
rondom de nachtdienst.

Resultaat van dragen bril:
Na een korte periode van gewenning kan ik stellen dat de 
speciale bril een prettig en verbeterd effect heeft op mijn 
slaappatroon. Meestal een uur voordat ik einde dienst 
heb (nachtdienst) of een uur voordat ik ga slapen voor de 
volgende dienst doe ik hem op. Ik merk dan dat mijn ogen 
tot rust komen en val veel sneller in slaap.

De zware onregelmatigheid aan diensten die ik al jaren 
draai, maken dat ik problemen heb met mijn slaappa-
troon. De grootste winst is dat ik eerder in slaap val na 
een nachtdienst en langer slaap, maar ook eerder in slaap 
val voor de volgende dienst (bijv. vroege dienst). Voor mij 
is de bril wel degelijk van toegevoegde waarde.
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Engelin Wopereis

Machinist bij NS Reizigers, 52 jaar en werkt 28 jaar bij NS.

Reden aanschaf / interesse in bril:
Ik heb gereageerd omdat het me zinvol leek de Somno-
blue bril te dragen tijdens mijn autorit na mijn nachtdienst 
naar huis en dan vooral in de zomermaanden. Helaas 
werd dit afgeraden in verband met de veiligheid. Toch 
heb ik een aantal dagen gebruik gemaakt van de bril. 

Resultaat van dragen bril:
Toen ik de bril had gebruikt na mijn nachtdienst had ik het 
idee dat ik beter had geslapen. Daar waar ik normaal om 
12.30 uur ontwaak was het nu ineens 14.00 uur terwijl 
ik ook nog een uurtje eerder op bed lag dan gebruikelijk. 
Ik wil er wel bij vermelden dat dit slechts een eenmalige 
ervaring was. Ik had gehoopt op nog wat meer nachtdien-
sten, om een betere vergelijking te kunnen maken, maar 
dit zat er niet in. 

Ook ben ik de bril na mijn late diensten gaan gebruiken (7 
keer) en ook hier heb ik de eerste 6 uur zonder onderbre-
kingen doorgeslapen. Wederom wil ik erbij vermelden dat 
ik de bril naar mijn mening te weinig heb gedragen voor 
een goede vergelijking. Het valt overigens niet mee om 
het een plek te geven in het slaapritueel. Gewoontes zijn 
erg moeilijk te doorbreken, dat blijkt.

Wel heb ik een aantal andere aanpassingen gedaan. 
Ik heb de blauwe licht filter op mijn mobiele telefoon 
geactiveerd en als ik s’ nachts na het werk ga douchen ge-
bruik ik niet meer de normale, felle verlichting maar wat 
omgevingslicht van aangrenzende ruimtes. Verder gebruik 
ik een leesbril en deze heb ik over de Somnoblue bril heen 
gedragen wat prima werkte (ik was op de hoogte van 
een Somnoblue overzet bril, maar dit werkt niet bij een 
leesbril die steeds op en af moet).

Als laatste wil ik aangeven dat ik het een bijzondere 
ervaring vind te ontdekken hoeveel blauw licht de bril 
wegneemt en hoop dat er veel mensen baat gaan hebben 
bij dit product. 

Ali A. Senlikoglu

Hoofdconducteur bij NS Reizigers, 48 jaar en werkt 17 jaar 
bij NS.

Reden aanschaf / interesse in bril:
Al 25 jaar werk ik laat en ‘s nachts en heb ik moeite met in 
slaap komen. Toen ik deze bril zag in Trekhaak.magazine 
vond ik het interessant om te proberen.

Resultaat van dragen bril:
Ik draag hem nu al een maand. De oranje kleur en het 
verduisterende effect geven me rust en een slaapgevoel. 
Ik ben er zeker blij mee. 

Ron Angenent

Machinist bij NS Reizigers, 44 jaar en werkt 19 jaar bij NS.

Reden aanschaf / interesse in bril:
Geïnteresseerd of het kan helpen bij een betere kwaliteit 
van slaap.

Resultaat dragen van bril:
Door het dragen van de bril merk ik dat ik vermoeider 
ben als ik in bed ga liggen. Het is rustgevend en ik slaap 
heel snel in. Ik voel me meer moe voor het slapen gaan, 
begin te gapen en heb vermoeide ogen. Samengevat is 
het soms praktisch lastig om het altijd op te doen, maar 
wanneer ik dat wel doe werkt het goed.

Als ik zie hoeveel collega’s moeite hebben met de dien-
sten, hoop ik dat NS dat meepakt als een extraatje in het 
kledingpakket, in ieder geval dat je het erbij kan bestellen. 
Ik hoop wel dat NS daarin meegaat. Het zou de ziekte- en 
verzuimkosten kunnen verminderen. Als enig nadeel: 
soms is het moeilijk om de bril op te zetten direct na het 
werk. Ik draai veel aflopers, dus wil meteen naar bed, en 
op de scooter wil ik de bril niet opzetten natuurlijk.

De CAO Multimodaal Vervoer is 
ontstaan na de politieke beslissing om 
regionaal openbaar vervoer aan te 
besteden. Dit was in 2006. Deze cao is 
ontworpen om de samenwerking met 
verschillende disciplines in het open-
baar vervoer een eigen cao te geven 
en is dan ook een mengvorm tussen 
de CAO OV en de CAO NS.
Hieronder vallen:

● Machinisten
● Stewards (conducteurs) 
● Buschauffeurs
● En combinaties hiervan.

Een van de bedoelingen is geweest 
om combifuncties mogelijk te maken. 
Vooral in de beginfase is hier gebruik 
van gemaakt. Tegenwoordig zien we 
de trend dat de combifunctie ma-
chinist/buschauffeur steeds minder 
voorkomt.

 voordelen voor ‘busgedeelte’ 
Tijdens het ontwikkelen van deze cao 
bleek al snel dat het ‘busgedeelte’ 
meer van de nieuwe cao zou profi-
teren dan het ‘treingedeelte’. Bus-

24. Gelukkig is er met ingang van de 
aangenomen CAO Multimodaal Ver-
voer 2018 een regeling afgesproken 
waarbij de machinisten per gewerkte 
machinistendienst een extra uitkering 
krijgen. Voor 2018 is dit 3 euro per 
machinistendienst. Voor 2019 6 euro 
en voor 2020 9 euro. Deze afspraak is 
echter alleen voor de machinisten die 
géén artikel 24 hebben (of een verge-
lijkbare afspraak). Gebleken is al dat 
de werkgevers gedurende deze 3 jaar 
niet willen spreken over uitbreiding en 
verbetering van deze regeling. Ook een 
extraatje voor de stewards zat er (nog) 
niet in, maar dit geven wij niet op! 

 Poen cao 
Momenteel (30 januari) zijn de cao-
onderhandelingen voor 2019 alweer 
een tijdje bezig en weten we vooral 
waar we het niet over willen hebben. 
We koersen hoogstwaarschijnlijk af 
op een ‘poen’ cao. Afwachten wat 
hieruit komt. Qbuzz is momenteel niet 
welkom aan de onderhandelingstafel. 
De werkgevers hebben Qbuzz namelijk 
niet binnengelaten in de werkgevers-
organisatie.

chauffeurs gingen er flink op vooruit, 
treinpersoneel moest vooral (secun-
daire) arbeidsvoorwaarden inleveren. 
Het treinpersoneel dat in het begin 
over moest van NS naar NoordNed, 
kreeg een toelage genaamd artikel 
24. Dit is een aanvullingsberekening 
van het primaire loon op dat moment. 
Voor machinisten houdt dit in dat het 
bedrag tussen hun functieloon bij NS 
en het nieuwe functieloon bij de regio-
vervoerder gevat werd in dit artikel 
van de cao. 

Bij de stewards bleek dat het func-
tieloon bij NS (op papier) ongeveer 
hetzelfde zou zijn als bij de CAO 
Multimodaal Vervoer. Door het hoge 
aandeel buspersoneel dat onder deze 
cao zou vallen, werden alle bezwaren 
van het treinpersoneel weggestemd. 
Vooral de FNV en de CNV hebben 
traditiegetrouw veel leden onder het 
buspersoneel. 

 extra uitkering machin isten 
Nieuw personeel dat onder de CAO 
Multimodaal Vervoer komt te vallen, 
kan geen aanspraak maken op artikel 

Cao Multimodaal vervoer



Lucas Rijken
06 - 16 88 36 13
Lucas.rijken@ns.nl

Rached de Boom
06 - 16 88 38 35
Rached1986@gmail.com 

VenlO 
Richard van de Velden
06 - 16 88 75 44
Richard.vandevelden@ns.nl 

VLISSINGEN
Willem Ruys
06 - 16 88 92 55
wruys@zeelandnet.nl

ZUTPHEN
Simon Geltink (Regio Pb’er)
06 - 16 88 58 30
s.geltink@chello.nl

Johan van Rossum
06 - 16 88 10 48
j.rossum22@chello.nl

ZWOlle
Paul Derks
06 - 16 88 93 98
vvmczwolle@ziggo.nl 

Koos Horstman
06 - 41 28 40 91
koosjh@hotmail.com 

Colette Schipper
06 - 16 88 31 93
Cschipper40@gmail.com 

DB SCHENKER
Peter Hanssen
06 - 55 84 55 71
palhanssen@home.nl 

ARRIVA
Ties Wildeboer
06 - 21 85 76 56
tieswildeboer@home.nl 

ARRIVA DORDReCHT
Evelon Bisdom
06 - 14 17 27 37
Evelon.bisdom@gmail.com 

Werner Muller
06 - 31 69 59 91
w.r.muller.91@gmail.com 

lAnDelIJK COÖRDInATOR
Ton Lubbers
06 - 45 21 80 97
t.h.lubbers@planet.nl

ALKMAAR
Ronald Loffeld (Regio Pb’er)
06 - 53 96 89 07
ronaldloffeld@hotmail.com

AMeRSFOORT
Peter Weijgertze
06 - 16 88 05 51
Peter_weijgertze@casema.nl 

Henk Pieneman
06 - 16 88 23 94
hjpieneman@gmail.com  

AMSTERDAM
Rene Bruggink
06 - 16 88 59 29
Rene50@ziggo.nl  

AMSTeRDAM ReGIO
Wera Bleiksch
06 - 16 88 95 00
w.bleiksch@gmail.com 

ARNHEM
Jos van der Sanden
06 - 16 88 21 07
Jos.vandersanden@ns.nl 

DEN HAAG
Jan Auke van Dijken
06 - 41 23 68 85
Janaukevandijken1982@hotmailo.com 

Vincent Westfa
06 - 57 35 38 92
vincentwestfa@hotmail.com 

Andre Rog
06 - 16 88 90 10
Andre.berber@ziggo.nl 

Den BOSCH
Roel van Dongen
06 - 16 88 90 10
Roel.vandongen@ns.nl 

Martin Claassen
06 - 16 88 56 22
Martin.claassen@ns.nl 

eInDHOVen
John Pfaff
06 - 16 88 73 63
John.pfaff@ns.nl 

Richard Peters
06 - 16 88 34 08
Richard.peters@ns.nl 

enSCHeDe/HenGelO
Hans Faas
06 - 16 88 03 69
hansgeralda@gmail.com 

Jan-Paul Meijer
06 - 16 88 08 48
Jan-paul.meijer@kpnmail.nl 
 
GROnInGen
Johan Strootman
06 - 16 88 92 89
Jb03071961@gmail.com
  
Hans Schonewille
06 - 16 88 90 84
hanschelsy@gmail.com 

Nadine Tent
06 - 16 88 53 85
Nadine.tent@ns.nl 

HAARLEM
Jolanthe Singh-Bink
06 - 16 88 75 85
Jolanthesingh235@hotmail.com 

Menno Peperkoorn
06 - 16 88 92 29
Menno.peperkoorn@ns.nl 

HEERLEN
Marion Ederveen
06 - 16 88 19 47
marion.ederveen@ns.nl

HOOFDDORP
Stefan Verhoef
06 - 16 88 70 37
stfnvrhf@gmail.com

LEEUWARDEN
Wilco Gijsbertsen
06 - 16 88 58 62
w.gijsbertsen@gmail.com

Taede Jongkind
06 - 16 88 04 94
Taede1987@hotmail.com 

LELYSTAD
Jan de Haas
06 - 16 88 77 52
jan.dehaas@live.nl

Marco Lemmers
06 - 16 88 42 61
marco.lemmers@gmail.com

MAASTRICHT
René Geraerts
06 - 16 88 17 87
rgeraerts@ziggo.nl

Michel Lemmens
06 - 16 88 48 05
Michel.lemmens@ns.nl 

NIJMEGEN
Vacature

ROOSenDAAl / BReDA
Henk de Kok
06 - 16 88 91 40
kokje@ziggo.nl

Wilfred Lauwen
06 - 16 88 70 82
Wilfred.lauwen@ns.nl 

ROTTeRDAM
Jelle Nauta
06 - 16 88 08 24
jelle.poc@gmail.com

Danny Huisman
06 - 16 88 43 14
Danny.huisman@ns.nl 

UTRECHT
Jan de Jonge
06 - 16 88 76 89
jan41bru@gmail.com
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Pensioenstaking
Het is een behoorlijke tijd geleden dat bonden gezamenlijk gestaakt hebben, binnen NS. Twee jaar 
geleden werden we door de rechter teruggefloten, toen we in december 2017 wilden gaan staken 
vanwege de slechte werklijnen. Na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn vond de rechter het destijds om 
veiligheidsredenen niet verantwoord om de staking door te laten gaan. NS kreeg zijn zin en wij keerden 
teleurgesteld huiswaarts. 

roestigheid
Op 18 maart jongstleden konden we eindelijk weer op de barricades. Van roestigheid was geen sprake; 
als er actie gevoerd moet worden, dan staan de VVMC'ers er. De actiebereidheid onder onze leden was 
groot, maar dat is ook geen wonder bij zo'n belangrijk onderwerp als je pensioen. De andere bonden 
waren ook blij dat we aansloten. Zij weten heel goed dat deelname van de VVMC bepalend is voor het 
slagen van een actie. 

Dankzij jull ie!
De pensioenstaking op 18 maart was een succes. Het spoor lag plat van aanvang dienst tot 07.06 uur. En 
dat natuurlijk dankzij jullie. Binnenkort gaan we de staking evalueren. Wat is er goed gegaan en wat kan 
en moet er beter? Er zijn ongetwijfeld dingen die beter moeten en die zullen we in onze draaiboeken 
aanpassen. Dat zullen we snel doen, want dit was vast niet de laatste keer dat we actie gevoerd hebben!

W!M
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