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Welverdiend hart onder de riem 

2020 een jaar dat bij iedereen voor alti jd in zijn gedachten zal blijven hangen. Een rusti g begin, 
zoals zo vaak. Aan het begin van het jaar waren onderhandelingen aan de diverse cao-tafels 
gepland. De eerste gesprekken hadden al plaatsgevonden. En toen gebeurde het. Het land 
werd ineens opgeschrikt door een virus. Een virus met, toen nog, ongekende gevaren. Zie-
kenhuizen liepen vol en tot nu toe heeft  het virus al vele mensenlevens geëist. Niet alleen in 
Nederland, maar wereldwijd. Door de komst van het gevaarlijke virus is vanaf maart 2020 het 
straatbeeld totaal veranderd. Zo min mogelijk naar buiten en vooral geen fysiek contact met anderen. 

 
 Je zult maar moeten doorwerken 
Ook de cao-onderhandelingen werden stopgezet. Maar niet alleen dat. Echt alles was ineens anders. Tijdens dit schrijven is er in 
Nederland nog steeds geen vaccin ter bescherming tegen het virus. Gevolg is dat de komende feestdagen mogelijk niet zo gevierd 
kunnen worden als menigeen gewend is te doen. Om er voor te zorgen dat het ziekenhuispersoneel, politi e en andere cruciale 
functi egroepen gewoon naar hun werk konden gaan, moesten ook onze leden gewoon doorwerken. Dat was en is geen gemak-
kelijke opgave. De VVMC heeft , om haar leden een hart onder de riem te steken, bij elk lid een chocoladehart laten bezorgen op 
het huisadres. Je zult maar gewoon moeten doorwerken terwijl er wordt opgeroepen om vooral thuis te blijven en aan je gezond-
heid te denken. De VVMC heeft  de werkgevers er bij voortduring op gewezen dat er alleen gewerkt kan worden als dat veilig kan 
gebeuren. We zitt en inmiddels al weer in november en er is mogelijk licht aan de horizon, maar laten we niet te vroeg juichen.

 
 Nieuwe ereleden 
Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) is anders verlopen dan we gewend zijn. Geen fysieke, maar een digitale bijeenkomst. 
Voor de VVMC geheel nieuw, maar door een goede voorbereiding is deze goed verlopen. We hebben vanzelfsprekend met zijn 
allen sti l gestaan bij allen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Naast de zaken die normaliter besproken worden op een ALV 
konden we onze leden ook melden dat het hoofdbestuur de eer en het genoegen had om eerder dit jaar twee leden te benoemen 
tot erelid. In deze trekhaak een arti kel over alle ereleden van de VVM/VVMC en dus ook over onze nieuwe ereleden.

 Verlies van een collega 
Zoals ik al heb aangegeven, hebben wij ti jdens de ALV sti lgestaan bij allen die ons ontvallen zijn. 
Toch wil ik één iemand er specifi ek uitlichten. En wel de machinist en jullie collega die betrok-
ken is geweest bij het dodelijke ongeval te Hooghalen. Een trieste dag voor iedereen, toen dat 
gebeurde. Midden in de coronacrisis hebben zijn collega’s met eerbied en op indrukwekkende 
wijze afscheid van hem genomen. De bedroefdheid over het gebeurde ging over in boosheid. 
Iedereen was en is er nog steeds van overtuigd dat onbewaakte overwegen moeten verdwij-
nen. De bewuste overweg in Hooghalen is inmiddels gesloten en dat zal zeker niet de laatste 
zijn. De VVMC heeft  zich dat als doel gesteld. Dat het niet gemakkelijk is, hebben we ondervon-
den, maar de aanhouder wint! Om een beeld te geven van wat er allemaal nodig is om een 
onbewaakte overweg te kunnen sluiten, staat er in deze Trekhaak.magazine een inter-
view met de verantwoordelijke bij ProRail. En lees vooral ook de andere arti kelen in 
deze Trekhaak.magazine.

Ondanks de mogelijke beperkingen wensen wij jullie fi jne kerstdagen en een 
gezond 2021 toe.

Rob
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Op 1 januari jongstleden verliep de 
cao Mul� modaal Vervoer. De cao-
commissie van de VVMC voor de afde-
ling Mul� modaal Vervoer hee�  in het 
laatste kwartaal van 2019 alle leden 
aangeschreven met de vraag of ze 
onderwerpen wilden aandragen om tot 
een voorstellenbrief te komen voor de 
cao 2020. Gelukkig hebben veel leden 
de moeite genomen om te reageren. 
Hierdoor kon de VVMC een voorstellen-
brief versturen aan de werkgeversorga-
nisa� e in de cao Mul� modaal Vervoer. 

 Qbuzz 
Op 28 november 2019 is de eerste bij-
eenkomst geweest, ter voorbereiding 
op de nieuwe cao. Tot onze verbazing 
waren niet alle werkgevers aanwezig 
bij dit gesprek. Zo was Qbuzz (trein 
Dordrecht - Geldermalsen) niet aanwe-
zig. Dit kwam doordat QBuzz niet tot 
de onderhandelingen werd toegelaten 
door de werkgeversorganisati e. We 
hebben ons er toen hard voor gemaakt 
om ook QBuzz aan de onderhande-
lingstafel te krijgen. In januari 2020 zijn 
de parti jen weer bijeen geweest, maar 
helaas was QBuzz toen nog steeds 
niet aanwezig. Ook bleek gaandeweg 

maken hebben. Natuurlijk is de VVMC 
hier niet blind voor, maar de goede re-
sultaten in de afgelopen jaren zijn wel 
behaald door het personeel. Hetzelfde 
personeel dat ti jdens de piek(en) van 
de coronapandemie gewoon heeft  
doorgewerkt. 
Gewoon business as usual! 

Er lagen uiteindelijk twee opti es op tafel: 
1. Loonsverhoging 1,5% voor 1 jaar; 
2. loonsverhoging 1,0% voor 1 jaar 

en een budget van € 250.000 voor 
het vervroegd stoppen met werken 
(belasti ngvrijstelling RVU). 

Opti e 2 was het uiteindelijk eindbod. 
Momenteel zijn we bezig met leden-
raadplegingen en kunnen alle leden 
van regionaal vervoer ons een e-mail 
sturen. Hierin kunnen ze ons laten 
weten of ze het eindbod accepteren 
of verwerpen. Want zoals jullie weten 
hebben bij de VVMC de leden het 
laatste woord! 

Cao-onderhandelingen MMV 2020 
dat Keolis zich niet meer thuis voelde 
in de sfeer van de cao Multi modaal 
Vervoer en hier graag uit wilde. Dit zou 
betekenen dat de werkgeversorganisa-
ti e feitelijk nog maar uit een werkgever 
zou bestaan, namelijk Arriva. 

Toen brak de pandemie uit en lagen 
de onderhandelingen een ti jd lang sti l. 

 Coronacris is 
Op aandringen van de VVMC zijn de ge-
sprekken in september weer opgestart. 
En toen bleek dat Keolis, door allerlei 
omstandigheden, (voorlopig) binnen de 
cao Multi modaal Vervoer blijft .

Onder het mom van ‘never waste a 
good crisis’ gebruikten de werkgevers 
de coronacrisis om alle goede resulta-
ten, die door de inzet van het uitvoe-
rende personeel gehaald zijn, opzij te 
schuiven en alleen nog maar naar de 
problemen te kijken die met corona te 

‘Bij de VVMC hebben 

de leden het laatste woord’
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Vanuit het hoofdbestuur 
 Algemene ledenvergadering VVMC 
De Algemene Ledenvergadering van 
de VVMC heeft  dit jaar op 19 novem-
ber plaatsgevonden en werd, vanwege 
de coronamaatregelen, digitaal gehou-
den. Tijdens deze vergadering zijn Jos 
Baas, Edwin Baur en Harry van der 
laan na een stageperiode van een jaar 
benoemd tot hoofdbestuurslid van de 
VVMC. Het hoofdbestuur is blij met de 
aanvulling van deze drie nieuwe leden 
en wenst ze heel veel succes.

Het hoofdbestuur heeft  bij bijzonder  
besluit twee leden voorgedragen voor 
het erelidmaatschap van de VVMC. 
Het betreft  hier Kees van der Laan en 
Ton Lubbers. Het is normaliter gebrui-
kelijk om de voorgedragen ereleden 
uit te nodigen voor de ALV en hen te 
huldigen met hun benoeming. Door 
de coronamaatregelen was dat niet 
mogelijk. De twee ereleden zullen op 
een nog nader te bepalen moment 
uitgenodigd worden voor de offi  ciële 
huldiging.  

 VVMC 50 jaar 
De VVMC bestaat op 1 juni 2021 50 
jaar. Gedurende het jaar 2021 zullen 
wij op diverse manieren aandacht 
besteden aan dit jubileum.

 Belastingservice 
Er is door het hoofdbestuur besloten 
om geen belasti ngservice meer aan te 
bieden aan de leden. De hoge kosten 
van deze service liggen hieraan ten 
grondslag. 

 Trekhaak.magazine 
Zoals eerder aangegeven zal Trekhaak.
magazine in het nieuwe jaar niet meer 
op papier verstuurd worden maar 
uitsluitend nog digitaal. 
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Adviescommissie VVMC

De adviescommissie bestaat uit de volgende VVMC-leden:
• Caspar Groenland (Mcn NS, HSL)
• David van der Stelt (HC NS)
• Edwin Osinga (Mcn Arriva)
• Mirjam van Huet Lindeman (T&S NS) 
• Niki Smeets (V&S NS)
• Peter Konings (HC NS)
• Simon Gelti nk (HB VVMC) 
• Wim Eilert en Rob de Groot (HB VVMC)

De aandacht van de commissie gaat vooral uit naar spoor-
weg- en arbeidsveiligheid, zoals: veilige looproutes, seinop-
volging, slimme LED-verlichti ng op perrons en veilig werken in 
coronati jd. Daarnaast heeft  de commissie ook aandacht voor 
bijvoorbeeld BOA HC NS of dubbele bemensing na 22:00 uur.

Regelmati g zit de adviescommissie rond de tafel met de 
Safetyspecialist van ProRail of met mensen van QHSE van 
NS, om relevante zaken te bespreken. Inmiddels zijn er ook 
contacten met Arriva gelegd. Tijdens deze gesprekken blijkt 
dat het doen van (veiligheids-)meldingen de eerste stap is om 
zaken op te lossen. Zonder meldingen is er geen probleem en 
dus geen aanleiding voor verbetering of verandering.

De adviescommissie VVMC roept iedereen dan ook op om 
via de aangegeven kanalen van jouw vervoerder melding te 
maken van zaken over spoorweg- of arbeidsveiligheid. Zaken 
die in jouw ogen verkeerd gaan of beter kunnen. Daarnaast 
ontvangt de adviescommissie natuurlijk ook heel graag jouw 
melding, met eventueel een al ontvangen reacti e.

In het verleden waren er bij de VVMC een aantal ‘onderdeelscommissies’ namelijk een Werkgroep HC/treinsteward, een 
Werkgroep Mcn en de Veiligheidscommissie. Onlangs zijn deze drie samengevoegd. Zij gaan samen verder als de ‘advies-
commissie VVMC’. Deze commissie gee�  gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofdbestuur van de VVMC. Tevens is 
zij gesprekspartner van ProRail Safety, NS QHSE (Quality, Health, Safety and Environment), Arriva, et cetera.

Heb jij een onderwerp waarvan jij vindt dat de 
adviescommissie VVMC daar eens naar zou moeten 
kijken? Stuur dan een mail met je vraag of situati e 
naar: adviescommissie@vvmc.nl
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staking 18-3 

Dik verdiend!

Vanaf de oprichti ng in 1971 (VVM) tot op heden wordt de VVM(C) bestuurd door 
vrijwilligers. Mensen zoals jij, die ervoor kiezen om zich naast hun baan op de trein 
of op het stati on in te zett en voor de VVMC. En daar zijn we best trots op. Waar 
we ook trots op zijn, zijn onze ereleden. Leden die vanwege bijzondere verdiensten 
of grote betrokkenheid of langdurige, vrijwillige en onbaatzuchti ge inzet voor de 
VVMC benoemd zijn tot erelid.

René Os� ng
In het bestaan van de VVM(C) zijn zeven leden tot erelid benoemd. René Osti ng 
wordt als eerste benoemd tot erelid. René is vanaf de oprichti ng van de VVM (de 
voorloper van de VVMC) acti ef betrokken geweest en heeft  meerdere jaren deel uit-
gemaakt van het hoofdbestuur. Ook is hij een aantal jaren voorzitt er geweest. Omdat 
het archief van de VVM(C) niet helemaal compleet meer is, kan niet exact worden 
achterhaald wanneer René tot erelid is benoemd. Het sterke vermoeden bestaat dat 
hij postuum is benoemd. René Osti ng is in 1993 op 46-jarige leeft ijd overleden. 

Jaak van Gastel
Op de ledenvergadering van 30 mei 1994 wordt Jaak van Gastel tot erelid benoemd. In 
het jaarverslag van 1994 lezen we dat Jaak met (vervroegd) pensioen gaat bij NS. Jaak 

heeft  op zeer cruciale momenten voor de VVMC de boel 
bij elkaar weten te houden. Ook heeft  hij meerdere jaren 
deel uitgemaakt van het hoofdbestuur en afdelingsbe-
stuur van, toen nog, WBZ en is zeer acti ef betrokken ge-
weest bij de plaatselijke en regionale medezeggenschap. 
Op 28 november 2019 bereikte ons het droevige bericht 
dat Jaak die dag op 85-jarige leeft ijd overleed. De herin-
nering aan een bijzonder mens werd hiermee geboren. 
Onze beide vakbondsbestuurders hebben op donderdag 
5 december 2019 persoonlijk afscheid genomen van Jaak 
en de familie gecondoleerd met dit verlies.

Michel Borghouts
Michel Borghouts is zeer lange ti jd acti ef geweest voor de VVM(C), in tal van 
functi es. Zo is hij acti ef geweest in de medezeggenschap, in de afdeling WBZ, als 
persoonlijk belangenbeharti ger, als regionaal- en landelijk coördinator PB-zaken en 
als hoofdbestuurslid. Hij maakte maar liefst 18 jaar deel uit van het hoofdbestuur en 
vervulde negen jaar aaneengesloten de functi e van voorzitt er. 

Vanwege zijn inzet wordt hij op de ledenvergadering van 31 mei 1996 benoemd 
tot erelid. In de Trekhaak van oktober 2000 schrijft  onze toenmalige voorzitt er, Jan 
Arndts, het volgende over Michel: “Een ti jdje geleden kreeg ik een berichtje op de 
e-mail van Michel Borghouts. Michel meldde op deze wijze het bestuur dat hij met 

Onze ereleden op een rijtje…
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‘VVMC-pensioen’ zou gaan. Ondanks dat je weet dat aan alles een einde komt, heb je 
in een aantal gevallen het gevoel dat mensen ti jdloos zijn en hier niet onder vallen. Als 
iemand ruim een kwart eeuw betrokken is bij het wel en wee van de VVM(C) dan roept 
hij dat gevoel op. 

Toen ik bij de VVM voorzichti g om de hoek kwam kijken, leidde Michel al enige jaren 
strak en uiterlijk onbezorgd de vereniging. Hij was alti jd de rust zelve. En geloof mij dat 
het in die ti jd niet alti jd makkelijk was. Ik denk dat Michel daarover wel een dik boek 
kan schrijven. 

De laatste jaren deed Michel het wat rusti ger aan en hield hij zich vooral bezig met de 
individuele belangenbeharti ging. Het directe contact met de leden deed hij het liefst. 
Mensen helpen in nood. Daar stond hij 7 dagen in de week voor klaar. Samen met 
Mr. Pit heeft  hij menig zaakje tot een goed einde gebracht. Niet alti jd hoefde er een 
advocaat in beeld te komen. Zijn gemoedelijke uitstraling en de vele contacten die hij 
uit zijn ti jd bij NS had overgehouden, hielpen hem met het behalen van resultaten. Zo 
kon hij alti jd terecht bij Döbken, directeur producti e bij NSR, als de zaak dreigde vast 
te lopen. Michel heeft  nog steeds met hem een speciale verstandhouding. 

De veranderingen bij NS zijn niet ongemerkt aan Michel voorbij gegaan. Het was voor 
hem niet alti jd makkelijk om veranderingen te accepteren. Hij had daar zo een uitge-
sproken mening over. Daarentegen was het ook voor hem een persoonlijk succes toen 
de VVMC verleden jaar werd erkend. Michel geeft  de scepter over aan Sjef Broekx, die 
de coördinati e van de persoonlijke belangenbeharti ging overneemt. Hiermee geeft  
Michel zijn laatste taak binnen de VVMC uit handen. 

De VVMC ziet met lede ogen een VVMC’er van het eerste uur vertrekken. De vereni-
ging heeft  heel veel aan hem te danken. Wij zullen Michel dan ook binnenkort op 
gepaste wijze in de bloemetjes zett en. Michel Borghouts, een persoon die nog lang in 
ons geheugen gegrift  zal blijven staan.” 

Op 24 mei 2009 overlijdt Michel Borghouts op 75-jarige leeft ijd.

Albert van der Wal
In het verslag van de ledenvergadering van 17 mei 2004 lezen we dat Albert van der 
Wal benoemd wordt tot erelid. En dat heeft  alles te maken met het feit dat Albert 
zeer nauw betrokken is geweest bij de oprichti ng van de VVM en er als een waarlijk 
pionier aan heeft  bijgedragen dat de VVM ook in het noorden van het land voet aan 
de grond kreeg. Albert is jarenlang voorzitt er geweest van de afdeling Leeuwarden 
en heeft  meerdere jaren deel uitgemaakt van het hoofdbestuur. Albert is 76 jaar en 
geniet nog steeds van zijn pensioen.

Frans van Wanrooij
Frans van Wanrooij wordt op de ledenvergadering van 23 mei 2008 benoemd tot 
erelid. Frans raakt (zijdelings) betrokken bij de VVMC door te parti ciperen in een 
werkgroep. In 2003 neemt Frans zitti  ng in het hoofdbestuur en is hij het die ervoor 
zorgt dat de VVMC onder zijn leiding een ‘doorstart’ maakt, door de juiste men-
sen om hem heen te verzamelen, die samen hun schouders willen zett en onder 
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de VVMC. Frans is ook de auteur van het boek ’40 jaren in beweging’ dat in 2011 
door de VVMC wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
VVMC. Frans blijft uiteindelijk 13 jaar actief in het hoofdbestuur en daarin was hij 
verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid van de VVMC en neemt hij zitting in het 
bestuur van het Spoorwegpensioenfonds en later in het bestuur van de opvolger van 
het SPF, het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Frans is ook bestuurslid van de 
Stichting Ondersteuning Vakbonden Vervoerssector (SOVV), het facilitaire bedrijf van 
de VVMC. Frans is daarvan de secretaris. Frans geniet daarnaast van zijn pensioen. 

Nieuw erelid: Ton Lubbers
Eén van de mensen met wie Frans in 2003 de doorstart maakt, is Ton Lubbers. Ton 
wordt gevraagd om landelijk coördinator PB-zaken te worden. Na een zeer beknopte 
uitleg gaat Ton deze intensieve taak vervullen. Uiteindelijk neemt Ton deze taak op 
zich tot het najaar van 2019, het moment waarop hij met pensioen gaat bij NS en 
terugtreedt uit het bestuur van de VVMC. Ton is, net als Frans, nog wel steeds actief 
voor de SOVV. Ton is daarvan de voorzitter. Ton is 17 jaar actief geweest voor de 
VVMC. Ton wordt bij bijzonder bestuursbesluit van het hoofdbestuur van de VVMC 
op 30 juli 2020 benoemd tot erelid van de VVMC. Het lag in de bedoeling om dit of-
ficieel op de ledenvergadering van 19 november 2020 aan de leden en aan Ton mede 
te delen. Vanwege de coronacrisis en de coronamaatregelen kan deze vergadering 
niet fysiek plaatsvinden. Ton is inmiddels op de hoogte gebracht van het bestuursbe-
sluit en zal op een nog nader te bepalen datum op gepaste wijze worden gehuldigd.

Nieuw erelid: Kees van der Laan
Drie jaar later dan Frans en Ton treedt Kees van der Laan toe tot het hoofdbestuur 
van de VVMC. Op dat moment is net een lastige kwestie voor zowel de VVMC als de 
SOVV afgesloten en stort Kees zich met volle overgave op het op orde brengen van 
de (financiële) administratie. Gedurende een lange periode reist hij bijna dagelijks 
van zijn woonplaats Almere naar het hoofdkantoor van de VVMC in Tilburg om met 
een niet aflatende inzet zijn werkzaamheden uit te voeren. Later treedt hij toe tot de 
cao-commissie van de VVMC, vanwege zijn kennis van de NS CAO en de arbeids- en 
rusttijdenwet. Kees zit aan de onderhandelingstafel bij NS en neemt zo actief deel 
aan de cao-onderhandelingen. Kees is twee jaar voorzitter geweest van de VVMC en 
vele jaren algemeen bestuurslid van de SOVV. Na negen jaar neemt Kees het besluit 
om terug te treden uit zowel het bestuur van de VVMC als van de SOVV en zich vol-
ledig te gaan richten op de medezeggenschap op zijn standplaats Amsterdam. Ook 
Kees wordt bij bijzonder bestuursbesluit van het hoofdbestuur van de VVMC op 30 
juli 2020 benoemd tot erelid van de VVMC. Ook Kees zou op de ledenvergadering 
van 19 november 2020 worden gehuldigd. Kees is inmiddels op de hoogte gebracht 
van het bestuursbesluit en ook hij zal op een nog nader te bepalen datum op gepaste 
wijze worden gehuldigd. Kees maakt tot op de dag van vandaag deel uit van de cao-
commissie van de VVMC. Ook Kees geniet daarnaast van zijn pensioen.
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Gewoonlijk wordt bij de oprichti ng van 
een vereniging een naam bedacht, de 
vereniging ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en een ontwerpbureau 
krijgt de opdracht voor het ontwikkelen 
van een logo en een huissti jl. Echter, niet 
bij de VVMC. In het bijna 50-jarig be-
staan van de VVMC is wel een paar keer 
een logo ontwikkeld en ingevoerd, maar 
is nooit een uniforme huissti jl ingevoerd 
voor de in- en externe communicati e. 

Dit logo is gevoerd vanaf de oprichti ng in 1973 t/m 1986 en is dus 13 jaar in 
gebruik geweest

 

Dit logo is gevoerd van 1986 t/m 1996 en is dus 10 jaar in gebruik geweest

 

Dit logo is gevoerd van 1996 t/m 1999 en is maar 3 jaar in gebruik geweest

 

Dit logo met pay-off  wordt gevoerd vanaf 1999 en is dus inmiddels 21 jaar 
in gebruik

Achter de schermen is en wordt momenteel druk gewerkt aan de verdere 
uitwerking van een nieuwe huissti jl, een nieuwe website en een (soort van) 
app voor de smartphone.

Met trots presenteren we alvast ons nieuwe logo en de nieuwe pay-off .
 
Binnenkort kun je meer over de nieuwe huissti jl verwachten.

Wij zijn bij de VVMC overtuigd van het 
belang van goede communicati e en 
presentati e. Dit hebben we inmiddels 
vastgelegd in ons beleidsplan. Ook onze 
leden lieten bij een onderzoek weten 
dit heel belangrijk te vinden. Als VVMC 
willen we een bepaalde indruk maken 
en een bepaald beeld achterlaten bij 
onze doelgroepen en publieksgroepen. 
Kortom: als VVMC willen we een imago 
dat past bij het beeld dat de vereniging 

Nieuwe huisstijl VVMC
dient uit te stralen. Een van de midde-
len die ons daarbij kan ondersteunen, is 
een consequent doorgevoerde huissti jl. 
Daarnaast willen wij ons als VVMC 
blijven professionaliseren. Ook in dat 
verband is een (eigenti jdse) huissti jl 
zeer belangrijk.

Onderstaand een overzicht van de logo's 
en beeldmerken die de VVM(C) vroeger 
heeft  gebruikt. En: ons nieuwe logo! 
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 Onderhandelingen? 
Niet de bonden, maar de NS kwam dus 
met voorstellen. De JOR is vanaf het 
begin van de formele gesprekken aan-
wezig geweest. Bijzonder om te mel-
den is dat er in onze ogen geen sprake 
was van onderhandelingen, maar dat 
het vooral het eenzijdig aanbieden van 
een overeenkomst was. Het werkgele-
genheidspact waarop de leden konden 
stemmen, was niet het eerste werk-
gelegenheidspact. In de eerste versie 
was bijvoorbeeld geen sprake van een 
standplaatsgaranti e voor hoofdcon-
ducteurs. Het werd meteen al duidelijk 
dat NS met een gewijzigd pact moest 
komen. Er werden een aantal zaken 
aangescherpt, zoals het beschikbaar 
stellen van 50 miljoen euro voor een 
ontwikkelingsfonds voor onder andere 
pensioenopbouw en scholing en het 
behoud van salaris bij een gewijzigde 
functi e die vervolgens lager wordt 
gewaardeerd.

NS stuurde fl yers naar haar medewer-
kers met de volgens hen belangrijke 

 Voorzitterschap JOR 
Af en toe is het ti jd voor verjonging 
bij de vakbond, zeker bij de JOR. Onze 
voorzitt er Max Pellikaan heeft  het 
voorzitt erschap doorgegeven aan 
Julian Gerritsen. Hieronder een reacti e 
van Max:
‘Het is belangrijk om invloed te hebben 
en uit te kunnen oefenen op wat de 
toekomst ons brengt. We kennen al-
lemaal de verhalen aan de koffi  etafel, 
maar hiermee bereiken wij niks. Het is 
goed wanneer er iemand opstaat en 
daadwerkelijk acti e wil ondernemen. 
Sommigen van ons zullen misschien 
nog wel 45 jaar moeten werken. Blijf 
jezelf ontwikkelen en wees ervan 
bewust dat je baan er over een aantal 
jaren misschien anders uitziet.’

Op dit moment zijn er verschillende 
functi es vrij bij de JOR. Wij proberen 
mensen aan te spreken om ons team 
te komen versterken. Voel jij jezelf 
geroepen, meld je dan aan!

zaken in het werkgelegenheidspact. 
In onze ogen was deze informati e niet 
volledig. Zo werd er gesproken over 
het herstellen van de pensioenop-
bouw. Er stond echter niet bij dat dit 
bedrag alleen toereikend was voor 
maar 1 jaar! Zoals verwacht stemden 
onze leden niet in met het werkgele-
genheidspact. Het verbaasde ons dat 
de NS toen in de media sprak over vijf 
maanden van onderhandelingen. 

Wij zijn blij dat veel van onze leden 
hebben gestemd. Dit maakt duidelijk 
dat het een belangrijk onderwerp is 
waarvoor wij ons als vakbond moeten 
inzett en. Het vervolg was dat het pact 
van tafel ging en de onderhandelingen 
voor het pensioen, het sociaal plan en 
de cao op de reguliere wijze werden 
hervat. Ook daarbij was de JOR in de 
cao-commissie aanwezig. Als JOR zijn 
wij graag aanwezig waar dat kan, om 
ook de jongeren vertegenwoordigd 
te hebben. Hiervoor zijn wij alti jd op 
zoek naar collega ś die ons team willen 
versterken.

Jor: Bezuinigingsmaatregelen en een nieuwe voorzitter!
Het jaar 2020 is voor iedereen wel een bijzonder jaar. De corona-uitbraak en de door de overheid ingeze� e maatregelen raken 
ons allemaal. Niet alleen privé, maar vooral ook op het werk! De eerste golf kenmerkte zich onder andere door de intelligente 
lockdown. De reizigersaantallen op het spoor namen fors af. Er werd een basisdienstregeling gereden, veel collega ś zaten 
thuis op reserve en het dragen van een mondkapje in de trein werd een verplich� ng. Veel bedrijven in het land kwamen met 
voorstellen tot bezuinigingsmaatregelen. De NS stelde een werkgelegenheidspact voor om samen met de bonden en de Cen-
trale Ondernemingsraad (COR) tot een overeenkomst voor de periode tot 1 januari 2025 te komen.

Denk je serieus na over je toe-
komst? Wil jij ervaring opdoen 
als kaderlid van de JOR VVMC? 
Aarzel dan niet en neem contact 
met ons op. Bij ons is het alti jd 
gezellig. Ook bij vragen of opmer-
kingen horen wij het graag. Stuur 
een mail naar JOR@vvmc.nl 
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Da’s privé

NS is van oudsher een bureaucrati sch be-
drijf. Alles werd geregistreerd en opgesla-
gen. En dat doet men nog steeds. Waar 
vroeger alleen de lokale P-chef toegang 
had, is nu de grote vraag: wie kunnen er 
in kijken en wat kan men er mee doen? 
Wie niet, zou je haast zeggen. 

 Gerechtvaardigd doel 
Gelukkig zijn daar regels voor. De Alge-
mene Verordening Gegevensbescher-
ming geeft  globale regels, het privacy-
reglement, dat met instemming van de 
Centrale Ondernemingsraad is vast-
gesteld, geeft  voor NS’ers zekerheid, 

 Duaal beleid 
Wat we echter steeds meer beginnen 
te merken is dat NS een duaal beleid 
voert voor wat betreft  privacy. Aan de 
ene kant blijft  men stug alle gegevens 
afschermen wanneer het hen uit komt. 
Verlo� oeken mogen niet meer wor-
den ingezien. De Donderdagse Week 
mag na twee jaar steggelen in de OR 
eindelijk weer naar buiten, maar onder 
restricti es. Als je collega langdurig ziek 
is, mag je dat niet weten. En dat terwijl 
andere bedrijven, binnen diezelfde 
wet, hier heel anders mee omgaan. 
En dat bevordert de transparanti e (je 

veiligheid en duidelijkheid. Belangrijk is 
dat er alti jd een gerechtvaardigd doel 
moet zijn voor het bewaren en opslaan 
van gegevens (noodzaak). De toegang 
moet worden beperkt tot diegenen 
die toegang nodig hebben in het kader 
van dat doel en dat gegevens niet lan-
ger mogen worden bewaard dan strikt 
noodzakelijk.

Gegevens moet je in dit kader heel 
breed zien. Alles wat er van je ge-
registreerd wordt, valt onder de 
privacywetgeving. Van camerabeeld 
tot verklaring, van geautomati seerde 
gegevens tot geluidsopname.

Rekt NS haar eigen privacyregels op?

In de afgelopen 15 jaar zijn de normen voor wat betre�  privacy behoorlijk opgeschoven. Dit hee�  vooral te maken met de 
sociale media, maar ook met de mogelijkheden die instan� es, bedrijven en werkgevers hebben in verband met de digitalise-
ring van de maatschappij. Data opslaan, inzien en analyseren is veel gemakkelijker geworden. De stoffi  ge papieren personeels-
dossiers, de papieren lijstjes bij bureau dagorder, de soms nog getypte verklaringen; het is allemaal vervangen door makkelijk 
toegankelijke datadossiers.



kunt zelf zien dat er eerlijk verlof wordt 
toegekend), de werkbaarheid (je weet 
met wie je een dienst kan ruilen of 
met wie je samen moet werken) en de 
sfeer (een kaartje voor de zieke). Alles 
gesloten houden voedt wantrouwen 
en is vooral lasti g.

Aan de andere kant - en dat vinden we 
niet lasti g maar kwalijk -  geeft  NS er 
steeds meer blijk van dat, als het haar 
zelf uitkomt, er best wel soepeltjes 
met privacy mag worden omgegaan. 
In het verleden heeft  een manager al 
eens stati onscamerabeelden opge-
haald om te kijken naar het gedrag van 
zijn V&S-medewerkers en hen daar 
op aangesproken (voor de duidelijk-
heid; er was geen sprake van stra� are 
feiten of plichtsverzuim) terwijl het 
privacyreglement iets anders zegt.

 Eigen regels oprekken? 
Zo vraagt NS privégegevens te delen 
‘voor de arbodienst’, maar dan wel in 
de eigen omgeving. Wie er toegang 
hebben tot deze gegevens is nog 
steeds niet helemaal duidelijk, maar 
wat moet NS met gegevens die niet 
voor hen bestemd zijn? Als argument 
wordt vervolgens aangegeven dat de 
TM(!) bij afwezigheid van de mede-
werker gewoon in de mailbox mag 
kijken. Wat heeft  een direct leiding-
gevende te zoeken in de mailbox van 
de medewerker? Er zijn, onder heel 
strenge voorwaarden, mogelijkheden 
waaronder een specifi eke functi onaris 
in je mailbox mag kijken. Dit is in het 
privacyreglement vastgelegd. Is NS nu 
haar eigen regels aan het oprekken? 
We hebben nog geen antwoord.
We horen regelmati g de reacti e: “Ik 
heb niks te verbergen dus van mij 
mogen ze”. Dat klinkt heel logisch, 
maar weet wat je zegt. NS heeft  enkele 
maanden geleden de complete ver-
zuimgeschiedenis online gezet. Deze 
kun je zelf inkijken en loopt tot 30 jaar 

zijn. En geloof ons, wanneer je zomaar 
ineens met zo’n telefoontje uit Utrecht 
wordt geconfronteerd voel je je, of je 
wilt of niet, zwaar geïmponeerd, zo 
niet geïnti mideerd.

 Onderbuikgevoel 
We leven in een ti jd waarin NS ‘wend-
baar en fl exibel’ wil worden. Waarin 
men denkt met minder mensen toe te 
kunnen. En waarin het fi jn is zelf alvast 
te kunnen voorsorteren wie je daarin 

wel en wie je liever niet meeneemt. 
We kunnen het niet hard maken, maar 
we hebben wel een vaag zeurend on-
derbuikgevoel dat men alvast wat druk 
wil zett en en dossiers wil opbouwen.

Onze raad aan jullie is: ook al heb je 
het idee dat je niks te verbergen hebt, 
er kunnen alti jd onverwacht onaan-
gename zaken worden opgedoken. 
Wanneer je ineens aangesproken 
wordt op dit soort zaken, is er maar 
één ding dat je direct moet doen. Het 
gesprek niet beginnen of als het al 
loopt, direct stoppen. Niets verklaren, 
niets tekenen. Eerst de persoonlijk 
belangenbehar� ger van de VVMC 
inschakelen.

terug. Wat moet je er mee, zou je zeg-
gen. Volgens NS ‘om inzicht te krijgen 
in je ziektehistorie’.  

 Aan de tand gevoeld 
Inmiddels zijn de eerste ‘loop-
baanstrekkende’ verzuimgesprekken 
al gevoerd. Onder het mom van ‘weet 
je wel wat dit het bedrijf kost’ zijn 
trouwe medewerkers aan de tand 
gevoeld over hun verzuim uit periodes 
dat de personen aan de overkant van 

de tafel nog niet eens geboren waren. 
En hoe moet je je verweren? Wat was 
een griepje en wat een bedrijfson-
geval? Aan het eind van het gesprek 
wordt verteld dat de medewerker 
binnen 14 dagen met een plan moet 
komen, hoe verzuim in de toekomst 
voorkomen gaat worden (gezien het 
verre terugkijken ook langlopende 
garanti es, tot aan het pensioen of zo?). 
Inmiddels is door NS verklaard dat ‘dit 
niet de bedoeling was’, maar onver-
klaard blijft  met welk doel de manager 
en de lokale HR-medewerker toegang 
konden krijgen tot verzuimgegevens 
van pakweg drie decennia terug. Ook 
blijft  onverklaard hoe voorkomen gaat 
worden dat onbevoegden deze gege-
vens kunnen inzien. NS zoekt wat ons 
betreft  duidelijk de grenzen op.

Mocht je nog niet overtuigd zijn: er 
zijn collega’s aangesproken vanwege 
(niet-werkgerelateerde) foto’s in de 
privésfeer op hun eigen sociale media. 
Deze foto’s bleken niet ‘in lijn met het 
NS-beleid’.  En waarom werden ze 
hierop aangesproken? Omdat uit hun 
profi el was op te maken dat ze NS’er 
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‘Geslotenheid

 voedt 

wantrouwen’

‘NS zoekt wat ons betreft 

duidelijk de grenzen op’
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Even rechtzetten
Er is al veel gezegd en ook veel niet 
gezegd over het zogenaamde Pact 
van NS. Een term waar wij overigens 
niet gelukkig van worden. Een pact is 
namelijk een samen tot stand ge-
brachte overeenkomst. De term geeft  
een ‘samen sterk’ gevoel. Samen de 
problemen bevechten. Maar in dit 
geval heeft  NS simpelweg een dictaat 
neergelegd, waar nauwelijks over 
te onderhandelen viel. “Wilt u hier 
tekenen, bij dit kruisje?” En door het 
aan de buitenwereld te presenteren 
als een Pact is wie hier nee tegen 
zegt de spelbreker, de verrader, de 
verantwoordelijke voor alle ‘ellende’ 
die daarna komt. Het is leuk gespind, 

al in gedachte had. Geen wonder dat 
de COR zich in ongebruikelijk scherpe 
bewoordingen heeft  uitgelaten over 
de uitwerking van het Pact en de 
manier waarop de directi e de plannen 
probeerde door te drukken.

 Door ijswater gaan… 
De Ondernemingsraadsleden blijken 
in de afgelopen jaren met die steen 
op de maag te hebben rondgelopen. 
Men zag collega’s carrièrebeslissingen 
nemen waarvan men wist dat die niet 
verstandig waren in dit licht, maar 
men kon én mocht niks zeggen. Want 
wie de wett elijk opgelegde geheim-

maar wij trappen er niet in. En geluk-
kig zijn onze leden ook wijzer. 

 Op de plank 
Wat daarnaast opviel, is dat het Pact 
werd gepresenteerd als een soort 
Haarlemmerolie. Met dit medicijn 
zouden alle problemen kunnen 
worden opgelost. Maar naar bleek, 
lagen de plannen al kant en klaar op 
de plank. De Ondernemingsraad bleek 
hier onder strikte geheimhouding in 
de afgelopen 2 jaar van op de hoogte 
gebracht (let wel: nadrukkelijk niet 
betrokken, alleen geïnformeerd!). Ook 
over de mogelijke ontslagen die NS 
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volksmond: sigaren uit eigen doos). 
Dat is dus de waardering die het 
personeel krijgt. Een virtueel applausje 
van de directie. Het is helaas tegen-
woordig een gebruikelijke beloning 
voor personeel in vitale beroepen. Er 
komt nog een roerige tijd aan. Straks 
worden de plannen aan de COR en aan 
onze Ondernemingsraad voorgelegd. 
Wellicht in hoog tempo, om een even-
tueel coronavaccin en daarmee ‘terug 
naar het oude normaal’ voor te zijn. 

We willen hen en jullie meegeven 
dat we er staan als het nodig is. Dat 
we klaar staan om alle onredelijke 
maatregelen te bestrijden met alle 
middelen die ons ten dienste staan. En 
daarbij weten we ons verzekerd van 
de steun van jullie, onze leden.

 Voor én met elkaar!

coronatijdperk van plan is veel meer 
treinen te laten rijden, en je kostje is 
gekocht. We zijn blij dat ondanks het 
media-offensief van NS onze leden 
niet in de mooie verhaaltjes zijn gaan 
geloven. De tijd dat je blij mag zijn dat 
je je werk houdt, maar dan verder je 
mond moet houden, ligt al een jaar of 
100 achter ons. 

 En nu? 
Nu hebben vakorganisaties en on-
dernemingsraden weer hun eigen rol 
terug. En die pakken we voortvarend 
op, al gaat het moeizaam. We zitten 
nu in zeer moeizame cao-onderhan-
delingen. Men wil niet investeren in 
het personeel, men zegt dat er geen 
geld is. Alles wat we voorstellen moet 
kostenneutraal (dat noemen wij in de 

houding breekt, wordt gestraft. Dit 
kan zo maar ontslag of nog erger bete-
kenen. Het breken van die geheimhou-
ding is een wettelijk misdrijf dat zelfs 
tot gevangenisstraf zou kunnen leiden. 
Ondertussen speelde NS mooi weer 
met mooie cijfers en goede groei, 
behaald door de inzet van de mede-
werkers die men ondertussen al op de 
korrel had. Het enige probleem waar 
men zich voor zag gesteld, was hoe 
deze plannen door te kunnen drukken 
waarbij die vermaledijde VVMC geen 
roet in het eten kon gooien. Alles re-
construerend vermoeden wij dat men 
nog even zou wachten tot de conces-
sie binnen was en daarna toch bereid 
zou zijn om ‘door ijswater te gaan’, om 
zomaar eens een beruchte uitspraak 
uit het verleden te citeren. Men was 
immers al voorzichtig begonnen met 
de eerste aanzet, en tekenend daarin 
is dat de COR een rechtszaak moest 
starten omdat de directie geen toe-
zeggingen wilde doen om gedwongen 
ontslagen te voorkomen. 

 Slikken of stikken 
Corona heeft gezorgd voor grote 
uitdagingen, maar zal wat dit onder-
deel betreft welkom zijn ontvangen 
door de directie. Nu kon men de 
plannen, overgoten met een dam-
pend coronasausje, probleemloos 
opdienen. Met de toezegging die men 
de COR niet wilde doen er gratis bij. 
Niemand de deur uit, maar dan wél 
meebuigen. Slikken of stikken. Mocht 
corona voorbij zijn, dan wilde men 
wel toezeggen dat er extra personeel 
zou worden aangenomen. Maar alle 
andere maatregelen blijven uiteraard 
dan wel van kracht. Het is natuurlijk 
prettig geregeld als je het voor elkaar 
krijgt; een tijdelijke afspraak toezeg-
gen om een blijvende afspraak te 
kunnen incasseren. Tel daarbij op dat 
de personeelsuitstroom komende 
jaren fors zal zijn en dat men na het 
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In gesprek met Anne Zwiers 

Anne Zwiers werkt inmiddels 22 jaar bij 
ProRail en heeft  de laatste jaren gewerkt 
als projectmanager in spoorinfraprojec-
ten. Van planuitwerkingen tot realisati e, 
waaronder ook het aanleggen van onder-
tunnelingen ter vervanging van spoorweg-
overgangen. Sinds anderhalf jaar is Anne 
directeur overwegen. Haar grote uitdaging 
zit in het versnellen van het veiliger maken 
van spoorwegkruisingen door bij voorkeur 
het verwijderen van overwegen.

1 Op 22 mei vond er in Hooghalen (DR) 
een ongeval plaats op een zogenaamde 
NABO (Niet Acti ef Beveiligde Overwegen) 
tussen een trein van NS en een landbouw-
voertuig. Hierbij is de machinist van de 

trein overleden en raakten een aantal 
personen gewond. Op 19 augustus was er 
iets verderop op hetzelfde baanvak een 
bijna-aanrijding, wederom op een NABO. 
De VVMC is van mening dat het beter is 
om deze gevaarlijke spoorwegovergangen 
te verwijderen en dan het liefst in het ge-
hele land. Wat is de rol van ProRail hierin?

sis daarvan kunnen prioriteren in de aan-
pak. Het mott o is de gevaarlijkste eerst! 
Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar: 
liggen er scholen in de buurt, is het enkel- 
of dubbelspoor? Maar ook naar baanvak-
snelheid en omgeving, denk bijvoorbeeld 
aan ligt het baanvak in een boog, wat is 
de zichtbaarheid? En is er sprake van veel 
en groot wegverkeer, bijvoorbeeld op een 
industrieterrein.

3 Het verwijderen van een NABO is niet 
van de één op de andere dag geregeld. 
Kun je uitleggen welke procedures daar-
aan voorafgaan en welke ti jdspanne dit 
met zich meebrengt?

Er wordt als eerste een analyse en in-
ventarisati e met de gemeente gemaakt. 
We brengen dan in kaart wie de eigenaar 
van de grond is, welke belangen spelen 
er, et cetera. Daarna kijken we met alle 
betrokkenen naar mogelijke oplossingen. 
Vervolgens worden de oplossingen beke-
ken die voor alle parti jen het beste zijn 
en de gemeente neemt dan een besluit. 
Zij moeten uiteindelijk ook de helft  van 
kosten betalen.

Dan neemt de gemeenteraad een besluit, 
waarna er eventuele bezwaarprocedures 
gemaakt kunnen worden. Dat proberen 
we uiteraard te voorkomen door bewo-
ners en belanghebbenden goed mee te 
nemen bij de mogelijke oplossingen en 
de afwegingen die hebben geleid tot het 
besluit. Dit hele proces kan wel één tot 

 Ik deel jullie mening dat de NABO’s 
zo snel mogelijk dienen te verdwijnen. 
ProRail heeft  een programma waarin we 
de planning hebben NABO’s voor 2024 te 
laten verdwijnen, als eerste de openbare 
NABO’s. Parti culier gebruikte NABO’s wil-
len we ook waar mogelijk aanpakken. Dit 
doen we risico gestuurd, dat wil zeggen 
de meest risicovolle eerst. ProRail is de 
uitvoerder en niet de ‘besluiter’. Dat be-
tekent dat we a� ankelijk zijn van politi ek 
en de besluitvorming binnen de regionale 
overheden. Zij moeten uiteindelijk de 
opdracht tot opheff en geven.

2 Hoeveel NABO’s zijn er op dit moment 
nog in Nederland en zijn er bij ProRail 
cijfers bekend welke NABO’s recidive 
meldingen hebben?

Op het reizigersnet: 91 openbare NABO’s 
en 168 niet openbare (parti culiere) 
NABO’s. In het programma pakken we 
in ieder geval nog 130 NABO’s (dat zijn 
de openbare en huisaansluiti ngen die 
gerekend worden onder parti culiere 
NABO’s aan. Vanaf 2017 tot op heden zijn 
er al ruim 60 opgeheven. Op het goe-

derennet kennen we in totaal nog 609 
spoorwegovergangen (inclusief toegangen 
tot bedrijven) waarvan er 429 niet acti ef 
beveiligd zijn (NABO’s).

Recidive meldingen zijn er zeker, die analy-
seren we. Daarnaast maken we voor elke 
overweg een risicoprofi el, zodat we op ba-

Over het (versneld) afsluiten van NABO’s   

‘Machinisten kunnen input leveren over de

 gevaarsetting van een spoorwegovergang’



twee jaar duren. Als het besluit is geno-
men tot opheff en van een NABO komt de 
planuitwerking, waarbij we starten met 
grond aankopen, de detailontwerpen van 
de technische oplossing, zoals een nieuwe 
ontsluiti ngsweg, veranderen van infra-
structuur van het spoor, et cetera.  Ook de 
aannemer wordt dan gecontracteerd. Ook 
dit kan één tot twee jaar duren. Als dit al-
les is afgerond kan ‘de schop in de grond’. 

4 Als het aan de VVMC ligt, 
wordt elke NABO zo spoedig 
mogelijk afgesloten. Toch kan 
zij zich voorstellen dat niet 
elke NABO  zomaar opgehe-
ven kan worden, omdat deze 
bijvoorbeeld een maatschappelijke functi e 
hebben. Wat kan ProRail er aan doen om 
deze toch veiliger te maken?

ProRail probeert dan gebiedsgerichte 
oplossingen te zoeken. Gemeenten en 
bewoners zijn hierbij belangrijk. Het 
liefst zien we dat de NABO opgeheven 
wordt, en wordt vervangen door bijvoor-
beeld  een tunnel of een ontsluiti ngs-
route naar de eerstvolgende beveiligde 
overweg. Alleen bij hoge uitzondering 
en wanneer er echt een verbinding in 
stand gehouden moet worden voor alle 
verkeer, wordt de NABO voorzien van 
een beveiligingsinstallati e (AHOB). Liever 
hebben we dat niet, want de beste over-
weg is immers geen overweg! 

5 De in vraag 1 genoemde NABO’s in 
Hooghalen zijn inmiddels afgesloten en 
daar is heel veel druk van vele kanten 
voor nodig geweest. Denk hierbij aan 
het oproepen van vakbonden, om de 
machinisten deze NABO’s met 40 km/
uur te laten naderen. Druk van diverse 
kanten op landelijke en regionale politi ek. 
Wat is er nodig om toch versneld NABO’s 
te kunnen afsluiten? Het kan toch niet zo 
zijn dat er nog meer doden en/of gewon-
den moeten vallen?
Ook ProRail ziet de noodzaak van het 
zo snel mogelijk afsluiten van NABO’s. 

of naar bijvoorbeeld een boer als het 
een parti culiere overgang is waarbij het 
gevaar van deze overwegen nog eens 
vanuit het perspecti ef van de machinist 
benadrukt wordt. Machinisten hebben 
veel experti se en kunnen ons dus veel 
input leveren over de gevaarsetti  ng van 
een spoorwegovergang. Melden is dus 
echt belangrijk. We willen graag weten 
waar zich bijna-incidenten voordoen. 

Deze informati e is voor ons van wezenlijk 
belang, omdat we deze meenemen in 
onze veiligheidsanalyses. Als we het dus 
niet weten omdat het niet gemeld wordt, 
kan dit ook niet meegenomen worden 
bij de keuzes die we maken bij de aanpak 
van overwegen. Verder zou ik graag rich-
ti ng de overheid fi lmpjes laten zien wat 
het met een machinist doet als er iets 
gebeurt in de buurt van een overweg. Dit 
kan een goede ondersteuning zijn bij het 
aangeven van het belang om (versneld) 
een overweg/NABO aan te pakken.

8 Tot slot, wil je zelf nog iets toevoegen 
aan dit interview?

Ik ben er blij mee en vind het waardevol 
om in contact te komen en te blijven 
met machinisten. Zij zijn de ogen die het 
gevaar voor ons kunnen waarnemen 
op overwegen. Daarnaast wil ProRail 
transparant zijn in de aanpak en in welke 
fase het aanpakken van een NABO 
zich bevindt. We zett en elke dag weer 
onze schouders onder het aanpakken 
van NABO’s, doen er alles aan wat we 
kunnen  en proberen bij alle betrokken 
beslissende parti jen de noodzaak tot 
snelle besluitvorming en afsluiten te 
benadrukken!

Het zijn echter wel de gemeenten en/
of overheden die dit besluit moeten 
nemen. Zij zijn het die voor de gekozen 
oplossing ook het geld beschikbaar moe-
ten stellen. Daarnaast zijn we a� ankelijk 
van de medewerking van de betrokken 
(grond-)eigenaren en gebruikers van de 
NABO. Zij moeten immers ook instem-
men met de oplossing.

6 We hebben het gehad over NABO’s op 
de ‘vrije baan’ maar ook op/bij stati ons 
komen we nog steeds NABO’s tegen om 
bijvoorbeeld als reiziger op het perron te 
komen. Machinisten zien vaak reizigers 
nog even snel oversteken als er een 
trein aankomt omdat ze met die trein 
mee willen. Zijn deze NABO’s niet beter 
te beveiligen, bijvoorbeeld met lampen, 
bellen en bomen zodat de veiligheid 
verbetert? Nog beter zou zijn een tunnel 
of een brug om het perron te bereiken. 
Wat doet ProRail hieraan?

Wij herkennen deze problemati ek en 
proberen daar waar mogelijk een tunnel 
of brug, of omleiding aan te leggen. Dit 
is de meest veilige oplossing, zeker nabij 
haltes en stati ons. Uiteraard is de mo-
gelijkheid om dit in te passen a� ankelijk 
van de lokale situati e en hoeveelheid rei-
zigers van- en naar het stati on. Bij weinig 
reizigers zou een AHOB aanleggen een 
oplossing kunnen zijn. Dit heeft  echter 
nooit onze voorkeur.

7 Zie je een (mogelijke) samenwerking 
met de VVMC met betrekking tot de NA-
BO’s en andere (gevaarlijke) overwegen 
en zo ja, hoe zie jij die samenwerking?

Zeker zie ik dit, maar ook met de vervoer-
ders. Samen optrekken richti ng politi ek 

16

‘We willen graag weten waar zich 
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LANDELIJK COÖRDINATOR
Jan de Jonge
06 – 81 51 23 23
jandejonge@vvmc.nl 

ALKMAAR
Ronald Loff eld (Regio Pb’er)
06 – 53 96 89 07
ronaldloff eld@hotmail.com 

Paul Thomas
06 – 23 57 71 73
pthomas76@me.com

AMERSFOORT
Peter Weijgertze
06 – 16 88 05 51
Peter_weijgertze@casema.nl 

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

Rudy van Nieuwamerongen
06 – 83 77 02 53
rudyvna@gmail.com

AMSTERDAM
Marieke van Jacobs
06 – 83 78 20 88
marieke.vanJacobs@ns.nl

Marvin Peiter
06 – 16 88 08 23
Marvin.Peiter@ns.nl

ARNHEM
Vacature

DEN HAAG
Jan Auke van Dijken
06 – 41 23 68 85
Janaukevandijken1982@
hotmail.com 

Vincent Westf a
06 – 57 35 38 92
vincentwestf a@hotmail.com 

Andre Rog
06 – 16 43 14 14
Schol2586@gmail.com

DEN BOSCH
Roel van Dongen
06 – 16 88 90 10
Roel.vandongen@ns.nl

Marti n Claassen
06 – 16 88 56 22
Marti n.claassen@ns.nl 

EINDHOVEN
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
Paul.meijer001@gmail.com

John van Bilsem
06 – 16 88 20 61
john.vanbilsem@ns.nl

GRONINGEN
Hans Schonewille
06 – 16 88 90 84
hanschelsy@gmail.com

Chad Giskes
06 – 16 88 56 36
cgiskes@gmail.com

Linda Pijlman
06 – 16 88 78 54
linda.pijlman@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
Niki Smeets
06 – 16 88 14 51
nawmsmeets@gmail.com

Dennie Willegers
06 – 16 88 95 76
dennie-thalea@hotmail.com

HOOFDDORP
Marjo von Hebel-Kroon
06 – 16 88 44 53
Marjootje66@live.nl

Willem van Koeveringe
06 – 16 88 65 79
wjvkoeveringe@gmail.com

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

Arjan Stoker
06 – 16 88 98 79
arjan.stoker@ns.nl 

Dominic de Vreeze
06 – 36 14 31 80
dominicdevreeze@gmail.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
Michel Lemmens
06 – 16 88 48 05
Michel.lemmens@ns.nl 

Maarten Goumans
06 – 16 88 17 82
maartengoumans@live.nl

NIJMEGEN
Rowena Derkzen-Comans
06 – 16 88 24 52
rowena.comans@ns.nl

Erik Teunissen
06 – 16 88 09 85
erik.teunissen@ns.nl

ROOSENDAAL / BREDA
Henk de Kok
06 – 16 88 91 40
kokje@ziggo.nl

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

Toine Aarts
06 – 16 88 82 96
aartspbvvmc@xs4all.nl

ROTTERDAM
Jelle Nauta
06 – 16 88 08 24
jelle.poc@gmail.com

SCHIPHOL
Wera Bleiksch
06 – 16 88 95 00
w.bleiksch@gmail.com

UTRECHT
Rached de Boom
06 – 16 88 38 35
rached1986@gmail.com 

Erwin Nieuwendijk
06 – 16 88 76 49
erwin.nieuwendijk@ns.nl 

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 Gelti nk (Regio Pb’er)
06 – 16 88 58 30
s.gelti nk@chello.nl 

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

ZWOLLE
Colett e Schipper
06 – 16 88 31 93
Cschipper40@gmail.com 

Herman Broer
06 – 16 88 26 99
herman.broer@ns.nl

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

REGIONAAL VERVOER
Ties Wildeboer
06 – 21 85 76 56
ti eswildeboer@home.nl 

Sietze Kuiper
06 – 29 08 79 03
kuipmolen@ziggo.nl 

REGIONAAL VERVOER 
HEERLEN
Jan Jansen
06 – 44 28 84 03
jansen105@hetnet.nl

REGIONAAL VERVOER 
DORDRECHT
Evelon Bisdom
06 – 14 17 27 37
Evelon.bisdom@gmail.com 

Werner Müller
06 – 31 69 59 91
w.r.muller.91@gmail.com 
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Woordzoeker
A H T U N L A A R T N E C T H C E R T U

L E I T B V V L I S S I N G E N V F A M

K I D R O O N T R O O P T N A S L M L C

M N E E K J I W S R E T N I W E S L M H

A D M C H E V R E M O N T D D T T E E L

A H T H C I R T S A A M E A E T S I R E

R O T T E R D A M C E N T R A A L D E L

O V E M N T D E N H E L D E R O E E B Y

T E L A A R T N E C G A A H N E D N U S

T N A L L O C H E M M V O C H O R C I T

E C N I O O W I N S U M T S E O S E T A

R E D E L F N E L R E E H D M E U N E D

D N G B N S L O N E G N I N O R G T N C

A T R A E R T H U R D E G A R Y P R E E

M R A A V E L L O H C S E L L E P A C N

B A A N R M B B R E U K E L E N K A S T

L A F D A A A O U D E N B O S C H L S R

A L I D F A R O O D E S C H O O L R O U

A J I L K E R K R A D E C E N T R U M M

K D O A M S T E R D A M C E N T R A A L

Alkmaar
Almere buiten
Amersfoort
Amsterdam centraal
Amsterdam sloterdijk
Arnhem
Bafl o
Breda
Breukelen
Chapelle schollevaar
Chevremont
Delft 
Den Haag centraal
Den helder
Didam
Eindhoven centraal
Elst
Groningen
Heerlen
Heilo
Hollandsche rading
Houten

Hurdegaryp
Kerkrade centrum
Landgraaf
Leiden centraal
Lelystad centrum
Lochem
Maastricht
Nuth
Oss
Oudenbosch
Roodeschool
Rott erdam blaak
Rott erdam centraal
Santpoort noord
Soest
Tiel
Utrecht centraal
Utrecht maliebaan
Venlo
Vlissingen
Winsum
Winterswijk

De overgebleven lett ers vormen de 
oplossing. Je kunt de oplossing sturen 
naar secretariaat@vvmc.nl, onder 
vermelding van jouw naam, telefoon-
nummer en standplaats.

Onder de goede inzendingen verloten 
we drie VVV-cadeaubonnen van ti en 
euro.



Terug- of vooruitkijken?
Aan het eind van het jaar kijk je traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. En over het algemeen is dat een mix van 
positieve en negatieve herinneringen. En dan natuurlijk liever wat meer positief dan negatief. Daarnaast kijk je ook 
vooruit. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? 

Famil ie Spoor?
Deze keer is het echt anders dan andere jaren. Terugkijken levert niet zoveel moois en positiefs op. Naast alle ellende 
rondom de coronapandemie zien we veel negatieve ontwikkelingen bij de vervoerders. De woorden flexibiliteit en 
wendbaarheid liggen bij alle vervoerders voor in de mond. Wat dat precies betekent weten we niet, maar we hebben 
natuurlijk wel vermoedens. NS probeerde ons in het pak te naaien met een Pact, maar onze achterban is niet gek en 
stemde massaal tegen het Pact. NS, dat ooit bekend stond als de familie Spoor, is veranderd in een controleapparaat dat 
hun medewerkers op Social Media nauwkeurig in de gaten houdt. We hebben een paar individuele zaken gehad waarbij 
medewerkers, overigens geheel ten onrechte, werden aangesproken op zaken die ze op bijvoorbeeld Facebook hadden 
gezet. Waar bemoeit de werkgever zich mee!? NS is van mening dat je 24 uur per dag NS'er bent, maar dat is natuurlijk 
onzin. Je hebt ook een privéleven en daar gaat NS niet over. Het laat wel zien hoe de NS-organisatie aan het veranderen is. 

Menselijke maat
In een kennismakingsgesprek dat ik recentelijk met Marjan Rintel had naar aanleiding van haar nieuwe functie bij NS als 
president-directeur vroeg ze aan mij of ik nog een goed advies voor haar had. Ik heb toen gezegd dat ze de menselijke 
maat weer terug moet brengen binnen de organisatie. Geen ziekteverzuimgesprekken waarin je wordt geconfronteerd 
met het aantal ziekmeldingen vanaf je datum indiensttreding, maar positieve aandacht voor de medewerkers. Dan zijn 
de medewerkers ook bereid om een stapje harder te lopen om weer opnieuw die fantastische klanttevredenheidscijfers 
te halen. Of dat überhaupt nog mogelijk is, is zeer de vraag. Het Pact is dan weliswaar niet ondertekend door de 
vakbonden en de COR, maar NS gaat snoeihard door. Inmiddels ligt er een adviesaanvraag S&S waarin de service naar 
de reiziger uitgekleed wordt. Boventalligheid dreigt voor een groot aantal medewerkers. Een regelrecht drama voor 
de medewerkers van S&S. Met deze adviesaanvraag wordt de rekening bij de werkvloer neergelegd. Bij een andere 
adviesaanvraag (adviesaanvraag Data, Innovatie & Analyse) verandert er inhoudelijk niets in het werk van de mensen 
en is er in de nieuwe organisatie zelfs sprake van 8 nieuwe managementfuncties in plaats van 7 managementfuncties. 
Daarnaast is er ook nog eens sprake van een nieuwe van buitenaf aangetrokken COO. Dit geheel tegen het advies in van 
de COR. De managementlagen worden uitgebreid en de rekening ligt bij de werkvloer. Hoe gek wil je het hebben? 

Kop der veur!
Dus, terugkijken geeft geen vrolijk beeld en vooruitkijken ook niet echt. Het spijt me zeer om dit zo te moeten 
opschrijven, maar als nuchtere Groninger hecht ik eraan de dingen op te schrijven zoals ze zijn. Het wordt niet 
gemakkelijk de komende tijd, maar vanuit de vakbond zullen we blijven knokken voor jullie. Daar kunnen jullie op 
rekenen! Ik wens jullie ondanks alles fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Geef elkaar een extra knuffel en houd 
de moed erin. Samen met onze leden knokken we ons door de komende tijd heen. Of zoals ze bij ons in Groningen 
zeggen: kop der veur!

W!M
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