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De vergeten sector

         olitiek Den Haag heeft vaak de term cruciale beroepen in de mond genomen. Als men daar 
         over sprak, ging het veelal over het personeel in de zorg, het onderwijs of in de opvang. Te-
recht natuurlijk, maar de beroepsgroep die steevast niet werd én wordt genoemd is het personeel 
werkzaam in de openbaar vervoerssector. Deze groep is uitzonderlijk belangrijk, omdat zij ervoor 
moeten zorgen dat mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale functies op hun werk kunnen 
komen. Niet alleen Den Haag heeft zich daar nooit over uitgesproken, ook de werkgevers in de 
sector doen dat niet. Niet tijdens de coronaperiode en ook nu nog niet. Wat er wel altijd geroepen 
wordt, is dat de treinen moeten blijven rijden.

De nood is hoog
Op dit moment is er sprake van een ander fenomeen en wel de krapte op de arbeidsmarkt en dat 
leidt ertoe dat steeds meer bedrijven te maken hebben met een personeelstekort. Ook de spoor-
vervoerders. De duurbetaalde heren en dames hebben dat kennelijk niet zien aankomen. Maar ook 
nu moeten de treinen blijven rijden, om de economie draaiende te houden. Of er nu krapte op de 
arbeidsmarkt is of niet. Dienstregelingen worden afgeschaald, omdat er een tekort aan personeel 
is die de treinen kunnen rijden, bijsturen en veilig houden. Er is sprake van een gigantisch hoog 
ziekteverzuim, medewerkers verlaten het bedrijf en er is weinig animo van buiten om in deze sector 
te willen werken. De nood is echt hoog…

Sneller resultaat?
Maar, valt het werk van mensen bij spoorbedrijven dan niet onder cruciale functies? Dat merkten
we in ieder geval niet tijdens de eerste ronde van de cao-onderhandelingen bij NS. De eerste 

overleggen draaiden op niets uit. Stoïcijns werd er gere-
ageerd op onze voorstellen. De roep om het bedrijf weer 
aantrekkelijk te maken voor instroom, maar ook voor de 
zittende medewerkers leverde geen concrete voorstellen 
tot verbeteringen op. Spoorstakingen waren nodig om NS 
opnieuw tot onderhandelen te dwingen. Inmiddels ligt er 
een zeer moeizaam tot stand gekomen onderhandelings-
akkoord. Momenteel loopt er een cao-traject bij de multi-
modale sector. Ik ben zeer benieuwd naar hoe dat proces 
verder zal verlopen. Ik hoop dat we daar uiteindelijk gaan 
merken dat de werkgevers er alles aan willen doen om 
mensen aan te trekken en ook de huidige werknemers 
willen behouden, door goede cao-afspraken te maken, 
want uiteindelijk moeten de treinen blijven rijden… Vallen 
de medewerkers bij de spoorbedrijven dan toch onder de 
cruciale functies? Het is aan Den Haag en de werkgevers 
om daar toch eens goed over na te denken.

Rob de Groot | Voorzitter VVMC

Zo noem ik het maar. Je zult je misschien afvragen waarom? Al vanaf de coronaperiode is 
er sprake van een hoge werkdruk bij het personeel dat zich bezig houdt met het rijden van 
treinen. Tijdens deze periode moesten treinen blijven rijden in verband met het vervoeren 
van mensen, werkzaam in cruciale beroepen en vitale functies.
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met én voor elkaar!

De ambities van NS.
     vertrekken of verkassen?

                artikel

Elk jaar weer wordt bij de beoordeling van NS-personeel gevraagd of er nog ambities 
zijn en wat het bedrijf daarin kan betekenen. Dat is natuurlijk in basis een nobel stre-
ven. Als je meer in je mars hebt en je kunt je verder ontwikkelen, dan is het mooi als 
je daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. Het komt alleen in een vreemd daglicht 
te staan als je als bedrijf jezelf daarmee benadeelt. En dan gaat het niet om het geld 
dat het kost om iemand te ondersteunen. Dan gaat het over de doorgeslagen ‘jobhob-
carrousel’, die met name in de Laan van Puntenburg en aanverwante kantoren op vol 
tempo blijft doordraaien.

Vóór de verzelfstandiging van NS werd er ook al geluisterd naar ambities van het personeel. 
Je begon  laag op alle regionen en op basis van vakmanschap, kennis en kunde kon je be-
hoorlijk doorgroeien. Ook in de toenmalige 4 HGB’s (de directiekantoren van NS) ging die 
doorgroei voort. Een groot verschil daarbij was dat er kennis en kunde was én bleef over hoe 
het bedrijf werkt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er was een groot collec-
tief geheugen waardoor fouten uit het verleden, mislukte projecten en falende proeven niet 
opnieuw op tafel kwamen.

Hoe werkt dat nu?
Zoals in bijna de hele maatschappij wordt er anno 2022 vooral naar diploma’s en papieren 
gekeken. Wie een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond is al bijna bij voorkeur ge-
schikt, ook al betreft het een bachelor klassieke kunstgeschiedenis of een doctorandus as-
tronomie. We zien young talents instromen die nauwelijks droog zijn achter de oren en soms 
nog niet eens een jaar voor hun sollicitatie met hun jaargenoten brallend in het nachtnet de 
HC het leven zuur maakten. Met hun doctoraal astronomie kunnen ze leuk sterrenkijken, 
maar weten niets van het spoor, de techniek, de logistiek. Wanneer ze een bepaald aspect 
nét onder de knie beginnen te krijgen – meestal is dat na een jaar of 5 - vertrekken ze naar 
een andere functie. Toe aan een nieuwe uitdaging.

Opnieuw op tafel
Men heeft in die jaren door schade en schande een aantal zaken opgestoken, en de schade 
blijft liggen voor het volgende ‘jonge talent’. In de volgende functie begint het spelletje op-
nieuw. Ergo: de jobhoppers binnen dit bedrijf leuken hun CV op met hulp, steun en aanmoedi-
ging van het bedrijf, terwijl het bedrijf er alleen maar schade door ondervindt.
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 ‘er is geen collectief geheugen 
           meer te bekennen’

Zaken die aantoonbaar niet bleken te werken komen gewoon als nieuw idee op tafel en 
worden opnieuw beproefd. Er is geen collectief geheugen meer te bekennen, zodat men 
gewoon dik investeert in zaken waarvan je bij voorbaat al weet dat dit veel geld gaat 
kosten, maar niet veel zal opleveren.

Buitenboordmotor
We vielen onlangs helemaal van onze stoel toen we hoorden over het project buiten-
boordmotor. Een project om collega’s te begeleiden naar een baan in een andere sector. 
Naar buiten dus. Dit betekent dat in de krappe arbeidsmarkt, waarin naar het zich laat 
aanzien ook een enorm tekort aan V&S medewerkers, HC’s en machinisten ontstaat, 
NS mensen aanmoedigt om vooral ergens anders te gaan werken. (“Heb je wel eens 
gedacht aan onderwijs, zorg, IT of techniek”…..”In veel sectoren is krapte op de arbeids-
markt….”). 



  

met én voor elkaar!

               artikel

In een arbeidsintensief bedrijf als NS wordt personeel vaak gezien als de grootste kos-
tenpost, maar vergeet men dat ditzelfde personeel, met al haar kennis, kunde, ervaring 
en vakmanschap juist haar grootste kapitaal is. Nu er krapte is op de arbeidsmarkt, en 
alle kennis en ervaring weglekt, zou men de medewerkers juist moeten koesteren en 
koste wat kost binnenboord moeten houden. 

Dat koesteren, dat zou ook heel erg kunnen helpen het enorme ziekteverzuim aan te 
pakken. Geen mooie woorden, maar daden. Meer ruimte voor de balans tussen werk en 
privé voor het roostergebonden personeel, minder werkdruk voor de dienstindeler, meer 
tijd en ruimte voor de TM om zich te richten op zijn team. En als het kan ook eens wat 
doen aan die achterlijke extreme diensten. Want wie haalt het in zijn hoofd om iemand 
om 4.00 uur ’s morgens te laten beginnen? Het is niet vreemd dat veel nieuwe machinis-
ten en HC’s na soms een jaar alweer de biezen pakken.

Als NS écht ambities heeft met dit bedrijf, dient men zelf in te zetten op het mensen bin-
nenboord houden. En te kijken naar kennis, kunde, ervaring en vakmanschap. En dát ten 
volle te benutten, in plaats van mensen aan te moedigen te vertrekken of te verkassen.

 ‘men vergeet dat het personeel 
     het grootste kapitaal is’

lees hier 

meer over dit 

monument

https://rijksmonumenten.nl/monument/512714/goederenloods-van-station-soest/soest/
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Het markante gebouw van station Soest is gebouwd in 1897. De aangebouwde goe-
derenloods stamt uit 1922. Deze gebouwen zijn aangemerkt als Rijksmonument. 
Ze zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde en zijn een 
herkenbaar voorbeeld van een stationsgebouw met neo-renaissancekenmerken. 
Het station is onderdeel van het oeuvre van architect J.F. Klinkhamer. Het pand is 
ook van cultuurhistorische waarde in de ontwikkelingsgeschiedenis van Soest en de 
spoorlijn Den Dolder - Baarn en is één van de ‘kleinste’ stations van ons land.

het stationhet station

lees hier 

meer over dit 

monument

https://rijksmonumenten.nl/monument/512714/goederenloods-van-station-soest/soest/
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 Tijd voor een 
landelijke V&S afdeling

binnen de VVMC

    achtergrond

De VVMC is dé toonaangevende categorale vakbond in de spoorsector. We staan naast je op 
de werkvloer en achter je bij conflicten. Met én voor elkaar. De VVMC is natuurlijk meer dan 
alleen een stem in de cao-onderhandelingen; de vakbond is immers groot geworden door 
allerlei nieuwe disciplines binnen het spoor op te nemen in onze gelederen. De VVMC heeft 
laten zien dat met veiligheid in al zijn aspecten op en rondom het spoor niet gespeeld mag 
worden.

Met regelmaat nodigt het Hoofdbestuur kaderleden uit om de lokale perikelen te bespreken. 
En dat is precies waar de schoen knelt. We zijn als V&S een landelijke organisatie geworden 
en hebben van elkaars uitdagingen soms geen weet. Nu we als V&S en LIST zijn opgegaan 
in de afdeling Sociale Veiligheid is het tijd om ook een eigen afdeling op te zetten binnen de 
VVMC.

Eigen afdeling
Het overleg van de VVMC op de standplaatsen is waarschijnlijk grotendeels gevuld met 
rijdend personeel en hun inbreng. Nu willen we hierin verandering brengen door een afde-
ling voor V&S op te zetten. Onze doelen en werkzaamheden zijn in de loop der jaren steeds 
verder geprofessionaliseerd. Inhoudelijk zijn ze veel anders dan bij het rijdend personeel. 
Nu we vallen onder Sociale Veiligheid is het een perfect moment om binnen de VVMC een 
eigen afdeling op te richten, met de nodige voorzieningen en vergaderingen die gaan over de 
samenwerking en afspraken tussen alle onderdelen binnen Sociale Veiligheid.

Op sommige standplaatsen is er al nauw contact tussen vakbondsleden vanuit Sociale Vei-
ligheid en Rob en Wim (vakbondsbestuurders). Uit deze gesprekken merken we dat er vaak 
instinctief - door lokale verschillen - anders gereageerd wordt op veranderingen die onze 
werkzaamheden of aansturing raken. Maar hoe gaan we dit opzetten? Van oudsher zijn we 
voorstander van een goed overleg.



  

Platform
Ons idee is om in eerste instantie een kleine landelijke afdeling op te zetten, met collega’s 
vanuit het hele land. Zodat alle windstreken vertegenwoordigd zijn. Zodat de problematiek, 
maar ook tips van collega’s van V&S kunnen worden gedeeld. Ook willen we de deur openen 
om onze planners, centralisten en alle gelieerde collega’s binnen het onderdeel Sociale Vei-
ligheid een stem te geven binnen de VVMC. We moeten een platform worden waar je uitein-
delijk kunt praten en debatteren met je collega’s vanuit alle hoeken van de afdeling Sociale 
Veiligheid. Zo kunnen de gekozen leden van de bond ook de koers uitzetten in hun OC of OR. 
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, stel je vraag dan aan: 
secretariaat@vvmc.nl.
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Cao-onderhandelingen.multimodaalmultimodaal

                   cao

De cao-onderhandelingen met NS 
hebben geleid tot een onderhande-
lingsakkoord. Dit onderhandelings-
akkoord is tevens een graadmeter 
voor de komende onderhandelingen 
bij andere vervoerders. De VVMC 
staat niet stil, want wederom moet er 
onderhandeld worden voor een goe-
de cao. Dit keer voor Multimodaal. In 
de cao-commissie van MUMO zitten: 
Wilko Koops, Armina van Genderen en 
natuurlijk Wim Eilert. We wensen hen 
vruchtbare onderhandelingsrondes.

met én voor elkaar!

http://www.vvmc.nl


Vanuit het bestuur.

Ereleden
Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft René van den Oetelaar zich niet meer kan-
didaat gesteld voor een functie in het Hoofdbestuur van de VVMC. René heeft zich vanaf 
2000/2001 zeer verdienstelijk gemaakt voor de VVMC. In die periode heeft hij ruim veertien 
jaar als secretaris deel uitgemaakt van het Hoofdbestuur. In die functie was hij een steunpi-
laar voor zijn mede-Hoofdbestuursleden. Zijn onbaatzuchtige houding en zijn gedrevenheid 
binnen de VVMC in het algemeen en het Hoofdbestuur in het bijzonder, kunnen dienen als 
voorbeeld voor iedere VVMC’er. We zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn niet aflatende 
inzet! Vanwege zijn bijzondere verdiensten is René voorgedragen als erelid van de VVMC 
en door de ledenvergadering als zodanig benoemd.

Contributieverhoging
Op de algemene ledenvergadering van 15 
mei 2019 is besloten de contributie jaarlijks 
te indexeren op basis van de consumen-
tenprijsindex (CPI) en af te ronden naar de 
naastliggende kwart euro. 

De contributie voor 2023 is na de afgespro-
ken indexatie vastgesteld op € 13,75 per 
maand, oftewel € 165,- per jaar. Per saldo 
is dit een contributieverhoging van € 3,- per 
jaar. De contributie voor gepensioneerden 
en leden die een gereduceerd tarief betalen, 
blijft ongewijzigd (€ 4,- per maand).

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats 
op 12 mei 2023. De locatie is het Van der 
Valk Hotel te Breukelen. De inloop is om 
13.30 uur en de aanvang is om 14.00 uur. De 
agenda volgt nog en zal uiterlijk 6 weken van 
tevoren worden toegestuurd per e-mail.

Groei VVMC
In ons jubileumjaar (2021) hebben we in de 
Trekhaak van december gemeld af te steve-
nen op het magische aantal van 5000 leden. 
We groeien nog steeds en zijn inmiddels de 
5000 leden ruim gepasseerd. We bedanken 
iedereen die heeft meegewerkt om deze 
groei te realiseren en bedanken de nieuwe 
leden voor het in de VVMC gestelde vertrou-
wen. We zijn een vakbond van de werkvloer;
Met én voor elkaar!
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René van den Oetelaar bijna met pensioen

Ruim 14 jaar was René van den Oetelaar de stille kracht van het Hoofdbestuur 
van de VVMC. Als je René belde, was zijn reactie standaard: ‘effe kijken’. Ver-
volgens ging hij meteen aan de slag. Niet veel later zat er iets in je mailbox of 
kreeg je een belletje met als antwoord: ‘Het is geregeld, kijk maar even’. 

Sinds juni 2022 zit René officieel niet meer in het Hoofdbestuur van de 
VVMC. Hij wil zich langzaam voorbereiden op zijn pensioen en wil plaats 
maken voor nieuwe talenten binnen het Hoofdbestuur. Dat wil niet zeggen 
dat René niets meer doet voor de VVMC; ondanks dat hij het wat rustiger aan 
wil doen en zich wil voorbereiden op zijn pensioen is hij nog actief binnen de 
cao-commissie en was hij ook actief tijdens de afgelopen stakingen.

Afscheid van een 
 duizendpoot.

        afscheid



  

Wat ga je het meest missen? 
Sowieso de collega’s uit het Hoofdbestuur & het bestuur van de SOVV, waar ik vele jaren mee 
heb samengewerkt. De VVMC is een mooie (categorale) vakbond, die bestuurd wordt door 
vrijwilligers. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ik heb me in totaal 22 jaar lang ingezet als kader-
lid, 15 jaar als secretaris van de afdeling, 8 jaar in de medezeggenschap (waarvan de laatste 
3,5 jaar als secretaris) en 14 jaar secretaris hoofdbestuur. Ik heb het met plezier gedaan. En 
ja, dat ga je missen…

Wat is je mooiste herinnering bij VVMC?
Dat zijn er meerdere, maar het 40- en 50-jarig jubileum zijn natuurlijk hele mooie hoogtepunten.

Heb je nog mooie plannen voor na je pensionering? 
Dat pensioen komt heel snel om de hoek kijken, namelijk op 1 december 2022. Het zal even 
wennen zijn, maar ik heb diverse hobby’s waar ik dan meer tijd voor heb. 

Eén ding kunnen we wel zeggen; we gaan je 1000% inzet en je bereidheid mensen te helpen 
enorm missen. Geniet (zo lang mogelijk en in goede gezondheid) van je welverdiende pensioen.
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Zwanger. 

Zwangerschapsaankondiging         
Officieel hoef je pas drie weken voor je met 
zwangerschapsverlof gaat aan te geven dat 
je zwanger bent, in de praktijk is het natuur-
lijk wenselijk dit eerder aan te geven. Zeker 
in de rijdende dienst is het raadzaam dit op 
tijd aan te geven bij jouw leidinggevende in 
verband met bijvoorbeeld aangepaste werk-
zaamheden, vermoeidheid en misselijkheid. 
Vergeet ook als partner niet om dit nieuws te 
delen met je werkgever!

Zwanger en werken in de rijdende dienst
Tijdens je zwangerschap en tot 6 maanden 
na de bevalling heb je als zwangere recht op 
aangepaste werktijden en ben je niet ver-
plicht tot het verrichten van nachtdiensten. 
Tijdens je zwangerschap heb je recht op 
diensten die niet voor 7.00 uur beginnen en 
niet na 21.00 uur eindigen. Als je gezondheid 
het toelaat ben je niet verplicht hier gebruik 
van te maken en kun je ervoor kiezen om niet 
voor 6.00 uur te beginnen en niet na 00.00 
uur te eindigen. Daarnaast heb je recht op 
extra rust tijdens je dienst (tot een maximum 
van 1/8e van de diensttijd), vrijstelling van 
overwerken, vrijstelling van gevaarlijk werk 
en vrijstelling van zware fysieke arbeid. Van-
af 20 weken zwangerschap wordt ervan 

uitgegaan dat werkzaamheden als conduc-
teur, steward of machinist niet wenselijk 
meer is en kun je vervangende werkzaam-
heden gaan verrichten. Mocht het voor jou 
al eerder niet meer mogelijk zijn je eigen 
werkzaamheden uit te voeren, ga hier dan 
over in gesprek met je leidinggevende. BIJ 
MUMO is artikel 62 van toepassing. Als je 
tijdens werktijd medische afspraken bij de 
verloskundige of onderzoek in het ziekenhuis 
hebt, is de werkgever verplicht je hiervoor vrij 
te maken. Dit geldt ook als je wilt deelnemen 
aan ‘Centering Pregnancy’.

Zwangerschapsverlof
Je hebt recht op 16 weken volledig betaald 
verlof waarvan 4 tot 6 weken zwanger-
schapsverlof en 10 tot 12 weken beval-
lingsverlof. Bij een meerling heb je recht 
op 20 weken betaald verlof en begint het 
zwangerschapsverlof tussen de 8 en de 
10 weken vóór de uitgerekende datum. Na 
de bevalling heb je ten alle tijden recht op 
10 weken bevallingsverlof. Heb je 6 weken 
zwangerschapsverlof opgenomen en komt je 
kindje later dan de uitgerekende datum? Dan 
gaan de 10 weken bevallingsverlof pas in op 
de dag van de werkelijke geboorte. Wordt 
je kindje eerder geboren? Dan blijf je recht 
hebben op 10 weken bevallingsverlof vanaf 
de uitgerekende datum.

            JOR

met én voor elkaar!

Hoera! Jullie verwachten een kindje! Maar wat nu? Moet je met je zwangere buik 
eigenlijk nog kaartjes controleren? Klim je de trein nog in en uit tijdens je RET-
dienst? Hoe zit dat eigenlijk met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof? 
En welke rechten heb je als partner? We zetten ze voor je op een rijtje.

meer weten? 

en rijdende dienst...

https://www.vvmc.nl/alles-over-de-jongeren-organisatie-railvervoer
http://www.vvmc.nl


  

Kolven in de rijdende dienst
Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heb je recht om te 
kolven of borstvoeding te geven tijdens werktijd. De werkgever is ver-
plicht hiervoor een geschikte (kolf)ruimte beschikbaar te stellen. In de 
praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk tijdens de rijdende dienst en kun je 
dus vervangende werkzaamheden doen. De kolf- of borstvoedingstij-
den vinden in overleg plaats en mogen maximaal 1/4e van je diensttijd 
in beslag nemen. Let op! Deze tijden moeten worden doorbetaald en 
gelden niet als pauze.

Als partner
Tijdens die laatste spannende weken voor de bevalling wil je als part-
ner natuurlijk niet te ver weg van huis zijn. Op sommige standplaatsen 
zijn daarvoor de zogenaamde ‘ooievaarsdiensten’ beschikbaar. Dit is 
echter niet vastgelegd in de wet of de CAO. Overleg hierover met je 
leidinggevende. Je hebt recht op één week van het aantal contracturen 
in volledig betaald geboorteverlof (kraamverlof). Deze dien je op te 
nemen in de eerste 4 weken na de geboorte van je kindje. Dit mag je 
aaneengesloten doen, maar mag je ook gespreid opnemen. Daarnaast 
heb je ook recht op aanvullend geboorteverlof (wiegverlof) van maxi-
maal 5 keer je contracturen. Deze dien je op te nemen in het eerste half 
jaar na de geboorte van je kindje. Wederom heb je zelf de keuze of je 
dit aaneengesloten of gespreid wilt opnemen. Voor het aanvullende ge-
boorteverlof geldt dat de overheid 70% van je loon vergoedt. Daarnaast 
vult NS het salaris van hun medewerkers aan tot 100% (incl. derving 
SAV). MUMO doet dit niet.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof
Bij adoptie of pleegzorg hebben de ouders recht op 6 aaneengesloten 
weken betaald verlof. Deze mag je opnemen vanaf 4 weken voordat het 
adoptie- of pleegkindje komt en tot 22 weken daarna. Dit geef je mini-
maal 3 weken voordat het verlof ingaat bij je werkgever aan. Gespreid 
opnemen is hierbij ook toegestaan.

Ouderschapsverlof
Als ouder heb je recht op 26 weken, op basis van je contracturen, 
onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is flexibel op te nemen in de 
eerste 8 levensjaren van je kind. Sinds 2 augustus dit jaar heeft de 
overheid deze regeling uitgebreid. Je krijgt voor de eerste 9 weken een 
vergoeding van 70% van je loon. Voorwaarde hiervoor is dat je deze 9 
weken, aaneengesloten of gespreid, opneemt in het eerste levensjaar. 
Ouderschapsverlof dien je minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk 
in bij je leidinggevende. Alle ouders kunnen gebruik maken van deze 
regeling.

Ben je in conflict met je leidinggevende? Neem contact op met je lokale VVMC-be-
langenbehartiger om je bij te staan. Loop je als kersverse ouder tegen structurele 
problemen binnen jouw organisatie of op jouw standplaats aan? Laat het ons weten 
via jor@vvmc.nl! P.S.: Twee van onze kaderleden zijn recent ouder geworden! Tanja 
werd op 17 mei jl. moeder van Hayley en Julian werd op 25 juli jl. vader van Luna.
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met én voor elkaar!

     Zó belangrijk is     
     zichtbaarheid.

van medewerkers T&S en V&S

                artikel

Een uurtje pauze op een groot station in Nederland. Een waterig zonnetje prikt in mijn 
ogen op deze benauwde dag, als ik samen met een collega aan de voorzijde van het 
station sta. Buiten is het druk met toeristen en veel mensen die naar een grote festivi-
teit gaan. We praten wat over classic cars wanneer er plotseling een totaal overstuur 
huilende jonge vrouw het station uitkomt, begeleid door een servicemedewerker van 
NS. Ze komen op ons af en de servicemedewerker, die is ingehuurd om informatie bij 
de poortjes te verstrekken, vraagt of er politie aanwezig is op het station.

Een korte briefing leert me dat een man (met een vrij duidelijk signalement) zojuist op klaar-
lichte Dag, in een tunnel vol reizigers, deze vrouw heeft lastiggevallen. Via de portofoon roept 
mijn collega Veiligheid & Service (V&S) op, die heel snel bij ons ter plaatse zijn. Een collega 
van V&S zegt tegen de jonge vrouw: ‘Wat ik nu ga vragen is heel belangrijk: wil je aangifte 
doen?’. De jonge vrouw, die huilend haar partner aan de telefoon heeft, denkt even na en 
zegt: ‘ja’.

Rug tegen de muur
De servicemedewerker geeft aan dat ze de bewuste man ook gezien heeft en samen met 
mijn collega en V&S gaan zij het station in om hem te zoeken, terwijl ik me ontferm over de 
jonge vrouw. De vrouw vertelt me wat er allemaal gebeurd is en hoe ze uiteindelijk met ‘de 
rug tegen de muur’ weg dook om aan die man te ontkomen. Tijdens ons gesprek zijn er ook 
momenten van stiltes, waarbij ik haar vraag goed op haar ademhaling te letten, omdat die 
steeds korter lijkt te worden. Ook stel ik haar gerust, dat ik het heel stoer vind dat ze heeft 
doorgepakt. Ze zal haar nare ervaring straks heel gedetailleerd op papier moeten gaan zetten 
en ik weet dat zoiets niet eenvoudig is. Ondertussen kijk ik of er mensen, die het station ver-
laten, voldoen aan het signalement dat ze me gegeven heeft, wanneer een medewerker van 
V&S naar buiten komt. ‘We hebben hem staande gehouden’.
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Opluchting bij mij en ik denk ook wel bij de vrouw die over de mensen-
massa heen haar partner probeert te spotten. Ze heeft hem aan haar tele-
foon, maar ze zien elkaar niet. Ik pak mijn veiligheidsvestje uit mijn tas en 
zwaai daarmee, terwijl ik de vrouw hoor zeggen: ‘Ik sta naast die man
die met het gele vestje zwaait.’ Hij ziet haar en snelt op haar af terwijl de 
vrouw, weer in tranen, haar partner om zijn nek vliegt. 

Geborgenheid
De partner is er om de vrouw straks bij te staan; ze zal zijn steun hard 
nodig hebben. De geborgenheid en veiligheid, nu hij zijn armen om haar 
heen heeft geslagen en haar troostend tegen zich aan drukt, dat voelt bij 
mij goed. Zo hoort een partner te handelen. De partner komt naar ons toe 
en geeft ons een hand en bedankt ons. Hij wordt bijgepraat over wat er 
is gebeurd en wat de volgende stappen zijn. Nu is het voor mij de tijd dat 
ik het toneel bescheiden ga verlaten; de vrouw is in goede handen en ik 
wens de vrouw en haar partner sterkte toe en ik begeef me naar de lift. 
In de stilte van de lift denk ik terug aan het hele gebeuren. Ik denk terug 
aan het perfect handelen van de servicemedewerker, ik denk terug aan 
de snelle actie van V&S, aan de kalmte van haar partner en aan de ‘panie-
kreactie vluchten’ van de vrouw. In een panieksituatie kan een mens ook 
‘bevriezen’ of ‘vechten’ en God weet wat er dan allemaal gebeurd zou zijn.

Herkenbare NS-medewerker
Ook ben ik me bewuster meer zorgen gaan maken om de bezuinigings-
maatregelen. Nu was er een veilige haven om naar te vluchten, een 
herkenbare NS-medewerker. Ik moet er niet aan denken hoe zo’n vrouw 
helemaal in paniek op zoek moet naar hulp die er niet meer is. Ik hoop dat 
de beleidsmakers beseffen dat het ook hun vrouw of kind had kunnen zijn 
en dat geld en winst niet zaligmakend zijn.



  

Sinds een jaar of drie is André persoonlijk belangenbehartiger voor de VVVMC. 
‘De afdelingsvoorzitter zag in mij een goede pb’er. Ik had zelf eigenlijk nog wel 
wat twijfel, hoor’. Deze twijfels vergingen snel. ‘Ik kreeg goede begeleiding van de 
voorzitter en van de pb’ers Jan en Vincent. Ik kon altijd voor raad en daad bij hen 
terecht. Dat was in het begin ook wel nodig, want je begint toch blanco. Het is wat 
dat betreft een ervaringsvak. Maar je pikt het snel op, hoor. Daarbij krijg je altijd 
steun van Jan de Jonge (landelijk coördinator PB-zaken van de VVMC). In het 
begin deed ik de relatief gemakkelijke zaken. Mijn collega pb’ers hielden me een 
beetje uit de wind, zodat ik kon groeien in mijn rol als belangenbehartiger.’

In de rats
‘Of het veel tijd kost?’ André mompelt en schudt zijn hoofd. ‘Tuurlijk kost het tijd, 
maar het is vooral een kwestie van goed plannen voor mezelf. Zo zorg ik ervoor 
dat ik mijn gesprekken altijd plan voor mijn dienst (André draait louter late dien-
sten, red.), en op deze wijze valt dat wel mee. Duurt vaak een uurtje. Nog even 
praten met mijn cliënt, het gesprek zelf, en dan nog even napraten’.

Voor me staat André Rog, machinist in Den Haag, Scheveninger pur 
sang en pb’er voor de VVVMC. Hij straalt. Zojuist een gesprek ge-
had met een teammanager over een zaak waarbij een VVMC-lid
betrokken was. ‘Ik heb even met deze teammanager gesproken en 
alles is nu helder. Voor hem én voor de betreffende hc’. Hij depo-
neert zijn aantekeningenboekje in zijn rugtas en vervolgt: ‘Soms is 
het gewoon een kwestie van miscommunicatie tussen beide par-
tijen. Zitten ze niet helemaal op dezelfde lijn. Dat kan een aantal 
oorzaken hebben, soms zit er een stuk emotie bij, of iets dergelijks.’ 
Hij knikt. ‘Afijn, opgelost’.

               artikel

met én voor elkaar!

PB’er.
volwaardig gesprekspartnervolwaardig gesprekspartner



  

André ervaart het niet als een aanslag op 
zijn vrije tijd, mede omdat het “gewoon leuk 
is om te doen”. Op de vraag wat het pb’er-
schap zo leuk maakt, is het antwoord helder: 
“de waardering die je krijgt van je collega’s. 
Mensen zitten toch in de rats, en jij kunt ze 
helpen. Dáár doe je het voor!’.

Toch zijn er ook momenten waar André het 
moeilijk mee had. ‘Ja, dat waren de exit-ge-
sprekken met hc’s die hun boa niet hadden 
gehaald. Dan sta je ze bij als zijnde proces-
bewaker. Dat heeft onze werkgever niet altijd 
netjes gedaan. Daarbij komt dat je 20, 30 
jaar met hen treinen hebt gereden en ze weg 
moeten omdat ze bij hun combi-bon examen 
een “k” hadden ingevuld terwijl het een “s” 
moest zijn, of andersom. Dat is wrang, dat 
doet wel iets met je. Maar nogmaals, je staat 
ze bij en dat wordt enorm gewaardeerd.’ 

Enkele keren per jaar neemt André deel aan 
het lokale vakbondsoverleg. Dit overleg, 
waarbij de MSO aanwezig is, ervaart André 
als prettig. ‘Hier bespreken we bepaalde 
zaken, bepaalde trends die we zien. We 
krijgen altijd antwoord op onze vragen; soms 
ter plekke of soms per e-mail. Het zou wat 
vaker mogen, eens per maand ofzo, maar het 
is qua informatie erg waardevol. Van beide 
kanten overigens. De MSO is altijd benieuwd 
naar waar wij tegen aan lopen.’
 
Volwaardig gesprekspartner
Sowieso is het contact met het management 
goed. ‘Teammanagers zien en beschouwen 
je als een volwaardig gesprekspartner en 
niet zelden vinden ze het zelfs prettig als je
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erbij aan tafel zit. Als je gezamenlijke afspra-
ken maakt, dan is het fijn wanneer er een on-
afhankelijk iemand bij zit die kan aangeven 
of deze afspraken reëel zijn, cao-technisch 
gezien kloppen en dergelijke. En ja, soms 
moet je een leidinggevende even corrige-
ren. Dat hoort erbij. Dat is meestal ook geen 
probleem.’

Ondertussen gaat de telefoon van André 
over; een belletje van een collega over ouder-
schapsverlof. ‘De eerste maand moest ik dat 
opzoeken, nu ken ik de regels uit mijn hoofd. 
Kan ze zo opdreunen. Het geeft een goed ge-
voel als je iemand direct kan helpen met een 
vraag’. Tevreden hangt André de telefoon op. 
‘Ik pak nu m’n fietsje om naar huis te gaan. 
Wist je dat de personeelsfietsenstalling van 
Den Haag gebouwd is op het oude perron 
van het lijntje naar Scheveningen?’ Zo besluit 
de trotse Scheveninger: ‘Eigenlijk ben ik al 
thuis!’.

Ook PB’er 

worden? 

Klik hier!

André Rog, machinist en PB’er

mailto:secretariaat%40vvmc.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20PB%27er%20worden.%20Neem%20contact%20met%20mij%20op.


  

met én voor elkaar!

Het OV-personeel
staakt!

 ingezonden

Allemaal reacties van mensen die waarschijnlijk totaal geen respect hebben voor 
het werk dat het OV-personeel doet. Het personeel dat zeven dagen in de week van 
’s morgensvroeg tot ’s avonds laat klaarstaat om ook díe mensen van A naar B te 
vervoeren. En ja, daar heeft dit personeel zelf voor gekozen, toen ze solliciteerden 
naar een baan bij het OV. Vergeet niet dat OV-medewerkers ook gewoon mensen zijn. 
Mensen met een sociaal leven en mensen met een gezin. We zijn geen machines!
 
Duizenden openstaande vacatures
We staakten niet alleen voor een beter loon, maar ook voor betere arbeidsomstan-
digheden. Het personeelsbestand is door bezuinigingen en vergrijzing zo uitgedund 
dat er op dit moment duizenden vacatures openstaan, die maar mondjesmaat inge-
vuld worden. Tel daarbij op het ziekteverzuim dat op sommige locaties in het land 
op maar liefst 25% ligt. Het resultaat is dat dit opgevangen moet worden door het 
actieve personeel, dat op haar beurt ook weer overwerkt raakt en daardoor uitvalt. 
Dit personeel wil ook wel eens een dagje verlof. Zelfs als je dit maanden van
tevoren aanvraagt is het antwoord regelmatig nee. Gebrek aan personeel. Vakan-
ties? Mensen met schoolgaande kinderen krijgen (logischerwijs) voorrang bij hun 
aanvraag op het personeel zonder schoolgaande kinderen. Maar zelfs dan is het 
niet altijd gegarandeerd dat er daadwerkelijk ruimte is om met je gezin op vakantie 
te kunnen.

Een staking van het OV-personeel… Zeer vervelend voor de mensen 
die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Ik begrijp dan ook de 
reacties van degenen die geen begrip voor de stakingen kunnen op-
brengen. Maar ik word ook zeer verdrietig van de mensen die ons als 
OV-personeel voor van alles uitmaken en ons van alles verwijten en 
toewensen. We zijn lui, verwend, ondankbaar. We doen toch de hele 
dag al niets, we moeten maar een andere baan gaan zoeken als we 
het zo slecht hebben. We moeten maar eens echt werk gaan doen…



  

De werkdruk is hoog. De diensten zitten overvol omdat het OV altijd door moet 
gaan. Meer treinen per uur, meer bussen die door het drukke verkeer heen moe-
ten rijden. Maar in plaats van waardering krijg je alleen maar commentaar van 
de mensen die jou juist nodig hebben. De treinen zijn altijd te laat, er lagen zeker 
weer blaadjes op het spoor? Er vallen drie vlokken sneeuw en het hele land ligt
plat. Allemaal opmerkingen die we als OV-personeel slikken omdat we ons werk 
mooi vinden. Maar vergeet niet, dat ook wij gewoon mensen zijn met een hart en 
gevoel. Vergeet niet dat wij ook een gezin thuis hebben zitten, dat we door onze 
onregelmatige diensten al zo weinig zien. Als iedereen er in het weekend lekker 
op uit is, zijn wij aan het werk. Als jullie gezellig op eerste kerstdag bij je familie 
zitten, zijn wij aan het werk. Is het buiten 35 graden of -10, ook dan zijn wij voor 
jullie aan het werk. Tijdens de pandemie, toen het iedereen werd afgeraden grote 
mensenmassa’s op te zoeken, waren wij aan het werk. Het risico om besmet te 
raken namen we voor lief. Met liefde en plezier om jullie van A naar B te brengen.
 
Van twee kanten
Als de werkdruk te hoog wordt en je niet van je verlof kunt genieten, dan gaat 
de liefde op een gegeven moment over. Liefde moet van twee kanten komen. 
Als we geen waardering meer krijgen van het management én ook niet van onze 
reizigers, dan verdwijnt het plezier snel. Dan heb ik het in het bijzonder over 
de reizigers die schaamteloos en respectloos naar ons werk en naar ons als 
OV-personeel kijken. Die mensen waar wij om 3:30 uur onze wekker voor zetten 
en waar wij op kerstavond voor aan het werk zijn. Dan heb ik nog eens niet over 
de reizigers die het lef hebben om te denken gratis met het OV te mogen reizen 
en vervolgens ons fysiek te lijf gaan als wij ze daarop aanspreken.
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Tot slot het loon. Dat is uiteindelijk de drijfveer waar iedereen dagelijks zijn bed voor uitkomt. 
Je kunt nog zoveel plezier hebben in je werk, maar als je werkgever vandaag zegt dat hij je 
niet meer gaat betalen zul je morgen niet meer je bed uitkomen. 
 

De lonen zijn al jaren bevroren of slechts licht gestegen. Tijdens de Covid-19 pandemie zijn 
we akkoord gegaan met een kleine stijging, omdat er toen bijna geen reizigers waren. Inmid-
dels zitten de bussen en de treinen weer bomvol en ook nu worden we hier niet voor beloond. 
Daarbij komt de torenhoge inflatie die veel van ons in financiële problemen zal brengen. Daar-
om hebben wij gestaakt. Zodat we snel weer met alle liefde en plezier en op een verantwoor-
de manier jullie van A naar B kunnen vervoeren. 
 
Mijn excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.  

 ‘liefde moet van 
  twee kanten komen...’

De maatschappij beweegt zich door moeilijke tijden. Crisis volgt 
op crisis en de ‘hardwerkende Nederlanders’ proberen hun weg te 
vinden en hun hoofd boven water te houden. Zonder in politieke 
overtuigingen of meningen te treden kunnen we gerust stellen dat 
het verwarrende tijden zijn, ook binnen NS. In 2019 klotste het geld 
nog tegen de plinten en zag de toekomst er voor het bedrijf zeer 
rooskleurig uit.

van NS.
De twee gezichtenDe twee gezichten  

met én voor elkaar!

              artikel
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Alleen: Voor het personeel kropen toen al donkere wolken voor de zon. NS had 
haar zinnen gezet op een nieuwe strategie waarbij nóg meer geld kon worden 
verdiend met nóg meer automatisering en fors minder personeel. Corona kwam 
wat dat betreft als geroepen om de strategie door te kunnen drukken. De al van 
tevoren uitgewerkte strategie werd, overgoten met een coronasausje, als noodza-
kelijk gepresenteerd. Men probeerde de vakbonden het mes op de keel te zetten 
met een eenzijdig voorstel de zaken maar te accepteren, omdat anders de gevol-
gen voor het personeel veel groter zouden zijn. Men durfde het nog een ‘pact’ te 
noemen ook. Gelukkig hebben we ons niet in dit pact laten naaien. 

Nu we twee jaar verder zijn, ziet de wereld er totaal anders uit. 

Stroef
Men besloot naast de servicemedewerkers ook de PLP weg te bezuinigen. Pas 
ná dat besluit bedacht men dat het wellicht slim is om te onderzoeken wat deze 
functionaris nou eigenlijk doet. Maar ondertussen namen veel van onze oudere 
collega’s al het besluit te vertrekken met premobiliteit. Nu heeft men het besluit 
ingetrokken, maar zit men met grote gaten in de BHV-organisatie en loopt het 
buiten stroef. 

We kampen met een enorm personeelstekort. Toch zien we NS steeds grotere 
drempels opwerpen in het aannamebeleid. Mensen worden nog steeds afgewe-
zen voordat er ook maar één woord met ze is gesproken. Sollicitanten hebben na 
weken nog geen enkele reactie gehad. Mensen worden afgewezen omdat ze naar 
de maatstaven van NS 5 kilometer te ver wonen van de beoogde standplaats. 

We zien dat stagiairs die we al door en door kennen toch moeten solliciteren en 
een portfolio moeten samenstellen. Ook collega’s die bijvoorbeeld willen ver-
kassen vanuit internationaal naar binnenlands vervoer overkomt dit. Wie naar 
een andere standplaats wil, moet ook solliciteren en wordt in sommige gevallen 
tegengehouden of zelfs afgewezen. En dat terwijl op de wens-standplaats ook 
tekorten zijn. Als vervolgens een cargobedrijf langskomt met een beter salaris en 
een leaseauto, is de keuze al snel gemaakt. Zeker als je alleen maar een handte-
kening onder het vaste contract hoeft te zetten.



    

met én voor elkaar!

              artikel

Negen-tot-vijf baan
Het lijkt alsof NS niet beseft dat de wereld 
is veranderd. Dat met name jongeren ook 
andere dingen belangrijk vinden, zoals een 
sociaal leven. En dus na een paar maanden 
meegedraaid te hebben in diensten die al 
om 4.00 uur aanvangen en de helft of meer 
weekenden werken, besluiten dat ze voor
bijna hetzelfde geld liever een negen-tot-
vijf baan accepteren. Is het de ouderwets 
arrogante gedachte van NS dat uitvoerend 
personeel nog steeds heel graag bij NS wil 
solliciteren en gelijk een leven lang blijft plak-
ken, of is de nieuwe realiteit niet doorgedron-
gen tot de vacuümgetrokken kaasstolp in 
Utrecht? NS is al lang niet meer die aantrek-
kelijke werkgever van een aantal jaren terug.

Nu is er inmiddels paniek. De treindienst 
kan niet meer overeind worden gehouden en 
volgend jaar moet er schrikbarend worden 
afgeschaald. We zien het aan de cao-tafel, 
waar voorstellen kwamen als ‘wie meer wil 
verdienen moet maar harder en meer wer-
ken’. 

Aan de andere kant ziet men het verzuim 
toenemen. Als gevolg van de werkomstan-
digheden tobben steeds meer mensen met 
hun gezondheid. Het is al lang niet meer het 
frequent kortdurend verzuim, maar vooral 
middellange en lange afwezigheid door 
ziekte. NS heeft daar ook een oplossing voor 
gevonden; men heeft een organisatiebureau 
in de arm genomen die zich gaat bezighou-
den met gedrag. Let wel: de grondoorzaken 
zoals werkdruk, slechte werkomstandighe-
den, toenemende sociale onveiligheid en 
steeds slechtere werk-privébalans laat men 
nog steeds liggen, maar men gaat kijken 
naar gedrag. Wat dat betekent kunnen we 
kort samenvatten in de filosofie: ziek zijn 
overkomt je, verzuim is een keuze. 

Een van de oprichters van dat organisatiebu-
reau heeft met droge ogen aangegeven dat 
iemand die terminaal ziek is, ook nog wel 
wat kan doen voor de werkgever. Tot zover 
het sociale gezicht van NS. 

Nu écht!
NS zegt echter dat we dat helemaal verkeerd 
zien. ‘We gaan echt (ja, écht) een omslag 
maken en kijken hoe we het werkplezier 
weer kunnen terugbrengen en kunnen zor-
gen voor betere werkomstandigheden’. Het 
moet alleen wel met kleine, snel uitvoerbare, 
kortdurende proeven kunnen worden aange-
toond. Het saneren van nachtdiensten, het 
verbeteren van opstelterreinen, het verbete-
ren van verlofmogelijkheden, het stabiliseren 
van roosters, het uitbreiden van variatie, het 
verruimen van de schaftmogelijkheden. Het 
is allemaal niet mogelijk in deze voorstellen, 
omdat het niet snel uitvoerbaar is, of niet 
klein genoeg is, of dat na korte beproeving 
de uitkomst nog niet aantoonbaar is. Maar 
het zijn nou juist déze zaken die zorgen voor 
het ziekteverzuim.

Tegelijkertijd met deze mooie woorden heb-
ben we dus al de wens gezien van NS om de 
werkweek weer naar 40 uur te brengen en 
de productiviteit omhoog te brengen (lees: 
meer werkdruk). Zo laat NS dus twee gezich-
ten zien. Men zégt en belooft het ene, men 
vráágt en doet het tegenovergestelde.

UPDATE 
Inmiddels spreekt NS van een koerswijzi-
ging. En spreekt uit zich volledig te focussen 
op het Nederlandse Spoor. En vraagt daarbij 
de bonden en personeel om steun, omdat ze 
- zoals ze zelf zeggen - in zwaar weer zitten. 

Zou NS dan toch gaan beseffen dat het per-
soneel niet je grote kostenpost is maar juist 
je kapitaal? We gaan het zien…



    

We zijn een onafhankelijke vakbond 

Zichtbaar en aanwezig op de werkvloer

Juridische ondersteuning voor onze leden

Korte lijnen binnen onze organisatie

Belangenbehartiging op individueel en collectief niveau

Grote betrokkenheid binnen het werkveld

Lid worden. Doen!

schrijf je hier in! 
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PB-er nodig? 
geschil over verlof  

hulp bij ontslag  

geschil over ziekte

hulp bij een bedrijfsongeval

geschil over functioneren  

direct hulp 
bij jouw 

standplaats

https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
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met én voor elkaar!

Zowel door de medewerkers als door de directies van de regionale vervoerders. Het kan voor 
deze directies geen verrassing zijn geweest dat ze in de voorstellenbrieven van de bonden een 
soortgelijke loonparagraaf tegenkwamen als in het NS CAO-akkoord. De VVMC is daar zelfs nog 
een beetje boven gaan zitten omdat het rijdend personeel bij de regionale vervoerders al jaren 
achterloopt op de collega’s van NS.

Overeenkomsten
Naast de belangrijke loonparagraaf zien we nog meer overeenkomsten. Ook bij de regionale 
vervoerders is de werkdruk hoog, zijn er veel klachten over de roosters, is er sprake van onder-
bezetting en kunnen medewerkers moeilijk verlof opnemen. Bij Arriva heeft men al langere tijd 
te maken met een onderbezetting bij de machinisten. Zodra er een vacature bij NS is, solliciteren 
veel machinisten. En aangezien er de komende tijd veel rijdend personeel nodig is bij NS zal de 
uitstroom bij Arriva aanhouden en wellicht nog groter worden.

Diep in de buidel
Arriva kan hier natuurlijk wat aan doen door bijvoorbeeld goede arbeidsvoorwaarden met ons af
te spreken. Maar dan zullen ze diep in de buidel moeten tasten en zullen er oplossingen voor de
werkdruk moeten komen. Tot nu toe blijkt daar nog helemaal niets van. Het laatste loonbod dat 
we hebben gekregen was ver onder de maat. Als dit op korte termijn niet verbetert, gaan we (net 
als bij NS) heel snel richting acties. Bij NS heeft ons dat geen windeieren gelegd. En we zullen 
dus ook niet twijfelen, als we diezelfde koers bij de regionale vervoerders moeten gaan lopen. 
Met én voor elkaar!

Wim

Dinsdag 18 oktober was de derde onderhan-
delingsdag voor een nieuwe CAO Multimodaal 
bij de regionale vervoerders Arriva, Keolis en Qbuzz. 
Bij deze regionale vervoerders werd natuurlijk al
met een schuin oog gekeken naar de onderhande-
lingen bij NS.
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