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Deze periode zijn we erg druk met de cao-onderhandelingen bij MultiModaal en bij de Nederlandse Spoorwegen. De start van de cao-
onderhandelingen was in beide gevallen zeer teleurstellend. Bij de Nederlandse Spoorwegen kregen wij wel een voorstellenbrief van 
NS, maar daarin stond niets concreets, waarop je je zou kunnen focussen. Bij MultiModaal was het nog schrijnender. Daar hebben we 
te maken met werkgevers die niet kunnen of willen samenwerken en was er helemaal geen voorstellenbrief. Hoe serieus neem je dan je 
medewerkers?

 Focus op punctualite it 
Wat men veel belangrijker vindt zijn ‘zelfrijdende’ treinen, waarbij en passant ook nog even het vakmanschap van de machinist omlaag 
wordt gehaald, met uitspraken als: ‘de machinisten zijn nog wel eens aan de voorzichtige kant met gas geven’. Typisch uitspraken van 
mensen die nog nooit met een trein hebben gereden. Een machinist heeft een gedegen opleiding gehad over zaken als de spoorveilig-
heid, de veiligheid van reizigers, rijcomfort voor reizigers en punctualiteit. De test van een automatische treinrit is er alleen maar op 
gebaseerd om zoveel mogelijk treinen achter elkaar te kunnen laten rijden. De focus ligt daarbij op punctualiteit. Op tijd dus, maar er 
moet wel altijd een machinist in de cabine zitten om in te kunnen grijpen!

Dan de discutabele rol van ProRail in de media, dat constant iets schrijft over de toekomst van de machinist. Daar gaat ProRail helemaal 
niet over! Laat ProRail zich vooral bezighouden met het op orde brengen en houden van de infra. Die is namelijk al vanaf 2009 slecht 
onderhouden. 

ERTMS is wél een verantwoordelijkheid van ProRail. Het invoeren hiervan kost heel veel geld en als het te lang duurt voordat het wordt 
ingevoerd, dan is het misschien al wel achterhaald. Ook is het de vraag waar ERTMS allemaal gaat worden toegepast en wat dat dan 
betekent voor de machinist. Plannen genoeg, maar de uitvoering laat nog immer op zich wachten. Een afvaardiging van de VVMC, 
waaronder iemand van de JOR, zijn tijdens een congres geïnformeerd over ERTMS. Ook hebben ze mee kunnen discussiëren over dit 
onderwerp. 

 Ontspoord… 
Helaas vinden er op het drukke spoorwegnet nog steeds ontsporingen plaats, zoals recent bij 
Den Haag Binckhorst. Deze ontsporing had mogelijk voorkomen kunnen worden, als men de 
machinist leidend laat zijn bij meldingen over de technische staat van het materieel. Zo waren 
er voor de ontsporing bij Den Haag Binckhorst al diverse meldingen over de staat van het 
materieel, maar hebben systemen bepaald dat direct ingrijpen niet nodig was. De machinist, 
vakman als hij is, ziet en meldt. In deze Trekhaak.magazine wordt er nog eens teruggekeken op 
dit incident.

Ook in de achterliggende periode is de VVMC gegroeid. Ondanks de uitstroom van 
gepensioneerden. Dat gepensioneerden hun lidmaatschap beëindigen betreuren 
wij nog steeds, omdat we ook voor deze leden onze invloed uitoefenen bij onder 
andere het Spoorwegpensioenfonds. We zullen dan ook aan elke gepensio-
neerde meegeven dat ze onder gunstige voorwaarden lid kunnen blijven van 
de VVMC.

Rob
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Binnen de VVMC is er, voor de sector 
Multimodaal Vervoer - met als belang-
rijkste spelers Qbuzz, Keolis en Arriva - 
een commissie die zich bezighoudt met 
alles dat betrekking heeft op de cao 
voor deze sector. Deze cao-commissie 
bestaat uit de leden Wim Eilert, Ties 
Wildeboer en Jos Baas. Zij vormen 
tevens de onderhandelingsdelegatie 
voor deze cao, namens de VVMC.

 Hoe komt de VVMC binnen regionaal 
 vervoer tot haar voorstellenbrief? 
Alle leden die werkzaam zijn in de sector 
Multimodaal Vervoer hebben in septem-
ber 2019 een e-mail ontvangen met het 
verzoek om hun ideeën en wensen voor 
de nieuwe cao aan te geven. Zij konden 
hun reacties sturen naar cao@vvmc.nl. 

voorgelegd aan onze leden. Ook dit ge-
beurt digitaal. Pas als de leden instem-
men met het onderhandelingsresultaat 
zal de VVMC een nieuwe CAO Multimo-
daal Vervoer ondertekenen.

Op dit moment onderzoeken wij hoe wij 
onze leden binnen de CAO Openbaar 
Vervoer (machinisten en stewards) het 
best kunnen vertegenwoordigen en wij 
hopen ook bij de onderhandelingen voor 
deze cao aan de onderhandelingstafel 
aan te mogen schuiven.

Cao-commissie Multimodaal Vervoer
Zij krijgen ruim voldoende de tijd om te 
reageren en om de twee à drie weken 
volgt via de e-mail een reminder.

De reacties worden per onderwerp 
gebundeld en besproken in de cao-
commissie Multimodaal Vervoer. Aan 
de hand van deze reacties wordt de 
voorstellenbrief samengesteld. Als de 
voorstellenbrief klaar is, wordt deze aan 
de gezamenlijke werkgevers verstuurd.

Tot op heden zijn de cao-onderhandelin-
gen, door toedoen van de werkgevers, 
nog niet echt van de grond gekomen. 
Uiteraard zal de cao-commissie Multi-
Modaal Vervoer zijn uiterste best doen 
om een zo goed mogelijk resultaat voor 
onze leden te behalen. Dit onderhande-
lingsresultaat wordt dan ter goedkeuring 
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 Gedempte premie 
Ik hoor je weer denken: ik hoef als 
gepensioneerde toch geen pensioen-
premie meer te betalen? Dat klopt, 
maar een gedeelte van de kosten voor 
de cao worden besteed aan de pensi-
oenpremie. Als bijvoorbeeld besloten 
wordt om niet de volledig kostendek-
kende pensioenpremie te betalen, dan 
kan dat vrijkomende bedrag, besteed 

neerden aan! Deze gedempte premie 
is toegestaan door de wetgever.

De VVMC heeft een zetel in het 
bestuur en in het Verantwoordings-
orgaan (via verkiezingen). Dus heeft 
de VVMC invloed op de evenwichtige 
belangenafweging tussen actieven 
en gepensioneerden en jij als lid hebt 
daar direct invloed op. 

Medio mei 2020 zijn er weer verkiezin-
gen voor het Verantwoordingsorgaan. 
Het pensioenfonds zal je uitnodigen 
om daaraan deel te nemen. Als lid 
van de VVMC heb je het recht om de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
te bezoeken en daar kun je pensi-
oenzaken, maar ook andere zaken, 
aankaarten.

Van een sinds november 2005 gepensi-
oneerd lid

worden aan bijvoorbeeld een gro-
tere cao-verhoging. De verminderde 
inkomsten van de (gedempte) pensi-
oenpremie zal eerst door het pensi-
oenfonds, via de beleggingsopbrengst, 
moeten worden goed gemaakt, 
voordat het meerdere toekomt aan de 
dekkingsgraad en dus aan al de andere 
deelnemers. Met andere woorden, dit 
gaat ten koste van (mogelijke) indexa-
tie en dus gaat dit direct de gepensio-

Gepensioneerd & lid van de VVMC?
Waarom zou je lid blijven van de VVMC als je met pensioen gaat? Je hebt dan toch niks meer te maken met bijvoorbeeld je 
werkgever? Nou, niets is minder waar. Je werkgever speelt na je pensionering nog wel degelijk een rol. Denk hierbij vooral 
aan de totstandkoming van de cao.

Ik hoor je al denken, de cao is voor mij niet meer van toepassing, maar dat is maar deels waar. Een onderdeel van de cao is 
de pensioenregeling, die door sociale partners (onder andere de VVMC) wordt vastgesteld. Via de pensioenregeling (is iets 
anders dan het pensioenreglement) worden afspraken gemaakt over onder andere de te betalen pensioenpremie.
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Inzicht in het cao-traject 
van de VVMC bij de Nederlandse Spoorwegen

 De cao-commissie 
De cao-commissie van de VVMC 
bestaat bij de onderhandelingen voor 
een nieuwe cao bij NS uit de volgende 
personen:

De voorkamer met:
- Wim Eilert;
- Rob de Groot;
- Harrie Schutten;
- Kees van der Laan.

De achterkamer met:
- Fred Stobbe;
- René van den Oetelaar;
- Simon Geltink;
- Max Pellikaan;
- Irene Csik;
- Edwin Baur.

 Het voortraject 
In het voortraject gaat de VVMC het land 
in en bezoekt de grote standplaatsen en/
of standplaatsen die strategisch gelegen 
zijn. We willen zoveel mogelijk leden 
in de gelegenheid stellen in gesprek te 
gaan met de cao-commissie, over de 
onderwerpen waarvan zij vinden dat die 
tijdens de onderhandelingen aan de orde 
moeten komen of gerealiseerd moeten 
worden. Daarnaast wordt er altijd een 
e-mailadres geopend, waarnaar men kan 

en zitten aan de onderhandelingstafel, 
met de andere vakbonden en de werk-
gever. De achterkamer bestaat uit een 
aantal mensen die zorgen voor de in- en 
externe communicatie, het beoordelen 
van voorstellen van de werkgever of de 
andere vakbonden op haalbaarheid en 
het toetsen van voorstellen aan wet- en 
regelgeving. Deze onderhandelingen 
kunnen een vooraf afgesproken aantal 
dagen omvatten, maar kunnen ook 
uitlopen. Vaak gebeurt het dat als men 
er op de afgesproken laatste dag niet 
uitkomt, men doorgaat totdat er wel een 
principeakkoord is. Tijdens de onderhan-
delingen worden de punten besproken 
en verder uitgediept die door zowel de 
werkgever als door de vakbonden zijn 
aangedragen.

Als men er uit is, wordt er gesproken van 
een onderhandelingsresultaat. Partijen 
leggen dit resultaat voor aan hun achter-
ban. Bij de VVMC zijn jullie dit dus, onze 
leden! De VVMC legt het onderhande-
lingsresultaat altijd neutraal voor, want 
bij de VVMC hebben de leden het laatste 
woord. Als de leden niet akkoord zijn, 
dan gaat de cao-commissie terug naar 
de onderhandelingstafel om de punten 
die niet akkoord zijn verder uit te onder-
handelen. Zijn de leden wel akkoord, dan 
wordt het onderhandelingsresultaat om-
gezet in een onderhandelingsakkoord.

reageren als men niet in de gelegenheid 
is de inloopsessies te bezoeken. Aan 
de hand van de binnengekomen items 
gaat de cao-commissie aan de slag om 
te kijken wat er wel of niet in een cao 
thuishoort. We komen ook zaken tegen 
die niet bij de cao-onderhandelingen 
thuishoren, maar bij de OR en/of de OC. 
Die onderwerpen worden dan aan hen 
doorgespeeld. 

De punten die overblijven worden 
gecategoriseerd, zodat er een goed zicht 
komt op de verschillende onderwerpen. 
Dit kost heel veel tijd. De commissie 
loopt alle punten door, om te kijken hoe 
vaak één en ander wordt genoemd om 
vervolgens de punten op importantie te 
rangschikken. Aan de hand van de uit-
eindelijke lijst wordt er een cao-voorstel-
lenbrief gemaakt, die wordt aangeboden 
aan de werkgever. Het voortraject is een 
traject dat veel tijd kost en zorgvuldig 
moet worden uitgevoerd.

 De onderhandelingen 
Voor de cao-onderhandelingen, waarbij 
naast de werkgever ook de door de 
werkgever erkende vakbonden aanwezig 
zijn, wordt de cao-commissie in tweeën 
gesplitst in een voor- en achterkamer. 
De voorkamer bestaat uit 4 personen. 
Zij doen de feitelijke onderhandelingen 

De cao: de afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst ofwel afspraken die tussen werkgever en werknemers worden 
gemaakt, die van toepassing zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden. In deze reeks van afspraken, die zowel verplich-
tingen als beschermingen voor de werkgever en de werknemer bevatten, staan onder andere arbeidsvoorwaarden zoals 
salariëring, arbeids- en rusttijden. 

Een cao wordt tussen partijen afgesproken en geldt voor een bepaalde periode; de looptijd. Aan het einde van de loop-
tijd zegt één van de partijen de aflopende cao op, waarna de onderhandelingen voor een nieuwe cao van start kunnen 
gaan. Binnen de VVMC is een speciaal voor dit doel ingerichte cao-commissie, die zich bezighoudt met deze materie. Het 
voortraject, de daadwerkelijke onderhandelingen en ook het na traject wordt door deze commissie gedaan. 
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staking 18-3 

 Het natraject 
Na het onderhandelingsakkoord stopt 
het proces niet. Er wordt een zoge-
naamde redactiecommissie samenge-
steld die de teksten van de gehele cao 
op juistheid controleert. Deze com-
missie bestaat uit meestal 3 mensen 
vanuit de cao-commissie. Bij dit proces 
moet je denken aan de tekstuele 
inhoud (tekstuele & typfouten) maar 
ook of de onderhandelde artikelen op 
een juiste manier zijn opgeschreven. 
Met andere woorden: staat het er wel 
in zoals bedoeld? Aangezien dit enorm 
veel werk is, kan dit proces meerdere 
weken duren.

voorkomen dat iemand met terug-
werkende kracht zaken geregeld krijgt 
omdat één en ander precies in de 
overgang van de oude naar de nieuwe 
cao heeft plaatsgevonden.

  
 Geldigheid van de cao 
Er wordt een aanvangs- en een eind-
datum afgesproken voor looptijd van 
de onderhandelde cao. Het kan dus 

‘Bij de VVMC hebben de leden 
altijd het laatste woord’
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Het is zonneklaar dat velen onder ons 
agressie niet meer melden. Dit komt 
misschien wel omdat men meldings-
moe is. Als je vraagt waarom er niets 
gemeld wordt, is een veel gehoorde 
reactie dat er ondanks de melding(en) 
niets verandert. Waarom zou je dan 
überhaupt nog melden? Ergo, men 
voelt zich niet serieus genomen als 
agressie wordt gemeld.
 
Toch is er maar één manier om agres-
sie enigszins tegen te gaan en dat is 
melden, melden en nog eens melden. 

Immers, pas bij genoeg meldingen 
komt de werkgever (enigszins) in actie, 
om met concrete maatregelen het 
werk veiliger te maken. Wordt er niets 
gemeld, dan verandert er ook niets 
aan de situatie en loopt je collega 
hoogstwaarschijnlijk tegen dezelfde 
problemen aan. Weet dat werkgevers 

zich vaak op het standpunt stellen 
dat als er geen meldingen zijn, er ook 
geen problemen zijn.

 Bescherm jezelf en bescherm je 
 collega’s. Meld agressie! 
Melden doe je niet mondeling. En 
melden doe je niet alleen per e-mail 
aan je direct-leidinggevende. Melden 
doe je in de agressieapp. Want alleen 
op deze manier wordt je melding ook 
geregistreerd. 

Daarnaast willen we graag dat je ook 
melding doet in de agressieapp van 
de VVMC! Hierdoor krijgt de VVMC 
een duidelijk beeld van wat er speelt 
en kunnen onze cijfers vergeleken 
worden met die van de werkgevers. 
Door de meldingen die wij ontvangen, 
kunnen we werkgevers aanspreken op 
hun verantwoordelijkheden.

De VVMC agressieapp

De VVMC Agressieapp kan je eenvou-
dig downloaden via de Google Play-
store. Dat kan door het scannen van 
onderstaande QR-code. Zet de app op 
je telefoon en blijf agressie melden! 

Scan de code 
voor de VVMC Agressieapp

‘Er is maar 
één manier om 
agressie 
tegen te gaan: 

melden!’
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 Zichtbaarheid 
 cao-onderhandelingen 
Dit jaar staat in het teken van de cao-
onderhandelingen. Om vol in beeld 
te blijven bij de media, zoeken we nu 
al contact met hen. We informeren 
ze vooraf over onze standpunten. 
Gezond naar je pensioen, veiligheid 
op de werkvloer en de borging van de 
functie van HC, Steward en machinist 
zijn onderwerpen die zeker terug zul-
len komen en waar het bestuur zich 
hard voor maakt. Door vooraf met 
journalisten te praten, afspraken te 
maken en onze punten extra toe te 
lichten, begrijpen de media wat we 
willen en kunnen ze daar beter over 
schrijven. Dit maakt ons zichtbaar in 
kranten, op televisie, radio en online, 
en zorgt ook voor meer druk aan de 
onderhandelingstafel.

werkvloer. NPO1 radioprogramma Ar-
gos had de primeur van dit onderzoek 
en besteedde uitgebreid aandacht 
hieraan. Onze voorzitter Rob de Groot 
zat live in de studio. Terugluisteren kan 
via onze eigen site.

 Kan jij ons helpen? 
Jazeker. We zijn geïnteresseerd in jouw 
verhaal, idee, suggestie of mening en 
horen deze dan ook graag! Heb je iets 
bijzonders meegemaakt, iets indruk-
wekkends, iets grappigs? Heb je een 
verhaal of idee? Mail ons op persvoor-
lichting@vvmc.nl want uiteindelijk 
doen we het samen!

  
 Onderzoek VU 
Afgelopen januari zijn we benaderd 
door vier studenten van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Zij doen 
een masterclass journalistiek en 
wilden graag onderzoeken hoe de 
voorbereiding op het omgaan met een 
overleden persoon is geborgd in de 
opleiding. Binnen 24 uur hebben ruim 
825 leden gereageerd op de enquête. 
Dit onderwerp leeft bij de leden, dat 
was direct duidelijk! De resultaten la-
ten zien dat de meesten de procedure 
goed kennen, maar niet zijn voorbe-
reid op de situatie zelf. Dat kan ook 
niet. Wel kunnen we in de opleiding 
ervoor zorgen dat nieuwe collega’s op 
het spoor zijn voorbereid en de weg 
weten binnen de organisatie. Dat het 
open wordt besproken, al in de oplei-
ding, zodat we dat meenemen naar de 

2020: vol in de cao-onderhandelingen
Petra de Beij en Marike Timmermans vormen samen onze externe afdeling Persvoorlichting. Door de media actief te benade-
ren en vragen van journalisten snel te beantwoorden is de VVMC goed zichtbaar online, in kranten, op radio en televisie. Deze 
keer vertellen we over hoe belangrijk het is dat we bij de cao en multimodaal onderhandelingen vooraan staan bij de media.

‘Er is maar 
één manier om 
agressie 
tegen te gaan: 

melden!’
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JOR: ERTMS - Time to Connect!
Het kan niemand zijn ontgaan dat 
er veranderingen gaan komen in de 
spoorbeveiliging in Nederland. De 
JOR VVMC is nieuwsgierig en sluit 
zich graag aan waar dat mogelijk is. 
ProRail heeft op 30 januari 2020 een 
ERTMS-congres georganiseerd. De 
VVMC was daarbij aanwezig. Namens 
de JOR VVMC is Jos Vink naar het 
congres geweest.

 Do’s & dont’s 
Vanzelfsprekend ging dit congres over 
het uitrollen van ERTMS op het railnet 
in Nederland. Tijdens de plenaire 
zitting werd er gesproken over alle 
verschillende partijen, die hierbij 
moeten samenwerken. Ook kregen 
we te horen wat de planning voor de 
komende jaren is, voor het uitrollen 
van ERTMS. Gastsprekers spraken over 
de ontwikkelingen op Europees niveau 
en over de do’s en dont’s vanuit het 
ERTMS-programma dat in Noorwegen 
is toegepast. Het is belangrijk om te 
leren van de implementatie in andere 
landen. 

Na de gezamenlijke plenaire zitting was 
het tijd voor sub sessies, waar wij ons 
als VVMC delegatie verdeelden over 
belangrijke sessies als ATO (automatic 
train operation), cybersecurity en een 
bijpraatsessie ‘who runs the show’. 
Tijdens de sessie over ATO werd in 
hoofdlijnen gesproken over hoe het 

ze niet te hacken zijn. Interessante 
vraagstukken. We kunnen in dit artikel 
niet alle inhoud uiteenzetten. Weet 
dat wij zoveel mogelijk informatie 
vergaren als mogelijk om als vakbond 
onze invloed te kunnen uitoefenen. Bij 
vragen of onduidelijkheden staan wij 
onze leden uiteraard graag te woord. 
Gedurende de bijpraatsessie ‘who 
runs the show’ werd er gesproken over 
hoe het stelselmanagement werkt en 
wordt toegepast binnen het ERTMS 
programma. Sinds de liberalisering 
van het spoor is het dermate complex 
geworden dat stelselmanagement een 
belangrijke rol speelt in het samen-
brengen van partijen als leveranciers, 
vervoerders, ProRail en de overheid. Er 
zijn veel partijen en er zullen goede af-
spraken tussen al die partijen moeten 
worden gemaakt.

Na afloop van de sub sessies werd het 
congres in de plenaire zaal afgesloten, 
waarna in de hal nog nagepraat werd 
tussen de verschillende partijen. Al 
met al kan ik zeker spreken over een 
geslaagde dag waarin we ons als (JOR) 
VVMC hebben kunnen laten gelden. 
Hopelijk hebben we meerdere partijen 
ervan kunnen overtuigen om het men-
selijke aspect niet over het hoofd te 
zien. Dit artikel heeft als doel te laten 
zien dat we nauw betrokken zijn bij alle 
technologische ontwikkelingen en dat 
we hier ook bovenop blijven zitten!

systeem werkt en dat er ingezet wordt 
op GoA (grades of automation) 2. 
Dit houdt in het kort in dat er in de 
toekomst ingezet wordt op een semi-
automatisch rijdende trein. Dit is ook 
wat dat getest wordt op onder andere 
de Betuwelijn en de Hanzelijn. De 
machinist is hierbij aanwezig op de bok 
en is verantwoordelijk voor het sluiten 
van de deuren en het bedienen van de 
trein bij calamiteiten. 

 Menselijke aspect 
Daarnaast werd er besproken wat 
ATO nog meer kan betekenen en 
wat de valkuilen zijn voor het spoor-
vervoer. Hierbij hebben wij als JOR 
VVMC aangegeven dat we ons zorgen 
maken om het menselijke aspect, waar 
te vaak aan voorbij wordt gegaan. 
Daarnaast hebben we aangegeven 
dat we constant op de hoogte willen 
blijven van alle ontwikkelingen rondom 
ATO. Voor ons is dit erg belangrijk. De 
ontwikkeling van ATO kan in onze ogen 
onmogelijk zonder de inbreng van het 
directe personeel, dat er straks mee 
moeten werken.

 Cybersecurity 
De sub sessie cybersecurity ging over 
de veiligheid van systemen als ATO en 
ERTMS op het gebied van ICT. Of de 
systemen wel veilig zijn en op welke 
wijze gegarandeerd kan worden dat 

Wil je meedoen met de JOR VVMC? Denk je serieus na over je toekomst? Wil je ervaring opdoen als kaderlid van de JOR VVMC? 
Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Bij ons is het altijd gezellig. Ook vragen of opmerkingen horen wij graag.
Stuur een mail naar JOR@vvmc.nl 
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Achterban
Actie
Arriva 
Bestuurder
Beloning contracten
Bereikbaarheidsdiensten
Buitenland vergoedingen
Bond
CAO
Conducteur 
Deal
Decemberuitkering
Delegatie
Did
Dienstlengte 
Edwin Baur
E trede
Extra loonschaal
Fred Stobbe

Geboorteverlof
Gesprek
Golfpakus
Harrie Schutten
Hoofdpunten
Irene Csik
JOR
Jos Baas
Kees van der Laan
Keolis
Keuzeplan
Leden
Looneis
Looptijd
Machinist 
Machinistenregeling
Max Pellikaan
Multimodaal
NS

Onderhandelen
Onderhandeltafel
ORT
ORT bovenwettelijke verlof
OV
OV cao
Overgang
Overleg
OW uren
Pauze
Pensioenakkoord
Plp
Qbuzz
Redenen
Reiskostenvergoeding
Rene van den Oetelaar
Resultaat 
RO
Rob de Groot 

Simon Geltink
Spel
Spoor
Steward 
Streepjesdag
TenS
Ties Wildeboer
Tilburg 
Trein
Vangnet
VenS
Vergoeding boa ov
Verlof
Vervroegde uittreden
VVMC (4 keer)
Wet
Wim Eilert

De overgebleven letters 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 tien 
euro.

VVMC cao puzzel
A	 O	 F	 O	 L	 R	 E	 V	 E	 T	 R	 O	 O	 B	 E	 G	 D	 N	 H	 T	 M	 C	 M	 T	 C
R	 O	 J	 N	 V	 V	 M	 C	 R	 E	 D	 R	 U	 U	 T	 S	 E	 B	 O	 R	 U	 M	 A	 R	 O
R	 O	 B	 D	 E	 G	 R	 O	 O	 T	 A	 C	 T	 I	 E	 D	 C	 A	 O	 E	 L	 V	 C	 O	 N
I	 S	 T	 E	 W	A	 R	 D	 E	 E	 B	 B	 O	 T	 S	 D	 E	 R	 F	 L	 T	 V	 H	 V	 D
V	 R	 R	 R	 E	 O	 B	 E	 D	 L	 I	 W	 S	 E	 I	 T	 M	 O	 D	 I	 I	 M	 I	 E	 U
A	 A	 E	 H	 T	 O	 W	U	 R	 E	 N	 B	 O	 N	 D	 T	 B	 O	 P	 E	 M	 C	 N	 R	 C
R	 A	 I	 A	 C	 H	 T	 E	 R	 B	 A	 N	 H	 L	 A	 E	 E	 P	 U	 M	 O	 E	 I	 L	 T
N	 L	 N	 N	 M	 A	 X	 P	 E	 L	 L	 I	 K	 A	 A	 N	 R	 S	 N	 I	 D	 X	 S	 E	 E
E	 E	 H	 D	 R	 Q	 B	 U	 Z	 Z	 P	 V	 E	 N	 S	 S	 U	 T	 T	 W	A	 T	 T	 G	 U
T	 T	 A	 E	 U	 E	 I	 T	 A	 G	 E	 L	 E	 D	 N	 N	 I	 R	 E	 D	 A	 R	 D	 O	 R
C	 E	 R	 L	 A	 D	 E	 P	 A	 U	 Z	 E	 L	 V	 K	 I	 T	 E	 N	 I	 L	 A	 R	 L	 V
A	 O	 R	 T	 B	 O	 V	 E	 N	 W	E	 T	 T	 E	 L	 IJ	 K	 E	 V	 E	 R	 L	 O	 F	 O
R	 N	 I	 A	 N	 T	 A	 A	 T	 L	 U	 S	 E	 R	 A	 O	 E	 P	 V	 N	 N	 O	 O	 P	 A
T	 E	 E	 F	 I	 S	 I	 L	 O	 E	 K	 S	 G	 G	 E	 A	 R	 J	 M	 S	 P	 O	 K	 A	 O
N	 D	 S	 E	 W	 F	 O	 L	 R	 E	 V	 O	 S	 O	 D	 C	 I	 E	 C	 T	 S	 N	 K	 K	 B
O	 N	 C	 L	 D	 R	 L	 N	 V	 A	 N	 G	 N	 E	 T	 V	 N	 S	 IJ	 L	 A	 S	 A	 U	 G
C	 A	 H	 N	 E	 L	 E	 D	 N	 A	 H	 R	 E	 D	 N	 O	 G	 D	 P	 E	 A	 C	 N	 S	 N
G	 V	 U	 O	 E	 N	 D	 D	 L	 O	 O	 N	 E	 I	 S	 S	 U	 A	 L	 N	 B	 H	 E	 O	 I
N	 E	 T	 R	 E	 D	 E	 L	 K	 I	 S	 C	 E	 N	 E	 R	 I	 G	 P	 G	 S	 A	 O	 V	 D
I	 N	 T	 D	 T	 R	 N	 K	 E	 R	 P	 S	 E	 G	 R	 U	 B	 L	 I	 T	 O	 A	 I	 E	 E
N	 E	 E	 A	 L	 E	 P	 S	 I	 M	 O	 N	 G	 E	 L	 T	 I	 N	 K	 E	 J	 L	 S	 R	 O
O	 R	 N	 A	 R	 E	 I	 S	 K	 O	 S	 T	 E	 N	 V	 E	 R	 G	 O	 E	 D	 I	 N	 G	 G
L	 M	 A	 C	 H	 I	 N	 I	 S	 T	 E	 N	 R	 E	 G	 E	 L	 I	 N	 G	 I	 A	 E	 A	 R
E	 N	 E	 D	 E	 R	 T	 T	 I	 U	 E	 D	 G	 E	 O	 R	 V	 R	 E	 V	 D	 T	 P	 N	 E
B	 E	 R	 E	 I	 K	 B	 A	 A	 R	 H	 E	 I	 D	 S	 D	 I	 E	 N	 S	 T	 E	 N	 G	 V



Kees Derkx
Ik werk al 34 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen, waarvan nu 21 jaar als trainmanager op de In-
tercity Brussel. Daarvoor was ik werkzaam als hoofdconducteur en medewerker service controle 
ploeg Zoetermeer-stadslijn en werd ik destijds medewerker landelijke controleploeg.

Ik heb me aangemeld als kaderlid bij de VVMC vanuit NS International, omdat ik vind dat wij als 
NS International goed vertegenwoordigd moeten worden binnen de VVMC. 

Voor NS International hoop ik, als vertegenwoordiger van de VVMC, daaraan mijn steentje te kun-
nen bijdragen. Je kunt mij benaderen als je vragen hebt over de VVMC of over andere zaken. 
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Vanuit het hoofdbestuur 
 Algemene ledenvergadering 2020 
De Algemene Ledenvergadering 2020 
van de VVMC zal op 15 mei aan-
staande in het NH Hotel in Amersfoort 
plaatsvinden en begint om 13.30 uur. 
Het adres van het NH Hotel is Stati-
onsstraat 75, 3811 MH Amersfoort. 
Vanzelfsprekend nodigen wij alle leden 
hiervoor van harte uit!

 Strategisch meerjarenplan 
Het hoofdbestuur is bezig met het op-
stellen van een strategisch meerjaren-
plan. De aftrap daarvan heeft plaatsge-
vonden tijdens de 2-daagse van 21 en 
22 november met de Raad van Advies. 
Tijdens de 2-daagse hebben we het 
eerst gehad over de kernwaarden van 
de VVMC. Vanuit die kernwaarden, die 
als basis dienen voor hoe de VVMC de 
doelen oppakt, is met de aanwezigen 
gesproken over verschillende doelen 
en welke richting de VVMC moet gaan. 
Eén en ander zal een vervolg krijgen 
op de 2-daagse in mei 2020. Na deze 
2-daagse zal het hoofdbestuur het 
meerjarenplan vaststellen en dit delen 

 Trekhaak.magazine 
Het hoofdbestuur heeft met elkaar 
gesproken over de toekomst van 
Trekhaak.magazine. We zijn van plan 
de papieren uitgave medio 2021 af te 
bouwen en het magazine alleen digi-
taal te verspreiden.

 Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 
 Pensioenfonds Rail & OV 
Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en 
de Stichting Pensioenfonds Openbaar 
Vervoer (SPOV) gaan op 1 april aan-
staande fuseren. Dat betekent dat er 
een nieuw verantwoordingsorgaan 
gekozen moet worden. Voor het verant-
woordingsorgaan van Pensioenfonds 
Rail & OV worden in mei verkiezingen 
georganiseerd. Het nieuwe verantwoor-
dingsorgaan kan dan per 1 juli 2020 
van start gaan. De VVMC doet mee aan 
deze verkiezingen en zoekt kandidaten 
onder gepensioneerden en niet-ge-
pensioneerden (deelnemers). Mocht je 
interesse hebben, dan kun je je aanmel-
den vóór 2 april bij de VVMC, op het 
e-mailadres: secretariaat@vvmc.nl.

met de leden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering.

 Adviescommissie 
Het hoofdbestuur heeft een advies-
commissie ingesteld. Deze commissie is 
een samenvoeging van de veiligheids-
commissie, de werkgroep hoofdcon-
ducteur en de werkgroep machinist. 
Reden van deze samenvoeging is de 
samenhang van onderwerpen op het 
gebied van de spoor-/sociale veiligheid.

De bezetting van de adviescommissie 
bestaat uit allerlei functies te we-
ten: machinisten (Casper Groenland 
(NS), Edwin Osinga (Arriva), Mark 
van Dooren (NS/ERTMS)), hoofdcon-
ducteurs (David van der Stelt, Peter 
Konings), steward (Tony van Leijen), 
Servicemedewerker (Mirjam van 
Huet-Lindeman) en een Veiligheid & 
Servicemedewerker (Niki Smeets). Je 
kunt deze commissie bereiken via het 
e-mailadres adviescomissie@vvmc.nl. 
Deze commissie zal het hoofdbestuur 
voorzien van gevraagde en ongevraag-
de adviezen. 

Even voorstellen!



Ontsporing trein 1734 
Op donderdag 2 januari 2020 rijdt trein 
1734 van Enschede via Utrecht en Gouda 
naar Den Haag Centraal. De samenstel-
ling van de trein bestaat uit 2 stellen DDZ 
met voorop de 7534 en achterop de 7506. 
Net voorbij station Voorburg loopt trein 
1734 voor sein 432, dit toont rood. Nadat 
sein 432 uit de stand stop komt, rijdt trein 
1734 verder in de richting van station 
Den Haag Centraal. Ter hoogte van De 
Binckhorst ontspoort de voorste as van 
het achterste treinstel. Dit is het treinstel 
met nummer 7506. De voorste as van het 
achterste treinstel herspoort weer op het 
puntstuk van wissel 435A en ontspoort 
daarna opnieuw. En vervolgens ontsporen 
alle vier de assen van de voorste bak van 
treinstel 7506. De snelheid van de trein is 
op dat moment 30 km per uur.

 Wat ging hieraan vooraf? 
Er was een Gotcha 3 melding. Gotcha 
meet de afvlakking van de wielen. Bij een 
Gotcha 3 melding wordt de trein spoedig 
uit de roulatie gehaald en hersteld. Op 1 
januari 2020 neemt een machinist die met 
treinstel 7506 rijdt, contact op met het 
MBN (Materieel Besturingscentrum Ned-
Train). De machinist meldt dat treinstel 
7506 vlakke plaatsten heeft en dat stel 
7506 een gierend geluid maakt bij diverse 
snelheden. Het klinkt vreemd/anders dan 
normaal. Tevens geeft hij aan dat treinstel 
7506 ernstig klapt bij het berijden van de 
wissels, meer dan normaal. Het MBN geeft 
aan dat dit bekend is en dat deze trein 
snel hersteld zal gaan worden.

Treinstel 7506 werd op 1 januari ingezet 
als treinnummer 8880 van Utrecht via 
Gouda naar Leiden. En vervolgens van 
Leiden via Alphen aan de Rijn naar Utrecht 
als treinnummer 8891. Daarna werd het 
treinstel bij binnenkomst in Utrecht Cen-

tuur van de wielen, wordt de DDZ direct 
uit de roulatie genomen en geïnspecteerd. 
De gehele DDZ-vloot is extra gecontro-
leerd, er vinden 24 uurscontroles plaats 
en er is een versnelde opvolging van de 
Gotcha-melding. De DDZ wordt nu bij Got-
cha 2 in plaats van Gotcha 3 uit de roulatie 
gehaald en hersteld.

 Hoe ging dit vroeger? 
Als een machinist vlakke plaatsten con-
stateerde en dit meldde, werd er bij de 
eerstvolgende mogelijkheid een storings-
monteur naar de trein gestuurd. De sto-
ringsmonteur controleerde de wielen en 
de trein vertrok pas nadat de storingsmon-
teur had aangegeven dat alles veilig was. 
Innovatie en automatisering is prima, 
maar als je merkt dat dit de onveilige kant 
op gaat, moet je waarborgen stellen. En 
als bedrijf moet je dan toch echt de mel-
ding van vakmensen prioriteren boven de 
automatische meldingssystemen. En daar 
ook naar handelen.

We willen nogmaals benadrukken dat een 
melding van een machinist, hoofdconduc-
teur of storingsmonteur serieus genomen 
moet worden (alle meldingen, van al het 
materieel). Men maakt immers niet voor 
niets een melding. Alleen de vakman 
(MCN, HC, Storingsmonteur) ter plaatse 
kan bepalen of het materieel veilig genoeg 
is om ingezet te worden. Niet het MBN of 
de bijsturing.

Het onderzoek met de betrekking tot 
de ontsporing is nog in volle gang. Een 
technisch onderzoeksbureau analyseert 
meerdere onderdelen van het remsys-
teem, waaronder de remblokken. 
Zodra er meer informatie beschikbaar is, 
zullen wij dit met jullie delen.

traal op 2 januari om 00:47 uur gecombi-
neerd met treinstel 7536. Vervolgens ver-
trekt deze trein om 5:47 uur in de richting 
van Enschede als trein 11712. Om 9:47 uur 
vertrekt de trein als 1734 van Enschede in 
de richting van Utrecht en Gouda met als 
eindbestemming Den Haag Centraal. Waar 
deze vervolgens om 12:03 uur ontspoort 
bij Den Haag Binckhorst. 

 Het onderzoek 
In eerste instantie denkt men dat de 
ontsporing te wijten is aan wissel 435A. 
Dit wissel raakte uit de controle toen 
trein 1734 het wissel passeerde. Echter, al 
snel zag men dat de trein was ontspoord 
voordat het wissel (435A) bereikt was. 
Vervolgens constateerde men dat er aan 
de buitenzijde van de rechter spoorstaaf 
een paar millimeter was afgeschaafd. En 
dit liep kilometers door in de richting van 
Utrecht. Dus ruim voor het ontsporings-
punt heeft zich iets bevonden dat over de 
rechter spoorstaaf is mee geschoven. Men 
vermoedt dat dit stalen schubben zijn 
geweest van het wiel dat afgeschraapt is.

De onderzoekers geven aan dat er meer-
dere oorzaken zijn voor het ontsporen van 
de trein. De trein heeft als Sanditetrein 
bijna 2 keer zo vaak moeten stoppen dan 
andere DDZ-stellen. De remblokken waren 
dermate versleten dat deze remblokken 
als een schaaf de wielen enorm hebben 
beschadigd. Tevens geeft men aan dat het 
huidige controle- en onderhoudsproces 
de schade niet heeft kunnen voorkomen.

 Voorkomen in de toekomst? 
Het infrasysteem dat in gebruik is om de 
wieltemperaturen van goederentreinen te 
meten, meet nu ook de wieltemperatuur 
van de DDZ-stellen. Bij een hoge tempera-
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bij Den Haag Binckhorst op 2 januari 2020



LANDELIJK COÖRDINATOR
Jan de Jonge
06 - 81 51 23 23
jandejonge@vvmc.nl 

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

ARNHEM
Vacature

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

Vincent Westfa
06 - 57 35 38 92
vincentwestfa@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 

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

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

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

ENSCHEDE/HENGELO
Hans Faas
06 - 16 88 03 69
hansgeralda@gmail.com 

Jan - Paul Meijer
06 - 16 88 08 48
Paul.meijer001@gmail.com 

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

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

Linda Pijlman
06 - 36 14 31 80
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
Marion Ederveen
06 - 16 88 19 47
marion.ederveen@ns.nl 

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

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 

NIJMEGEN
Vacature

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

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

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

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

Danny Huisman
Danny.huisman@ns.nl 

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

Persoonlijke belangenbehartigers VVMC 
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UTRECHT
Rached de Boom
06 - 16 88 38 35
rached1986@gmail.com 

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

Max Pellikaan
06 - 16 88 23 30
maxpellikaan.mp@gmail.com 

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

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

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

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

ZWOLLE
Koos Horstman
06 - 16 88 41 60
koosjh@hotmail.com
 
Colette Schipper
06 - 16 88 31 93
Cschipper40@gmail.com 

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

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

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

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

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

14

Even voorstellen!
Valentino Borghesi
Ik ben meer dan 20 jaar geleden vanuit Italië naar Amsterdam verhuisd. Ik woon graag in Neder-
land, waar ik me thuis voel en waar ik de nationale passie voor fietsen deel. 

Nu ik 9 jaar bij NS werk, als Trainmanager op internationale treinen, kijk ik nieuwsgierig naar 
de toekomst van mijn werk, mijn bedrijf en de spoorwegsector. Wat betekent de digitalisering 
en de ‘vergrijzing’ van onze samenleving voor ons? Hoewel iedereen spreekt over het milieu-
voordeel van treinreizen boven vliegreizen, is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor onze 
branche. Ik weet dat we als individuen geen controle hebben over deze veranderingen, maar ie-
der van ons kan kiezen hoe ermee om te gaan. Ik probeer optimistisch te blijven en mijn kleine 
bijdrage te leveren waar mogelijk.

Met dit in gedachten heb ik besloten meer betrokken en actiever te worden bij de VVMC, bin-
nen NS International. Ik geloof dat we samen als collega's en vakbondsleden onze stem kunnen 
laten horen.
Ik zal mijn best doen om een respectvolle en constructieve dialoog tussen de collega's en met 
mijn bedrijf te houden. Laten we kijken wat we samen kunnen doen om de toekomst tegemoet 
te gaan!



Samen aan de onderhandelingstafel?
Eind 2019 verliep de cao Multimodaal Vervoer. Oorspronkelijk waren er data gepland voor de 
onderhandelingen voor een nieuwe cao. Tot onderhandelen is het tot op de dag van vandaag echter niet 
gekomen, door de opstelling van de regionale vervoerders. Het is eigenlijk te triest voor woorden wat 
zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld. 

Belangen van medewerkers
Daar waar de VVMC de belangen van de medewerkers hoog in het vaandel heeft staan, kan dat van de 
regionale vervoerders niet gezegd worden. Wij vinden het belangrijk dat alle vervoerders, die de cao 
MMV volgen, aan de onderhandelingstafel zitten. Qbuzz zat echter nog niet aan tafel en dus hebben de 
vakbonden ruimte en tijd gegeven om Qbuzz wel aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarvoor moest 
Qbuzz lid worden van de werkgeversorganisatie VWMO. 

Te triest voor woorden…
Inmiddels heeft Qbuzz zijn aanvraag ingetrokken en zullen zij niet deelnemen aan de onderhandelingen. 
Je vraagt je dan wel even af waarvoor we dan ruimte en tijd hebben gegeven. Een onderlinge strijd 
tussen de CEO's over positie en macht maakt dat we straks waarschijnlijk nog maar met één regionale 
vervoerder een nieuwe cao MMV afspreken. Men gunt elkaar simpelweg het licht in de ogen niet. Daarbij 
staan de belangen van de medewerkers totaal op de achtergrond. Nogmaals, te triest voor woorden!

W!M
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