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Blik op de toekomst

Zoals ik al in het eerste nummer van Trekhaak.magazine 2019 heb aangegeven, is het onderwerp ‘gezond je pensioen halen’ een belang-
rijk thema geworden. De regering wilde verdere oprekking van de pensioenleeftijd. Dat heeft tot heel veel onrust geleid en uiteindelijk 
in maart tot een eerste actie tegen dat beleid. Naar aanleiding van deze actie veranderde de regering nog niet van gedachten. Met 
als gevolg een landelijke 24-uursstaking op 28 mei in bijna het hele openbaar vervoer. Schiphol spande een kortgeding aan tegen alle 
betrokken vakbonden en dat heeft erin geresulteerd dat medewerkers van NS op de lijn Amsterdam-Schiphol v.v. treinen moest rijden. 

Het definitieve resultaat van de pensioenacties is voor onze leden uiterst teleurstellend. Waren zij in ruime meerderheid tegen het 
pensioenakkoord, de andere betrokken vakbonden zijn na ledenraadplegingen akkoord gegaan met het voorstel van de regering. De 
VVMC heeft daarin verder geen stem gehad, omdat wij niet bij dat overleg betrokken zijn. Dit betekent dat tijdens de aankomende cao-
onderhandelingen het pensioenakkoord, en meer nog de gevolgen daarvan, voor de VVMC aanleiding zal zijn om dit op de agenda te 
plaatsen. Nog dit jaar zullen bij MultiModaal weer cao-onderhandelingen plaatsvinden. Volgend jaar beginnen in februari de cao-onder-
handelingen bij NS. Het is niet uitgesloten dat we weer een beroep doen op onze leden om nogmaals een duidelijk signaal af te geven 
over hoe de leden van de VVMC denken over het pensioenakkoord. In deze Trekhaak.magazine wordt verder niet teruggekeken op de 
acties en het pensioenakkoord.

 Beveil ig ingssysteem van de toekomst 
Wel vind je verderop het derde deel over ERTMS en ETCS. We hopen dat machinisten die nog niet in aanraking zijn geweest met een 
mogelijk toekomstig beveiligingssysteem er nu een duidelijker beeld bij hebben. Mochten er vragen zijn over ERTMS, dan horen we dat 
graag. De JOR-leden zijn in ieder geval van mening dat zij betrokken willen blijven bij de toekomstige ontwikkelingen. Mocht je dat als 
jongere machinist ook vinden, neem dan vooral contact op met de JOR.

 Toekomst hoofdconducteurs 
Onlangs is er een enquête gehouden onder de hoofdconducteurs over hoe zij kijken naar de toekomst van hun functie en naar de ge-
maakte afspraken over sociale veiligheid. In deze Trekhaak.magazine wordt er een impressie gegeven over de 
uitkomsten van dit onderzoek. Indien je er meer over wilt weten, neem dan contact op met het secretari-
aat van de VVMC. Voor wat betreft de andere functies bij NS en andere vervoerders die hierin ook een 
rol hebben zal de VVMC zich daar ook over buigen.

 En verder… 
Zeker ook de moeite van het lezen waard: Hoe wordt er omgegaan met ziekte en verlof? Vaak zijn 
er vragen over wat in dat verband wel en wat niet mag. En dan de Schipholtunnel. Wat is er allemaal 
geregeld, als er brand uitbreekt in deze tunnel? Misschien kan NS de geïnterviewden eens uitnodigen 
en deze informatie delen met de mensen die er tijdens hun werk mee te maken kunnen krijgen. 
Ook vind je in deze Trekhaak.magazine weer een lijst met persoonlijke belangenbehartigers. 
Dreig je in conflict te komen met je werkgever, laat het hen dan op tijd weten. Want hoe 
eerder er een PB’er wordt ingeschakeld, des te beter dat is voor jou en jouw belang. 
Denk daar dus aan!

Rob

Colofon
Trekhaak.magazine is een uitgave van de VVMC en verschijnt in een oplage van 4.300 exemplaren. 
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Wie herinnert zich de krantenkoppen 
niet: ‘Treinverkeer Schiphol plat door 
brandmelding’, ‘Zure treinvertragin-
gen, het vliegtuig vertrok zonder ons’ 
en ‘Station Schiphol koploper vertra-
gingen’. Nog niet zo lang geleden wa-
ren deze koppen de orde van de dag. 
‘Die tijden zijn wel veranderd’, vertelt 
Leo Schuitmaker. ‘Hoe vaak lees je nog 
dat het treinverkeer in de Schipholtun-
nel platgaat? Dankzij nieuwe maatre-
gelen en anders samenwerken met alle 
hulpdiensten hebben we de storingen 
flink teruggebracht.’

 Vaak loos alarm 
Leo is teamleider Incidentenbestrijding 
bij ProRail op de standplaats Schip-
hol en blikt terug: ‘Eerst werd bij een 
melding van rook, brandgeur of brand 
het treinverkeer in de tunnel standaard 
stilgelegd. De gevolgen waren groot. 
Ontwricht treinverkeer, reizigers misten 
hun vliegtuig of kwamen te laat op hun 
bestemming. Een groot logistiek pro-
bleem met enorme economische en re-
putatieschade, niet alleen voor Schiphol. 
Maar wat bleek nou? Veel meldingen 
bleken loos alarm te zijn, dat hadden wij 
natuurlijk al in de gaten en dat is toen 
grondig onderzocht.’ 

 Nooit een trein door meldingsgebied 
‘Er is veel veranderd’, legt Leo uit. 
‘Laat ik beginnen met het belangrijk-
ste uitgangspunt, namelijk dat we 
nooit een trein door het gebied waar 
een melding is, laten rijden. Niemand 
kan dus in een gevaarlijke situatie 
terechtkomen. Verder is het goed om 
te weten dat de tunnel zelf veilig is. 
Er zijn daar geen brandbare onder-
delen, de tunnel zelf kan dus nooit in 
de brand staan. Bij een melding van 

De Schipholtunnel onder controle
 andere aanpak 
‘Van de 20 alarmeringen bleek er 18 
keer geen sprake te zijn van brand’, 
vertelt Edward Worthington, OvD-Rail 
van ProRail op standplaats Schiphol. ‘Uit 
het onderzoek kwam ook dat stof vaak 
wordt aangezien voor rook en dat vaste 
remmen leiden tot brandgeur, maar 
dat de inzet van de brandweer dan niet 
noodzakelijk is. De afhandelingsduur was 
gemiddeld 25 minuten en daarna was de 
rest van de dag het treinverkeer in heel 
Nederland ontwricht. Dus ja, dan snap 
je die krantenkoppen wel.’ Er moest 
iets veranderen, daar was iedereen het 
over eens, want de belangen waren voor 
alle partijen groot. Iedereen vond ook 
dat loze meldingen niet langer tot een 
infarct mochten leiden. Daar moest dus 
zo snel mogelijk iets gebeuren. Simpel 
gezegd: de brandweer wilde minder loze 
meldingen, Schiphol minder vertragin-
gen, en ProRail en NS minder onttrek-
king bij brandmeldingen. 

rook, brandgeur of brand zijn er drie 
situaties. Een melding zonder trein in 
de tunnel, een melding met een trein 
in de tunnel en een melding op station 
Schiphol Airport.’

Wat gebeurt er nu als er een melding 
is? Edward: ‘De taak van Incidenten-
bestrijding is om een veilige werkplek 
voor hulpdiensten te zorgen. Die moe-
ten wij binnen 10 minuten aanbieden. 
In de praktijk betekent dat we met 
blauw zwaailicht naar de plek rijden 

‘We laten een trein nooit door 

het gebied rijden waar een 

melding is. Niemand kan dus 

in een gevaarlijke situatie 

terechtkomen.’

trein in buis 1 rijdt, dan wordt het 
treinverkeer in deze buis en de buis 
ernaast stilgelegd. In de buizen aan 
de andere kant van het station blijven 
treinen wel rijden. Treinen kunnen dan 
doorrijden tot de tunnelmond of het 
perron. De brandweer doet vervolgens 
onderzoek en in veel gevallen blijkt 
dan sprake te zijn van loos alarm. Door 
deze procedure zijn slechts een paar 
treinen vertraagd. Als er een melding 
is op het station, dan is het een ander 
verhaal. Dan wordt al het treinverkeer 

en zorgen dat de brandweer zo snel 
mogelijk een verkenning kan doen. 
Eigenlijk is dit de fase van de melding 
verifiëren.’

Aan de hand van een plaatje licht 
Edward de drie mogelijke situaties 
toe: ‘Is er een melding in bijvoorbeeld 
buis 1 richting Amsterdam waar op dat 
moment geen trein rijdt, dan wordt 
in die buis het treinverkeer stilgelegd. 
In de andere buizen blijven treinen 
rijden. Als er bij deze melding wel een 

04

Leo Schuitmaker en Edward Worthington werken al gerui-
me tijd bij het spoor. Zo is Leo in 1979 begonnen bij NS en 
Edward in 1986 bij NS. Beiden vertellen graag aan allerlei 
partijen (van brandweer tot machinisten) over hun werk.
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stilgelegd, waarna snel bekeken wordt 
of de brandweer moet komen. Zo niet, 
dan start het treinverkeer weer op. Zo 
wel, dan zorgen wij weer voor een vei-
lige werkplek voor de brandweer. Bij 
alle meldingen en alarmeringen zorgen 
we vanzelfsprekend voor de veiligheid 
van rijdend personeel, reizigers en 
medewerkers van hulpdiensten.’

 incidentenbestrijding 
 dag en nacht paraat 
‘Sinds ongeveer twee jaar hebben wij 
een standplaats op Schiphol. Zo kun-
nen wij snel ter plaatse zijn. We zijn 
dag en nacht paraat, want we werken 

in vroeg-laat-nacht-diensten’, aldus 
Leo. Edward vult aan: ‘De samenwer-
king met de hulpdiensten is gemak-
kelijker nu we ook gebruik maken van 
de P2000- en C2000-systemen van de 
hulpdiensten. Dat heeft als voordeel 
dat we eerder worden gealarmeerd en 
sneller kunnen communiceren met de 
hulpdiensten en dat alle betrokkenen 
op de hoogte zijn van de stappen 
tijdens een melding of calamiteit. 
Meldingen die voorheen incidenten 
waren, zijn door deze procedures al 
voorbij voordat ze gemeld worden bij 
de Meldkamer Spoor. Dat is voor alle 
betrokkenen een grote winst.’

De spoorwereld is aan veel verande-
ringen onderhevig. Hierbij hebben we 
het niet alleen over infrastructurele 
wijzigingen, maar ook over verande-
rende arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel. Wanneer we het hebben 
over de infrastructuur vinden er het 
laatste jaar enorm veel werkzaamhe-
den plaats. Bijvoorbeeld de ingrijpen-
de verbouwingen van Leiden Centraal 
en Zwolle. Daarnaast worden nieuwe 
stations geopend, zoals Lansingerland-
Zoetermeer en zijn er voor de komen-
de 10 jaar ongeveer 20 tot 30 nieuwe 
stations in onderzoek.

Andere toekomstige ontwikkelingen 
zijn de robotisering, de mogelijke 
aanbesteding van spoorlijnen en de 
discussie omtrent de aanwezigheid 
van een hoofdconducteur/steward op 
iedere trein. Als vakbond zijn wij graag 
op de hoogte van deze veranderingen 
en met name wanneer deze verande-

ringen invloed hebben op de werkom-
standigheden van onze leden.
In de personeelsverblijven wordt vaak 
nog gesproken over ´vroeger .́ Het 
staat vast dat er erg veel veranderd 
is. Vanzelfsprekend kunnen dit zowel 
positieve veranderingen als negatieve 
veranderingen zijn. JOR VVMC vindt 
het belangrijk om open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen, maar hierbij 

van Incidentenbestrijding ProRail zijn 
altijd bereid om uitleg te geven en 
vragen te beantwoorden. Dat kan ook 
op hun standplaats op Schiphol, waar 
ze faciliteiten hebben om procedures 
uit te leggen en toe te lichten. Via Si-
mon Geltink (hoofdbestuurslid VVMC) 
kunnen jullie in contact komen met 
ProRail en Incidentenbestrijding.  

 Het belang van jong 
 naar de toekomst´
Voor de jongeren zitten er nog veel 
veranderingen aan te komen. De JOR 
VVMC ziet in dat we de vinger aan 
de pols moeten houden. De vakbond 
heeft daarbij de betrokkenheid van alle 
leden hard nodig. Bij de VVMC bepalen 
de leden het beleid. Denk hierbij aan 
het geven van input wanneer de vak-
bond hiernaar vraagt, maar ook door 
het actief meehelpen als kaderlid. 
Voor de JOR VVMC zijn wij nog op zoek 
naar nieuwe kaderleden die ons willen 
helpen. De kaderleden zijn werkzaam 
bij de verschillende vervoersbedrij-
ven, echter NS´ers zijn helaas minder 
vertegenwoordigd. Denk met ons mee 
en meld je snel aan!

Concluderend zien we het spoor in 
hoog tempo veranderen. Dat is in onze 
ogen een goed teken. Stilstand betekent 
immers achteruitgang. Door de ontwik-
kelingen te blijven volgen en van ons te 
laten horen wanneer nodig, zullen wij 
ons blijven inzetten voor alle leden!

Zou je ook meer inspraak willen in je 
toekomst? 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 bij vragen 
of opmerkingen horen wij het graag. 
Stuur een mail naar JOR@vvmc.nl.

 Meer weten? 
Leo en Edward gaven in juni een 
presentatie aan de Veiligheidscom-
missie van de VVMC. Naar aanleiding 
hiervan wilde de commissie graag een 
artikel in Trekhaak.magazine omdat ze 
dit verhaal belangrijk vinden voor alle 
leden. Leo, Edward en hun collega’s 

plaatsen wij één grote kanttekening. 
Het is in onze ogen van groot belang 
dat wij deze ontwikkelingen goed in de 
gaten houden en vooral ook betrok-
ken blijven bij de besluitvorming. De 
vakbond is een onmisbare schakel 
in dit geheel. Het standpunt van JOR 
VVMC is dat het geen zin heeft om 
de robotisering bijvoorbeeld tegen 
te willen houden, echter door nauw 
betrokken te blijven en invloed uit te 
oefenen waar mogelijk, willen wij de 
arbeidsomstandigheden hoog houden.

 Tegenslag? 
Als we kort terugblikken op de pen-
sioenacties in 2019, dan zien we een 
teleurstellend resultaat. Helaas bleek 
achteraf dat andere partijen niet 
dezelfde strijdlustigheid wilden tonen 
als wij. We moeten ons hier niet bij 
neerleggen. De vakbond is en blijft van 
groot belang. Zeker bij de hierboven ge-

noemde toekomstige ontwikkelingen.
Bij NS loopt in maart 2020 de cao af. 
Binnenkort worden de voorbereidin-
gen uitgebreid opgestart en wij hopen 
ook voor deze onderhandelingen op 
veel input van onze leden. Dit zijn be-
langrijke zaken, waarbij we de vakbond 
nodig hebben. Een groot ledenaantal 
geeft de onderhandelingen meer 
gewicht.

Jor denkt na over de toekomst

staking 18-3 

‘Veel meldingen 

bleken loos alarm te zijn’

‘JOR wil een vinger aan de 

pols houden. Hierbij kunnen 

we jouw hulp gebruiken’

‘JOR houdt 

veranderingen 

op het spoor 

nauwlettend 

in de gaten’

 incidentenbestrijding 24/7 paraat 
De incidentenbestrijders van ProRail staan 24/7 paraat om uit te rukken bij ca-
lamiteiten. Dat doen zijn vanuit Utrecht, Schiphol, Rotterdam, het Rotterdamse 
havengebied, Eindhoven en Zwolle. Hun taak is het spoor zo snel mogelijk 
weer vrij te maken zodat de treinen weer kunnen rijden. Taken zijn onder meer 
evacuatie van reizigers, ondersteunen bij de berging van slachtoffers, reinigen 
infra en materieel, gespecialiseerde inzet uitvoeren bij lekkages van gevaar-
lijke stoffen en hersporen van ontspoorde treinen. Veel incidentenbestrijders 
hebben ook een bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). 
Daarmee kunnen ze actief optreden tegen bijvoorbeeld vandalen, koperdieven 
of spoorlopers. Dat alles om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar spoor 
zodat reizigers en goederen op tijd op hun bestemming aankomen.
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We hebben als Werkgroep HC in 
Trekhaak.magazine vaker stilgestaan 
bij de functie van hoofdconducteur 
bij de Nederlandse Spoorwegen. Een 
functie die zich in de loop van de 
jaren naar het zich laat aanzien be-
vindt in een soort van spagaat. Bijna 
iedereen heeft wel een mening over 
de man of vrouw die dag in dag uit, 
samen met de machinist, de reizigers 
naar hun bestemming vervoert.  

Het bijzondere daarbij is dat de menin-
gen over wat de functie van hoofd-
conducteur precies moet inhouden 
altijd vóór deze mensen en niet dóór 
deze mensen wordt aangegeven. Zo 
wenst het management een duidelijke 
rol die zich toespitst op een - in hun 
ogen juiste - invulling van de Prestatie 
Indicatoren, de interne doelstellin-
gen. Daarentegen lijkt het er wel eens 
op dat de reizigers en/of publieke 
opinie zich een stuk minder van deze 
benadering aantrekken en zich vooral 
uitlaten over de handhavende taken; 
‘het gekochte vervoerbewijs moet 
natuurlijk gewoon gecontroleerd wor-
den, anders heeft men voor niets een 
kaartje gekocht.’ 

Maar wat vinden onze leden zelf van 
dit alles? En hoe verhoudt zich dat tot 
de dagelijkse praktijk? Houdt de ken-
nelijke trend pas met de wens van de 
onze leden? 

Tevens wil de werkgroep meer inzicht 
hebben in hoe er gedacht wordt over 
de huidige uitwerking van het Sociaal 
Veiligheidsakkoord 2015, met de na-
dere uitwerking in 2016. Om hier enig 
zicht op te krijgen heeft de werkgroep 
HC van de VVMC een enquête gehou-
den onder alle leden in de functie van 
hoofdconducteur bij de Nederlandse 

Spoorwegen. We zetten de belangrijk-
ste uitkomsten op een rijtje.

De drie pijlers van functie hoofdcon-
ducteur

Als eerste de veiligheidsfunctie.
Daarna de controlefunctie. 
Tenslotte de servicefunctie.

We hebben deze vraag al eens eerder 
aan onze leden voorgelegd. Is daar 
een verandering in zichtbaar? Is de 
volgorde van belangrijkheid veran-
derd? Nee, de uitkomst van deze 
vraag blijft onveranderd hetzelfde. 

De uitkomst voor wat de betreft de 
veiligheidsfunctie is niet verrassend. 
Wellicht dat de uitkomsten over de 
controlefunctie en servicefunctie om 
een bevestiging vragen. De volgende 
vraag speelt daarop in.

Is de functie van hoofdconducteur 
onlosmakelijk verbonden met het 
controleren van vervoer-bewijzen?

79% van onze leden antwoord met ja.
21% van onze leden antwoord met nee.

Als mijn werkgever vindt dat het 
controleren van vervoerbewijzen 
géén taak meer is van de hoofd-
conducteur én om die reden wordt 
vervangen door de functie van gast-
heer, dan ben ik het daar volledig 
mee eens.

14% van onze leden antwoord met ja.
86% van onze leden antwoord met nee.

Onze leden hebben zich hierover heel 
duidelijk uitgesproken. De werkgroep 
HC merkt op dat hierbij een significant 
verschil zichtbaar lijkt te zijn met de 

tendens dat de mogelijke toekomstige 
inhoud van de functie van hoofd-
conducteur zich veel meer of alleen 
(moet?) gaat richten op het verlenen 
van service, dan op de controlerende 
functie. Zij spreken zich duidelijk uit 
tegen de gedachte van een mogelijk 
uitholling van de functie van hoofd-
conducteur. 

En dat is een meer dan duidelijk sig-
naal naar de toekomst toe!

Het tweede deel van de enquête was 
gericht op sociale veiligheid. Bij de 
Nederlandse Spoorwegen wordt al 
een aantal jaren gewerkt met dubbele 
bemensing van de treinen op donder-
dagavond, vrijdagavond en zaterdag-
avond, allemaal na tien uur ’s avonds. 
Een en ander naar aanleiding van het 
Sociaal Veiligheidsakkoord, zoals 
afgesloten in 2015, met de nadere 
uitwerking in 2016.

Sinds het Sociaal Veiligheidsakkoord 
in 2015 hebben de Nederlandse 
Spoorwegen op donderdag, vrijdag 
en zaterdag ná 22.00 uur alle treinen 
dubbel bemenst. Sinds de invoering 
van deze dubbele bemensing voel ik 
me veiliger op de trein.

59% van onze leden antwoord met ja.
41% van onze leden antwoord met nee.

De dubbele bemensing ná 22.00 uur 
op de trein moet in de huidige vorm 
worden gehandhaafd.

53% van onze leden antwoord met ja.
47% van onze leden antwoord met nee.

De toekomst van een duizendpoot
Ik werk liever alleen op de trein. 
Ook als dat het einde betekent voor 
de dubbele bemensing ná 22.00 uur 
op de trein.

28% van onze leden antwoord met ja.
72% van onze leden antwoord met nee.

De invoering van de toegangs-
poortjes draagt effectief bij aan de 
verhoging van de sociale veiligheid 
op de trein. Daardoor is de dubbele 
bemensing ná 22.00 uur niet meer 
nodig.

06% van onze leden antwoord met ja.
94% van onze leden antwoord met nee.
Voor de werkroep HC zijn deze uit-
komsten een bevestiging dat de hui-
dige werkwijze gewoon gehandhaafd 
dient te blijven. Met daarbij ook een 
heel duidelijke boodschap. Beheerste 
Toegang Stations (BTS) alleen is nim-
mer de oplossing bij problemen op het 
gebied van sociale veiligheid. Sociale 
veiligheid is én blijft altijd maat- en 
mensenwerk!

Tenslotte, de uitkomsten van de 
enquête zullen door het hoofdbestuur 
worden gebruikt om het beleid, wat 
deze twee onderwerpen betreft, voor 
nu en in de toekomst vorm te geven.
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Treinbeveiliging en de toekomst – ErTMS (deel 3)
In deel 3 van ERTMS gaan we het heb-
ben over de componenten van ETCS 
aan boord van een trein, wat gaat 
ERTMS voor jou als machinist beteke-
nen en een stukje toekomst ERTMS in 
Nederland.

 
 Componenten in de trein 
In de trein bevinden zich een aantal 
noodzakelijke componenten die nodig 
zijn om alle binnenkomende informatie 
te vertalen naar een voor de machinist 
zichtbare en begrijpelijke MA (Move-

ment Authority, zie deel 2 van ERTMS) 
en overige noodzakelijke gegevens. Al 
deze gegevens worden dan op de DMI 
(zie deel 1 en 2) getoond. Een DMI zit 
onder andere in het nieuwe SNG mate-
rieel, het middelste scherm.

 De EVC (European Vital Computer) 
Dit is het hart van de ETCS appara-
tuur aan boord. Deze voert continu 
berekeningen uit aangaande snelheid, 
remweg en remcurve, etcetera. Dit 
doet de EVC aan de hand van de door 
de machinist ingevoerde gegevens en 
de ontvangen gegevens van het RBC 
(Radio Block Center) middels GSMR-
data. De EVC vertaalt dit naar een MA. 
De EVC ontvangt ook gegevens  over 
de treinpositie middels een (doppler) 
radar, wielomwentelingen (odometrie) 
en de gepasseerde balises.

balise 'aanstraalt' door middel van een 
magnetisch veld. De balise zelf heeft 
geen energiebron. Het uitlezen van 
balises is mogelijk met snelheden tot 
600 km/uur.
Tot zover de meest belangrijke compo-
nenten in een trein, die nodig zijn om 
onder ERTMS regime te kunnen rijden.

 wat gaat ErTMS voor jou als 
 machin ist betekenen? 
Na de treinramp bij Harmelen in de 
jaren ’60 is er door de overheid beslo-
ten om een beveiligingssysteem in het 
spoor en in de treinen te bouwen, zodat 
machinisten een middel kregen dat hen 
waarschuwde als ze niet goed opletten. 
In 1970 werden de eerste kilometers 
met het huidige beveiligingssysteem 
ATB-EG geïnstalleerd en operationeel. 
Rond 2002 zijn er nog baanvakken voor-
zien van dit systeem. Generaties machi-
nisten zijn met dit systeem opgegroeid 
en weten dus niet beter. Men leerde dit 
systeem tijdens de opleiding en in de 
praktijk was het ‘learning on the job’, al 
doende leerde men.

De basisopleiding ERTMS bestaat (op 
dit moment) uit een opleiding van on-
geveer twee weken. Vijf dagen theorie 
opleiding, een dag examen en vier da-
gen onder begeleiding van een mentor 
meerijden om praktijkervaring op te 
doen. Heel anders dus in vergelijking 
met ATB. Andere verschillen:

• De cabine van het te bedienen 
krachtvoertuig (treinstel of locomo-
tief) zal er heel anders uitzien.

• Regelgeving wordt anders.
• De lichtseinen en snelheidsborden 

buiten gaan verdwijnen op ERTMS 
baanvakken. Je krijgt je informa-

 De STM (Specif ic Transmission 
 Module) 
Deze module vervangt de huidige ATB  
in de trein en toont de ATB gegevens 
als men rijdt onder een ATB regime. In 
de nieuwe stoptrein SNG bevindt zich 
ook een STM en de ATB gegevens in 
deze trein zijn zichtbaar na een SoM 
(Start of Mission) in het middelste 
scherm van de SNG. De STM is ook be-
schikbaar voor bijvoorbeeld het Duitse 
of Belgische beveiligingssysteem.

 De CMD (Cold Movement Detectie) 
De CMD is een component in de trein 
die de laatste positie van een trein 
onthoudt als de trein uitgeschakeld 
is geweest en niet is verplaatst. Denk 
hierbij aan het wegzetten van een trein 
tijdens nachtoverstand. Dit versnelt 
het vertrekproces en je vertrekt 
hierdoor dus met een beveiligde rijweg 
(MA). De CMD is een optioneel ETCS 
component in de trein, NS is voorne-
mens dit in te gaan bouwen.

 De BTM (Balise Transmission 
 Module) en CaU (Compact 
 antenna Unit) 
De BTM leest en verwerkt de balise in-
formatie. Belangrijk onderdeel van de 
BTM is een krachtige actieve antenne, 
de Compact Antenna Unit (CAU) die de 

tie immers binnen in de trein op 
je DMI middels een Movement 
Authority waarin alle benodigde 
informatie getoond wordt, niet al-
leen wat de (niet meer aanwezige) 
seinen je verteld zouden hebben 
maar bijvoorbeeld ook sommige 
aanwijzingen of stroomloze brug.

• Het vertrek gereedmaken van je 
trein omdat je een Start of Mission 
moet uitvoeren.

 De toekomst, hoe nu verder? 
In mei 2019 heeft de ministerraad 
ingestemd met het voorstel van de 
staatssecretaris om 2,4 miljard euro 
beschikbaar te stellen voor de eerste 
uitrol van ERTMS. Met dit geld worden 
de volgende baanvakken naar ERTMS 
baseline 3 omgebouwd:

• Kijfhoek-Roosendaal grens
• OV- SaaL (Schiphol- Amsterdam-

zuid-Almere-Lelystad) incl. Weesp-
Hilversum.

• Hoofddorp-Duivendrecht
• Utrecht-Meteren (Betuwelijn 

aansluitingen)-Eindhoven
• Roosendaal-Den Bosch
• Eindhoven-Venlo grens

De bestaande ERTMS baanvakken 
Utrecht-Amsterdam en Hanzelijn krijgen 
een upgrade. Verder worden deze baan-
vakken geschikt gemaakt voor snelhe-
den boven de 140 km/uur. Je ziet dat er 
dan al een behoorlijk sluitend deel van 
Nederland onder ERTMS regime komt 
te liggen. De planning is dat al deze 
baanvakken uiterlijk in 2031 operatio-
neel moeten zijn. Ook zal het materieel 
omgebouwd worden en personeel van 
vervoerders opgeleid worden. 

 Het landelijk programma 
De uitrol van ERTMS gebeurt in een 
nauw samenwerkingsverband met 
het ministerie van I&W als opdracht-
gever, ProRail als infrabeheerder en 
de vervoerders. Een belangrijke rol 
hierin is weggelegd voor de gebruikers 
(machinisten en treindienstleiders). 
De gebruikers zijn nauw betrokken 

‘Er is € 2,4 miljard beschikbaar 

voor de eerste uitrol van ERTMS’

Met medewerking van Mark van Dooren & Marco Eeken, beide machin ist

‘De uitrol van ERTMS gebeurt in 

een nauw samenwerkingsverband 

met het ministerie van I&W, 
ProRail en de vervoerders’

geweest bij het opstellen en valideren 
van de ETCS regelgeving. Hierdoor is 
een regelgeving ontstaan die uniform 
is op basis van Europese wetgeving en 
de Nederlandse regeling spoorverkeer. 
Deze ETCS regelgeving is geldend voor 
iedere spoorvervoerder binnen Ne-
derland en op ieder ERTMS-baanvak, 
met uitzondering van de HSL-Zuid & de 
Havenspoorlijn (ERTMS Level 1).
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Vanuit het hoofdbestuur 
 algemene ledenvergadering 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
van de VVMC op 24 mei jl. in het Van 
der Valk Hotel te Nijmegen-Lent zijn 
René van den Oetelaar (secretaris) en 
Henk de Kok (penningmeester) beide 
herkozen als hoofdbestuurslid. Zij wa-
ren aftredend, maar herkiesbaar. 

 Verkiezingen or rail & operations  
 Support keolis 
Danny Wunnink had zich namens de 
VVMC kandidaat gesteld voor de OR-
verkiezingen Bij Keolis. Op 4 juli werd 
bekend dat hij is gekozen in de mede-
zeggenschap van Keolis. Het hoofdbe-
stuur wenst hem heel veel succes.

 Spoorwegpensioenfonds (SPF) 
Louis Roijers liet weten per 1 juli 2019 
terug te treden uit het verantwoor-
dingsorgaan van het SPF, waar hij 

 Ton lubbers 
Op 23 augustus is Ton Lubbers gestopt 
als landelijk coördinator PB-zaken en 
teruggetreden als hoofdbestuurslid. 
Ton is 17 jaar actief geweest binnen 
het hoofdbestuur van de VVMC. Het 
hoofdbestuur bedankt hem voor de 
vele jaren die hij zich heeft inzet voor 
de VVMC. Jan de Jonge neemt de 
functie van landelijk coördinator PB-
zaken over van Ton.

 Stagiaires 
Edwin Baur (Mcn Eindhoven) en Harry 
van der Laan (Mcn Rotterdam) zijn 
begonnen aan hun stage bij het hoofd-
bestuur.

namens de VVMC zitting in had. Harrie 
Schutten zal in de plaats van Louis 
zitting nemen in het verantwoordings-
orgaan.

 Cao Multimodaal Vervoer (MMV) 
Eind dit jaar beginnen de cao-onder-
handelingen voor de cao Multimodaal 
Vervoer (MMV). De cao-commissie van 
de VVMC gaat zich daar binnenkort op 
voorbereiden.

 Cao NS reiz igers 2020 
De huidige cao NS Reizigers loopt van 
1 oktober 2017 tot en met 31 maart 
2020. In oktober zal de cao-commissie 
van de VVMC starten met de voorbe-
reidingen voor de onderhandelingen 
voor een nieuwe cao. De (voorlopige) 
onderhandelingsdata zijn: 13 februari 
2020, 5 maart 2020, 19 maart 2020, 
30 maart 2020, 9 april 2020 en 23 april 
2020 (reservedatum).
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 VVMC kijkt vooruit… 
Het hoofdbestuur kijkt vooruit, naar de 
komende jaren. Een verdergaande pro-
fessionalisering is noodzakelijk om nu 
en in de toekomst aan de wensen van 
onze leden te kunnen blijven voldoen. 
Daarbij hoort een visie op de finan-
ciën. Nogmaals, een kapitaalkrachtige 
en financieel onafhankelijke vereniging 
is daarbij het uitgangspunt. 

Vanuit dit standpunt bezien zijn er 
voor het bestuur twee zaken van 
belang. Het op peil en waardevast 
houden van de financiële reserves en 
het uit eigen middelen kunnen blijven 
financieren van de voortgaande pro-
fessionalisering.

van de middelen zoveel mogelijk moet 
zijn geborgd heeft het hoofbestuur te-
vens op de ledenvergadering voorge-
steld om telkens, met ingang van het 
jaar 2021, de contributie jaarlijks ten 
minste aan te passen aan de actuele 
inflatie en prijsontwikkelingen.

Het hoofdbestuur heeft beide voor-
stellen in stemming gebracht op de 
algemene ledenvergadering en de 
leden hebben met beide voorstellen 
ingestemd.

Dit betekent dat de contributie vanaf 
1 januari 2020 € 13,- per maand be-
draagt en € 156,- per jaar.

De contributie heeft zich in de afgelo-
pen jaren niet evenredig ontwikkeld 
met prijs-, loon- en inflatieontwikke-
lingen. Daarom is met ingang van het 
jaar 2020 een aanpassing wenselijk. 
Uitgaande van een bescheiden inflatie, 
van twee procent per jaar in de afge-
lopen zeven jaar, heeft het hoofbe-
stuur op de ledenvergadering van 24 
mei jl. dan ook het voorstel gedaan 
om de contributie met ingang van 1 
januari 2020 met € 1,00 per maand te 
verhogen.

Vanuit het oogpunt van een solide 
financieel beleid, dat gericht is op de 
toekomst, en dat de waardevastheid 

Contributieverhoging per 1 januari 2020

‘Verdergaande 
professionalisering 

is noodzakelijk 

om aan de wensen 

van onze leden 

te kunnen blijven 

voldoen’

In de afgelopen jaren heeft de VVMC een behoudend financieel beleid gevoerd. Het zorgvuldig opbouwen van een kapitaal-
krachtige, financieel gezonde en financieel onafhankelijke vereniging is daarbij één van de hoofddoelstellingen geweest. 
Daarbij is een duidelijke relatie zichtbaar met de contributie die de VVMC aan haar leden vraagt. De VVMC is voortdurend 
in staat geweest om aan de gestelde doelstellingen te voldoen, zonder dat dit tot aanpassingen aan de hoogte van de con-
tributie heeft geleid.
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Verlof tijdens ziekte 
Sinds 1 januari 2012 is de vakantie-
wetgeving op tal van punten gewij-
zigd. Was het zo dat langdurig zieken 
alleen vakantiedagen opbouwden 
over de laatste zes maanden van hun 
ziekte, vanaf 1 januari 2012 bouwen 
zij vakantiedagen op over hun gehele 
ziekteperiode. En juist de bepaling dat 
er volledig verlof wordt opgebouwd 
wordt nogal eens oneigenlijk gebruikt, 
om te rechtvaardigen dat er verlof 
wordt afgeschreven tijdens ziekte. 

Als je ziek bent moet je dat meteen op 
de voorgeschreven wijze melden bij 
je werkgever. Je hoeft niet te vertel-
len wat je klachten zijn. De werkgever 
mag geen vragen stellen van medische 
aard, maar mag wel vragen naar de 
vermoedelijke duur van het verzuim 
en mag ook vragen of je ziek bent als 
gevolg van een bedrijfsongeval. De 

werkgever zal in de meeste gevallen 
de bedrijfsarts inschakelen. Uitsluitend 
de bedrijfsarts bepaalt of je al dan 
niet kunt werken (in lichte dienst) in je 
eigen functie (beperkt) of een vervan-
gende functie. Zolang je niet gezien 
bent door de bedrijfsarts ben je dus 
niet inzetbaar, tenzij je zelf aangeeft 
vervangend werk te kunnen doen. Een 
teammanager of verzuimconsulent kan 
en mag niet de mate van arbeidsonge-
schiktheid bepalen. Dat mag alleen de 
bedrijfsarts.

uur verzuimt, dan mag er 8 uur verlof 
worden afgeschreven.
Bij medewerkers die vallen onder de 
CAO Multimodaal Vervoer wordt bij 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de 
ziektewet voor iedere dag dat de ziekte 
duurt 0,1 verlofdag ingeleverd, met 
dien verstande dat er per kalenderjaar 
maximaal 3 bovenwettelijke verlofda-
gen kunnen worden afgeschreven. Dat 
is, omdat het in de cao is opgenomen, 
dus wél toegestaan.

Val je onder de CAO NS dan word je bij 
de tweede tot en met de vijfde ziekmel-
ding in hetzelfde kalenderjaar gekort 
op je verlof (8 uur). Indien je verzuimt 
als gevolg van een bedrijfsongeval 
(hiervan is in ieder geval sprake indien 
de Arbeidsinspectie/bedrijfsarts moet 
worden ingelicht) of vanwege een ver-
zuim dat direct samenhangt met een 

chronische ziekte (naar oordeel van de 
bedrijfsarts) dan worden geen dagen 
ingehouden. Werk je in deeltijd, dan 
gelden de genoemde dagen naar rato.

 Hulp nodig? 
Is er bij jou verlof ingehouden terwijl je 
niet inzetbaar was, dan kun je dit ver-
lof terugeisen. Kom je er zelf niet uit 
met het management of HR, doe dan 
een beroep op de plaatselijke PB’er(s). 
Zij zijn je graag van dienst. 

 Niet verlofgeschikt 
Als de bedrijfsarts bepaalt dat je 
niet inzetbaar bent, dan ben je niet 
verlofgeschikt. Laat je niet in de ma-
ling nemen, er mag dan geen (eerder 
ingeschreven) verlof worden afge-
schreven. Er wordt door de werkgever 
nogal eens mee geschermd dat verlof 
is voor leuke én voor minder leuke 
dingen en dat er verlof mag worden 
afgeschreven omdat er volledig wordt 
opgebouwd. Nogmaals, laat je niet in 
de maling nemen. Als je niet inzetbaar 
bent, ben je niet verlofgeschikt.

 inzetbaar in lichte dienst 
Anders is het als je inzetbaar bent in 
lichte dienst, (beperkt) in je eigen of in 
een vervangende functie. Dan ben je 
wel verlofgeschikt. Als je met de be-

drijfsarts overeenkomt dat je bijvoor-
beeld een half uur per dag kunt werken 
en je moet verstek laten gaan, dan mag 
wel verlof worden afgeschreven, tenzij 
je verstek moeten laten gaan om een 
bezoek te brengen aan je behandelend 
arts/specialist/therapeut/bedrijfsarts 
vanwege je re-integratieverplichtingen, 
dan mag ook geen verlof worden 
afgeschreven. Omdat je tijdens ziekte 
volledig verlof opbouwt mag er ook 
volledig worden afgeschreven. Dus 
als je, zoals in dit voorbeeld, een half 

‘Als de bedrijfsarts bepaalt dat je

 niet inzetbaar bent, dan ben je 
niet verlofgeschikt.’

Villandry is een welzijnsvereniging 
van, voor en door medewerkers in het 
openbaar vervoer. Villandry is in 1907 
opgericht als herstellingsoord voor 
OV-personeel. Inmiddels is Villandry 
uitgegroeid tot een professionele 
welzijnsvereniging die een bijdrage 
levert aan het welbevinden van mede-
werkers binnen het openbaar vervoer. 
Dit doen ze door middel van passende 
zorgvoorzieningen en een tegemoet-
koming in de zorgkosten volgens het 
overzicht vergoedingen. Iedereen die 
in het openbaar vervoer of daaraan 
gelieerde onderneming werkt, kan 
voor 3 euro per maand lid worden. 

Aanmelden gaat heel eenvoudig, kijk 
op villandry.nl/lid worden. Vermeld bij 
het aangaan van een lidmaatschap de 
actiecode TREKHAAK2019.

 Tip een collega 
Ook collega’s die nog geen lid van 
Villandry zijn en met ons mee willen 
doen, zijn natuurlijk van harte welkom. 

Ken je iemand die nog geen lid is? 
Attendeer diegene op de voordelen 
en laat weten dat lid worden heel mak-
kelijk gaat via www.villandry.nl. 

 Meer informatie? 
Heb je vragen naar aanleiding van dit 
bericht, dan kun je contact opnemen 
met Villandry: 088 – 8471700. Of ga 
naar onze website www.villandry.nl 
voor meer informatie.

 
 Enkele voordelen op een rij 
• Jaarlijkse contributie slechts €36,- 
• Aantrekkelijk vergoedingenpakket 
• Ook voor kinderen tot 18 jaar en uw 

partner
• Met Villandry steunt u uzelf én col-

lega’s en hun partners
• Geen wachttijd voor het indienen 

van declaraties

 Speciale actie voor leden van 
 de VVMC 
Leden van de VVMC die vóór zaterdag 
15 november 2019 lid worden van 
Villandry profiteren tijdelijk van een 
bijzonder voordeel. Ze komen namelijk 
direct in aanmerking voor een vergoe-
ding van zorgkosten die niet onder de 
dekking van hun 'normale' ziektekos-
tenverzekering vallen. Normaal geldt 
hiervoor een wachttijd van één (1) jaar. 

Villandry: mét elkaar, vóór elkaar
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or-verkiezingen keolisStilstand is achteruitgang
Sinds de zomer van 2014 vormen Ca-
roline Ubachs en Marike Timmermans 
onze externe afdeling Persvoorlich-
ting. Door de media actief te benade-
ren en vragen van journalisten snel te 
beantwoorden is de VVMC vanaf dat 
moment veel zichtbaarder geworden. 
Deze keer vertellen de dames over 
duurzame inzetbaarheid en hoe de 
gesprekken met vervoerders sma-
kelijke kost zijn (geworden) voor de 
media.

De JOR VVMC meldt het al in dit num-
mer: stilstand is achteruitgang. Er 
komen veel nieuwe ontwikkelingen op, 
aan en ook rondom het spoor. In onze 
vorige column schreven we over dat 
het relatief eenvoudig is om gezond 
de pensioenstreep te halen; het is een 
kwestie van mensen betrokken en met 
plezier aan het werk houden. Dat we 
hier als vakbond bijzonder strijdbaar 
in zijn, weten media inmiddels ook; we 
worden nauwlettend in de gaten ge-
houden en als eerste gebeld bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

den stellen. Maar dat gaat niet altijd. We 
zouden de VVMC niet zijn als we in veel 
gevallen niet (willen) polderen; als leden 
hun stem uitbrengen, gaat het bestuur 
voor die keuze. Zo kiezen we bewust 
voor ‘géén rubber!’ als het om nieuwe 
leden gaat, en zijn we bij de pensioen-
afspraken ook de beslissende partij ge-
weest of de treinen zouden gaan staken. 
En ook dat maakt dat we opvallen en 
media graag met ons in gesprek blijven. 
Als bond merken we dat onze stem 
belangrijk is en dat wij die vuist durven 
maken. Binnenkort beginnen de cao 
gesprekken met Arriva en NS weer. Wij 
zijn klaar om de media te informeren!

 Hoe kun jij ons helpen? 
Zie of hoor jij ook weleens een bijzon-
dere of indrukwekkende gebeurtenis? 
We zijn geïnteresseerd in jouw verhaal, 
idee, suggestie of mening en horen deze 
dan ook graag. Uiteindelijk doen we het 
samen. Heb je een verhaal of idee? 
Mail ons op: 
persvoorlichting@vvmc.nl. 

Hartelijk dank alvast.

 Strijdlustig en betrokken 
Wat wij – als persvoorlichters en eerste 
aanspreekpunt van de media – regel-
matig merken is hoe solidair de leden 
en het bestuur zijn aan de bond en de 
afspraken die gelden. Er is een oprechte 
betrokkenheid bij alle leden en de 
collectiviteit is groot. Je merkt dat ook 
bijvoorbeeld aan de groei van de JOR; 
ook jongeren vinden bij de VVMC een 
vertrouwd nest. Media vinden dat soms 
wonderlijk want het lijkt niet meer van 
deze tijd. En media hebben daar wel last 
van want wij willen immers – bij vragen 
over pensioen, ERTMS, stakingen, etc. 
– altijd de mening van de leden horen. 
Dat kom je bij de andere bonden niet 
tegen. Dat vinden media raar (en lastig, 
want ze willen direct een antwoord) en 
tegelijk wordt het ook erg gewaardeerd. 
Die collectiviteit maakt persoonlijk en 
betrokken. 

 Poldermodel 
Het geroemde Nederlandse poldermo-
del zet de collectiviteit vaak onder druk. 
We willen in Nederland iedereen tevre-

Begin juli 2019 zijn er bij Keolis OR-
verkiezingen gehouden. Voor de kies-
groep ZwEnZwoKa (Zwolle-Enschede/
Zwolle-Kampen) had Danny Wunnink 
zich kandidaat gesteld.

Na telling van de stemmen bleek dat 
Danny ruim voldoende stemmen had 
gehaald om gekozen te worden in de 
OR van Keolis. Wij wensen Danny veel 
succes en plezier met zijn OR werk-
zaamheden. Hieronder stelt Danny 
zich aan jullie voor:

Mijn naam is Danny Wunnink, ik 
ben getrouwd en ik heb 1 zoon en 2 
dochters. 

Ik ben in december 2010 begonnen als 
buschauffeur bij Syntus/Keolis op de 
Veluwe en dat heb ik altijd met heel 
veel plezier gedaan. Toen ik de kans 
kreeg om een opleiding tot machinist 
te volgen bij Keolis heb ik dat met 
beide handen aangegrepen. Nu rijd ik 
alweer ruim 2 jaar met net zoveel ple-
zier op de trein. Voordat ik bij Syntus 
begon, heb ik bij Veolia gewerkt en ik 
ben mijn werkzame leven begonnen in 
de touringcar- en taxibranche.

Ik ben gezegend met een duide-
lijke mening, maar ik ben mij er ook 
goed van bewust dat je deze altijd 
goed moet kunnen onderbouwen. Ik 
vertrouw erop dat de overige leden 
van de ondernemingsraad ook met 
een positieve/constructieve wijze de 
samenwerking willen aangaan.

Met collegiale groet,
Danny

Het is vooraf moeilijk te zeggen wat ik 
verwacht van mijn functie binnen de 
ondernemingsraad van Keolis, maar 
het is mijn doel om de belangen van 
mijn collega’s zo goed mogelijk te 
behartigen en bij te dragen aan een 
goed beleid en een duidelijke bedrijfs-
voering.
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06 - 16 88 21 07
jos.vandersanden@ns.nl 

DEN HAAG
Jan Auke van Dijken
06 - 41 23 68 85
janaukevandijken1982@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

GRONINGEN
Johan Strootman
06 - 16 88 92 89
jb03071961@gmail.com
  
Hans Schonewille
06 - 16 88 90 84
hanschelsy@gmail.com 

HAARLEM
Jolanthe Singh-Bink
06 - 16 88 75 85
jolanthesingh235@hotmail.com 

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

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

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

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

Taede Jongkind
06 - 16 88 04 94
taede1987@hotmail.com 

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

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

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

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

NIJMEGEN
Vacature

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

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

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

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

UTRECHT
Jan de Jonge
06 - 16 88 76 89
jan41bru@gmail.com
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Zuinig!
Het gaat goed met de treinvervoerders. Er worden meer reizigers dan ooit vervoerd en de reizigers zijn 
positief over de vervoerders. En het eind hiervan is nog niet in zicht, want het kabinet wil nog meer 
treinen, nog meer reizigers. NS en Arriva investeren flink in nieuw materieel. En dat kan ook, want de 
vervoerders verdienen bakken met geld. 

Vergoedingen
Het gaat ze financieel flink voor de wind. Dat komt niet alleen door de flinke reizigersgroei, dat gebeurt 
ook over de ruggen van de medewerkers. Roosters worden voller en voller gebouwd. Blijkbaar speelt 
gezondheid hierbij geen rol. Medewerkers worden om de haverklap gevraagd extra diensten te draaien 
en dan het liefst zonder de daarbij behorende vergoedingen. Met regelmaat wordt gevraagd om vrijwillig 
van vergoedingen af te zien en om voor het uitkomen van het nieuwe weekrooster te reageren. Dus extra 
inzet wil de werkgever heel graag, maar betalen hiervoor liever niet! 

Voor niets gaat de zon op
De roostergebonden medewerkers die het visitekaartje van de vervoerders zijn en de centjes voor de 
vervoerders verdienen mogen niet meeprofiteren. Belachelijk! Een aantal afdelingen van de VVMC heeft 
via een afdelingssignaal duidelijk gemaakt dat voor niets de zon op gaat en dat je op een vraag om extra 
diensten te draaien pas na het uitkomen van het nieuwe weekrooster moet reageren. Mijn boodschap 
aan de vervoerders; waardeer je medewerkers en wees zuinig op ze. Jullie zullen ze nog hard genoeg 
nodig hebben!

W!M
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