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Geen waardering

         oe was dat voor onze leden? Als je kwetsbaar was, moest je uiteindelijk gewoon gaan werken, 
          want treinen moesten blijven rijden. Als je corona had maar niet ziek was, werd je op BA 
gezet en werkte je niet op de trein, maar treinen bleven wel rijden. Door een nieuwe coronavariant 
werden er steeds meer ziek, maar treinen bleven rijden. Door grote personeelstekorten werd de 
inzet op de trein aangepast, want treinen moeten blijven rijden. Door nog meer tekorten werden 
diensten dagelijks aangepast, want… treinen moeten blijven rijden. 

Bijzonder zware jaren
Als je terugkijkt kun je stellen dat het bijzonder zware jaren zijn geweest. Dit geldt vooral voor ieder-
een die gewoon naar het werk moest komen. Helaas merkten we ook dat ondanks een grote ver-
mindering van reizigers de agressie hoger was dan normaal. De directies: waar waren die? Hebben 
die meegeholpen tijdens die verschrikkelijke twee jaar? Jazeker. De directieleden zijn druk bezig 
geweest om te onderhandelen met de vakbonden. Onderhandelen over hoe personeel dient te han-
delen in die besmettelijke coronatijd. Onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Onderhandelen 
over het reorganiseren van de organisaties. 

De directie was duidelijk over de inzet van het personeel op de trein en stations, want treinen moes-
ten blijven rijden. Ze wisten exact duidelijk te maken hoe slecht het financieel ging met het bedrijf, 
want treinen moesten blijven rijden. De directie wist precies waar er bezuinigd moest worden, want 
ondanks dat de treinen bleven rijden moest alles nog goedkoper. 

Met deze drie punten hebben de werkgevers echt geen 
waardering getoond aan iedereen die moest blijven wer-
ken, onder soms moeilijke en zeer onduidelijke omstan-
digheden!  

Het chocoladehart, dat we naar al onze leden hebben 
gestuurd in coronatijd, was een blijk van waardering van 
onze kant. Ook nu willen we jullie laten weten dat wij al 
die medewerkers, lid of geen lid, waarderen. Iedereen die 
zich in heeft gezet op de trein en stations om de reizigers 
te informeren en vervoeren tijdens coronatijd. Want… de 
treinen moesten blijven rijden.

Rob de Groot | Voorzitter VVMC

Aan het begin van het nieuwe jaar dachten we met zijn allen dat 2022 een nieuwe start zou 
worden. Coronamaatregelen weg en iedereen weer vrijheid blijheid. Allerlei maatregelen 
werden afgeschaft, maar de mondkapjesplicht in de OV sector niet. Dat maakte dat er on-
duidelijkheid ontstond, wat vaak resulteerde in discussies tussen personeel en reizigers. 
De derde week van maart werd daar gelukkig een einde aangemaakt. Als we terugkijken 
naar de afgelopen twee jaar reist de vraag: voelt het personeel zich wel gewaardeerd door 
de werkgever? Want voor de cruciale beroepen moesten treinen blijven rijden. Er werd 
afgeschaald, maar treinen moesten blijven rijden. Er werd weer opgeschaald en meer trei-
nen gingen weer rijden.
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met én voor elkaar!

cao onderhandelingen.
     binnenkort bij NS...

                    cao

De huidige NS cao loopt tot 1 juli 2022. Dat betekent dat er weer cao-onderhandelin-
gen voor de deur staan. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke 
overeenkomst tussen werkgever en de werknemers over arbeidsvoorwaarden. Dit 
kan gaan over loon, pensioen, (onregelmatigheid) toeslagen, opzegtermijnen, reis-
kostenvergoeding, werktijden, enzovoorts.

De afgelopen maand is (de cao commissie van) de VVMC door het land gegaan om input op 
te halen bij onze leden. Zo bezochten we heel veel staanplaatsen. Het was fijn om de col-
lega’s weer eens fysiek te zien, in plaats van achter een beeldscherm. We merkten dat het 
wederzijds was en al snel schoven collega’s aan en vertelden wat er zoal op de standplaat-
sen speelde. En wat ze graag bij de cao onderhandelingen besproken wilden hebben en liefst 
ook aangepast. Wij zijn klaar voor de cao onderhandelingen en hopen een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen voor onze collega’s. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om 
te aan te sluiten bij onze standplaatsbezoeken, dan kun je altijd je input mailen naar: cao@
vvmc.nl.

Staand van links naar rechts de cao-commissie 2022: Wim Eilert, Edwin Baur, Thiemo Kleiboer, Harrie Schutten, Irene Csik, Stephan 
Eggenhuizen, Harry van der Laan. Zittend van links naar rechts: René van den Oetelaar, Julian Gerritsen, Rob de Groot & Simon Geltink

mailto:cao%40vvmc.nl?subject=input%20cao%20onderhandelingen
mailto:cao%40vvmc.nl?subject=input%20cao%20onderhandelingen


  

Zoals jullie hebben gemerkt is de cao multimodaal onlangs opnieuw afgesloten, 
ditmaal voor een periode van twee jaar (van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023). 
Wat houdt deze cao in? In vogelvlucht: voor het jaar 2021 een éénmalige uitke-
ring van € 800 bruto. En voor het jaar 2022 een structurele salarisverhoging van 
2,8%

De cao is met een kleine meerderheid goedgekeurd. Veel collega’s zijn ontevreden en 
teleurgesteld in de éénmalige € 800. Zij hadden liever gezien dat er ook voor 2021 een 
structurele verhoging was aangeboden. 

Wachtjaren geschrapt
Het cao overleg was ook dit maal een moeizaam proces. We merken dat de vervoerders 
erg voorzichtig zijn met de bedragen die zij uit kunnen geven. Ze roepen vaak: ‘de porte-
monnee is leeg’. Tja.. bij ons moet de kachel ook branden. Het is ook wel lastig. We zien 
allemaal om ons heen dat corona allerlei gevolgen heeft. In onze sector zie je dat het 
aantal reizigers nog niet terug is op het oude niveau. De werkgevers krijgen inmiddels 
in de gaten dat ze aantrekkelijker moeten worden voor de jongere werknemer. Dit heeft 
er in de nieuwe cao voor gezorgd dat de zogenaamde wachtjaren uit de cao geschrapt 
zijn. Een collega is nu sneller bij zijn of haar eindloon. 

cao multimodaal.
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                    cao

AMFIBIE
Verder heeft Arriva het model AMFIBIE ingevoerd, hierin is het personeelbestand op-
gedeeld in een groep vast en een groep flex. De groep flex zou de groep vast kunnen 
helpen bij ‘piek en ziek’. Dus als je als vaste medewerkers graag verlof wilt, dan zou 
een flex-medewerker voor jou aan het werk kunnen. Echter, dan moet je wel personeel 
hebben wat in de flex werkzaam kan zijn. We zien bij trein dat voor de functies machi-
nisten en stewards (bijna) geen flexkrachten te vinden zijn. Dit betekent dat groep vast 
extra belast wordt. We zien dat bij de NS een behoorlijke ruimte ontstaat bij het rijdende 
personeel. We maken ons dan ook grote zorgen over de te verwachten uitstroom van 
Arriva naar de NS. 

Hollen
Tenslotte merken we dat we steeds meer aan het hollen zijn van cabine naar cabine. 
Met andere woorden, de dienstkaartjes worden steeds drukker! We vragen ons echt af 
wat Arriva nu bedoelt met ‘aantrekkelijker worden voor de jongere werknemer’. Binnen 
de OR en RC , maar ook binnen het vakbondsoverleg, vragen wij hier aandacht voor.

 ‘we zijn steeds meer aan het hollen 
  van cabine naar cabine’
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Station Rotterdam Centraal is het centraal station van Rotterdam. Het station ver-
werkt gemiddeld dagelijks 170.000 reizigers. Het huidige stationsgebouw, gele-
gen aan het Stationsplein, werd op 13 maart 2014 officieel geopend door koning 
Willem-Alexander. Het treinstation telt zeven perrons met dertien perronsporen en 
twee doorgaande sporen zonder perron, de sporen 5 en 10.

Vanuit het Rotterdamse Centraal Station kan men binnen Nederland in alle wind-
richtingen reizen per trein. Daarnaast zijn er rechtstreekse treinen naar België, 
Frankrijk en Groot-Brittannië.

het stationhet station
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 50 jaar machinisten-
   werkplek.

      Eindelijk een lucht geveerde stoel? 

    Achtergrond

Al in 1972 maakte de toenmalige VVM een speerpunt van arbeidsomstandigheden voor haar 
leden. Eén van de belangrijke zaken was het regelen van een goede stoel voor de machinist. 
Het is nauwelijks voor te stellen, maar men had toen nog houten klapstoeltjes of losse keuken-
stoelen in de cabine staan. Het duurde tot 1978 tot de eerste Bremshey stoel werd geplaatst.

In de loop der jaren veranderen de richtlijnen en de eisen aan de werkplek. Alleen wenste NS 
daar niet echt in mee te gaan. Daar waar de gemiddelde buschauffeur of trambestuurder een 
up-to-date lucht geveerde stoel heeft gekregen, moet de machinist het nog steeds doen met 
een mechanische stoel waarvan het ontwerp feitelijk uit de vorige eeuw stamt. We horen veel 
klachten, zowel over de instelbaarheid als over de vele defecten.

Geen klapkrukje
Hoewel de huidige stoel natuurlijk niet mag worden vergeleken met het klapkrukje van 50 jaar 
geleden, is het hoog tijd om ook hier een upgrade uit te voeren. Helaas vond de directie een 
investering in een nieuwe machinistenstoel niet urgent. Men wilde niet overgaan tot reguliere 
vervanging, men wilde ook de SNG en ICNG hier af fabriek niet mee uitvoeren, maar dit pas 
meenemen bij de aanbesteding van de DDNG.



  

 50 jaar machinisten-
   werkplek.

Vernieuwen & verbeteren
Inmiddels wordt de laatste serie VIRM gemoderniseerd en onze OR heeft zich daarbij hard 
opgesteld. Niet alleen het reizigersgedeelte, maar ook de cabine moet worden meegenomen 
in de renovatie. Na renovatie moet het interieur immers weer 30 jaar mee. De directie heeft 
dit keer goed geluisterd. Met als resultaat dat er nu gekeken wordt naar verbeteringen, ver-
nieuwingen en opfrissen van de cabine én een nieuwe, lucht geveerde stoel die voldoet aan 
de nieuwste inzichten op Arbo gebied. Een compliment richting de OR is hierin zeker op zijn 
plaats.

(en stiekem hoopt de VVMC dat ook de rest van de oude stoelen alsnog wordt vervangen in 
de komende tijd).
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      ingezonden

Het vijftigjarig jubileum van onze vakbond de VVMC.

Zeker, ónze vakbond, want wij met z’n allen zijn de vakbond. Op 1 juni 

2021 bestond onze vakbond 50 jaar. Door het jaar heen werd er door 

het bestuur al de nodige aandacht aan besteed door middel van allerlei 

hebbedingetjes en natuurlijk de lekkere koek. Het hoogtepunt zou een 

receptie zijn op 22 november in Breukelen. 

Wij - als kaderleden OBNL - hadden het voornemen om tijdens de re-

ceptie een cadeau (zie foto) aan te bieden. Helaas kon door corona de 

receptie niet plaatsvinden. Op 17 december zijn er twee kaderleden naar 

Tilburg gereisd om het cadeau alsnog aan te bieden aan voorzitter Rob 

de Groot. Ook waren er een aantal bestuursleden en onze vakbondslei-

der Wim Eilert aanwezig. Ons bezoek werd door de aanwezigen enorm 

gewaardeerd en het cadeau zal dan ook een mooie plaats krijgen in het 

hoofdkantoor. OBNL wenst het bestuur veel succes voor de toekomst. 

En in 2031 vieren we het diamanten jubileum met een welverdiende 

receptie.

Piet Lucassen
Kader OBNL

betreft: 50 jaar VVMC

beste leden,

Kader OBNL, van links naar rechts: Piet Lucassen, Henk de Kok, Rob de Groot, John Pfaff, Wim Eilert en Jos Baas.

met én voor elkaar!



  

Vanuit het bestuur.

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering van de VVMC is
dit jaar op vrijdag 20 mei van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
De locatie is het Van der Valk Hotel in Nijmegen-Lent.

AGENDA ALV
1) Opening 
2) Mededelingen
3) Concept-verslag ALV 21 mei 2021
4) Jaarverslag Secretaris
5) Jaarverslag Penningmeester
6) (Her-) verkiezingen HB-leden
7) (Her-) verkiezingen commissies
8) Sluiting

Agressie e.d. melden bij de VVMC
Wist je dat je via onze nieuwe website alles 
op het gebied van sociale veiligheid, spoor-
wegveiligheid en overige zaken kunt melden? 
Voorheen hadden wij hiervoor de agres-
sie-app. Deze is komen te vervallen en ge-
integreerd in onze nieuwe website. Ga naar 
www.vvmc.nl en klik op ‘ik wil iets melden’, 
daarna klik je nogmaals op de oranje knop 
‘Ik wil iets melden’. Je komt dan uit bij een 
invulformulier. 

Cao NS Reizigers
De CAO NS Reizigers loopt 30 juni a.s. af. 
De cao-commissie van de VVMC is in maart 
gestart met inloopsessies op heel veel 
standplaatsen, om jullie input te verzamelen. 
Input kan ook worden aangeleverd via het 
mailadres: cao@vvmc.nl.

Op 25 april aanstaande beginnen de cao-
onderhandelingen.
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hier melden kan ook 

https://vvmc.nl/diensten/meldingen
mailto:cao%40vvmc.nl.?subject=input%20cao
https://vvmc.nl/diensten/meldingen
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc


  

ATO-simulator NS.

         e JOR VVMC mocht onlangs als eerste 
         de nieuwe ATO-simulator van NS uitpro-
beren. Deze simulator die NS heeft ontwik-
keld is bedoeld om de ervaringen van machi-
nisten onder het rijden met ATO onder ATB 
te verzamelen. NS doet onderzoek naar de 
human impact van ATO. Het is goed te zien 
dat NS hier serieus mee omgaat. De VVMC 
zal daarbij ook vragen stellen wanneer dat 
nodig is. In dit artikel willen wij jullie graag 
een beeld geven van hoe ATO eruit ziet. 
Natuurlijk is ATO in ontwikkeling en komen 
er in de toekomst nog veel aanpassingen. 
Wel geeft dit artikel alvast een inkijkje in het 
systeem, zoals deze wordt getest. Het eind-
resultaat kan dus significant afwijken van de 
functies die hieronder worden beschreven. 
Het proces is nog volop in ontwikkeling. 

Denk daarbij ook aan de integratie van ATO 
in de cabine. Op dit moment is gekozen voor 
een losse tablet, maar in de toekomst zit 
ATO misschien wel op een andere wijze gein-
tegreerd in de trein. 
De constructie van de simulator bestaat uit 
een stuurtafel waarvan het rechter scherm 
wordt gebruikt voor de ATO DMI. Op dit 
scherm kan men zien welk seinbeeld ATO 
verwacht. ATO past hierbij zelf de snelheid 
aan bij een snelheidsverlaging en accelereert 
zelf bij een snelheidsverhoging wanneer de 
seingeving dit toelaat. 

De ATO DMI lijkt misschien ingewikkeld, 
maar na uitleg is de informatie redelijk een-
voudig af te lezen. We zullen hier het scherm 
toelichten:

            JOR

met én voor elkaar!

Soms lijkt het stil te zijn omtrent ATO, maar we zien om ons heen toch genoeg ge-
beuren. Zowel binnen NS en Arriva als bij andere bedrijven gaan de ontwikkelingen 
best snel. Zo wordt er onder andere door Prorail al ATO met obstakeldetectie getest 
in Oosterhout. NS heeft ook al meerdere testen uitgevoerd en samen met Arriva 
gaan er testen in Groningen plaatsvinden waarbij de trein zelfs op afstand wordt 
bestuurd.

D

meer weten? 

Seinvoorspelling: 
Helemaal links op het scherm komt het aankomende seinbeeld te staan met bijbehorend sein-
nummer. In boventaand voorbeeld toont het aankomend sein dus een geel seinbeeld en is het 
seinnummer 123. Hieronder komt in het blauw het woord ’Manual’ te staan wanneer ATO niet 
zeker is van het aankomende seinbeeld. Boven ‘Manual’ staat dan de afstand die je nog hebt 
om eventueel via het numpad het seinbeeld handmatig aan te passen naar wat je buiten waar-
neemt.

https://www.vvmc.nl/alles-over-de-jongeren-organisatie-railvervoer
http://www.vvmc.nl
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Planning area: 
Naast de seinvoorspelling zie je de planning area, die lijkt op de planning area van 
ETCS. Links van de planning area zie je de afstanden tot het volgende sein en daarbij de 
voorspelde seinkleur. De regel onderin geeft aan wat de maximaal toegestane snelheid 
is op dat deel van het baanvak. Dit kan zowel de baanvaksnelheid als een opgelegde 
snelheidsbeperking door seingeving zijn. In bovenstaand voorbeeld is dus te zien dat de 
toegestande snelheid 80km/h is en over 1 km na het passeren van het gele sein is dat 
40 km/h. Het lichte balkje geeft aan wanneer ATO denkt te gaan beginnen met remmen. 
Dit lichte balkje zat in het ontwerp, maar is echter niet geimplementeerd.

Current profile: 
Op het rechterdeel van de ATO DMI is te zien wat de volgende stop is met daarbij de 
aankomsttijd en de afstand tot het station. Ook wordt hier het cijferbord getoond wan-
neer je vlakbij het station komt, zoals op de TIMTIM.
Onder het volgende station is nog de huidige ATB-snelheidscode te zien en daaronder 
twee meters. De linker snelheidsmeter geeft de huidige snelheid aan terwijl de rechter 
meter aangeeft of ATO vertraagt, accelereert of aan het rollen (coasten) is.

Seinverbetering:
Bij een seinbeeldverbetering zal de ATO je hiervan op de hoogte stellen en de vraag stel-
len of je deze wilt accorderen. Als machinist moet je nagaan of er aan alle voorwaarden 
voor snelheid hernemen wordt voldaan. Zo ja, dan kun je de seinbeeldverbetering accor-
deren. Bij het seinbeeld geel-knipper zal de machinist altijd de controle van ATO moeten 
overnemen.

ATO onder ATB is een hulpmiddel. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen weet het sys-
teem niet altijd zeker welk seinbeeld er gaat komen. Hierdoor verschijnt er zo nu en dan 
een suggestie voor een seinbeeld in de DMI waarvan ATO verwacht dat dit het seinbeeld 
van het eerstvolgende sein gaat zijn. Het is dan aan de machinist om deze aan te pas-
sen middels een numpad, mocht dit seinbeeld niet kloppen. Als machinist heb je dus 
een rol in het monitoren van het systeem. Het is mogelijk om de bediening als machinist 
over te nemen.

Ben je nog geen lid van de JOR VVMC? Meld je snel aan! Als je in opleiding bent op een 
ROC of het STC betaal je zelfs geen contributie!

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


  

Natuurlijk is een cabine niet onkwetsbaar en onkreukbaar. Maar de ene trein 
is naar het lijkt veel beter bestand tegen aanrijdingen dan de andere. Voor wat 
betreft bovengenoemde voorbeelden blijkt namelijk dat er bij beiden buffers zijn 
geplaatst op vloerhoogte, maar daarboven slechts een metalen raamwerk de 
cabine bijeen lijkt te houden. Anders dan bij de FLIRT bijvoorbeeld, waar ook op 
borsthoogte een tweetal buffers klappen kunnen opvangen. Of een Traxx loco-
motief, die veel meer impact kan hebben. Dat maakt je als machinist nog niet 
onkwetsbaar, maar verlaagt het risico op (dodelijk) letsel behoorlijk.

Weinig kans
Onze vervoerders geven aan dat de treinen ‘aan alle Europese regels voldoen’. Bij 
controle blijkt dat inderdaad het geval. Maar is het voldoen aan minimale regels 
wel voldoende? Er is nogal een verschil of je met een trein met een snelheid van 
80 tot 100 km/u over een S-bahn achtig metrospoor rijdt zonder kruisingen, of 
met 140 over een baanvak waar zware voertuigen onbeveiligde overwegen passe-
ren. In het eerste geval maak je nog een aardige kans met de genoemde ‘Europe-
se regels’, bij de tweede overduidelijk niet. 

Een aantal jaren geleden is er bij Arriva een noodlottige aan-
rijding met een hoogwerker voorgevallen met een Spurt GTW. 
Hierbij kwam de machinist van Arriva om het leven. Daarna 
heeft een aanrijding met een landbouwvoertuig bij Hooghalen 
een NS machinist het leven gekost. De beelden doen je besef-
fen dat je voorin de trein altijd de eerste klap opvangt. En dat 
dat zomaar een fatale klap kan zijn.

               Artikel

met én voor elkaar!

botsing.
hoe kwetsbaar ben je in de cabine?hoe kwetsbaar ben je in de cabine?
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verdwenen SGM). Dit is kennelijk een hard-
nekkig verhaal uit vroege overleveringen en 
waarschijnlijk een gevaarlijke veronderstel-
ling. We vinden het kwalijk dat juist dit es-
sentiële onderdeel niet wordt meegenomen 
tijdens de instructies. 

De drie V’s 
We roepen de spoorwegbedrijven dan ook op 
om er voor te zorgen dat machinisten goed 
geïnstrueerd worden over hun eigen veilig-
heid, per materieelsoort. Daarnaast vinden 
we het noodzakelijk om niet uit te gaan van 
de minimale ‘Europese normen’, maar uit 

te gaan van de situatie op het Nederlandse 
spoor en de lat een stuk hoger te leggen. De 
drie V’s uit de slogan die vroeger stonden 
voor ons betrouwbare reizigersvervoer zijn 
een beetje verwaterd. Vlug en Voordelig weet 
men zich nog te herinneren, maar het lijkt er 
op dat de derde V tegenwoordig voor (dat 
zijn we een beetje) Vergeten staat.

 15

Vertrek assistent
Ook blijkt dat conform de regelgeving van 
de EU elke cabine een overlevingsruim-
te heeft. Een ruimte in de cabine waar de 
machinist relatief veilig is en waar hij naar 
toe zou moeten of kunnen vluchten bij een 
dreigende aanrijding. We vragen ons af of 
machinisten hier ooit van hebben gehoord, 
laat staan of zij hier instructie voor hebben 
gehad. Navraag leert dat onze leden in elk 
geval niet bekend zijn met het fenomeen 
overlevingsruimte en dat er tijdens instruc-
ties geen aandacht is besteed aan vluchten 
bij een aanrijding. 

Oudere NS machinisten leven bovendien in 
de veronderstelling dat ze beter in de cabine 
kunnen blijven, omdat daar een veiligheids-
kooi zou zitten en achter de cabine de kreu-
kelzone (o.a. voor ICM en de inmiddels 

 ‘de ene trein is veel beter bestand tegen 
          aanrijdingen dan de andere’

VV
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met én voor elkaar!

Einde corona.
einde maatregelen?

Zo langzamerhand zien we gelukkig de coronamaatregelen verdwij-
nen. We mogen weer samenwerken in een ruimte, op een normale 
manier feest vieren met jubilarissen, afscheid nemen van collega’s 
die met pensioen gaan en we hoeven geen mondkapjes meer op in 
de trein. 

We hebben met lede ogen aangezien dat de sfeer soms behoorlijk verslechterde door de 
discussies die ontstonden en door de agressie richting het personeel over de coronamaatre-
gelen. We willen ook stilstaan bij het feit dat we in een lastige tijd afscheid hebben moeten 
nemen van collega’s die corona niet hebben overleefd. Soms nog vrij jonge mensen die mid-
den in het leven stonden…

Hopelijk is dit het einde van een moeilijke tijd. Maar zoals overal te horen valt, zal het waar-
schijnlijk nooit meer zo worden als voorheen. Dat geldt zeker voor alle vervoersbedrijven. 
In de periode voor corona heeft bijvoorbeeld NS een langetermijnvisie ontwikkeld die zorgt 
voor behoorlijke besparingen. Maar zoals altijd wordt er vooral bespaard op personeel. Door 
personeel anders in te zetten, of helemaal niet meer. Door het opleidings- of functieniveau te 
verlagen. En door de ondersteuning te versoberen of te schrappen.

Wat is er inmiddels in gang gezet?
- De Airportsprinter met éénmansbediening (we wachten nog op het besluit dat moet volgen 
op het OR advies).

- De TimTim pro, feitelijk het eerste ATO niveau. Met het toenemen van de functionaliteiten 
wordt er steeds minder vertrouwd op het vakmanschap. De machinist wordt zo langzamer-
hand een krukkendraaier. Er wordt voorgeschreven hoe hard hij mag, waar hij moet uitschake-
len en op welke plek hij moet stoppen. Nu nog vrijwillig, maar we horen in de wandelgangen 
straks verplicht. Ondertussen genereert de TimTim steeds meer data zodat straks naadloos 
over kan worden gegaan op ATO niveau 2. Met dank aan de machinisten.

- De BOA-loze HC. Onbegrijpelijk dat in een tijdperk waarin overal steeds meer BOA’s nodig 
zijn en NS vraagt om uitbreiding voor V&S, men een grote groep zonder BOA wil laten door-
werken. Als de BOA opleiding het probleem is, had men meer maatwerk en betere opleidingen 
moeten regelen in plaats van het Zwaard van Damocles te introduceren. Nergens is immers 
wettelijk geregeld dat je maar 3x examen mag doen voor de BOA en toch besluit NS hier toe.

           Artikel



  

- Service op de wal. Men gaat er voor het gemak vanuit dat klanten geen per-
soonlijke hulp willen en liever alles per app regelen. Alleen sluit men daarmee 
juist de grote, kwetsbare groep die volledig is aangewezen op de trein (ouderen, 
gehandicapten, verstandelijk beperkten) buiten. Zij hebben met name baat bij 
persoonlijke service. Ook voor buitenlandse bezoekers en anderstaligen is NS 
vaak een onbegrijpelijk bedrijf, waarbij een praatpaal géén,  maar een echt mens 
wél uitkomst kan bieden.

- Logistiek op de wal. De procesleider perron is eerst wegbezuinigd. Daarna 
kwam men erachter dat er wel heel veel gaten vielen en pas toen is men gaan 
onderzoeken wat zo’n man of vrouw eigenlijk doet. Nog steeds liggen overal ga-
ten die maar moeizaam worden opgevuld, worden oneigenlijke taken bij andere 
medewerkers gelegd en is de BHV niet meer op orde. De adviesaanvraag is inge-
trokken, de problemen die men heeft veroorzaakt worden echter niet opgelost. 
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met én voor elkaar!

Wat komt er aan?
- De bakkennorm. De in het handboek beschreven veiligheidsnorm wil men loslaten, en door-
gaan met 1 HC per trein. Toevalligerwijs is er volgens NS een enorm tekort aan HC’s. Is dit wel 
toevallig of is dit sturen op onderbezetting, zodat straks de vraag wordt: verlof of met 2 man 
op de trein? Zo is destijds ook de dubbele bemensing op dubbeldekkers om zeep geholpen.

- Het saneren van de SAM werkzaamheden. Onder het motto ‘zoek het zelf maar uit’ lopen 
onze leden steeds vaker tegen dichte balies aan. Men wil straks de uitgifte van artikelen via 
een aangepaste snackautomaat regelen. Als die net zo wordt bijgevuld als de maaltijdauto-
maten momenteel, voorzien we het ergste. Ook de SAM is een belangrijke speler in de keten 
die maakt dat wij ons werk goed kunnen doen als NS.

- Het uitkleden van de dienstindeler. Nu al loopt het de mensen over de schoenen, maar de 
norm wordt straks als het aan NS ligt gewoon opgeschroefd. Nog minder dienstindelers op 
nog meer personeel. Met een vooruitblik op centralisatie, automatisch roosteren, automatisch 
dienstindelen en uiteindelijk is elk greintje menselijkheid uit het bedrijf geperst.

- De HR kolom. Niet iets waar elke medewerker elke dag mee te maken heeft. En toch speelt 
deze afdeling een belangrijke rol als er problemen zijn tussen medewerker en leidinggevende 
of bedrijf. Zij kunnen adviezen geven en een bemiddelende rol spelen. NS heeft desondanks 
besloten dat hiervoor geen medewerkers in de regio’s meer hoeven te zitten. De lokale lei-
dinggevenden kunnen op een website Q&A zaken vinden en mogen het verder uitzoeken. We 
voorzien toenemende conflicten en veel meer (onnodig) werk voor onze persoonlijk belangen-
behartigers.

Coronasausje
Nog steeds wordt het coronasausje gebruikt om al deze onderwerpen mee te overgieten. We 
maken zwaar verlies, heet het. Alleen is het de vraag of je een boekhoudkundige afwaardering 
van de waarde van je bedrijf mag zien als in financieel zwaar weer zitten. (zoals NS het zelf in 
haar openbare jaarverslag verwoordt: “Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na resultaatimpact als 
gevolg van de (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen”. ) Natuurlijk snappen 
we allemaal dat als het niet zo goed gaat de schouders er onder moeten. Maar wij vragen ons 
af of patiënt NS inderdaad longontsteking heeft of slechts een vervelende loopneus.

De coronacrisis is zo ongeveer voorbij. En zoals het er nu voorstaat; het mondkapje verdwijnt, 
maar de bezuinigingen blijven. We zijn benieuwd wat de komende cao onderhandelingen 
gaan brengen.

 ‘Wij vragen ons af of patiënt NS 
  longontsteking heeft of slechts een 
   vervelende loopneus’



    

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
http://https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
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Sterker nog, de VVMC is van mening dat er roofbouw wordt gepleegd op het personeel. De NS 
directie was het eigenlijk wel met ons eens. Ook zij zien dat het steeds drukker wordt en dat het 
verzuim in het coronatijdperk anders loopt dan normaal. Men ervaart meer fluctuaties over de dag 
heen. Tevens gaf NS aan dat ook zij zich zorgen maken over de werkende collega’s. Dat is mooi 
om te horen, maar wat betekent dat dan precies? Wat doet NS dan om de werkdruk op het perso-
neel te verminderen? Toen kwamen er een drietal reacties waarover ik op zijn minst gezegd toch 
verbaasd was. 

1. We zijn kennelijk niet in staat om uit te leggen wat we doen. 
2. Het is een uitdaging om verbinding te krijgen met de medewerkers. 
3. De werkdruk is inderdaad te hoog en we hebben met elkaar iets op te lossen. Dat komt in een 
volgend overleg terug. 

Het zal jullie niet verbazen dat ik andere antwoorden had verwacht. Nu kreeg ik het gevoel dat er 
helemaal nog niet goed was nagedacht over vermindering van de werkdruk. Zeker als je roept dat 
je er in een volgend overleg nog wel even op terug komt. Als je - zoals aangegeven door NS - iets 
wilt doen aan de werkdruk, dan pak je dit direct op. Het gaat hier notabene om de gezondheid van 
je medewerkers. 

De familie Spoor
NS zit in een lastige positie. Het is moeilijk om nieuwe medewerkers te werven. NS krijgt de vaca-
tures moeilijk ingevuld. NS zat nog niet eens zo lang geleden in de top 5 van goede aantrekkelijke 
werkgevers, maar is intussen afgegleden naar de middenmoot. Er is meer keuze op de arbeids-
markt en niet iedereen wil onregelmatig werken. Waar mensen vroeger nog vanzelfsprekend 
kozen voor ‘de familie Spoor’ worden er nu andere keuzes gemaakt. Ook door mensen die al bij NS 
werken. Maar misschien is er hoop. Want in hetzelfde overleg kregen we een inkijkje in hoe NS het 
hoge ziekteverzuim wil aanpakken. Met de pakkende titel ‘Naar een vitale organisatie’ werd ons 
een sheetpresentatie voorgeschoteld. Termen als maatwerk en menselijke maat vlogen over de 
tafel. NS wil een vitale organisatie worden. Vitaal tegen welke prijs?

Wim

In een extra vakbondsoverleg bij NS op 
24 maart heeft de VVMC het probeem van de 
huidige werkdruk aan de orde gesteld. Door het hoge 
verzuim en de toenemende drukte in de treinen merkt 
het personeel dagelijks dat de werkdruk enorm aan 
het toenemen is. 
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