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    tweet of niet?

met én voor elkaar!

De verkiezingen voor de medezeggenschap bij NS, Qbuzz en DB Cargo Nederland staan 
weer voor de deur. Dat is altijd een spannende tijd. Kandidaten melden zich aan voor een 
ondernemingsraad of onderdeel van een ondernemingsraad. Lijsten moeten op tijd klaar 
zijn en ingeleverd worden bij de desbetreffende ondernemingsraad. 

Rob

         et is natuurlijk belangrijk voor de VVMC dat er lijsten komen met zoveel mogelijk VVMC-
          kandidaten erop, zodat je meer kansen hebt om de grootste partij te worden. Bij de werkge-
vers waar we nog niet zo groot zijn, zal dat niet altijd gemakkelijk zijn, maar bij een werkgever als 
de Nederlandse Spoorwegen moet dat zeker lukken. Voor iedereen die zich kandidaat heeft ge-
steld, heel veel succes en dat de VVMC overal goed vertegenwoordigd mag zijn. 

Gebruik je stem
Als gekozen lid van een ondernemingsraad of onderdeel van een ondernemingsraad is het van 
belang dat je je invloed gebruikt bij onderwerpen die van belang zijn voor de leden van de VVMC. 
Het maakt dan ook niet uit welke functie je hebt of welke standplaats. Je bent VVMC’er en houdt 
de belangen van alle VVMC-leden in de gaten en zo nodig laat je je horen. Om dat met kracht te 
kunnen doen, is het van belang dat er een meerderheid van VVMC-leden in de medezeggenschap 
gekozen wordt. 

Jij bepaalt
Met de meerderheid heb je ook een grotere 
stem naar de werkgever toe, als het gaat om 
onderwerpen die de VVMC-leden aangaan. 
Het is daarom van belang dat alle VVMC-le-
den gaan stemmen. En als je gaat stemmen, 
je jouw stem geeft aan een VVMC-kandidaat. 
Zo bepalen jullie als leden van de VVMC dat 
de VVMC goed vertegenwoordigd wordt in de 
medezeggenschap. 

Stem VVMC
En zo doen we het met én voor elkaar. Geef 
je stem aan de VVMC, zodra er gestemd kan 
worden en als je gekozen bent laat de stem 
van de VVMC doordringen bij de werkgever en 
laat je horen en zien bij de leden.

Rob de Groot | Voorzitter VVMC
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   Verkiezingen

met én voor elkaar!

Verkiezingen 

Stem massaal op de kandidaten van de VVMC zodat de VVMC jullie belangen zo 
goed mogelijk kan vertegenwoordigen. Laten we kennis maken met een aantal 
kandidaten uit verschillende regio’s en van de verschillende vervoersbedrijven: 
DB Cargo Nederland, Qbuzz en DB Cargo Nederland.

De Ondernemingsraad (OR) en bij NS ook haar onderdeelscommissies (OC’s) 
oefenen rechtstreeks invloed uit op het beleid van het bedrijf. Het is daarom 
belangrijk dat onze leden massaal gaan stemmen op een OR/OC kandidaat 
van de VVMC. Meer stemmen betekent automatisch meer invloed. Invloed die 
gebruikt wordt om de belangen te behartigen van onze collega’s. Het is dan ook 
belangrijk dat alle VVMC-leden gaan stemmen. De kandidaten op lijsten van de 
VVMC zijn allemaal, stuk voor stuk, mensen van de werkvloer. Het zijn je directe 
collega’s. Collega’s die dus écht weten wat er speelt op de werkvloer. Ze komen 
op voor jouw belangen. Laat je stem niet verloren gaan en stem op een kandi-
daat van de VVMC. 

medezeggenschap .

Peter Hanssen       DB Cargo 
Mij is gevraagd om mij aan jullie voor te stellen. Mijn 
naam is Peter Hanssen, ik ben 59 jaar en ik woon sa-
men in Oploo Noord-Brabant met Marijke, HC te Eind-
hoven. Voor enkele van jullie ben ik een oude bekende, 
maar voor velen een onbekende.

Ik ben in 1985 bij NS in dienst getreden op de stand-
plaats Venlo en ik ben sinds 2000 werkzaam bij DB 
Cargo als internationaal machinist op de standplaats 
Elst/Cup. Ik heb in het verleden diverse functies ver-
vuld bij de VVMC vervuld. Mijn laatste functie was lid 
van het hoofdbestuur voor de afdeling goederenver-
voer. Deze functie heb ik, noodgedwongen,  enkele 
jaren geleden neergelegd. Ik heb 10 jaar en 4 jaar 
geleden zitting gehad in de OR van DB Cargo. 

Peter



  

Nu stel ik mij opnieuw verkiesbaar voor de OR DB Cargo, namens de VVMC. De drive hiervoor 
is dezefde als de voorgaande verkiezingen, namelijk de vertegenwoordiging van het personeel. 
In de huidige OR DB Cargo worden 12 van de 13 zetels bezet door collega’s van de FNV. Ik vind 
het zeer belangrijk, dat een OR uit meerdere kleuren (lees: vakbonden) bestaat. Ook vind ik het 
belangrijk dat het personeel aan de zuid-/oostgrens, binnen de OR een vertegenwoordiger heeft 
uit de regio. Met mijn jarenlange werk-, bestuurs- en OR ervaring en mijn grote privéarchief, kan 
ik een positieve bijdrage leveren voor de collega’s en het bedrijf.  Ik sluit af met een vriendelijke 
groet en de hoop op een goede gezondheid voor allen. 

Leon Blom       Qbuzz
Mijn naam is Leon Blom en ik werk inmiddels 14 jaar als machinist 
op de MerwedeLingelijn. De afgelopen zeven jaar heb ik met veel 
plezier al mijn energie in de medezeggenschap gestoken. Op deze 
manier heb ik veel geleerd en durf ik mijzelf op dit moment een 
volwaardig medezeggenschapslid te noemen. Ook in de komende 
jaren is er iemand nodig die met passie meedenkt, voorstelt, be-
waakt en van zich laat horen als het niet goed gaat. De afgelopen 
jaren heb ik veel kunnen leren door de grote veranderingen die op 
ons pad zijn gekomen, bijvoorbeeld de overname door Qbuzz.Leon 

Als lid van de medezeggenschap vertaal ik de wensen van de medewerkers naar de directie. Ik 
luister graag naar de meningen en belangen van anderen en ik ben beschikbaar voor mensen, 
als ze vragen hebben. Een belangrijk doel van mij is om in een bedrijf, waar de trein wordt ver-
geten door de directie, de belangen van het treinpersoneel te vertegenwoordigen. Ik ben pas 
tevreden als het personeel fatsoenlijk behandeld wordt.

 5



  

Ook voor de komende zittingsperiode 2021 - 2024 stel ik mijzelf graag verkiesbaar namens 
de VVMC voor de OC Regio Zuid. Omdat ik het nog steeds van groot belang vind om voor 
al onze collega’s in Regio Zuid, binnen de mogelijkheden die er zijn, op te komen voor hun 
groepsbelangen. Zeker in een tijd waar mogelijk ook bij NS ingrijpende veranderingen aan-
staande zijn. Ik ben trots dat ik hiervoor namens de VVMC de lijst in onze regio mag aan-
voeren.

Echter, weet ook dat de (lokale) medezeggenschap in eerste aanleg niet het orgaan is dat 
opkomt voor individuele belangen van de medewerkers. Daarvoor heeft de VVMC kundige 
vakbondsbestuurders en persoonlijke belangenbehartigers. Maar wel en vooral haar (wette-
lijke) grondslag vindt als het gaat om het vertegenwoordigen van groepen van medewerkers 
in ons bedrijf. Bij het maken van regelingen, zoals de lokale rooster- en verlofregelingen. Als 
deelnemer in diverse interne NS overleggen zoals in het lokale sociaal veiligheidsoverleg. 
Met oog voor, waar het kan, behoud van identiteit en achtergrond. Gewoon omdat niet ieder-
een hetzelfde is. Zonder beloftes te maken die niet reëel zijn. Omdat het zoet en zuur zoveel 
als mogelijk gelijkelijk verdeeld moet zijn. Maar altijd vanuit de VVMC-gedachte met én voor 
elkaar. En met een nadrukkelijke heel persoonlijke wens om óók mijn collega’s op 1 – 2 - 3 
te zetten. 

Anno augustus 2021 is duidelijk dat het de wens van NS is om met de door haar noodzake-
lijk geachte veranderingen te komen. De diverse (centrale) ondernemingsraden zijn volop 
bezig met de adviesaanvragen die daar het gevolg van zijn.  En dat gaat hoe dan ook altijd 
gevolgen hebben voor onze regio. Daarom heeft het voor mij een absolute prioriteit om ook 
hier, waar het kan, oog te houden voor het menselijke aspect. En als daar een rol is wegge-
legd voor de OC Regio Zuid dat als uitgangspunt te benoemen in haar rol en handelen.
 
Ik hoop dat we als VVMC een prachtige uitslag mogen gaan maken!

met én voor elkaar!

   Verkiezingen

Michiel van Loo       NS
De NS medezeggenschapsverkiezingen voor 2021 staan voor onze 
deur. Ik zal me, voor wie mij nog niet kent, even kort voorstellen. Ik 
ben Michiel, 56 jaar jong, getrouwd met Ingrid en woon in Empel, 
een prachtig dorp aan de Maas, gelegen naast ’s-Hertogenbosch. In 
het dagelijkse leven werkzaam als Hoofdconducteur bij NS, met als 
standplaats Den Bosch.

Het zal ergens in het voorjaar van 2015 geweest zijn dat ik door de VVMC Afdeling OBNL 
gepolst werd of het interne overleg, het toenmalige POC OBNL, ‘iets voor mij was’. En ja, dat 
was wat mij betreft zeker het geval. En heb mij graag, namens mijn vakbond, verkiesbaar 
gesteld. Dat heb ik ook in 2018 voor het nieuwe OC Regio Zuid met veel plezier gedaan. Al 
met al heb ik inmiddels bijna 6 jaar het voorrecht om als voorzitter van het toenmalige POC 
OBNL, en nu dan de OC Regio Zuid, namens jullie in het OC werkzaam te mogen zijn.

Michiel 



  

Irene 

 7

Irene Csik - van den Berg       NS
Ik wil me even voorstellen, ik ben Irene. Ik ben niet alleen machi-
nist, maar ook de vrouw van László en de moeder van Nóra (6) 
en Laura (3). Ik zit nu 5 jaar in de medezeggenschap en inmid-
dels loop ik stage in het hoofdbestuur van de VVMC. 

Ik doe alles met veel liefde en erg vaak met plezier. Datgene wat 
mij het meest trekt in de medezeggenschap, is de wetenschap 
dat ik iets kan veranderen (al zijn het soms maar kleine stapjes, 
vele kleine stapjes vormen zich uiteindelijk toch ook tot één 
grote stap). Ook vind ik het fijn om elkaar te versterken, door het 
beste bij elkaar naar boven te halen, samen te werken, mee te 
denken, ondersteuning te geven én natuurlijk de mogelijkheid te 
krijgen om te weten waarom er een bepaalde keuze wordt ge-
maakt. 

Ik ga geen mooie beloftes van tevoren maken. Wat ik ga doen is; 
elke dag mijn best doen om het beste uit mezelf te halen én uit 
anderen, dit door middel van samenwerking.

Annemieke van der Laan       NS 
IIk ben Annemieke van der Laan. Ik ben al 20 jaar service mede-
werker op Amsterdam Centraal. Sinds 2017 zit ik in de OC Ser-
vice Stations. 

Het afgelopen jaar heeft Service Stations veel te verduren gehad. 
In december de adviesaanvraag Herinrichting Service Stations 
en in maart de adviesaanvraag PLP/CW. Waar de ene adviesaan-
vraag voortkomt uit bezuiniging en de ander uit verandering van 
klantbehoefte, volgens de directie, heeft de OC samen met de OR 
NSR geprobeerd om zoveel mogelijk werkzaamheden te behou-
den. Dat is wat mij drijft. De invloed die je als medezeggenschap 
hebt ook te pakken. Ik ben kritisch, nieuwsgierig en heb het lef 
om alles aan te dragen en bespreekbaar te maken bij de MSO. 
Ik heb de afgelopen 3,5 jaar veel geleerd. Daarom heb ik mijzelf 
naast de OC Service Stations ook verkiesbaar gesteld voor de OR 
NSR! 

Met én voor elkaar!
. Annemieke 



  

Michel Jongebloet      NS
Ik ben Michel Jongebloet, vader van twee kinderen, een mooie dochter van 10 en een teckel 
van 2. Super gek van koken, speciaal bier, metalhead en frequent PC gamer. In mijn vrije tijd 
ben ik machinist in Amsterdam, en sta ik als derde op de kieslijst van de VVMC voor de OC-ver-
kiezingen, regio Noordwest.

Voor mij betekent medezeggenschap het samen met collega’s vormgeven aan de regio mid-
dels de signalen van de werkvloer. Ik vind het belangrijk dat de geluiden van de werkvloer ge-
hoord worden en dat met deze geluiden, in overleg, een goede afweging gemaakt kan worden 
tussen personeels- en organisatiebelangen. Zeker in deze periode, waarin NS met hoge snel-
heid grote veranderingen doormaakt, is een goede medezeggenschap in mijn ogen onmisbaar!

Al meer dan tien jaar zit ik bij het spoor. Begonnen als HC en doorgegroeid naar mentor, boa-
kerndocent en uiteindelijk machinist en OC-lid. De afgelopen drie jaar, waarvan het laatste 
jaar als vervangend voorzitter, heb ik mogen opkomen voor de belangen en deze mogen ver-
tegenwoordigen van alle collega’s in de regio Noordwest. Dit is gegaan met vallen en opstaan 
als broekie in het overleg, maar het is mij heel goed afgegaan en ik heb dit met alle plezier en 
volledige toewijding gedaan. Het is zeker niet altijd makkelijk geweest door het samenvoegen 
van de regio’s, maar we zijn met zijn allen uiteindelijk de juiste weg ingeslagen.

Samen maken wij regio Noordwest en deze mooie lijn wil ik graag namens jullie voortzetten.
Belangrijk hierin voor mij is dat wij als collega’s goed en veilig ons werk kunnen doen, fatsoen-
lijke roosters hebben, plaatselijke afspraken beschermen wanneer nodig, meedenken en sturen 
op dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Van mij kun je dus verwachten dat ik net zoals de 
laatste drie jaar aan de rem trek of met de vuist op tafel sla wanneer dat nodig is, en mij volle-
dig inzet en meedenk voor de collega’s, dit ongeacht welke standplaats of bloedgroep. Samen 
maken wij regio Noordwest! Daarom stel ik mij voor de tweede keer verkiesbaar voor de OC- 
verkiezingen.

Laat je stem niet verloren gaan en stem VVMC!

met én voor elkaar!

 ‘iedereen wist dat het niet kon, 
tot er iemand kwam die dat niet wist’

   Verkiezingen

Michel 

motto van Michel



  

Harrie Schutten       NS
Voor de collega’s die mij nog niet kennen; mijn naam is Harrie 
Schutten, ik ben 55 jaar, getrouwd, heb twee volwassen dochters 
en inmiddels opa van een prachtige kleindochter. Op dit moment 
werk ik zo’n 34 jaar als machinist te Hengelo. Naast mijn werk-
zaamheden als machinist heb ik mij de afgelopen jaren altijd 
ingezet voor de collega’s. Over dit laatste hieronder wat meer.

Harrie 
In 1996 ben ik, net als de oprichters van de toenmalige VVM, 
teleurgesteld door ander vakbonden overgestapt naar de (op dat 
moment nog niet erkende) VVM (Vakvereniging Voor Machinis-
ten). Medio 1999 ben ik gevraagd om in de toenmalige POC aan 
te schuiven. De motivatie die ik toen al had, is door de jaren heen 
dezelfde gebleven:
 
Een stem zijn van de werkvloer en de belangen te dienen van de 
collega’s!

 ‘iedereen wist dat het niet kon, 
tot er iemand kwam die dat niet wist’

In de loop der jaren heb ik verschillende functies bekleed in de medezeggenschap:
- Lid van de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)
- Secretaris en zelfs Voorzitter mogen zijn van de POC Hengelo
- Lid van de Ondernemingsraad
- En ook de huidige periode ben ik, wederom, door de collega’s van de Onderdeel Commissie  
  Oost verkozen tot hun voorzitter!

Naast deze ‘nevenwerkzaamheden’ ben ik actief als lid van het verantwoordingsorgaan Rail 
en OV (het gefuseerde pensioenfonds SPF) en heb ik in de loop der jaren roosters gemaakt, 
verlof ingeschreven en getracht het goede te doen voor alle collega’s. Dit laatste motiveert 
mij elke dag om de werkzaamheden van de OC te verrichten en heeft mij ook de inspiratie 
gegeven om mij herkiesbaar te stellen! Als medezeggenschap, als onderdeel van de OR, is het 
daarom zo belangrijk dat het juiste geluid gehoord wordt vanuit het oosten. 

Voor de komende periode is het van belang om op de verschillende standplaatsen in de regio 
qua personeel op sterkte te blijven in alle geledingen en alle functies, want uiteindelijk vraagt 
onze klant buiten dit. En natuurlijk staat hier ook een gezonde en uitgebalanceerde verlofre-
geling en roostering aan de basis.
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In de OC ben ik standvastig, kritisch, scherp op de procedures, oplossingsgericht en con-
structief. Een ieder kan bij mij aankloppen voor raad en daad. Waar mogelijk help ik graag 
en anders kun je terecht bij onze PB-ers.

Toekomst NS
De aankomende 3 jaar in de medezeggenschap zullen zware jaren worden, waarbij het be-
houd van onder andere verschillende verlofregelingen en andere lokale regelingen belangrijk 
is. NS is continu in beweging, waarbij de medezeggenschap een belangrijke rol heeft om 
de zeggenschap te controleren op het naleven van wet- en regelgeving en cao. Daar waar 
nodig zullen de VVMC-leden in de OC meedenken met de zeggenschap, maar schromen zij 
niet om zaken aan de kaak te stellen.

Wat vind ik belangrijk in de OC West
- Opkomen voor de groepen die je vertegenwoordigt.
- Kritisch zijn wanneer het moet.
- Samenwerken met verschillende partijen.
- Een sterke medezeggenschap met kennis van zaken.
- Wat beter kan moet beter.
- Oog voor het sociale aspect.
- Goede en sociale roosters.
- Je invloed pakken waar het kan.

Stem VVMC!

met én voor elkaar!

   Verkiezingen

Monique Henkes - Mous        NS
Mijn naam is Monique Henkes-Mous. Ik ben 40 jaar, getrouwd en ik 
heb 3 kinderen. In dienst gekomen in 2001 op de standplaats Zwol-
le als hoofdconductrice en lid geworden van de VVMC. In Utrecht 
en Den Haag gedetacheerd geweest en daarna overplaatsing ge-
vraagd naar Den Haag. Sinds 2005 is Den Haag mijn standplaats.

In 2015 heb ik mij voor het eerst verkiesbaar gesteld voor de OC. In deze periode heb ik mij 
ingezet voor de commissies roosters en verlof, VGWM en P&O. In 2018 heb ik mij wederom 
verkiesbaar gesteld voor de OC. In de OC regio west ben ik voorzitter van de commissie roos-
ters en verlof en zet ik mij voor 100% in voor belangrijke zaken zoals: rooster-kaders, verlofre-
gelingen, voorbereiding rechtszaak rode lijn, etc. Daarnaast ben ik secretaris van de VGWM-
-commissie van de OC Regio West en zet ik mij in voor zaken waar de veiligheid een rol speelt. 
Veiligheid heeft bij mij de hoogste prioriteit.

Monique
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Job 

Job Michon        NS
Het gevoel van tussen wal en boord gevallen zijn van jaren gele-
den is niet meer. Ken je nog die tijd dat collega’s in een combi-
functie moesten kiezen tussen het toenmalige S&V en HC? Het 
niet weten wat onze werkgever van plan was met ons? De veran-
dering die eraan zat te komen gaf onrust, ons werk sloeg gelei-
delijk om van het tegengaan van zwartrijden naar het borgen van 
de sociale veiligheid aan boord, op de stations en hun omgeving. 
We kregen ons nieuwe uniform en een nieuwe naam. Nou ja .. 
‘nieuw?’. Het was de omgedraaide naam waarin veiligheid voor-
op stond. En plots was het zo ver. Er stonden overal gebakjes op 
tafel met het nieuwe V&S logo. En we waren opeens onze eigen 
organisatie met een eigen managementteam dat niet meer op 
jouw eigen standplaats zat. Ik dacht toen ook van ‘oké, we gaan 
het wel weer zien’.
 
Sinds die verzelfstandiging kregen we een eigen organisatie met 
zijn eigen regio’s, standplaatsen, een eigen management team 
en een OC V&S. De leden van dat OC hebben zich hard gemaakt 
om het beste er voor jullie eruit te halen. Het gaf de ruimte om te 
kunnen onderzoeken waar we wel en niet van zijn. Wat we nodig 
hebben en wat niet meer. Goede afstemming zoeken van taken 
en verantwoordelijkheden. Zelfde trainingen, opleidingen, centra-
le aansturing en regels en beleid. Elkaar kunnen helpen bij tekor-
ten, roosters, kennis en informatie delen. Onze gelijkgestemden 
opzoeken op standplaatsen over het hele land of tegenkomen op 
besloten groepen op social media. 



  

Kan je nog mee?
In ons werk zijn weinig mogelijkheden. Slechts rollen en taken die je erbij kan doen. Maar de 
basis blijft vooralsnog hetzelfde. Elke 5 jaar de BOA, elk jaar opnieuw de RTGB. En al die be-
voegdheden heb je nodig voor je functie. Maar wat als je ondanks je jaren ervaring en vakman-
schap dan toch aan de zijlijn komt? Altijd je best gedaan om gezond te blijven. Altijd zij aan 
zij met je collega’s vooraan gestaan. Escalaties van anderen gesust. De klappen opgevangen. 
De verharding van de maatschappij moeten ondergaan. Door weer en wind ploeteren. Politie 
ondersteuning zien verdampen, ondanks de belofte dat bureaus op de grote stations moes-
ten blijven. Een pandemie en rellen moeten doorstaan om je collega’s en reizigers een veilige 
werkplek of reis te kunnen bieden. Wat als je al die vereisten niet meer aankan? Dat je net dat 
ene jaar gaat krijgen dat je de her certificering van de BOA of de RTGB niet meer haalt? De ma-
gische term ‘maatwerk’ gaat vallen? Met geluk binnen NS een functie vindt waarin je niet ge-
lukkiger wordt maar wel betaald? Alle andere functies te ver buiten je regio vallen of niet meer 
aankan? Je groep of standplaats verlaten waarbij je de afgelopen tientallen jaren lief en leed 
hebt gedeeld?

Wat brengt de toekomst? 
Ik kreeg 4 jaar geleden, toen ik in het OC V&S kwam, van de VVMC de opdracht mee om mij 
vast te bijten in het ontbrekende ouderenbeleid bij V&S. De VVMC had al vroeg door dat we dit 
als organisatie nu niet goed op de rit hebben. Zonder goede doorgroeimogelijkheden en een 
sociaal ouderen beleid binnen onze eigen organisatie is er geen goed toekomstperspectief 
voor een steeds groter wordende groep. Hierdoor verliezen we al langere tijd goede collega’s 
met de nodige kennis en kunde, doordat ze overstappen naar andere functies binnen NS, voor 
een betere beloning of waardering, lagere werkdruk of een flexibeler rooster, maar ook uit 
frustratie een weg buiten NS inslaan. Initiatieven en concepten voor een goed ouderenbeleid 
en het creëren van functies en uitdagingen in ons werk zijn de afgelopen jaren met veel glans 
voorbij gekomen en liggen nu plotseling op de plank voor ‘later’. De realiteit is dat we eerder uit 
drang om te groeien blijven pionieren in vernieuwing, terwijl we in de haarvaten onze basis niet 
op orde hebben. Veel voormalige lokale oplossingen voor een landelijk problemen zorgen voor 
veel onduidelijkheid. 

met én voor elkaar!

   Verkiezingen

En… na veel moeite en lobbyen konden we uiteindelijk toch door-
groeien naar taakgroep 56. Het heeft ons gemaakt tot wie we nu 
samen zijn. Een organisatie waar we trots op kunnen zijn en ons 
werk kunnen herkennen door het hele land. En een werkgever 
die ons nu dermate op waarde weet te schatten, waardoor er bij 
ons geen bezuiniging in de nek hangt. Dat betekent wel dat we 
constant mee moeten bewegen in ons werk met onze wereld. Ik 
werk nu zo’n 12 jaar bij NS en ik kan mij geen jaar zonder ver-
anderingen herinneren. In die jaren zie ik ook dat niet iedereen 
instinctief hetzelfde op verandering reageert. Voor de één kan 
professionalisering niet snel genoeg gaan terwijl de ander zoekt 
naar bepaalde continuïteit of zich niet meer herkent in de huidige 
organisatie en juist terugkijkt naar vroeger.



  

Aankomend jaar maken we ons gereed voor weer een nieuwe ver-
andering om onder één vlag met security en de meldkamer te gaan 
werken, en wat betekent dat voor ons? Voor onze toekomst? Voor 
onze mogelijkheden? Blijven eerdere concepten en plannen nog lan-
ger liggen? Is er doorstroming in functies onder deze vlag? 
Gevolgen voor onze werkzaamheden, werkzwaarte of werkverschra-
ling in dienstinhoud? Meer bevoegdheden die door meer vereisten 
een hogere ondergrens gaan vergen?  Andere hiërarchie op de vloer? 
Weg uit S&O? 

Laat het je niet overkomen en zorg dat je collega’s kiest die verder 
kunnen denken, via een vakbond die verder kijkt, door 50 jaar ervaring. 
Laat mij weten waar jij naar toe wilt met ons werk. Stem op de OC 
V&S kandidaten van de VVMC en draag bij aan jouw toekomst en die 
van je collega’s.
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René Kleipoel       NS
Ik ben René Kleipoel, huidige voorzitter 
van de OC en treinmanager bij ICE Interna-
tional. Ik ben sinds 5 jaar actief in de OC 
en de laatste 18 maanden als voorzitter. Ik 
heb mij wederom verkiesbaar gesteld om-
dat ik het belangrijk vind dat zaken voor 
medewerkers (maar ook voor het bedrijf) 
goed geregeld moeten zijn. En een OC is 
daarvoor bij uitstek geschikt, omdat zij 
dicht op de werkvloer staan.

Naleving van de cao, maar ook vooral menselijkheid staan bij mij hoog in het vaandel en daar 
maak ik mij ook sterk voor. Ik hoop de komende 3 jaar weer het verschil te kunnen maken, 
zodat we verder kunnen gaan met wat wij als OC de laatste 3 jaar hebben opgebouwd. Goede 
samenwerking met de zeggenschap en altijd een open dialoog.

   Verkiezingen

met én voor elkaar!

Koos Horstman NS
Mijn naam is Koos Horstman, 37 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin 
in een voormalige spoorarbeiderswijk in Zwolle. In 2011 kwam ik als HC 
in dienst bij NS. Ik werd al vrij snel machinist, omdat mijn passie bij het 
besturen en de techniek van de trein ligt. Al direct na mijn start bij NS 
kwam ik erachter dat het een sociaal bedrijf is, niet in de laatste plaats 
dankzij de vakbonden en de medezeggenschap. Onder spoormensen 
bestaat nog een echte vakbondscultuur, met tal van collega’s die zich 
inzetten om de belangen van het personeel te behartigen bij de directie. 
Op alle bestuursniveaus en in alle regio’s. Koos 

Eind 2016 kreeg ik de kans om hier zelf ook een rol in te spelen: ik werd PB’er bij de VVMC af-
deling Zwolle. In die tijd heb ik veel kennis van de cao en rechten van werknemers opgedaan. 
In 2018 werd ik bovendien secretaris van het bestuur van de VVMC Zwolle.

In 2020 ging een VVMC’er in het OC met pensioen en sindsdien zit ik op die plek. In het OC 
ben ik secretaris van de VGW en maak ik met een aantal anderen de nieuwsbrief. Ik ben vast-
houdend als het om details gaat: dat ene looppad langs het spoor zonder goede verlichting of 
zorgen over het binnenklimaat in een verblijf. Maar ik hou me ook graag bezig met de grote the-
ma’s, zoals balans tussen werk en privé. Enerzijds heb ik dus al een paar jaar ervaring, ander-
zijds valt er voor mij nog veel te leren, bijvoorbeeld over het roosteren. Maar met mijn leergieri-
ge instelling komt dit zeker goed! In de OC kan ik met mijn kwaliteiten – kritisch, vasthoudend, 
leergierig, benaderbaar, oplossingsgericht – echt iets betekenen voor jullie allemaal, het rijdend 
en ondersteunend personeel. Daarom ben ik op nummer 1 van de kieslijst van de VVMC gezet.

Wat vind ik belangrijk?
- kritisch wanneer het moet, constructief wanneer het kan;
- een sterke en eensgezinde regio Noord (Zwolle, Lelystad, Groningen, Leeuwarden);
- vechten voor behoud van wat we hebben en kijken naar wat nog beter kan;
- in alle opzichten een veilige werkplek;
- NS als een bedrijf van mensen, niet van nummertjes.

René 



  

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  

actuele 
PB-lijst

https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://www.vvmc.nl/word-lid-van-de-vvmc
https://vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging
https://www.vvmc.nl/diensten/belangenbehartiging


  

met én voor elkaar!

Ga stemmen.
    als je werk(plezier) je lief is!

Binnenkort is er weer de mogelijkheid om je stem uit te brengen voor de medezeggen-
schap bij NS. Je kunt over het algemeen twee stemmen uitbrengen, een op een kandi-
daat voor de OC in jouw regio en een op een kandidaat voor de OR NSR.  

         e laatste verkiezingen zijn een groot succes geworden. Een onvoorstelbaar hoge op- 
          komst heeft er voor gezorgd dat de medezeggenschap een stevig mandaat heeft. Met 
andere woorden, aan de andere kant van de tafel beseffen ze zich dat het personeel achter de 
medezeggenschap staat. Daardoor krijgen we meer voor elkaar. Het is belangrijk om ditmaal 
de opkomst minstens even hoog, of als het kan, zelfs nog hoger te laten uitkomen. De redenen 
daarvoor zijn duidelijk.

D 

  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

   Verkiezingen



  

17

NS heeft de mond vol over de inkrimping van het personeel en dat daarbij ook indirect perso-
neel niet gespaard wordt. Maar het is inmiddels duidelijk waar klappen vallen;  bij ons, in de 
regio’s. Bij de smw, plp en HC. En daar waar het indirecten betreft, ook daarmee wordt  voor-
namelijk de regio’s bedoeld. De did, de SAM en ook de TM zal de gevolgen ondervinden.

    als je werk(plezier) je lief is!

  ‘Vroeger had de HC 
gezag, de HC was letterlijk      
    de chef van de trein’

Als de BOA inderdaad afgeschaft wordt, heeft dat behoorlijke 
consequenties voor V&S, een groep die toch al onder toene-
mende druk staat en slechts mondjesmaat personeel erbij 
krijgt. Toenemende agressie vraagt niet om een handje meer 
personeel maar om een stevige formatie, goed opgeleid en uit-
gerust personeel. Voor de dienstindeling liggen plannen klaar 
om te gaan centraliseren en het aantal medewerkers per did 
te vergroten met 50%! Dit gaat mogelijk ook gevolgen hebben 
voor lokale (verlof)regelingen, roosters maar ook de mogelijk-
heid om met je eigen did iets te regelen in geval van nood kan 
onder druk komen te staan.

Woelig water
NS zit in woelig water. Al enkele jaren liggen er plannen op tafel om de aard en inhoud van het 
werk van met name uitvoerend personeel drastisch te veranderen en het personeelsbestand 
sterk in te krimpen. Deze plannen worden nu, overgoten met een coronasausje, als noodzake-
lijk gepresenteerd. Dat vinden wij een onfrisse manier van zaken doen en zeker niet getuigen 
van eerlijkheid en transparantie. Want de crisis is tijdelijk, maar de plannen blijvend.

Niet alleen op hoeveelheid arbeidsplaatsen, maar ook in 
werkinhoud en standplaats. We zien nu hoe de functie van 
servicemedewerker verder wordt geminimaliseerd, de plp 
verdwijnt op diverse stations. Om de gevolgen te beperken 
heb je een stevig en kundige OR NSR nodig.

De volgende stap wordt het aanpakken van de HC-functie; 
de BOA eraf, dubbele bemensing op treinen (ongeacht trein-
lengte) of zelfs zonder HC rijden; een aantal plannen liggen 
al klaar en over andere wordt hardop nagedacht. Het is aan 
de medezeggenschap om over deze zaken een mening te 
vormen. En daarbij is het belangrijk om mensen te kiezen 
die luisteren naar de achterban, zoals ook bij de adviesaan-
vraag Technisch Geleid Vertrekproces is gebeurd.

Ook aan de beurt
De machinisten komen ook aan de beurt. Denk aan de invoering van TGV op meerdere trajec-
ten, want ondanks ons negatieve advies gaat NS gewoon door met testen. Men wil sleutelen 
aan het productiemodel, wat zonder invloed van een kundige medezeggenschap behoorlijk 
lelijk kan gaan opbreken. Hoe gaan we om met ERTMS en ATO? Krijgen we straks metro-, 
sprinter- en intercitymachinisten binnen dit bedrijf? 



  

met én voor elkaar!

   En wie mag zich dan waarvoor kwalificeren? En ten slotte is het ook nog  
   niet duidelijk wat en hoe men met de teammanagers wil omgaan. De 
   laatste reorganisatie liep tot het niveau van regiomanagers, maar het  
   mag duidelijk zijn dat het daar niet bij blijft.

Wij vangen dus de klappen op. Voor wat betreft de indirecten in het HGB, hier wordt gestuurd 
op natuurlijk verloop (waarbij de gemiddelde medewerker toch al na enkele jaren de volgende 
job oppakt om het CV op te leuken en voor een nog beter salaris) en er geen gedwongen ont-
slagen vallen. Ook lokaal is er veel te doen geweest in de regio’s variërend van veilig werken, 
voorkeurs-roosters, om en om roosteren en de verlofregelingen.

Jouw belang staat voorop
De simpele vraag is; boeit jou wat er met je werk gebeurt en heb je er belang bij dat dit goed 
geregeld wordt? Wij denken dat het antwoord ja is. Besef je daarbij dat elke kieslijst zijn eigen 
belangen afweegt? En niet elke lijst legt de prioriteit bij het (uitvoerend) personeel. De balans 
tussen werknemers en bedrijfsbelang ligt bij de VVMC duidelijk bij jullie, maar er zijn ook par-
tijen die overduidelijk kiezen voor het bedrijfsbelang. Hoe minder VVMC-ers er gaan stemmen, 
hoe groter deze partijen worden in de OR en OC en hoe meer invloed zij hebben op de koers 
van de medezeggenschap. 

Zoals gezegd, tijdens de laatste verkiezingen was de opkomst hoog. Maar dan bevreemd het 
ons dat van de ongeveer 4400 leden bij NS 3370 stemmen zijn uitgebracht op de VVMC. Dit 
betekent dat ruim 1000 leden niet gestemd hebben. Als je je bedenkt dat FRIS met 618 stem-
men 2 zetels heeft behaald, betekent dit dat we als VVMC een stuk groter en sterker hadden 
kunnen zijn binnen de OR als deze 1000 leden ook op een VVMC kandidaat hadden gestemd.

Vele druppels…
We doen een oproep aan al onze leden om te gaan stemmen, maar vooral aan die groep 
van 1000 die toen niet gestemd hebben. Je kunt denken dat jouw stem een druppel op een 
gloeiende plaat is. Een druppel betekent niets, maar vele druppels maken een regenbui. Jouw 
stem doet er dus echt toe!

Stem!
Stemmen is niet moeilijk en kan vanuit je luie stoel. Het is binnen 1 minuut gedaan. Op 25 au-
gustus ontvang je een e-mail met daarin een persoonlijke link. Wanneer je deze aanklikt, kies 
dan een VVMC-kandidaat voor de OR en (indien van toepassing) voor de OC.

Wat we eigenlijk willen zeggen is: ga stemmen en stem op een VVMC kandidaat 
als je werk(plezier) je lief is.

   Verkiezingen
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       tem je op de VVMC, dan krijgt jouw stem waarde vanuit de dagelijkse praktijk.  
        VVMC’ers weten waar ze het over hebben en dat is hard nodig in deze tijd. De 
VVMC legt tegenwicht in de overvolle schaal van theoretische hoofdgebouw besluiten. 
De VVMC knokt tegen de betutteling van het uitvoerend personeel. De VVMC vertrouwt 
op het vakmanschap van de mensen. De VVMC vecht in dat kader voor jullie rechten en 
belangen. Dat doen de VVMC’ers duidelijk en met ervaring en expertise uit de praktijk. 

Dankbaar
Zelf ben ik de afgelopen 41 jaar bij NS de VVMC altijd trouw gebleven. Samen met de 
collega’s in de medezeggenschap hebben wij de belangen van de VVMC en zijn leden 
altijd verdedigd. Nu ga ik met pensioen. Trots kijk ik daarom terug op deze jaren en ben 
dankbaar dat ik dit met jullie vertrouwen heb mogen doen. 

De VVMC bestaat nu 50 jaar en dat is als categorale vakbond een unicum. Dat komt 
door de geweldige inzet van de leden, die zich altijd zijn blijven herkennen in het doel 
waar de VVMC destijds voor is opgericht. Er zijn voor elkaar en knokken voor onze be-
langen. Ga daarom stemmen en stem VVMC!

Het ga jullie goed!
Jan Arndts

Binnenkort kunnen de medewerkers bij NS, Qbuzz en DB Cargo weer de 
medezeggenschap (OR en OC) kiezen. Zoals altijd neemt de VVMC ook 
deel aan deze verkiezingen. De medezeggenschap is belangrijk, omdat de 
medewerkers dan meer te zeggen krijgen binnen hun organisatie. 

S 

Jan Arndts gaat met pensioen
afscheid...



  

        
De VVMC’ers in de OR NSR zijn altijd kritisch op alles en iedereen en dus ook op elkaar. Het 
mooie van deze ploeg is dat we, hoe moeilijk dat soms ook is, zeker ook omdat we elkaar 
door corona nauwelijks live treffen en veel vanachter ons beeldscherm met elkaar commu-
niceren, dat van elkaar accepteren. Ik denk dat dat ook leidt tot een nog betere invulling van 
ons OR-lidmaatschap. Ook in de nieuwe OR NSR ben ik ervan overtuigd dat we een goed en 
sterk VVMC-geluid kunnen laten doorklinken. En dat is dan terug te zien in de besluiten en 
het beleid van de NS-directie. 

Lang onbespreekbaar
Op dit moment heeft de OR NSR al een aantal zware en beladen onderwerpen in behan-
deling, met grote consequenties voor medewerkers op de Wal, bij de Bijsturing en Reis-
informatie, maar ook bij het rijdend personeel. Voor de komende jaren staan er, naast de 
NS-brede bezuinigingsslag die gevolgen gaat hebben, nog meer onderwerpen op de agenda 
die de leden van de VVMC direct zullen raken. Om er een paar te noemen; HC zonder BOA, 
inzetmodel HC, technisch geleid vertrekproces, inrichting van de afdeling Sociale Veiligheid 
bij NS Operatie, herinrichting NS International, reorganisatie facilitaire zaken, roosteren en 
dienstindelen, Inzetmodel machinisten, ERTMS en ATO. Zoals jullie zien staan er ook onder-
werpen tussen die lang onbespreekbaar zijn geweest en waarmee gewacht is tot de Mid-
term Review vorig jaar, waarbij men geen onrust in de organisatie kon gebruiken.

Toen onze voorzitter van de OR NSR, Jan Arndts, 
mij vorig jaar vroeg: ‘Fred, hoe denk jij erover om 
het stokje van mij over te nemen, zodat ik je voor 
ik met pensioen ga vanuit de zijlijn nog een beet-
je kan inwerken’, voelde ik me best wel vereerd. 
Hoewel ik natuurlijk al 2e voorzitter was, is het 
toch een eer als iemand, van het statuur van Jan, 
jou dit vraagt. Door corona en een aantal andere 
onverwachte ontwikkelingen kwam dat moment 
niet vorig jaar, maar ondanks allerlei complexe 
en beladen onderwerpen pas in mei van dit jaar. 
De hele OR NSR ging ermee akkoord dat wij deze 
plaats ruil deden en ook dat heb ik als een groot 
compliment ervaren. 

Fred Stobbe 
neemt het stokje over.

met én voor elkaar!

   Verkiezingen
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Een vinger aan de pols
Zijn al deze onderwerpen dan ook slecht 
voor de VVMC leden? Aan de ene kant ko-
men deze ontwikkelingen voort uit de tech-
nische ontwikkelingen, bijvoorbeeld ERTMS, 
het nieuwe beveiligingssysteem dat inge-
voerd moet worden. Dit is een verbetering 
voor de veiligheid, maar de wijze waarop dit 
geïmplementeerd wordt, gaat veel impact 
hebben op ons machinistencorps, maar het 
niet doen is ook geen optie. Daarnaast zijn er 
technische ontwikkelingen waarvoor NS zelf 
kiest. Om deze te onderzoeken en ontwikke-
len, zoals bijvoorbeeld ATO, wat vanzelfspre-
kend heel veel gaat betekenen voor de wijze 
waarop het machinistenwerk er in toekomst 
zal uit zien. Het is zaak hier goed de vinger 
aan de pols te houden.

Kraken in hun voegen
Er zijn echter ook zaken die al jaren niet be-
spreekbaar zijn, maar die wel kraken in hun 
voegen. Waar niemand echt meer blij mee is 
en wat ook zo langzamerhand onhoudbaar 
aan het worden is.  Bijvoorbeeld als we het 
hebben over roosteren en dienstindelen en 
het ‘Lusten en Lasten delen’ inzetmodel. Elke 
zomer weer zitten honderden collega’s hun 
uiterste best te doen om voor hun collega’s 
een zo mooi mogelijk rooster met een zo ge-
varieerd mogelijk werkpakket te maken. Al ja-
ren is de afdronk van deze werkwijze dat het 
werkpakket in december niet goed is, maar 
met het cijfer 5,5 of 6 net een voldoende 
krijgt. Vervolgens gaan we na dit proces me-
teen weer aan de slag met het wijzigingsblad 
van februari waarin het moeizaam bereikte 
resultaat van december alweer afgebroken 
wordt. 

Rituele dansjes
De huidige OR NSR heeft de moedige stap 
gezet om de directie te vragen gezamenlijk 
te onderzoeken of er, met alle nieuwe tech-
nische middelen die er nu zijn, iets beters 
en eerlijker te bedenken is, waar zowel de 
medewerkers als NS beter van worden. Ook 
ik heb alles rond ‘Bestemming Klant’, ‘Rondje 
om de Kerk’ en ‘Individueel Roosteren’ in vol-
le hevigheid meegemaakt (voor de ouderen 
onder jullie; ja, ook ik was erbij) en ben zeker 
niet naïef als het gaat over hoe belangrijk 
en gevoelig (om niet te spreken van explo-
sief) dit voor de VVMC-leden is. Maar ik wil 
ook het mij gegeven vertrouwen als OR-lid 
niet beschamen door weg te kijken van de 
problemen en rituele dansjes te blijven doen 
die uiteindelijk (met alle goede bedoelingen) 
niet ten goede komen aan de collega’s die ik 
vertegenwoordig. 

Ik vind al deze onderwerpen hartstikke 
spannend, maar hiervoor ben ik wel in de me-
dezeggenschap gegaan en hoop ik met jullie 
steun aan mij en de andere VVMC-kandida-
ten ook de komende termijn als voorzitter 
van de OR NSR vol overgave aan de slag te 
kunnen.



  

Info over ATO.
Zelfrijdende treinen (automatic train operation)

       TO op het spoor kunnen we onderver-    
         delen in vier niveaus van automatise-
ring, zogenaamde GoA (Grade of Automati-
on). De huidige manier waarop we treinen rij-
den valt onder GoA1. Hier doet de machinist 
alles nog zelf en is er alleen treinbeïnvloe-
ding zoals ATB aanwezig. Wanneer er onder 
GoA3 gereden wordt, is er nog personeel 
aan boord dat de deuren sluit en reageert op 
onregelmatigheden. Bij GoA4 kan een trein 
volledig zelfstandig rijden, zonder machi-
nist of conducteur. De computer in de trein 
reageert dan ook zelfstandig op onregelma-
tigheden. In Rusland beginnen de Russische 
Spoorwegen in 2022 met rijden op ATO in en 
rond Moskou op GoA4. In een controlecen-
trum bevindt zich dan nog een machinist die 
tot 10 treinen tegelijk monitort via schermen. 
Mocht het dus nodig zijn, dan is er nog altijd 
een machinist die de trein verder kan rijden.

In Nederland zijn we nog niet bezig met 
GoA4. Wel wordt er volop getest met GoA2. 
Dat houdt in dat de trein zichzelf in beweging 
kan zetten en laten stoppen, maar dat de ma-
chinist nog zelf de deuren bedient en bij een 
storing de besturing van de trein overneemt. 

ATO onder ATB
Namens de JOR mocht ik dit jaar aanwe-
zig zijn bij Railtech Live. Hier hield NS een 
presentatie over ATO onder ATB. Verwacht 
wordt dat pas in 2050 alle spoorlijnen in Ne-
derland voorzien zijn van ERTMS. Hierom is 
NS gestart met proeven om te kijken of ATO 
ook kan worden gebruikt wanneer een trein 
nog rijdt onder ATB. Sinds april 2020 wordt 
er ’s nachts met een SNG treinstel gereden 
tussen Den Haag Centraal en Haarlem. Op 
deze SNG wordt ATO getest onder ATB-be-
veiliging.  

            JOR

met én voor elkaar!

Inmiddels weten we allemaal dat spoorvervoerders en infrabeheerders bezig zijn 
met het testen van zelfrijdende treinen, ook wel ATO (Automatic Train Operation) 
genoemd. Om te beginnen een korte opfrisser over ATO. ATO wordt gezien als de 
toekomst van verschillende vormen van automatisch vervoer. Ook in het vrachtver-
keer over de weg wordt er gewerkt aan een eigen vorm van zelfrijdende vrachtwa-
gens.

A



  

Zelfrijdende treinen (automatic train operation)

Het ATO systeem dat wordt gebruikt, is door CAF ontwikkeld. NS en CAF hebben 
samengewerkt aan een interface waarop een machinist volledig zou moeten kunnen 
vertrouwen. Het eerste probleem waar tegenaan gelopen werd, is de haltering bij 
stations. Bij ERTMS krijgt de trein alle informatie door via balises in het spoor. Onder 
ATB wordt een station aangekondigd door een verkenbord. De oplossing die hiervoor 
bedacht werd is om te werken met GPS-locatie. Ook werd voorin de cabine een ca-
mera geplaatst die samen met het GPS-signaal moet zorgen dat de trein op de juiste 
plek langs het perron stopt.

Nu vraag je je natuurlijk af; hoe zit dat met de snelheden die niet onder ATB-codes 
vallen? Bij deze proef is een numpad geïnstalleerd waarin de machinist deze snelhe-
den handmatig invoert. Er valt dus nog niet te spreken van een volledige versie van 
GoA2.

Als JOR gaan we in gesprek met Arriva en NS over ATO en de toekomst hiervan. Wij 
vinden het heel belangrijk dat machinisten worden meegenomen in deze ontwikke-
ling. Het is tenslotte onze baan waar dingen aan gaan veranderen!
       

Zou je ook mee willen doen met de JOR VVMC? Denk je serieus na over je 
toekomst? Zou je wel ervaring willen opdoen als kaderlid van de JOR VVMC? Bij 
ons is het altijd gezellig. Aarzel dan niet en neem contact met ons op: jor@vvmc.nl. 
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https://www.vvmc.nl/alles-over-de-jongeren-organisatie-railvervoer
mailto:jor%40vvmc.nl?subject=Aanmelden%20bij%20JOR
http://www.vvmc.nl
https://publications.tno.nl/publication/34637578/LC3k3H/TNO-2020-ato.pdf 
http://ATO
https://publications.tno.nl/publication/34637578/LC3k3H/TNO-2020-ato.pdf 
http://www.vvmc.nl


  

        Bestuur

met én voor elkaar!

Vanuit het bestuur.
Verkiezingen medezeggenschap
Het hoofdbestuur wenst alle kandidaten die 
zich verkiesbaar hebben gesteld voor de me-
dezeggenschapsverkiezingen bij Qbuzz, DB 
Cargo Nederland en de Nederlandse Spoor-
wegen heel veel succes toe.

Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 20 mei 2022 is er weer een 
Algemene Ledenvergadering. De tijd en loca-
tie worden te zijner tijd bekend gemaakt.



  

        oorzitter Jan van Dijken en zijn secretaris Monique Mous vonden het hoog   
        tijd dat daar verandering in kwam. Samen met de overige kaderleden van 
de afdeling Den Haag hebben ze diverse acties verzonnen om de zichtbaarheid 
van de VVMC op de werkvloer te vergroten.

We vonden het belangrijk om beter te weten wat er speelt. Om nader tot de le-
den te komen en hier de tijd voor te kunnen nemen. Alle kaderleden waren gelijk 
voor het idee van meerdere acties te porren. Wij vinden het oprecht leuk om op 
een laagdrempelige manier onze leden beter te leren kennen en hier onze vrije 
tijd in te steken.

Zichtbaar zijn. De leden een hart onder de riem steken. Horen wat 
er leeft op de werkvloer. Het afgelopen jaar heeft de afdeling van 
Den Haag verschillende acties georganiseerd. We kregen in het ver-
leden nog wel eens het kritische - en terechte - commentaar dat we 
alleen vlak voor de verkiezingen zichtbaar waren.

V 

uit de mouwen.
Den Haag steekt de handen 
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        Afdeling

Complimentos
Op Valentijnsdag deelden we zakjes uit met 
snoephartjes, vertelt Jan van Dijken. 15 
maart kreeg iedereen op de standplaats Den 
Haag een ‘complimentos’, een mentosrolletje 
en een kaartje met het versje:

Beste collega,
Al een jaar corona, een pittige tijd.
Waarin jij je treintje rijdt.
En dat verdient van ons een groot
COMPLIMENTOS

In mei ontvingen de leden (en niet-leden) een 
‘opkikkertje’ (een zakje met snoepkikkertjes). 
Tijdens iedere actie stonden we 12 uur lang 
in het verblijf, van 8 uur ’s morgens tot 8 uur 
’s avonds. Ook ontvangen de leden van Den 
Haag een verjaardagskaart, handgemaakt en 
-geschreven door secretaris Monique Mous. 
‘We willen de leden een hart onder de riem 
steken. Sinds de corona-uitbraak vorig jaar 
maart heeft het spoorpersoneel zich keihard 
ingezet. Het is belangrijk dat dat gezien en 
gewaardeerd wordt.’

Bijzondere gesprekken
Tijdens de acties ontstonden vanzelf bijzon-
dere gesprekken met de collega’s. Jan: ‘Je 
komt tot andere gesprekken met mensen die 
je al jaren kent. Gesprekken die niet ontstaan 
tijdens het ophalen van je dienstkaartje of je 
schaft.’ Naast persoonlijke situaties werden 
af en toe ook schrijnende zaken gedeeld. 
Bijvoorbeeld incidenten die collega’s op de 
trein hebben meegemaakt. ‘Dit benadrukt 
maar weer hoe waardevol het contact met je 
collega’s kan zijn.’

Veel nieuwe leden
De acties hebben de afdeling geen windei-
eren gelegd. Het heeft in korte tijd geleid 
tot veel nieuwe leden. ‘Dit was overigens 
niet de bedoeling van de acties, maar wel 
een prettige bijkomstigheid,’ aldus Jan van 
Dijken. We denken dat het ook tekenend is 
voor de hedendaagse tendens. Er heerst veel 
onzekerheid bij het rijdend personeel over de 
toekomst van het spoor, zeker sinds de coro-
na-uitbraak. Spoorleden voelen zich weinig 
gehoord in de organisatieontwikkelingen en 
beslissingen van het management.

Jan heeft een groot rechtvaardigheidsge-
voel en dat is een belangrijke reden geweest 
waarom hij binnen de VVMC actief is gewor-
den. ‘Ik wil dat onze leden weten dat ze met 
hun verhaal bij ons terechtkunnen. Dat we 
een luisterend oor bieden. En dat we altijd 
naar een oplossing zoeken.’ Jan vervolgt: ‘Als 
afdeling zijn we altijd op zoek naar nieuwe 
kaderleden met een hart voor de zaak. Als 
je zin hebt om de volgende actie met ons je 
mouwen op te stropen, dan ben je van harte 
welkom! Tenslotte is het niet voor niets ‘met 
én voor elkaar’.’

VVMC | afdeling Den Haag

met én voor elkaar!



  

Duidelijk beeld van overlast     
Sven is security inspecteur in de 
Regio Zuid bij NS Security. De 
adviescommissie had Sven uitge-
nodigd om ons te informeren over 
de NS Security organisatie. Met 
een uitgebreide presentatie heeft 
hij ons op de hoogte gebracht 
van de organisatie. Waar we in 
onze dagelijkse werkzaamheden 
waarschijnlijk het meeste mee te 
maken hebben is de meldkamer, 
tegenwoordig MKNS. En zo kom 
ik terug bij de inleiding. Veel van 
de inzet van Veiligheid & Service 
en bijvoorbeeld extern ingehuur-
de beveiliging wordt bepaald aan 
de hand van meldingen. Meldin-
gen die je maakt in de app, maar 
ook meldingen die je maakt bij 
MKNS. De beschreven situatie in 
de inleiding is opgelost, maar om 
een duidelijk beeld van overlast 
te krijgen is het belangrijk dat ook 
deze situatie gemeld wordt. 

Je start je dienst en loopt vroeg in de ochtend door de stationshal. In een 
hoek van de hal ligt iemand te slapen. Je maakt hem wakker en geeft 
aan dat het niet de bedoeling is om in de stationshal te slapen. De man 
vertrekt en jij gaat naar het verblijf om je in dienst te melden. Probleem 
opgelost. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Maar wist je 
dat je de beschreven situatie toch even moet melden bij Meldkamer NS? 
Sven Karacsony legde tijdens één van onze digitale bijeenkomsten het 
belang van melden aan ons uit.

NS Security legt uit:
het belang van melden.
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  Achtergrond

Sociale veiligheid 
In onze dagelijkse werkzaamheden komen we regelmatig dit soort dingen tegen, situaties waar 
we aan gewend zijn geraakt. Toch zijn het situaties die invloed hebben op het veiligheidsgevoel. 
Sociale veiligheid is een speerpunt van NS Security, onze meldingen zijn een belangrijke bron 
voor een duidelijk beeld en de juiste oplossingen. NS Security houdt zich in principe bezig met 
alle aspecten van veiligheid en alles wat daarbij komt kijken, die niet spoor gerelateerd zijn. Van 
zwartrijden tot BOA zaken, van overlast tot terrorisme en alles wat je er tussenin kan bedenken. 
Op de afbeelding staat een mooi schema dat duidelijk maakt wat je waar moet melden.

melden kan ook hier

met én voor elkaar!

treindienstleider Prorail.
vernieuwde werkwijze

De ‘werkwijze treindienstleider’ van ProRail is vernieuwd. De nieuwe 
werkwijze geeft meer ruimte aan het vakmanschap van de medewerkers 
van ProRail Verkeersleiding die daarmee veiligheid en logistieke door-
stroming bevorderen. Wat is een werkwijze en wat betekent die ruimte 
voor vakmanschap in de praktijk?

Een zogenoemde ‘werkwijze’ helpt de treindienstleider bij zijn taak om veilig infra vrij 
te geven en incidenten op te lossen. Daarbij zijn vaste afspraken gemaakt met vervoer-
ders en andere ketenpartners. Zij kennen die werkwijze dus ook en weten welke proce-
dures een treindienstleider volgt als er bijvoorbeeld een incident is. 

Veilig meer treinen
Ook in de nieuwe werkwijze staan alle veiligheidsprocedures waar een treindienstlei-
der zich aan moet houden. Bij iedere procedure is aangegeven welk risico gemitigeerd 
wordt met die procedure. Daarnaast is beschreven met welke ketenpartners deze pro-
cedure is afgesproken. In de basis volgt een treindienstleider de voorgeschreven pro-
cedure. Die is namelijk bedoeld om veilig gebruik van het spoor te garanderen én hij is 
voorspelbaar voor alle partners. Maar soms ziet een treindienstleider opties om -veilig- 
meer treinen te laten rijden als hij zou besluiten af te wijken van een vaste procedure. 

https://vvmc.nl/diensten/meldingen
https://www.vvmc.nl/diensten/meldingen


  

vernieuwde werkwijze
Dat kan. Hij moet dan overleggen met een directe collega en met de Officier van 
Dienst Verkeersleidingspost (OvD-V). Samen bepalen ze aan de hand van een 
‘risicoredenatie’ of het door de treindienstleider bedachte alternatief veilig kan 
worden doorgevoerd én of deze daadwerkelijk leidt tot een betere output van de 
Verkeersleidingspost. Als de OvD-V ook van mening is dat afwijken van de proce-
dure oplevert dat er veilig meer treinen kunnen rijden, neemt hij contact op met 
de ketenpartners met wie de procedures zijn afgesproken. Dan wordt opnieuw 
getoetst of het alternatief voor de procedure kan worden uitgevoerd door de trein-
dienstleiding.

Belangrijk om te weten is dat de verantwoordelijkheid van het besluit om andere 
dan in procedures vastgelegde veiligheidsmaatregelen te nemen, ligt bij de ver-
antwoordelijke van de procedure. Alleen die kan bepalen of de veilige berijdbaar-
heid van het spoor gegarandeerd blijft bij het anders toepassen van de afspraken. 
Wanneer ook verantwoordelijke van de procedure toestemming geeft om af te 
wijken, wordt dit vastgelegd door de OvD-V. Daarna worden andere belanghebben-
den, zoals vervoerders, geïnformeerd over het besluit. Zo wordt niemand verrast 
door een afwijkende afhandeling dan de verwachte.

Treindienstleiders positief
De nieuwe werkwijze treindienstleider is formeel ingegaan op 1 november 2020. 
Deze werkwijze is geschreven in nauwe samenwerking met treindienstleiders uit 
het hele land. Verder is de nieuwe werkwijze ook geïntroduceerd bij interne en 
externe ketenpartners, via de veiligheidsoverleggen met NS en via de RKO’s van 
NS en ProRail. Treindienstleiders zijn over het algemeen positief over de nieuwe 
werkwijze. Verkeersleiding blijft goed monitoren hoe de implementatie verloopt. 
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              W!M

met én voor elkaar!

Ook dat is, voor de mensen die zich opgegeven hebben om voor de VVMC in de OR of OC zitting 
te willen nemen, een spannend moment. De plek die je door de Verkiezingscommissie toegewe-
zen krijgt kan mee- of tegenvallen. Even afgezien van welke plek je krijgt, wil ik mijn waardering en 
respect uitspreken naar alle kandidaten. Het feit dat je bereid bent om je nek uit te steken voor je 
collega’s en je vakbond vind ik top. Want dat is wat je doet (en natuurlijk ook wat er van je verlangd 
wordt!) als je gekozen wordt in de OR of de OC. En dat dat lang niet altijd makkelijk is, hebben we 
de afgelopen tijd wel gezien. 

NS heeft de afgelopen periode vraagstukken op de tafel gelegd die het bedrijf NS rigoureus kunnen 
veranderen. De belangen die daarbij spelen zijn groot en als medezeggenschapper moet je daar iets 
van vinden. Dan kijk je niet weg, maar neem je je verantwoordelijkheid en doe je wat goed is voor je 
collega’s. Dat kan soms heel lastig zijn. De VVMC’ers hebben altijd laten zien dat ze niet weg lopen 
voor die verantwoordelijkheid. Opkomen voor de belangen van de werkvloer. En dàt soort mensen 
horen in de medezeggenschap. Mensen die wegduiken als het lastig wordt daar heb je niks aan. 

Met twee maten meten
We hebben het met de FRISSERS gezien. Tijdens de vorige verkiezingen en ook nu weer roept dat 
clubje steeds dat de medezeggenschap traag, stoffig en alleen voor collega’s met veel dienstja-
ren is. Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen. Dit onfrisse door de directie gesteunde 
clubje heeft maar één opdracht: breek de macht van het roostergebonden personeel. Dat zouden 
Koen en Marjan en de andere opperhoofden graag zien. Maak de groep die op de treinen en de 
stations het belangrijkste werk doen een koppie kleiner. Eén ding weet je zeker, een stem voor 
FRIS is een stem voor de directie! En wat de directie met het personeel voor heeft, hebben we met 
het PACT en de bezuinigingsvoorstellen wel gezien. En de bezuinigingen vinden, zoals ik al eerder 
heb aangegeven, voornamelijk plaats bij het roostergebonden personeel. Er wordt duidelijk met 
twee maten gemeten. 

Daarom is belangrijk dat de VVMC op alle fronten sterk vertegenwoordigd is. De macht van het 
getal is en blijft belangrijk! Ik wens onze kandidaten heel veel succes met de verkiezingen. En dat 
geldt uiteraard ook voor onze kandidaten bij DB Cargo Nederland en Qbuzz. En laten we er met 
elkaar voor zorgen dat de VVMC overal de grootste wordt!

Wim
Je steekt je nek uit
In september wordt duidelijk wie de nieuwe OR- 
en nieuwe OC-leden zijn. Dan wordt de uitslag van 
de verkiezingen bekend en is er teleurstelling en 
blijdschap. Eigenlijk is er al eerder sprake van teleur-
stelling en blijdschap. Namelijk bij het bekendmaken 
van de lijsten.


