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Woord van de voorzitter
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Aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen en continue 

verandering is de lijn in mijn woord van de voorzitter van de afgelopen 

jaren geweest. Een van die veranderingen voor de vereniging is onlangs 

positief door onze ledenraad beoordeeld. Dat is de samenwerking met 

Synergo-vhp (http://www.synergo-vhp.nl ). 

Synergo-vhp is de vereniging voor hoger personeel voor DSM, SABIC-Europe, Stamicarbon, Lanxess, OCI en 
Sitech, alsmede voor Sinochem/DSP en andere aan DSM gerelateerde joint ventures. 
Synergo-vhp heeft ongeveer 800 leden en wordt als geheel een aangesloten vereniging. 
Zij zullen ook vertegenwoordigd worden in de Ledenraad en het bestuur.  

Door deze samenwerking ontstaat er een nog bredere en grotere groep samenwerkende professionals in de 
technologische sector. Ik heb het afgelopen half jaar tijdens de diverse gesprekken gemerkt dat de 
uitdagingen voor beide verenigingen gelijk zijn. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn tenslotte 
hetzelfde. Het is het goed om elkaar te enthousiasmeren met andere ideeën over oplossingen. 
Gezamenlijkheid als kracht gebruiken. Waarbij we moeten bedenken dat de grootste kracht van elke VHP 
vereniging en/of afdeling is, dat de leden in staat zijn, lokaal binnen het bedrijf met elk zijn eigen identiteit, 
tot oplossingen te komen. Lokaal waar het kan, samen waar het verstandig is.
Ik hoop dat we ook met andere verenigingen uit de technologische sector tot samenwerking kunnen 
komen. 

In de gehele pensioendiscussie vind ik het een hele positieve verandering dat de vakcentrale voor 
professionals (VCP) met een eigen visie is gekomen “naar een eigentijds pensioenstelsel”. 
Niet afwachten, maar zelf iets vinden, passend in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 
Daarmee is niet elk probleem opgelost, maar de VCP geeft  hiermee aan dat ze erover meedenken. 
Kort samengevat is de VCP visie: ”Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair 
waar dat wordt geaccepteerd, zijn de uitgangspunten voor de denkrichting voor een nieuw pensioenstelsel”. 
Ik kan me daar goed in vinden. Download het document via de VCP website of 
‘naar een eigentijds pensioenstelsel’

De afgelopen maanden zijn er vele, vaak nieuwe, activiteiten georganiseerd. Waarbij soms ook de vorm van 
die activiteit vernieuwd is. Zoals een middag-avond met drie verschillende onderwerpen voor “jong en oud”, 
met de mogelijkheid elk onderdeel afzonderlijk te volgen. 

De opkomst was groot en dat geeft een goed gevoel voor de toekomst. Naar mijn idee moeten we blijven 
experimenteren om te ontdekken hoe we nieuwe jonge leden kunnen werven. 
Ook zo’n maatschappelijke ontwikkeling waar vakverenigingen nog geen oplossing voor gevonden hebben. 
Het mag dan waar zijn dat generatie Y andere waarden, interesses en behoeftes heeft dan de generaties 
voor hun, idealen als de wereld verbeteren en eerlijker maken spelen ook bij generatie Y een rol. 
De vorm daarvoor is anders, het is aan ons om de juiste vorm te vinden. 
 
Ik wens jullie allemaal Prettige feestdagen en een heel goed 2015

                 Wim Dierssen, voorzitter VHP2

http://www.synergo-vhp.nl 
http://vcp.nl/symphony/extension/sm_richtext_redactor/getfile/?name=VCP-Visiedocument-Toekomst-Pensioenstelsel-11-november-2014.pdf
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“Doe mee” in plaats van “word lid” kan de nieuwe oproep worden om je bij 

de VHP2 aan te sluiten. Persoonlijk zie ik daarin meer dan alleen een taal-

kundige wijziging. Het is een oproep om actief met ons mee te doen. 

Deze oproep wil ik niet alleen aan onze nieuwe leden doen maar ook aan jul-

lie. Het succes van onze vereniging staat en valt immers met ieders 

individuele bijdrage, hoe klein die ook is. Op steeds meer plaatsen ervaar ik 

de energie die vrijkomt als men iets met elkaar doet en deelt. 

Een paar voorbeelden:
Pas geleden organiseerden wij een werknemersbijeenkomst bij een onderdeel van Philips Research. 
Philips had een reorganisatie aangekondigd die tot een verlies van 16 arbeidsplaatsen zou leiden. Kort na de 
aankondiging van Philips hebben zich veel werknemers bij ons aangemeld. Op deze manier wilden zij aan 
de collega’s laten zien dat dat zij achter hen staan.
 
Elders in het journaal staat een sfeerimpressie van een geslaagde bijeenkomst op de campus. Ook daar 
werd duidelijk dat men als groep over de werknemersbelangen wil spreken. 
Wij zullen voortaan iedere maand een interessante bijeenkomst organiseren. Dat kan een netwerk-
bijeenkomst over omgaan met veranderingen zijn, een LinkedIn workshop, een bijeenkomst over het 
werken bij TomTom of een netwerkbijeenkomst over het inzetten van NLP in je communicatie. 
Het programma tot eind volgend jaar is klaar, maar als jullie zelf ideeën of wensen hebben dan is daar ruim-
te voor. Geef dat vooral aan ons door.

Ik roep jullie op om van ons aanbod gebruik te maken en om collega’s mee te nemen die ook mee willen 
doen. Dan ontstaat de dynamiek die nodig is om als vereniging aantrekkelijk te zijn en te blijven. 

Terugblik
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de aanpassingen van veel pensioenregelingen. 
Doordat de overheid begin dit jaar de pensioenopbouw had ingeperkt moesten veel regelingen worden 
aangepast. Daar kwam bovenop dat per volgend jaar het opbouwpercentage verder wordt ingeperkt en 
daarnaast wordt een maximum gesteld voor inkomens boven € 100.000,-. 
Bij het schrijven van dit stuk zijn wij als VHP2 nog steeds met een aantal ondernemingen in overleg om dit 
knelpunt zo goed als mogelijk op te lossen.

Onze leden in de Metalektro hebben in ruime meerderheid met de nieuwe pensioenregeling voor PME 
ingestemd. Het pensioenakkoord dat wij hebben bereikt maakt het beste uit de fiscale beperkingen die 
door de overheid zijn opgelegd. Dat betekent dat wij naar verwachting voor de komende  5 jaren 
duidelijkheid over de regeling hebben gecreëerd. Philips heeft in september aangekondigd de onderneming 
op te splitsen. In dat kader is het ons gelukt om een sociaal plan tot 1-1-2019 af te spreken. 

In dat sociaal plan is naast de ontslagvergoeding en de gebruikelijke begeleiding naar ander werk ook een 
bijdrage van € 7,5 miljoen afgesproken voor activiteiten die de arbeidsmarktpositie van werknemers moet 
verbeteren. Recent is door ons ook een principeakkoord voor een cao bij PostNL (voor 2015) en voor de 
Golf Branche afgesproken.

( Lees verder op pagina 4 )
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Op woensdag 19 november heeft de VHP2 samen met Pieter Iedema een bijeenkomst over omgaan met 
veranderingen georganiseerd. 
In tegenstelling tot de meeste informatieve bijeenkomsten was het dit maal een interactieve sessie. 
We werden allemaal aan het werk gezet. Er werden vragenlijsten ingevuld en vertaald naar datgene waar 
we aan willen gaan werken. (foto vitamine gesprek) 
                      Lees verder op pagina 5

Bijeenkomst Omgaan met Veranderingen

Eerder dit jaar is door ons een cao afgesloten bij:     l   KPN       
                                          l   PostNL       
             l   Alcatel Lucent       
             l   Moog      
             l   Universal       
             l   TPO
Ondanks zeer veel inspanningen is het ons niet gelukt om voor de werknemers bij NEC en Anteryon een cao 
af te spreken. Anteryon ging zelfs zo ver om de samenwerking met de vakorganisaties op te zeggen. 

Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Naast het afspreken van goede arbeidsvoorwaarden hebben 
wij in 2014 veel van onze leden ondersteunt in het succesvol vervolgen van hun loopbaan. 
Volgend jaar gaan wij op onze website voorbeelden van positieve ervaringen van onze leden publiceren. 

Vooruitblik
Volgend jaar zal het kabinet onze input over de toekomst van het pensioenstelsel meenemen in een 
hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. 
Wij hebben met onze contactpersonen inmiddels cao commissies gevormd voor de cao’s die wij in 2015 
willen afspreken. Om te beginnen is dat de Philips cao die eind 2014 eindigt. Bij KPN zijn al werkgroepen 
gestart en bij bijeenkomsten in het land gaan wij samen met de werknemers de input voor 
de cao vaststellen. De commissie voor de Metalektro cao gaat binnenkort van start. 
Naar verwachting starten de cao onderhandelingen in maart 2015. Daarnaast gaan wij
door waarmee ik het artikel ben begonnen. Samen met jullie dat doen waarvoor wij als 
vereniging bestaan. Zorgen dat jullie samen met ons onder prettige omstandigheden 
aan jullie loopbaan kunnen werken. 
          Jörg Sauer
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Maar ook werden er actieve oefeningen gehouden 
met de hele groep. Hier kwam uit naar voren dat 
ontspannen tijdens een intensieve bezigheid goed 
voor lichaam en geest is. 

Er heeste een sfeer van onderling vertrouwen en 
openheid wat deze bijeenkomst mede tot een groot 
succes maakte.
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OR- lid aan het woord

In elk journaal vertelt een actief OR- of Ledenraadslid over 
zijn/haar achtergrond en beweegreden.

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Frits Heel. Ik ben 65 jaar en woonachtig in Berkel en Rodenrijs, getrouwd en heb twee dochters 
en een kleinzoon van 4 jaar. Na de avond MTS Bouwkunde heb ik de avond HTS- bouwkunde en avond 
HTS-werktuigbouwkunde doorlopen.

Ik ben op dit moment werkzaam bij Prysmian Netherlands B.V. te Delft als HSE-, Security-, Emergency 
manager, buiten deze functies om ondersteun ik diverse projecten binnen de organisatie. 

Ik ben gestart in 1973 op de afdeling engineering als proces engineer, als onderdeel van de productie 
afdeling. Ik heb diverse technische afdelingen doorlopen en een aantal grote reorganisaties meegemaakt 
waarbij er veel ontslagen zijn gevallen.
Vanaf de jaren ‘70 heeft het bedrijf diverse reorganisaties, fusies en overnames meegemaakt.
In 1973 waren er 4 fabrieken in Delft. 
Fabriek 1, waar de productie van Hoog en Middenspannings kabels plaatsvond, fabriek 2 de productie van 
Laagspanning en Telecommunicatie kabels, in fabriek 3 werd koper gewalst en draad getrokken 
(Koper walserij en trekkerij) en fabriek 4 werden houten haspels geproduceerd. 
Op dat moment werkten er ca. 2300 medewerkers in Delft.

Prysmian Netherlands is gestart in 1913 in Delft onder de naam NKF (Nederlandsche Kabel Fabriek).
In 1970 is het bedrijf door Philips overgenomen en had het een hoofdkantoor in Rijswijk gevestigd. 
De naam van het NKF-concern was inmiddels veranderd in NKF Groep.

De NKF vestiging in Delft werd in 1987 zelfstandig en kwam omstreeks 1990 aan de beurs met een grote 
deelname van het Finse NOKIA. In 1999 werd het opgenomen in het Draka Holding concern en in 2000 
heeft Draka de NKF telecommunicatie kabel overgenomen en de Energie poot, NKF Delft, doorverkocht aan 
Pirelli Italië. Pirelli produceerde Energie kabels, Telecommunicatie kabels, Autobanden (personenauto’s en 
vrachtwagens), scheepsstootbumpers en de wereldwijd beroemde Pirelli kalenders. Pirelli heeft ook een 
business binnen het onroerend goed.

In 2007 heeft Pirelli wereld wijd al zijn kabel activiteiten verkocht aan Goldman & Sachs. Op dat moment is 
de naam Prysmian Cables and Systems geboren. Begin 2011 heeft Prysmian Cables and Systems de kabel 
producent Draka wereldwijd overgenomen en is de Prysmian Group ontstaan. Met de overname van Draka 
zijn er wereldwijd 91 plants in 50 landen met ca. 20.000 medewerkers. 
Het hoofdkantoor van de Prysmian Group is in Milaan gevestigd. 

In Noord en Zuid Amerika zijn er 16 plants met ca. 4.100 medewerkers, 
In Europa 56 plants met ca. 12.700 medewerkers en in Azië 19 plants 
met ca. 3.100 medewerkers.

In Delft, tegenwoordig het hoofdkantoor van 6 Nederlandsche vestigingen,
worden o.a. de volgende energiekabels geproduceerd: laagspanning 1kV, 
Middenspanning 10kV t/m 30kV en Hoogspanning 50 t/m 400kV.
Er is een afdeling Click Fit Systems die accessories produceert en verkoopt, 
en een afdeling Installations die o.a. wereldwijd Hoogspanningskabels 
installeren. 
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Op dit moment zijn er ca. 350 medewerkers werkzaam in Delft en totaal in Nederlands ca. 950.

         Collega’s van de VHP2 hebben mijn interesse gewekt voor het OR werk. Ik kwam  
         er achter dat je als ORlid mee kunt praten over de belangen van het personeel  
         en over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Maar ook over goede  
         werkomstandigheden en werkgelegenheid en of de regels voor arbeidsvoor-  
         waarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd. 
         Het is belangrijk dat er vertrouwen en transparantie is tussen Directie en (C)OR. 
         En dat je vanuit de ondernemingsraad een goede samenwerking en overleg 
structuur kunt opbouwen met de bestuurders van het bedrijf. 

In 2006 ben ik lid geworden van de vakorganisatie VHP2 en in 2008 heb ik me verkiesbaar gesteld en ben 
gekozen voor de ondernemingsraad in Delft. Door vertrek van een collega uit de OR ben ik in 2009 gekozen 
als lid voor de Europese Ondernemingsraad van Prysmian. In 2010 heb ik het secretariaat op me genomen, 
binnen deze werkzaamheden word ik ondersteund door een collega OR-lid. 
Door de overname van Draka in 2011 ben ik met een aantal collega’s OR-leden ook lid van de (C)OR, 
de Centrale Ondernemings Raad van Prysmian Netherlands. 
Hierin is Delft, Amsterdam, Delfzijl, Emmen, Nieuwe Bergen en Eindhoven vertegenwoordigd.

Door de overname van Draka in 2011 is er bij Prysmian Netherlands heel veel gebeurd. 
Niet alleen is er een  totaal nieuw management gekomen maar ook een nieuwe Nederlandse Prysmian 
organisatie waarbij de integratie van diverse culturen een grote rol heeft gespeeld en nog steeds erg 
belangrijk is. 

Maar ook o.a.de automatiseringsprocessen, de verhuizing van het hoofdkantoor van Amsterdam naar Delft, 
de sluiting van de locatie Amsterdam en de verhuizing van een groot aantal productiemachines naar Delft 
zijn processen die zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd moeten worden. Niet alleen de technische zaken zijn 
van belang, maar vooral de sociale aspecten spelen hierin een nog grotere rol en zijn van grote invloed op 
het slagen dit soort ingrijpende beslissingen. De factor mens speelt hierin de hoofdrol en de (C)OR wordt 
door middel van advies aanvragen/ instemmingsverzoeken gevraagd hierover een advies uit te brengen of 
instemming te verlenen aan de bestuurder. 

Dit vraagt veel van bestuurders van de onderneming maar ook van (C)OR leden aan wie gevraagd wordt om 
een advies uit te brengen. Dit betekent dat je in staat moet zijn om je goed in te leven wat er gevraagd 
wordt en wat de consequenties zijn. Externe adviseurs kunnen je hierbij ondersteunen maar ook de 
vakorganisaties hebben hierin een rol.
Dit geheel maakt het werk van de OR niet alleen interessant maar het is noodzakelijk dat er goede mix is 
uit de organisatie die vertegenwoordigd is in de OR om de gesprekken en het overleg met de bestuurders 
op de juiste wijze te kunnen voeren. Het gaat er om hoe we met elkaar de werkgelegenheid kunnen 
behouden voor zoveel mogelijk werknemers, maar de bedrijfsresultaten en de economische situatie zullen 
hierin altijd een rol in blijven spelen. Vertrouwen in elkaar van zowel de werknemers in de bestuurders als 
de bestuurders in de werknemers. Dit is een van de belangrijke succesfactoren om met elkaar goede 
resultaten te bereiken.

Dit geldt zowel in economisch goede tijden als in economisch minder goede tijden.

vhp2 Journaal nr. 1 - januari 2015
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Toen ik in het voorjaar de uitnodiging kreeg voor loopbaan coaching via de VHP2, had ik zo mijn twijfels of 
dit wel iets voor mij zou zijn. Ik dacht dat het meer iets voor jongere medewerkers zou zijn, die nog aan het 
begin van hun carrière staan en zoekende zijn naar het werk wat het beste bij hun past, maar loopbaan coa-
ching blijkt veel meer te zijn.

Tijdens de presentatie werd het mij wel duidelijk wat dat “veel meer” dan inhoudt, denk hierbij aan zaken 
als assertiviteit, zelfvertrouwen, omgaan met veranderingen, het ontdekken waar je kracht ligt, waar krijg je 
energie van e.d.

Het werd voor mij duidelijk dat het ook goed voor mij zou zijn om hieraan deel te nemen. Daarnaast maakte 
de coach een zeer betrouwbare en professionele indruk op mij, en met haar wilde ik het wel aan.

De mogelijkheid werd geboden om de gesprekken op onze werklocatie te voeren waardoor ik het mooi kan 
combineren met de werktijden. De eerste 10 uur coaching worden gratis aangeboden, dat maakt het nog 
aantrekkelijker, vooral omdat in de meeste gevallen 10 uur coaching voldoende blijkt te zijn.
Aan het begin van het traject heb ik samen met de loopbaancoach een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, 
met voor mij 3 verbeterpunten die bedoeld zijn om beter te kunnen functioneren in mijn werk, maar ook 
zeker voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Zo is één van die verbeterpunten het verbeteren van mijn zelf-
vertrouwen, meer vertrouwen krijgen in mijn kennis en kunnen, dat kon in mijn beleving wel een steuntje in 
de rug krijgen en daar wordt nu hard aan gewerkt.

Ik ben nu ongeveer op de helft van het traject en ik kan niet anders zeggen dan dat ik de juiste beslissing 
heb genomen. De loopbaancoach voelt heel goed aan waar mijn pijnpunten liggen en die worden met 
oefeningen en huiswerk adequaat aangepakt. De resultaten zijn nu al zeer merkbaar en dat motiveert mij 
enorm om het traject te vervolgen. Het mooie is ook dat je het feitelijk allemaal zelf doet, weliswaar met 
behulp van de loopbaancoach, maar uiteindelijk neem jij de acties en kom je verder in het traject.

Ik verwacht dat ik binnen het aangeboden traject mijn doelen wel ga halen en ik kan het iedereen van harte 
aanbevelen.

Hans Faas, Airbus Defence and Space Netherlands
De coaching  is weliswaar gratis maar, alleen voor personen die onder de werkingssfeer van de Metalektro 
vallen.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching bij Airbus Defence and Space Netherlands

vhp2 Journaal nr. 1 - januari 2015

Nieuws via de website
Graag willen wij je als extra service regelmatig een digitale nieuwsbrief toezenden met daarin de voor jou 
actuele (bedrijfs) informatie. Als je prijs stelt op deze extra service, kan je je hiervoor aanmelden door 
achter de login op onze website bij het item nieuwsbrieven, die nieuwsbrieven die jij wilt ontvangen, 
aan te vinken. Vanaf dat moment krijg je deze automatisch in je mailbox. 
Op deze wijze kun je je ook aanmelden voor de netwerkbijeenkomsten die wij regelmatig organiseren 
voor onze leden. 
Nb nieuwsbrieven en uitnodigingen worden alleen nog op deze manier aangeboden. 

http://www.vhp2.nl
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Medezeggenschap

Hoe krijgen we de OR vol?

Medezeggenschap is bedoeld om werknemers bij de besluitvorming in het bedrijf of de organisatie te 
betrekken. Hoe is de animo voor medezeggenschap? Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de 
ondernemingen (71 procent) die op grond van de Wet op de ondernemingsraden een OR moet instellen, ook 
daadwerkelijk een OR heeft ingesteld. 29 procent heeft dat dus (nog) niet gedaan. Verder kampen veel OR-
en met een gebrek aan kandidaten en een eenzijdige samenstelling. De VHP2 constateert ook dat de 
belangstelling voor OR-kandidaatschap afneemt en wij vinden dat geen goede trend. Zeker niet nu de 
ondernemingsraden juist steeds meer bevoegdheden krijgen. 

Volgens onderzoek van de SER heeft dit overigens niet zozeer te maken met een gebrek aan interesse, 
maar eerder met andere factoren zoals onvoldoende vertrouwen tussen OR en bestuurder, onvoldoende 
bewustzijn van de belangrijke rol van medezeggenschap, en de cultuur van de onderneming en de OR.

Hieronder geven wij aantal suggesties, die zijn gedaan door de Commissie Bevordering Medezeggenschap 
van de SER, om de ondernemingsraad (weer) vol te krijgen (*).

Suggesties voor bestuurders en ondernemingsraad gezamelijk
 

(*) bron:  www.ser.nl

Zorg voor een opleidingsaanbod dat 
de kwaliteit van de medezeggenschap 
en de kennis en slagvaardigheid van 
de OR vergroten

OR-werk en OR-lidmaatschap worden 
gewaardeerd bijvoorbeeld in de vorm 
van loopbaanontwikkeling, getuig-
schrift, evc, toeslag, etc

Experimenteer met en ondersteun 
waar mogelijk duo-lidmaatschappen 
(bijvoorbeeld voor parttimers) en 
plaatsvervangers

Ga na wat voor deze organisatie de 
gepaste oplossingen zijn

Bestuurder/directeur ontvangt de OR 
met open armen, en de OR ontvangt 
nieuwe kandidaten/leden met open 
armen

Breid de kring ‘in de onderneming 
werkende personen’ uit 

Peil thema’s die voor bepaalde 
groepen in de organisatie (jongeren 
ouderen, vrouwen, flexwerkers, 
allochtonen, etc) belangrijk zijn

Maak duidelijke afspraken over 
faciliteiten die beschikbaar zijn voor 
de OR en leg dat schriftelijk vast

Stimuleer deelname aan medezeg-
genschap van groepen die onder-
vertegenwoordigd zijn in de OR

Werk aan vertrouwen tussen 
bestuurder/directeur en OR

Maak duidelijk en laat zien wat 
medezeggenschap inhoudt aan 
medewerkers en werk op die manier 
ook meteen aan de zichtbaarheid 
van de OR

Suggesties voor 
bestuurder en 
OR gezamenlijk
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Wijzigingen in de WW

Wet werk en zekerheid, deel 3 

De belangrijkste gevolgen op een rij  

Het ontslagrecht, de Werkloosheidswet en de flexregels gaan ingrijpend 

veranderen de komende jaren. Op 10 juni 2014 is namelijk de Wet Werk en 

Zekerheid met enige kleine amenderingen, aangenomen door de Eerste Kamer. 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de 

Werkloosheidswet.

Achtergronden wijzigingen Werkeloosheidswet
Het streven van de regering is, kortgezegd, om (langdurige) werkloosheid te beperken en om te bezuinigen 
op de overheidsuitgaven 

De inzet is dan ook om: 
1) werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen 
2) om werklozen zo snel mogelijk aan ander werk te helpen 

Om die doelen te realiseren hebben de sociale partners toegezegd zich meer in te zullen spannen voor 
(1) duurzame inzetbaarheid van werknemers (scholing) en (2) voor werk- naar- werk-trajecten.

Bovendien wordt er een scholingsplicht voor werkgevers opgenomen in de wet (artikel 7:611a BW). 
Daarbij gaat het niet alleen om scholing die een werknemer nodig heeft voor zijn huidige functie, maar ook 
om een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als een werknemer 
(naar de mening van zijn werkgever) niet naar behoren zijn functie uitoefent.
Dit nieuwe artikel zal als volgt luiden:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de 
uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden 
verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de 
werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Naast de extra inspanningen van de werkgevers- en werknemersverenigingen, zal de regering maatregelen 
nemen om de WW activerender te maken. 

l  Beperking maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden per 1 januari 2016

De maximale duur van de WW-uitkering bedraagt nu 38 maanden. Dat is internationaal gezien best lang. 
Door de maximale (publiek gefinancierde)  WW-duur te beperken tot 24 maanden, wordt de WW meer 
activerend, zo is de gedachte. Bovendien wordt zo ook een flinke bezuiniging ingeboekt, erkent de regering.
Deze beperking van de maximale WW duur wordt  niet in een keer doorgevoerd. 
                   ( vervolg op pagina 11 )
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De maximale WW -duur wordt namelijk vanaf 1 januari 2016  geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden, 
met  1 maand per kwartaal.  Dat wil zeggen : op 1 januari 2016 bedraagt de maximale WW-duur 
37 maanden, op 1 april 2016 bedraagt de maximale WW-duur 36 maanden, et cetera. 

l  Opbouw WW-rechten wordt vertraagd per 1 januari 2016

Verder zullen werknemers voortaan, wettelijk gezien, langzamer 
WW-rechten gaan opbouwen.
De WW-uitkeringsduur wordt bepaald door het opgebouwde 
arbeidsverleden. Nu is het zo dat elk jaar arbeidsverleden leidt tot 
een recht op 1 maand WW; 15 jaar arbeidsverleden geeft dus recht 
op 15 maanden WW. 

Dat verandert met ingang van 1 januari 2016 door de Wet 
Werk en Zekerheid, namelijk
- de eerste 10 jaar bouwt een werknemer per jaar arbeidsverleden 
   1 maand WW-recht op 
- de jaren daarna bouwt een werknemer per jaar arbeidsverleden een ½ maand WW-recht op.
Een werknemer die 15 jaar gewerkt heeft onder de nieuwe regels, heeft dus nog slechts recht op 12,5 maan-
den WW-uitkering (10 jaar  x 1 maand WW-recht + 5 jaar x 0,5 maand WW-recht).

Ander voorbeeld: Een werknemer die 30 jaar gewerkt heeft, heeft volgens de oude regels recht op 
30 maanden WW en volgens de nieuwe regels slechts op 20 maanden WW-uitkering  jaar 
(10 jaar x 1 maand WW + 20 jaar x 0,5 maand WW). Een forse achteruitgang dus. 

l  In CAO reparatie van de opbouw en duur van de WW

In de wet wordt dus opgenomen dat (het publiek gefinancierde deel van) de WW-duur  wordt beperkt tot 
maximaal 24 maanden en dat de opbouw veel langzamer gaat. 

De vakorganisaties hebben weten te bereiken dat de werkgevers hebben ingestemd om  een  
(privaat gefinancierde) aanvullende WW-verzekering te realiseren in de CAO’s.
Werkgevers en werknemers  zijn in  het Sociaal Akkoord overeengekomen om in de CAO afspraken te 
maken om de beperking van de duur en opbouw van de (wettelijke) WW te repareren. 
      Zodoende kan de opbouw en de totale maximale WW-duur gelijk  
      blijven (wettelijk maximaal 24 maanden WW  en 
      bovenwettelijk  maximaal  14 maanden WW). 

      De kosten voor de WW zijn hiermee natuurlijk wel voor een deel   
      afgewenteld op de werkgevers en de werknemers.

 

                ( vervolg op pagina 12 )
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l  Overgangsrecht maximering WW-duur en vertraging opbouw per 1 januari 2016

Het arbeidsverleden dat werknemers tot 1 januari 2016 hebben opgebouwd wordt gerespecteerd. 
Stel dus dat iemand 15 jaar heeft gewerkt tot de peildatum 01-01-2016, dan heeft die werknemer op 1 januari 
2016 nog steeds een potentieel recht op 15 jaar WW-uitkering. 
Pas vanaf 1 januari 2016 gaat de vertraagde opbouw in.
 
Als het arbeidsverleden op 1 januari 2016 echter meer dan 24 jaar bedraagt en dus in principe recht bestaat 
op meer dan 24 maanden WW-uitkering, dan worden die potentiele WW-rechten  wel geleidelijk afgebouwd 
tot het nieuwe maximum van 24 maanden. Dat gebeurt door alle potentiele WW-rechten met een duur van 
meer dan 24 maanden, per kwartaal met een maand te verkorten. Op die manier zijn uiterlijk per 1 april 
2019 alle WW-uitkeringen teruggebracht tot maximaal 24 maanden.

Verder geldt dat bestaande WW-rechten worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat mensen die voor 1 januari 
2016 de WW zijn ingestroomd, de hun al toegekende WW-rechten blijven behouden. 
Zij worden niet geraakt door de afbouw tot 24 maanden. 

l   Passende arbeid per 1 juli 2015

Aan een WW-uitkering zijn verschillende verplichtingen verbonden. 
Een daarvan is de plicht “om in voldoende mate te trachten 
passende arbeid te verkrijgen”.
 
Om WW-gerechtigden te stimuleren zo spoedig mogelijk een 
andere baan te vinden, wordt al na zes maanden, in plaats van de 
huidige 12 maanden, alle arbeid als passend aangemerkt.
Dat betekent dat zes maanden gezocht mag worden naar werk 
op het niveau van de baan waaruit iemand werkloos is geworden. 
Daarna wordt alle arbeid passend geacht, dus ook bijvoorbeeld 
ongeschoold werk.
 
Om te voorkomen dat een WW-gerechtigde zichzelf moet benadelen bij het accepteren van een baan, wordt 
tegelijkertijd de zogenaamde inkomensverrekening ingevoerd in de WW. 

                    ( vervolg op pagina 13 )
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l   Inkomensverrekening in de WW  per 1 juli 2015

De WW kent nu de systematiek van urenverrekening. Die regel houdt in dat wanneer een WW-gerechtigde 
gaat werken het aantal uren dat hij werkt in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. 
Het nadeel van dit systeem is dat de urenverrekening kan lijden tot een lager inkomen als een WW-
gerechtigde werk vindt tegen een lager salaris dan zijn WW-uitkering.
 
Om dit financiële nadeel te ondervangen, wordt de systematiek van inkomensverrekening ingevoerd vanaf 
de eerste dag van werkloosheid. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan omdat 
men 30% van alle verdiensten uit de nieuwe baan zelf mag houden, naast een WW-uitkering. 
 

Dit was het laatste artikel over de aanstaande veranderingen in het Ontslagrecht, flexrecht en de WW.
U kunt deze informatie, net als veel andere informatie op het gebied van arbeidsrecht terugvinden op de 
website van VHP2.

 
         Thérèse Schoenmakers
         25 november 2014

Activiteitenoverzicht
    Wij organiseren maandelijks netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten voor onze 
    diverse doelgroepen, zoals OR leden en contactpersonen, actieve leden, maar ook 
    anders actieve leden. 

    Kijk vooral op onze website voor ons                                                                           
    activiteitenoverzicht!                                                                                                    
                                                                                                                                                
    Volg ons ook op Twitter
                                                                                                                                           
    Like ons op Facebook                                                                                                       
                                                                                                                                          
    En word lid van onze LinkedIn groep en /of bedrijfspagina                                         
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Netwerkbijeenkomst op 24 september

De VHP2 heeft op 24 september voor het eerst een serie netwerk
bijeenkomsten na elkaar georganiseerd.
 
Deel 1 bestond uit Familie en Erfrecht, door mevrouw mr. Hella Slegt-Moens van H2H Notaris.
Deel 2 over Loopbaancoaching werd verzorgd door onze loopbaancoaches, 
            Annelies Dorgelo en Carla Verhagen.
Deel 3 over Pensioenen werd door Jörg Sauer en Peter Breimer, beide pensioen deskundigen van de 
            VHP2 gehouden.

De diverse bijeenkomsten werden druk bezocht, er was vooral veel belangstelling voor Familie en Erfrecht 
en voor Pensioenen. Veel van onze leden hebben eerder dit jaar al een bijeenkomst over loopbaancoaching 
bezocht, de groep belangstellenden hiervoor was dan minder groot als bij de andere bijeenkomsten, maar 
er zijn wel direct contacten gelegd met de coaches en afspraken gemaakt voor het te volgen traject.

De sfeer was gedurende alle drie de sessies prima. Maar wat er, naast 
de actuele informatie ook uitsprong waren de enthousiaste reacties 
op de vele netwerkgelegenheden die deze dag bood. Zowel vóór de 
bijeenkomsten, maar ook tussen de diverse bijeenkomsten door en na 
afloop van het geheel was er veel ruimte voor onderling netwerken.

Deze vorm van organiseren van een netwerkbijeenkomst was voor 
de VHP2 nieuw, maar heeft ons uitsluitend positieve reacties 
opgeleverd. 

Mirjam Ponsioen
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Juridische ondersteuning rondom re-integratie perikelen
Het verhaal van Irina 
Na een lange periode van arbeidsongeschiktheid vanwege een levensbedreigende 
ziekte, begon ik een aantal jaren geleden weer mijn werkzaamheden op te 
bouwen. Doel was re-integratie in mijn eigen functie. 
De opbouw van werkzaamheden werd uitgevoerd volgens het re-integratie plan, 
dat was opgesteld in samenwerking met mijn werkgever. 

Tijdens het re-integratie was ik al geregistreerd bij UWV als 100% arbeidsongeschikt en ik ontving alleen 
een WIA uitkering van UWV. Toen ik aan het einde van mijn re-integratietraject weer 100% bij een 
opdrachtgever van mijn werkgever kon werken (als een gedetacheerde medewerker), heb ik deze wijziging 
bij UWV gemeld en vervolgens heeft UWV mijn uitkering stop gezet. Volgens het UWV heb ik geen recht op 
WIA uitkering, als ik 100% in mijn eigen functie werk. Ik vond het logisch dat toen ik weer 100% aan het 
werk kon, ik geen uitkering meer zou ontvangen, maar gewoon weer salaris. 
Dat heb ik ook bij mijn werkgever gemeld. 

Na deze melding stelde mijn werkgever zich echter op het standpunt dat ik niet in mijn eigen functie 
geïntegreerd was en dat ik niet op mijn oude niveau functioneerde. Dit standpunt werd ingenomen zonder 
enige overleg met UWV of met mij. Bovendien liet mijn manager mij weten dat zij mijn functionerings-
niveau en salaris opnieuw wilden beoordelen, en dat zij mij op dat moment alvast 3 functieniveaus lager 
zouden indelen en mijn salaris met €500 zouden korten. 

De eerste twee maanden wilde mijn werkgever overigens helemaal geen salaris betalen en heb ik met veel 
moeite twee keer een voorschot kunnen krijgen, dat aanzienlijk minder was dan mijn reguliere salaris. 
Let wel, ik had gewoon een vast contract met deze werkgever en ik was niet ontslagen tijdens mijn ziekte. 

Nadat ik enigszins hersteld was van mijn ziekte heb ik enorm mijn best gedaan om zo snel mogelijk te 
re-integreren om mijn eigen werk te gaan uitvoeren. Ik heb zelf de nieuwe opdracht geregeld bij een klant. 
Ik was eigenlijk heel trots op mijn prestatie en ik vond het heel teleurstellend dat ik op zo’n manier door 
mijn werkgever werd behandeld na een succesvolle re-integratie. Mijn werkgever veronderstelde dat zij het 
recht had om mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ik was het daarmee niet eens. Het werd tijd 
om hulp van een juridisch adviseur vragen. 

Ik ben al een tijdje lid van de VHP2. Ik heb het kantoor gebeld en gevraagd of zij mij konden helpen. Ik was 
heel aangenaam verrast door de snelheid van de reacties en betrokkenheid van de mensen. Ik kon mijn 
ingewikkelde en lange verhaal kwijt en ik heb direct advies gekregen over welke stappen ik zelf moest 
ondernemen en wat de VHP2 voor mij kon betekenen. De juridisch adviseur heeft mij begeleiding gegeven 
bij elke stap en bij het opstellen van elke brief. Ik vond het heel prettig om met haar samen te werken. 
Zij heeft mij geholpen bij de zaken bij het UWV en om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en mijn 
salaris terug te krijgen, en dat zonder rechtszaak te beginnen met mijn werkgever. 
Zij heeft ook mij geadviseerd om toch weer te gaan solliciteren en ik heb meer zelfvertrouwen gekregen om 
dat werkelijk te gaan doen. 

Nu is het weer bijna een jaar geleden en er is veel veranderd in mijn leven. Ik ben nog steeds 100% werk-
zaam en ik kan met plezier mijn eigen werk doen bij een nieuwe werkgever! Bovendien ben ik bij de nieuwe 
werkgever in een hogere functie geplaatst! Dankzij begeleiding van de VHP2 adviseur heb ik de juiste stap-
pen genomen om mijn leven in orde te krijgen en mijn werktoekomst goed kunnen vaststellen. 

Bij deze wil ik graag VHP2 bedanken voor jullie hulp, ondersteuning, advies en gewoon luisterende oor. 
Ik stel het erg op prijs.
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Anders Actieven Commissie

AAC Bedrijfsbezoek aan DAF fabrieken en DAF museum, 
Eindhoven.

Op 21 november heeft een dertigtal AAC-leden 

van een excursie mogen genieten naar de 

DAF fabrieken en het DAF museum, onder 

leiding van gastheer Harry van Lipzig, 

(voormalig bestuurslid VHP Metalektro).

Na een welkomstwoord, koffie of thee, werden we 
getrakteerd op een bedrijfsfilm van DAF.  
DAF Trucks N.V. is een onderdeel van Paccar Company. 
De film liet de 3 topmodellen (geen dames maar de LF, CF en XF vrachtwagens) op attractieve wijze in de spots 
komen. Hierna werden we in een elektrisch treintje, uitgebreid door de productie en assemblage fabrieken 
rondgereden.
        De afstand van deze trip was dan ook meer dan 7 km,  
        te grote afstand en teveel tijd om te lopen.
        Van de eerste bewerking voor het motorblok tot aan  
        het persen van chassisbalken, van plaatbewerking tot  
        totale assemblage van de vrachtwagens, alles erg   
        indrukwekkend. 

        Met als logistiek hoogstandje dat er ieder kwartier op  
        alle werkplekken de benodigde onderdelen in de 
        juiste aantallen afgeleverd worden! 
        Ook de flexibele productie (customer fitting) in 
        uitvoering en kleur van het eindprodukt, heeft als   
        resultaat dat er geen 2 dezelfde vrachtwagens van de  
        eindband rollen. Elke transporttoepassing kent zijn  
        eigen specifieke eisen. 
Daarom is iedere DAF truck uniek. Op klantenorder gebouwd met een ruime keuze aan cabines, chassis, aandrijf-
lijnen en asconfiguraties. En DAF levert ook motoren, assen en cabines aan fabrikanten van bussen, touringcars, 
off-road voertuigen en speciale voertuigen voor landbouw en industrie. Ook al lijkt de vrachtwagenproductie een 
mannenwereld, er zijn toch steeds meer dames ‘in de metaal’ werkzaam.
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ALV  14 mei 2014

Hierna ging ieder op eigen gelegenheid naar het 
DAF museum, waar Harry van Lipzig rondleidingen 
verzorgt als vrijwilliger. 
De rondleiding begon op de plaats waar de gebroe-
ders van Doorne hun eerste werkplaats ter beschikking 
kregen. De werkplaats was in feite een grote smidse 
die geheel gerestaureerd is en laat zien welke gereed-
schappen toen gebruikt werden. 
De geschiedenis van de DAF personenwagen voert 
langs een keur van historische voertuigen met volop 
aandacht voor de revolutionaire aandrijving van DAF, 
de Variomatic, in de volksmond “het pientere pookje” 
genoemd. Voor veel deelnemers letterlijk jeugdsentiment; bv het weerzien met uit de militaire dienstplicht 
bekende oude DAF legertrucks, er was in de korte tijd teveel te zien. 

Vermeldenswaardig is zeker de afdeling ‘Trucknasium’ (dit is een variant op het VWO- Technasium) 
voor bezoekende middelbare scholieren, die de interesse en misschien affiniteit voor de technische branches 
kan stimuleren.

Met een drankje als afsluiting kon ieder terugkijken 
op een zeer geslaagd bedrijfsbezoek, dus Harry; 
chapeau en bedankt!
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Tijdens de Feestdagen is Bureau VHP2 gesloten 
van 23 december tot en met 2 januari 2015.

Medewerkers van 

Bureau VHP2 wensen 

ieder een gezond en 

goed 2015 !
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Lidmaatschap vhp2
 ✄

 

Juridische hulp        Legal aid

78
174

Legal aid is free for those members of the VHP2 
who have been registered for more than six 
months. 

The dispute should not already exist at the 
moment of registration.

In all other cases VHP2 staff can decide to offer 
legal aid for an amount of € 650 which includes 
10 hours service.
If more than 10 hours are needed, an amount of 
€ 70 per hour will be charged.

€ 650 does not include the membershipfee of 
€ 174 per year, which has to be paid as well.

Juridische hulp voor nieuwe leden en leden die minder dan 
6 maanden lid zijn. 

Rechtsbijstand door onze organisatie wordt kosteloos verleend 
als de in artikel 1 bedoelde leden langer dan een half jaar lid zijn. 
Dit voor zover niet later blijkt dat “het geschil” reeds bestond 
voor de ingang van het lidmaatschap.

Heb je een juridisch geschil dat is ontstaan voor de ingang van 
het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes 
maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische 
ondersteuning zowel de instemming van de directie als een 
inschrijfgeld van E 650,- verschuldigd. Hiervoor wordt tien uur 
juridische bijstand verleend. Worden de tien uren overschreden, 
dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het 
geschil E 70,- per uur verschuldigd.
 
Het inschrijfgeld staat los van de contributie die bij aanvang van 
het lidmaatschap moet worden voldaan. Daarnaast verplicht men 
zich om het lopende jaar en de 2 jaar nadien VHP2 lid te blijven.
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Mutaties en opzeggingen

Machtiging

Graag in gesloten envelop verzenden.

+ IBAN nummer

Om onze ledenadministratie up to date te houden, kunnen jullie 
wijzigingen in zowel privé als ook zakelijke gegevens aan ons 
melden via  info@vhp2.nl

Wij willen jullie erop wijzen dat jullie zelf verantwoordelijk zijn 
voor het doorgeven van mutaties. Wij kunnen deze niet met 
terugwerkende kracht verwerken. De aanpassingen van het 
contributiebedrag gaan in op de eerstvolgende factuur/incasso 
datum. 

Het beëindigen van het lidmaatschap kan, conform de statuten 
art. 7:b, slechts per einde van het lopende kalenderjaar en de 
opzegging dient schriftelijk vóór 1 oktober te gebeuren.
 
*) Aanpassingen van het contributiebedrag vanwege werkloosheid?

Hiervoor vragen wij jullie om ons een actueel inschrijvingsbewijs 
van het UWV toe te sturen. Dat dient ieder jaar in november 
opnieuw aangeleverd te worden, want alleen dan kunnen wij de 
contributiekorting voortzetten. 

      Colofon

Het VHP2 Journaal is bestemd voor 
alle leden van de VHP2 en verschijnt 
drie keer per jaar.

Redactie 
Jörg Sauer
Mirjam Ponsioen
Tineke van den Abeele
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