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DE STRIJD  
TEGEN DE  

KOPERDIEF

WERELDPRIMEUR 
Ameland wekt  
energie op met  
brandstofcellen
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‘Intelligente’ 
bouwblokken 
voor bruggen 
en sluizen

‘De coronatijd heeft het 
zaadje geplant voor dit 
project. Door de grote 
behoefte aan desinfectie-

middelen gold in die periode een tijdelijk 
vrijstelling voor productie op alcoholbasis. 
Allerlei bedrijven, zoals een bierbrouwer 
en een ijsfabriek, sprongen in dat gat. 
De inspectie wilde deze aanbieders van 
alcohol graag in kaart brengen, waarop 
een van onze inspecteurs samen met een 
collega van het Datalab een slim internet-
zoekalgoritme ontwikkelde. Dit leverde 
een zeer bruikbaar overzicht op, waarna 
we deze werkwijze met een team van vier 
collega’s hebben uitgebouwd.
We zijn begonnen met een pilot rondom 
de handel in koelgassen. Omdat deze 
zogenoemde F-gassen zeer milieube-
lastend zijn, is de verkoop gereguleerd. 
Helaas zijn er online ook veel illegale han-
delaren actief. Via hun webshops wilden 
we die in beeld zien te krijgen.
De methode die we hebben ontwikkeld, 
lijkt op zoeken via Google, maar dan 
geautomatiseerd en slimmer. Dat moet 
ook wel, want handmatig zou je nooit 
door die tienduizenden zoekresultaten 
kunnen verwerken. De crux is dat we 
werken in cycli, waarbij we de expertise 
van onze inspecteurs gebruiken om de 
juiste zoektermen te verzamelen én om 

te bepalen welke advertenties mogelijk 
illegale handel bevatten. Deze informatie 
wordt vervolgens gebruikt om een algo-
ritme te trainen dat in staat is om nieuwe 
data zelf te prioriteren voor de inspecteur; 
het algoritme maakt telkens ranglijsten 
van websites en advertenties, waarin de 
meest ‘verdachte’ bovenaan staan. De 
inspecteur kan die ranglijst controleren en 
aanscherpen. Door dit samenspel wordt 
het algoritme steeds slimmer en levert het 
steeds meer relevantere aanknopingspun-
ten op voor inspectiewerk.
Een van de grote uitdagingen bij dit project 
was privacyregelgeving. De overheid mag 
niet onnodig allerlei persoonsgegevens 
verzamelen. Om die reden hebben we 
bijvoorbeeld social media buiten beschou-
wing gelaten. Het was een tijdrovende 
puzzel, maar uiteindelijk hebben we het 
goed kunnen organiseren binnen de 
privacyregels. Daarmee kunnen we deze 
methodiek veel breder gaan inzetten. Nu 
bijvoorbeeld al voor het inventariseren 
van aanbieders van verkeersproducten 
met een keurmerk, zoals helmen, voor 
steekproeven. En ja, de Innovatieprijs Toe-
zicht en Handhaving helpt daarbij. Die was 
voor ons allemaal een bewijs dat we op de 
goede weg zijn. Ik denk dat collega’s bin-
nen en buiten de Inspectie ons daardoor 
sneller weten te vinden.’

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) valt 
altijd meer te inspecteren dan er mankracht is. Daarom 
ontwikkelde het Innovatie en Datalab van het ILT een 
 geautomatiseerde en ‘slimme’ methode om illegale handel  
in koelgassen op te sporen. Mede-ontwikkelaar Lucy van 
Oostveen legt uit waarom deze methode werkt (en dus 
terecht de Innovatieprijs Toezicht en Handhaving 2022  
won op het Toezichtfestival).

 Koelgas- 
handel onder 
het vergroot-

glas

‘Ruimteweer lijkt eigenlijk heel erg op 
ons gewone, alledaagse weer. Zoals je 
last kunt hebben van hagel en storm, 
zo heeft ook het ruimteweer invloed, 

maar dan vooral op onze technologie, zoals elektri-
citeitsnetten en radiocommunicatie. De zon is de 
bepalende factor. Die verspreidt straling en deel-
tjes en die zonneactiviteit wisselt nogal. Neemt 
de zonnewind toe, dan kunnen geladen deeltjes 
bij de aarde elektrische velden veroorzaken die 

bijvoorbeeld zichtbaar worden in hoogspannings-
netten. Ook kunnen satellieten worden beschadigd 
en radiosignalen verstoord raken, wat effect heeft op 
radarsystemen en onze gps-navigatieapparatuur. Zo 

werden in 2015 luchtvaartradars in Scandinavië ontre-
geld door een uitbarsting van radiostraling van de zon. 

Extreem ontregelende effecten van ruimteweer 
zijn zeldzaam. Maar als dit gebeurt, moeten we 
erop zijn voorbereid. Zeker in een samenleving die 
steeds afhankelijker wordt van technologie als satel-
lietnavigatie. Denk aan GPS navigatiesystemen in 
onze auto’s, maar ook aan treinverkeer en scheep- en 
luchtvaart, belangrijke aspecten van onze economie. 

Daarom moet de overheid op dit terrein waakzaam zijn. 
Internationaal liep Nederland in dit opzicht wat achter, maar 
we maken een inhaalslag. Binnen het KNMI hebben we de 
afgelopen jaren het ruimteweer goed op de kaart gezet. 
Eén onderdeel is dat we binnen de weerkamer van het 
KNMI een soort dashboard hebben opgezet waar alle 
ruimteweermetingen – zowel van satellieten als op de 
grond – samenkomen. Bij bepaalde kritische waarden 
gaat er een alarm af, waarna onze meteoroloog in de 
weerkamer beoordeelt of we een waarschuwing moeten 
afgeven binnen de crisisorganisatie die de overheid heeft 
opgetuigd voor grote dreigingen en rampen. 
Een ander belangrijk facet van onze opdracht zijn de 
gesprekken met partijen die last kunnen krijgen van ruimte-
weerverstoringen, zoals de luchtvaartmaatschappijen en 
de energie- en telecomsector. De grootste uitdaging is om 
alle kwetsbare plekken in kaart te brengen; dat is lastig, 
omdat het vaak om bedrijfsgevoelige informatie gaat die 
organisaties niet willen delen. Onlangs hadden we een 
netwerkdag van de Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid en dan merk je dat iedereen dit 
belang wel voelt en bereid is beter samen te werken. Nog 
genoeg werk te doen, maar het begin is er.’

Eelco Doornbos en zijn collega’s van het KNMI zetten 
afgelopen drie jaar het ruimteweer op de kaart. Niet alleen 
is er in de weerkamer nu speciale aandacht voor; ook wer-
ken ze binnen de Nederlandse crisisstructuur aan meer 
bewustzijn over de mogelijke impact van zonnestormen 
en andere ruimteweerverschijnselen. 

LET’S 
TALK 

TECH!

Hoe vernieuwend zijn we 
op ons ministerie? Vier  
innovaties waarmee 
IenW Nederland (en de 
wereld) mooier maakt.
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TEKST Marcel Gansevoort en Rody van der Pols  
FOTOGRAFIE Jurgen Huiskes

Ruimte-
weer- 
alert 

Rijkswaterstaat wil tunnels, 
bruggen, sluizen en keringen 
efficiënter beheren, bedienen 
en onderhouden. Om de 
wirwar aan systemen en 
technieken in deze objecten te 
verminderen, werken Marisca 
Steur en haar collega’s samen 
met marktpartijen aan gestan-
daardiseerde, herbruikbare 
‘bouwblokken’. 

‘Van alle beweegbare bruggen 
van Nederland is tachtig 
procent van Rijkswaterstaat: 
167 beweegbare bruggen en 

976 vaste bruggen. Veel IT-systemen van deze 
bruggen zijn verouderd en aan vervanging 
toe, een enorme opgave de komende jaren. 
In het verleden gaf Rijkswaterstaat de 
bouwers van bruggen veel ruimte om hun 
eigen technische oplossingen te bedenken. 
Hierdoor verschillen bedien-, besturings- en 
bewakingssystemen per brug, wat tot hogere 
kosten leidt voor beheer en onderhoud.
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Thuis bij leden Jeroen en  
Yvonne in Amersfoort 

Conflicten  
in de VvE 
Zo lost u problemen  
met buren op 

Lage rente  
meeverhuizen 
Check op tijd 
de voorwaarden 

VERNIEUWD!

“  Ons huis is 
klaar voor de 
toekomst”

1312

“J
a, de afgelopen zomer was 
een dieptepunt”, stelt  Martijn 
 Ronteltap. De Alliander 
 Security Manager had zijn han-
den vol aan koperdiefstal. Geen 
nieuw probleem, maar de om-

vang neemt gestaag toe sinds 2008. Door 
de crisis is de prijs van het edelmetaal 
bestendig hoog en dat trekt rapalje aan. 
Kunstwerken waren hun eerste prooi-
en. Later kwamen de bliksemafleiders 
en tegenwoordig weten koperdieven 
steeds vaker de netbeheerders te vinden. 
Ook geografisch komt het probleem na-
derbij. Martijn: “In het algemeen kun 
je zeggen dat koperdiefstal vanuit het 
zuiden naar het noorden optrekt.” Lian-
der heeft de aanpak van het probleem 
 geïntensiveerd. 

KOPERSLAG
In de strijd tegen koperdieven zoekt 
 Liander aansluiting bij logische part-
ners. Namens de samenwerkende netbe-
heerders is Martijn de liaison in Conve-

nant Koperslag, een convenant waarin 
onder meer ProRail, TenneT, politie, 
het Openbaar Ministerie en de metaal-
verwerkingsbranche MRF de krachten 
hebben gebundeld. Directe aanleiding: 
de ontsporing van de internationale 
passagierstrein met 146 passagiers op 
11 januari 2011. In dat jaar leed alleen 
ProRail al 10 miljoen euro schade door 
koperdiefstal. De ontvreemding van 300 
meter koper in Zevenaar veroorzaakte 
bijna een ramp en harde maatregelen 
volgden. 

LOKROLLEN EN COMMANDO’S
ProRail en ook TenneT brachten deze 
zomer zelfs oud-militairen met nacht-
kijkers in stelling rond vitale punten. 
De havenpolitie in Rotterdam greep een 
koperdief in de kraag met een ‘lokrol’ 
voorzien van een zendertje. “Zulke maat-
regelen zijn bij ons nog niet aan de orde”, 
laat Martijn weten. “Kosten en baten 
moeten in proportie worden bezien.” De 
meest nuchtere verdediging: vervang 

TEKST Bart de Haan BEELDBEWERKING Stephan van den Burg

LIANDER HEEFT DE AFGELOPEN ZOMER VEEL LAST GEHAD VAN KOPERDIEFSTAL. NA DE  
ARRESTATIE VAN DRIE GELDERSE KOPERSTROPERS LIJKT HET WAT RUSTIGER AAN HET  

FRONT. TOCH BLIJFT DE AANPAK VAN KOPERDIEFSTAL HOOG OP DE AGENDA STAAN.

SPRAAKMAKENDE  
ZAKEN
Hoewel TenneT en ProRail 
aanzienlijk meer overlast 
ervaren, ontspringen we 
de dans niet. 

17 januari 2011: Diefstal 
van gasleidingen, geisers 
en gasmeters in Haarlem. 
Liander-monteurs moeten 
op grote schaal lekken dich-
ten in de Slachthuisbuurt. 

8 oktober 2012: In Nijkerk  
komt aardgas vrij na dief-
stal van koper. Liander 
moet een gashoofdkraan 
afsluiten en  uit voorzorg 
worden vijftig ouderen 
uit zorgcentrum Amaris 
 Arkemheen geëvacueerd. 

28 augustus 2013: Koper-
dieven stelen 12 kilometer 
(!) bliksemafleider uit hoog-
spanningsmasten (50 kV) 
in de buurt van Bennekom.  
De dieven klommen in 
masten van vijftien meter 
hoogte. 
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 CAMERA’S
Mobiele camera’s met bewe-
gingssensoren zenden beelden 
door naar beveiligingsprofes-
sionals. Met de politie zijn 
afspraken gemaakt over 
korte aanrijtijden. De draadloze 
camera’s zijn klein (formaat 
luciferdoosje) en zijn zodanig te 
verstoppen dat geen koperdief 
ze vindt. Waar de camera’s 

liggen, vertelt AAN je natuurlijk 
niet.  

 sDNA-SPRAY*
Liander spuit haar koper in met 
deze spray. Erkende metaal-
bedrijven doen mee 
aan operatie Koper-
slag en zij kunnen 
met een eenvoudig 
UV-licht meteen 

zien wat de herkomst van een 
partij is. 

 VERVANGING KOPER
Een even logische als tijdro-
vende klus. Koper wordt waar 

mogelijk vervan-
gen, met name 
door aluminium 
dat niet in trek is bij 
dieven.

Zo zijn we koperdieven slimmer af
Securitymanagers hebben samen met Assetmanagement, Liandon en 
 Internal Audit veel werk verzet om grip te krijgen op het probleem.

*  Liander heeft voor 8  
kilometer koper  
sDNA-spray besteld

NR
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Technici     In Rayon Amsterdam draaien zo’n  vijftig 
monteurs het wachtdienstrooster en 
zijn er zeven acute vacatures. Het gaat 
vooral om monteurs die al ervaring al 
hebben en zelfstandig klussen kunnen 
uitvoeren. Dit werk is niet voor iedereen 
weggelegd. Een complexe middenspan-
ningsklus, hartje Amsterdam, rekening 
houdend met klanten en omgeving… 
 Amsterdam is een hectische omgeving 
om in te  werken. Lees: Liander neemt niet 
zomaar de eerste de beste aan. “Dit werk 
vraagt om mannen of vrouwen die stevig 
in hun schoenen staan”, aldus teamleider 
Thomas.

Alliander heeft technici nodig. Op de foto hieronder zie je die uitdaging in beeld. Teamleider  Thomas 
Kooijman komt in Amsterdam monteurs te kort. En dit is nog maar één voorbeeld. De tekorten aan 

technici spelen overal. Welke registers trekt Alliander open om zulke tekorten aan te vullen? 

Thomas Kooijman, Teamleider 
 Montage E2, Rayon Amsterdam: “We 
hebben regelmatig te maken met gaten  
in de wachtdienstbezetting. Dan vraag 
ik het team of iemand een dienst kan 
opvullen, al besef ik goed dat ik dan 
veel van mijn mensen vraag. Ze draaien  
al om de vier weken storingsdienst en 
ze hebben ook een privéleven. Daarom  
 huren we aannemers in om ons te 
 ondersteunen. En we vragen naburige 
rayons om hulp.”
“Vanwege het grote werkpakket en 
de schaarste aan ploegleiders in de 
midden spanning assisteren senior  

monteurs uit de regio Leiden ons in de 
dagdienst. Uit Leiden hebben Chris, 
Dave, Bas, Andy, Rien en Hans hun 
steentje bijgedragen in Amsterdam. 
Amsterdamse monteurs Sander, 
René, Nick en Ramazan doen op hun 
beurt  ervaring op in Leiden, waar ze in 
 Amsterdam minder de kans voor krijgen. 
Zo helpen we elkaar. Daarnaast begelei
den we de nieuwelingen intensief. Bij elke 
monteur gaan we gericht een plan uitstip
pelen om te kijken wat hij nog nodig heeft 
om te kunnen groeien. Gemiddeld heb je 
zes tot acht jaar nodig om uit te groeien tot 
een allround monteur plus.”

Hoe lost teamleider Thomas dit op? Hoeveel monteurs 
zoekt dit rayon?

Melvin Caffé (monteur). 
 Solliciteerde na een wervings-
actie van Liander. Staat op de 

rol om te beginnen met de 
interne monteursopleiding. 

Proeft tot dit zover is de sfeer in 
Rayon Amsterdam.

Driss Ziane (monteur). Gaat 
naar dezelfde monteursklas 

als Melvin. Komt van een 
aannemer. Is vol ambitie 
om door te groeien naar 

monteur C.

Mohamed Zarrou (allround 
monteur). Werkte drie jaar 
in Alkmaar, ruilde onlangs 

met een Amsterdamse 
 collega die in Noord-Holland 
woont. Is druk doende om 

ervaring op te doen met het 
Amsterdamse net.

Eddie de Vries (allround 
monteur). Monteur B, haalde 

onlangs zijn examen AVP 
laagspanning, volgt de 

opleiding Technicus Data 
Elektra (TDE).

Robbert Juffermans (allround 
monteur plus). Ervaren monteur, 

werkt al jaren voor het bedrijf, 
wordt ingezet voor complexe 

klussen. Daarnaast houdt 
 Robbert zich bezig met de oplei-

ding van jonge collega’s.

Richard Wittenberg (monteur). 
Begon in maart 2016. Komt van 

een aannemer. Wil zichzelf graag 
ontwikkelen en begint met de 
opleiding voor Eerste Monteur 

Data/Elektra (EMDE).

Mohammed Haimou 
 (monteur). Werkt sinds een 

paar jaar bij Liander, wil 
doorgroeien naar monteur 
C. Is ook bezig met zijn met 

zijn EMDE-opleiding.

Vincent Fong-Tin-Joen 
(allround monteur plus). 

Werkte voorheen zowel aan 
gas/elektra klussen, maar 

doet nu alleen elektra. Werkt 
al enkele jaren in Rayon 

 Amsterdam.

Alex Robijn (monteur). 
Kwam via Step to Work 

 terecht in de monteursklas. 
Hij loopt stage in Amsterdam.

Mohamed Oughlane 
 (monteur). Is eind 2016 gestart. 
Komt ook van een aannemer. 
Werkt zich in en gaat mee als 
‘tweede man’ bij laagspan-

ningsklussen. Lost zelf eerste-
lijnsstoringen op bij klanten.

(help je mee speuren?)

‘WIJ ZOEKEN  
COLLEGA’S’

Robbert Wolvers  
 (allround monteur). Doet laag- 
en middenspanningsklussen. 
Stapte een paar jaar geleden 

over van een aannemer. Rondt 
nu zijn opleiding Eerste Monteur 

Data Elektra (EMDE) af.

gezocht!
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Doe je huis 
een jas aan

TEKST MARIJKE VAN GERVEN 
BEELD ISTOCK

Van ongeveer een miljoen Neder- 
landse woningen zijn de spouw- 
muren niet geïsoleerd. Gek eigenlijk. 
Want het kost weinig en binnenshuis 
wordt het er een stuk comfortabeler 

Wie een lagere energierekening wil 
of een comfortabeler woning – of 
beide – moet de spouwmuur laten 
isoleren. Volgens Milieu Cen-
traal, een door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu opgerichte voorlichtings-
organisatie, betalen bewoners van een eengezins-
woning met geïsoleerde spouwmuur namelijk 
tot 45 procent minder aan energie. Een eigenaar 
van een rijtjeshuis kan door isolatie van de spouw 
ongeveer 200 euro per jaar besparen. Een bezitter 
van een vrijstaande woning tot 800 euro per jaar. 
De spouw is de ruimte tussen een buiten- en bin-
nenmuur die onder meer voorkomt dat vocht het 
huis binnendringt. Tot ongeveer de jaren twintig 
van de vorige eeuw hadden woningen zelden een 
spouw. De buitenmuur van de meeste huizen was 
één steen dik en liet water door, waar-door in huis 
soms schimmel ontstond. Om dat te voorkomen, 
werden sinds de jaren twintig steeds meer nieuwe 
woningen standaard gebouwd met spouwmuur. 
Vocht van buitenaf druipt daarbij de spouw in en 

Spouwmuur isoleren: 
zo gedaan, zo 
terugverdiend

verlaat die via gleufjes in het metselwerk. Na 
de oliecrisis van 1973, toen de toevoer van olie 
ongewis leek, wilde het kabinet dat huishoudens 
minder energie gingen verbruiken, dus moes-
ten woningen beter worden geïsoleerd. Vanaf 
dat moment worden bij eigenlijk alle nieuw-
bouwwoningen de spouwmuren gevuld met 
isolatiemateriaal. Een niet-geïsoleerde spouw 
isoleert al een beetje, omdat de stilstaande lucht 
in de spouw warmte niet goed geleidt. Door de 
spouw te vullen met glas- of steenwol, schuim of 
piepschuimbolletjes, wordt de lucht nog beter 
op zijn plek gehouden. De gevulde spouw is als 
een warme jas voor het huis.  Volgens Marlon 
Mintjes, woordvoerder bij Milieu Centraal, zijn 
van nog zeker een miljoen woningen in Neder-
land de spouwmuren niet geïsoleerd. Mintjes: 
‘Veel mensen schatten de kosten van de werk-
zaamheden te hoog in, blijkt uit onderzoek dat 
we hebben gedaan. Over spouwmuurisolatie  
bestaan meer misverstanden. Daarom zijn, denk 
ik, nog zoveel spouwmuren niet geïsoleerd.’ Eén 
van de misverstanden die Milieu Centraal vaak 
hoort, is dat een spouw niet volledig gevuld mag 
worden met isolatiemateriaal, omdat dan vocht-
problemen in huis kunnen ontstaan. ‘Daarvan is 
geen sprake als je het door een isolatiedeskun-
dige laat doen. Die inspecteert de spouw eerst, 
maakt die zo nodig schoon en vult de schouw 
dan pas met isolatiemateriaal,’ zegt Mintjes. 

Alle verschil
Die voorinspectie maakt alle verschil. Een iso-
latiedeskundige – het is geen klus voor de doe-
het-zelver –boort één of meerdere gaatjes in de 
buitenmuur en bekijkt met een kleine camera of 
de spouw al eerder is geïsoleerd en of de spouw 
breed genoeg is. Rommel tussen de muren wordt 
weggeblazen – het is die rommel die voor vocht-
problemen kan zorgen. De isolatiedeskundige 
vergewist zich er ook van dat de voegen niet 
poreus zijn. Daarna kan bijna elke spouw worden 
geïsoleerd, vaak zelfs binnen een dag. De vakman 
blaast van buitenaf isolerende korrels, parels of 
vlokken in de spouw. Slechts in enkele gevallen is 
spouwmuurisolatie niet mogelijk, bijvoorbeeld als 
de gevel is geschilderd met een verf die geen damp 
doorlaat. Wie voelt voor spouwmuurisolatie doet 
er goed aan offertes op te vragen bij meerdere 
gecertificeerde isolatiebedrijven.  

Bereken met de 
prijzenindicator van 

Vereniging Eigen 
Huis hoeveel het 

kost om een huis te 
isoleren: eigenhuis.nl/

prijzenindicator 
Bespaar op uw 

energierekening, stap 
over naar een andere 

energieleverancier 
met de Collectieve 
Inkoop Energie van 

Vereniging Eigen Huis.

Wat het kost  
en oplevert 

Zo pak je het aan 
Kies een isolatiebedrijf dat SKG-IKOB 
gecertifi ceerd is (skgikob.nl). Nodig 
minimaal twee bedrijven uit voor 
een vrijblijvend adviesgesprek en 
inspectie van de gevel.  Laat de spouw 
alleen isoleren als het isolatiebedrijf 
de spouw heeft geïnspecteerd. Een 
isolatiedeskundige bekijkt onder 
andere of er geen rommel in de spouw 
zit, of de spouw breed genoeg is en 
wat de staat is van de buitenmuur. 
Een goed geïsoleerd huis moet goed 
worden geventileerd. Soms zijn bij het 
isoleren kieren en naden gedicht die 
voor natuurlijke ventilatie zorgen. Zet 
daarom af en toe een raampje of de 
ventilatie-roosters open.  

Milieu Centraal berekende per wo-
ningtype hoeveel het kost om de 
spouwmuur te isoleren. De voor-
lichtingsorganisatie gaat uit van een 
vierkantemeterprijs van 18 euro. Daar 
komen eventueel nog de kosten van de 
schoonmaak van de spouw bovenop. 

  Rijtjeshuis: investering 750 euro, 
besparing 210 euro en 320 kuub gas  
per jaar 

  Appartement: investering 700 euro, 
besparing 190 euro en 300 kuub 
gas per jaar 

 Hoekwoning: investering 2.000 
euro, besparing 550 euro en 850 
kuub gas per jaar

 Vrijstaande woning : investering 
2.900 euro, besparing 800 euro en 
1.260 kuub gas per jaar

 
Op milieucentraal.nl/spouwmuur vindt 
u een checklist die u kunt gebruiken 
tijdens het gesprek met een isolatie-
deskundige.

‘Als de isolatie 
goed wordt 

aangebracht, 
heeft het geen 

nadelen’
Marlon Mintjes, 
Milieu Centraal
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Patricia en dochter Elynn (6) zwaaien 
Machiel Plasier (ILT) uit. 'Ik wil niet 

dat je weggaat', zegt Elynn wel eens. 
Of ‘ik wil met je mee.’

Papa, mag 
ik mee?

... en wie ze 
uitzwaaien
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Maak kans op 
een exemplaar!

OVERALOVERAL
Overal_IenW_nr3_v8.indd   1Overal_IenW_nr3_v8.indd   1 18-11-2021   11:4318-11-2021   11:43

achter-
pagina

cover

IO 
(Amsterdam UMC)

1special
opleiden in  

tijden van crisis

voor opleiders in de zorg

Uitgave van het Instituut voor  
onderwijs en opleiden VUmc 

Special 
september  

2020

OPLEIDEN  
IN TIJDEN  
VAN CRISIS

In 6 thema’s

ERVARINGS- 
VERHALEN

24x

>>> ONDERWIJS, MOTOR VAN DE MAATSCHAPPIJ <<<
Digitaal brein is de 
 toekomst van zorg

Studioo helpt  
studenten mentaal 
de crisis door

MINDER STRESS  
BIJ HET TOETSEN

Nu de pijnpunten 
aanpakken

Innovaties in onderwijs

Samen opleiden

Balans  
snelheid/kwaliteit

Veerkracht
260 extra  

handen

Versneld opleiden  
in tijden van crisis

+  Analyses door  
EXPERTS

Lessons learned

Ziekte en  
gezondheid  
bestaan ook 

buiten het  
ziekenhuis

voor opleiders in de zorg

Professionals in  
teams geven elkaar  
te weinig feedback

Stelling #1

Uitgave van het Instituut voor  

onderwijs en opleiden VUmc 

Nummer 21
november

2018

En hoe doen ze  
dat bij de politie?  
En bij de brandweer?

Wie is jouw  
leermeester?

PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING
En waarom het zo belangrijk is.

NVMO-congres 2018

Studenten, (oud-)docenten  
en hoogleraren over de  
wijze lessen die zij kregen

MET  
HOOFD- 
SPREKERS:
Elke Geraerts
Marck Haerkens
Arianne Teherani
Pim Teunissen

Leven  
= 

lerenTALENT- 
ONTWIKKELING

Stop  
nooit met 

leren!

Second opinion

Sozavox  
(ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

10 11SOZAVOX - NR.2 - MEI 2021SOZAVOX - NR.2 - MEI 2021

Ruim 800 reacties kwamen er 
binnen, nadat eind vorig jaar het 
wetsvoorstel voor het nieuwe 
pensioenstelsel was voorgelegd 
aan heel Nederland. “Dat was best 

een verrassing”, vertelt Leendert Klokkenburg. 
“Deze zogenaamde internetconsultatie vindt 
plaats bij alle nieuwe wetsvoorstellen, maar 
niet zo heel vaak levert dat zo veel reacties op. 
Dat geeft wel aan dat veel mensen dit 
belangrijk vinden.” 

Uitstel
Een belangrijk wetsvoorstel is het zeker. 
Immers, het gaat om het pensioen van 
iedereen in Nederland. Al jaren werd er 
gesproken over de hervorming van het 
pensioenstelsel. In het late voorjaar van 2019 
was de vreugde groot toen minister Koolmees 
een akkoord sloot met alle betrokken partijen. 
Vervolgens was er een jaar nodig om dat 
akkoord uit te werken. Dat leidde in de zomer 
van 2020 tot een hoofdlijnennotitie, waarna 
het ‘echte werk’ begon.
Alhoewel het daarna in de media wat rustiger 
werd, ging SZW vol gas door met het opstellen 
van het wetsvoorstel. De planning toen was 
om de nieuwe wet op 1 januari 2022 in te laten 
gaan. Inmiddels is dat uitgesteld naar 1 januari 
2023, demissionair minister Koolmees schreef 
dat begin mei in een Kamerbrief. Leendert: 
“Die eerste planning was ook wel heel 
ambitieus. Een wetgevingstraject kost altijd 
tijd, maar met zoveel partijen is het nog 
intensiever. Al die 800 reacties zijn we aan het 
bekijken, wegen en waar dat nodig is verwer-
ken we ze. Nog voor de zomer gaat het 
wetsvoorstel naar onder meer de toezichthou-
ders, daarna volgt interdepartementale 
afstemming en gaat het naar de Raad van State. 
Steeds levert dat reacties en aanpassingen op. 

Project 
implementatie 
pensioenakkoord 
 
Niet alleen aan het wetsvoorstel wordt 
gewerkt, parallel loopt ook het project 
implementatie pensioenakkoord, waarvan 
Ruben Beil van de directie 
Arbeidsverhoudingen en Stefan Wink van 
de directie Communicatie de projectleiders 
zijn. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat 
dat de wetgeving voor het nieuwe 
pensioenstelsel met breed draagvlak goed 
wordt geïmplementeerd en een zachte 
landing krijgt. Zowel bij gewone 
Nederlanders als bij professionele partijen 
die de wet gaan uitvoeren. Belangrijke 
mijlpaal op korte termijn is een platform 
waarop professionele partijen praktische 
informatie kunnen vinden door middel 
van handleidingen over de te nemen 
stappen richting het nieuwe stelsel. Ook 
wordt er gewekt aan roadmap voor 
publiekscommunicatie. Houd Sozavox in 
de gaten voor meer nieuws hierover.

‘Het is nog 
geen gelopen 

race’

Nieuw 
pensioenstelsel: 
wat betekent dit 
voor jou? 
 
De nieuwe pensioenwet heeft ook 
gevolgen voor het pensioen van alle 
SZW’ers. Dat pensioen is (verplicht) 
ondergebracht bij het ABP. Deze 
pensioenuitvoerder kijkt naar wat nodig is 
om straks aan alle wettelijke eisen te 
voldoen. Het is nog te vroeg om 
inhoudelijk in te gaan op de nieuwe wet. 
Wel is duidelijk dat er geen individuele 
keuzes gemaakt kunnen of hoeven 
worden. Alle uitvoerders krijgen de keuze 
uit twee contractsoorten, onder de 
werktitels ‘nieuw contract’ en ‘verbeterde 
premieregeling’. Het ABP is achter de 
schermen aan het voorsorteren, in 
afwachting van de nieuwe wet. 

DOOR LEONIE HAGE  BEELD STEPHAN VAN DEN BURG

De euforie was groot in juni 2020  
toen het kabinet overeenstemming 
bereikte met de polder over de 
uitwerking van het in 2019 gesloten 
pensioenakkoord. Bij SZW wordt al  
die tijd keihard gewerkt aan de 
wetgeving en implementatie van het 
nieuwe stelsel. Projectleider Leendert 
Klokkenburg van de afdeling 
Pensioenbeleid praat ons bij over  
de voortgang van het wetsvoorstel. 

Onze minister schreef ook in zijn brief dat we 
het goed en zorgvuldig willen doen.” 

Breed draagvlak
De zorgvuldigheid en constante afstemming 
zorgt voor een breed draagvlak. Leendert: “We 
overleggen met alle betrokken partijen. Met 
vakbonden, werkgevers, uitvoeringsorganisa-
ties, jongeren- en ouderenorganisaties, 
collega-departementen. SZW is de wetgever, 
wij zijn verantwoordelijk. Maar dat het breed 
gedragen is, is heel belangrijk. Zo blijft het een 
gezamenlijk voorstel waar straks iedereen 
achter staat. Ook in de uitvoering. De 
eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat al 
die afstemming soms wel enigszins kan 
frustreren. Je kunt het niet iedereen naar de zin 
maken. En uiteindelijk moeten wij ook zorgen 
voor een kwalitatief goed wetsvoorstel.”
Hoewel het wetsvoorstel dus gestaag vordert, is 
de race nog niet gelopen, vertelt Leendert. “Het 
blijft spannend. Het akkoord is historisch en we 
zijn nog niet eerder zo ver gekomen met de 
invoering van een nieuw stelsel. In 2012 was het 
ook dichtbij, maar nu zijn we verder dan ooit. 
Stap voor stap gaan we door. Het ziet er hoopvol 
uit, maar je weet niet wat er nog komt.”

Extra glans
Al met al is het een prachtig dossier om aan te 
werken, vindt Leendert. “Het is technisch, 
inhoudelijk en het is mooi omdat het over zo 
veel mensen gaat. En dat de minister zo 
betrokken is, motiveert ook. Hij leest mee, 
stelt vragen en is altijd beschikbaar voor 
overleg. Dat maakt het al met al heel bijzonder. 
Op onze afdeling Pensioenbeleid werken 25 
collega’s. We hebben een kernteam van 7 
mensen, maar eigenlijk heeft iedereen een 
aandeel in het proces.” 
Een mooie ervaring voor Leendert was half 
december, toen het wetsvoorstel ter internetcon-
sultatie ging. “We wilden dit goed laten landen, 
en hadden er samen met onze collega’s van de 
directie Communicatie een persmoment van 
gemaakt. Ik heb dat samen met minister 
Koolmees gedaan, vanuit Nieuwspoort. Het was 
het begin van de lockdown, dus alles ging online. 
Ik heb drie kwartier mogen vertellen, daarna 
kwam Koolmees erbij voor de politieke bood-
schap. Het was bijzonder om mee te maken. Zo’n 
ervaring geeft het werk extra glans.”  


