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Advertenties

‘‘

Blijft mijn gezin goed verzorgd achter als
ik kom te overlijden? De Inkomensvooruitblik

’’

van Loyalis geeft me daar antwoord op.
Helemaal gratis.

Weet u wat uw gezin krijgt
als u zou komen te overlijden?
Meld u aan voor de Inkomensvooruitblik en zie meteen hoeveel
uw gezin netto per maand krijgt.
De Inkomensvooruitblik is een jaarlijks overzicht dat laat
zien hoeveel u netto per maand krijgt als u met pensioen
gaat, arbeidsongeschikt wordt of eerder stopt met
werken. Hebt u een partner, dan ziet u hoeveel hij of zij
krijgt als u zou komen te overlijden.

Hoe maakt Loyalis zo’n Inkomensvooruitblik?
Met uw toestemming krijgen we uw pensioengegevens van uw pensioenfonds. Deze voegen
we samen met uw verzekeringsgegevens.
Zo maken we een totaalplaatje: de Inkomensvooruitblik.

Naast dit jaarlijkse overzicht krijgt u ook uw eigen
persoonlijk digitale dossier in MijnLoyalis. U kunt er
berekeningen maken waardoor u nog meer inzicht in uw
inkomen krijgt.

Wilt u ook een gratis Inkomensvooruitblik?
Meld u aan via www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik
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Gezocht:
Supercollega
Is jouw collega een Supercollega? Misschien wel de beste van 2011?
CNV Publieke Zaak is sinds april op zoek naar jouw meest bevlogen,
lieve, leuke of behulpzame vakgenoot. Geef hem of haar
nu op voor de Supercollega verkiezing van het jaar!
Zo werkt het

Finale

Iedereen kent wel iemand die fluitend naar zijn werk gaat;
die anderen inspireert; die altijd een luisterend oor biedt;
die zorgt dat jullie met plezier werken; die zich niet laat
tegenhouden door bureaucratisch geneuzel; die het werk
veiliger maakt; die werkt voor meer dan alleen een salaris;
die… Vul maar in! Dit is je kans om hem of haar in het zonnetje te zetten. Vertel op http://supercollega.cnv.nl/ waarom
jouw Supercollega met hart en ziel werkt. Na de nominatie
kan je campagne gaan voeren. Trommel iedereen op om te
laten vertellen waarom deze collega favoriet is!

Iedere maand kiest een professionele jury op basis van
de motivatie(s) de Supercollega van de maand. Deze
wordt op zijn of haar werkplek gehuldigd. Maar dat is
nog niet alles! De tien maandwinnaars maken kans op de
eretitel ‘Supercollega 2011’! Via http://supercollega.cnv.nl/
gaan winnaars uit verschillende sectoren de strijd aan met
elkaar. Degene met de meeste stemmen - die ene collega
die ons allemaal inspireert – wordt Supercollega van het
jaar! Tijdens een feestelijke finalebijeenkomst in december
wordt deze bekend gemaakt.

Waarom voert het CNV deze campagne?
Het CNV wil ervoor zorgen dat mensen werken met plezier en uit hun loopbaan kunnen halen wat ze ervan verwachten. Of het nu gaat om een
hoger salaris en carrière maken, een veilige en leuke werkplek, opleidingen of een goede combinatie van werk en privéleven. Dit doen we door onze
diensten en producten. En onze onderhandelaars aan de CAO-tafels en onze bestuurders in Den Haag zijn hier dagelijks mee bezig. Maar vaak zijn
het al de kleine dingen op de werkvloer die het werk een stuk veiliger, gezonder en gezelliger maken. En het zijn die bevlogen vakgenoten die zich
daarvoor inzetten! Het CNV wil samen met jou mogelijk maken dat iedereen met hart en ziel kan werken. Meer weten: http://supercollega.cnv.nl/

Een CAO
is wél van
deze tijd!
De laatste tijd hoor ik werkgevers en politici steeds
vaker zeggen dat de CAO niet meer van deze tijd is.
Deze mening deel ik niet.
In de CAO worden door vakbonden en werkgevers afspraken
gemaakt over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De
gemaakte afspraken gelden voor álle werknemers in het
bedrijf of de instelling waarvoor de CAO geldt. Als de
Minister van Sociale Zaken dat bepaalt, gelden de
gemaakte afspraken zelfs voor een hele bedrijfstak of
sector. Er zijn werkgevers en werknemers die zich hierdoor
tekortgedaan voelen: zij willen afspraken maken die alleen
voor de eigen instelling of alleen voor henzelf gelden. “Ieder
voor zichzelf” is dan het uitgangspunt en de concurrentie
op de arbeidsmarkt zou dat vereisen. Volgens mij hebben
werkgevers en werknemers geen enkel belang bij deze
vorm van concurrentie.

Mijn column

“Wij maken
afspraken die
aansluiten bij
de wensen van
werknemers”

In de CAO maken wij afspraken over maatregelen om
de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen.
Alleen al in de zorg hebben we de komende jaren meer
dan 400.000 extra werknemers nodig. Om de zorgsector
voor toekomstige werknemers aantrekkelijk te laten zijn
maken wij CAO afspraken die aansluiten bij de wensen van
werknemers. Afspraken over persoonlijke ontwikkeling en
combinaties van werk en privé zijn bij uitstek afspraken die
de individuele werknemer aangaan, maar die ook nodig zijn
voor een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten
onder de werknemers onderling en tussen werknemers
en de werkgever.
Een goede CAO afspraak voorziet daarin. Daar komt
bij dat de meeste werknemers helemaal geen zin hebben
om met de eigen werkgever voor zichzelf over deze
kwesties te onderhandelen. Zij willen hun tijd liever
besteden aan het verlenen van de beste zorg.

Eric de Macker, voorzitter
Lees ook mijn weblog via:
www.mijnvakbond.nl/ericdemacker
Vitamine CNV werkt juni 2011

5

Reacties / Ingezonden brieven

Over de CAO Ziekenhuizen
Als medewerkers in de zorg
zijn wij altijd heel begripvol.
Gaat het slecht met de economie...
wij stellen onze eisen naar beneden
bij. Gaat hij beter met de economie...
wij wachten onze beurt af, tot
de koek al is verdeeld. Is er
vergrijzing... wij geven onze
ontziebepalingen op.

Een goede beloning? Je hebt toch je voldoening dat je het doet voor de zieke medemens? En dat
alles onder de noemer: ‘het werk moet gedaan worden’. Zou het in deze onderhandelingen nu
eindelijk anders gaan? Zouden de medewerkers eindelijk krijgen wat ze verdienen. Hoe noemden
we zo’n CAO ook alweer? Marktconform? Of zouden de medewerkers toch weer worden gezien als
een sluitpost op de zorgbegroting? De ziekenhuizen klagen al dat ze weer worden gekort. Zou er
nog geld over zijn voor een goede CAO? Ik ben benieuwd.

Via www.mijnvakbond.nl
J. Bosch
Lees het laatste nieuws via www.mijnvakbond.nl/ziekenhuizen.

De rechtspositie van ambtenaren
Een ambtenaar die al te gemakkelijk
ontslagen kan worden, kan de politieke
leiding niet langer kritisch adviseren. In
veel gevallen is het goed als bestuurders
op (bijvoorbeeld) het bestaan van grondrechten gewezen worden. En bij de
behandeling van klachten en bezwaren
is het goed wanneer iemand het voor de
burger durft op te nemen. In de tweede
plaats (we zien dat momenteel aan de
collega’s bij defensie) is de ambtenaar
voor zijn positie meer dan een gewone

werknemer afhankelijk van de wensen
van de ‘werkgever’. Een autofabrikant
moet voor een ontslag aantonen dat
er helaas onvoldoende auto’s worden
verkocht om mensen aan het werk te
houden. In het openbaar bestuur lijkt
langzamerhand het verleggen van
prioriteiten al voldoende reden voor
ontslag. De toenemende onzekerheid
voor ambtenaren leidt ertoe dat steeds
meer hoger opgeleiden zich als consultant aanbieden.

Trots op je uniform

brief van de heer Stiekema waarin hij
Ik wil graag reageren op ingezonden
dat mensen trots zijn op hun uniform.
uitlegt dat hij zich niet kan voorstellen
er geen uniform van een militair in
Als dienstweigeraar is hij tevreden dat
waren geweest, dan hadden wij nu
uw blad stond. Als er geen militairen
n
n. Laat hij zijn onbegrip niet verwarre
misschien Duits of Russisch gesproke
en?
vind
militairen voor het artikel te
met onkunde. Waren er overigens geen
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De werkzekerheid is vergelijkbaar en
zij hebben dan tenminste de kans om
een buffer op te bouwen. Niet alleen
wordt de overheid daar niet goedkoper
van, het betekent ook dat er meer mensen
voor de overheid gaan werken die
begrijpelijkerwijs niet in de eerste plaats
letten op het publieke belang, maar op de
mogelijkheid van een vervolgopdracht.
Via www.mijnvakbond.nl
J.P. Klevant Groen

de aanNoot van de redactie: we hebben uit
hier geen
Dat
.
meldingen een selectie gemaakt
met het feit
militair tussen zat heeft te maken
ngen van
dat CNV Publieke Zaak niet de bela
van
lid
zijn
n
aire
militairen behartigt. Milit
collega organisatie ACOM.

Pensioendiscussie
Er is de afgelopen maanden op onze site veel gereageerd over de onderhandelingen
rond de uitwerking van het pensioenakkoord. Soms was het een discussie tussen
generaties. Onderstaande reacties geven de verschillende meningen goed weer.
“Ik word een beetje moe van die mensen
die hun mond vol hebben over solidariteit en vervolgens bepleiten alles maar
bij het oude te laten. Dat is de rekening
keihard bij de jongeren neerleggen! Wat
mij betreft heeft u nu nog de keuze: nu
meewerken aan een bestendig pensioenstelsel of we passen de regeling aan als
u met pensioen bent. Want straks is de
lastendruk voor werkenden echt onbetaalbaar en u denkt toch niet dat wij met
zijn allen krom gaan liggen voor mensen
die alleen aan zichzelf hebben gedacht,

Uitslag
stelling

toen we er nog wat aan konden doen?”
“De jongere generatie moet zich eens
verdiepen op welke wijze deze oudere
generatie wel solidair is geweest voor de
echt oudere generatie (invoering AOW
1954). Wie is de oorzaak voor de afroming
van pensioenfondsen? Wie is verantwoordelijk voor pensioenopbouw van eindloon
naar middenloon? Als je dit hebt uitgezocht dan heb je reden om moe te zijn.
Ik denk dat je nog veel kan leren over het
begrip solidariteit. Je moet het nog tonen.
Wij hebben het getoond.”

Elke vijf jaar een andere baan...

Met deze stelling was 73% het NIET eens

KPN en
duizenden
ontslagen
Er blijven voor de gemiddeld
opgeleide en verdienende bur-

ger in dit land zo nog amper
banen met perspectief over.

Dat is heel erg zorgwekkend. Het
gebeurt ook niet alleen bij KPN, was
het maar waar. Nu al is een modaal loon amper genoeg om van
te
bestaan, wat als dat modale inko
men
zelf niet meer bestaat, omdat die
banen vervangen worden door baa
ntjes en perspectief door stiekeme
armoede. Als het echte probleem
van
verdwijnen van kwalitatief redelijke
werkgelegenheid niet wordt gest
opt,
vrees ik voor de toekomst van zo’n
70% van alle inwoners. Oud en jong
!
Lees meer via www.mijnvakbond.nl/k
pn

Graag noteren wij uw mening!
Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Dus wilt u reageren op een artikel? Graag!
Mail naar: redactie@mijnvakbond.nl. Schrijven kan ook. Stuur dan een briefje naar:
MijnVakbond.NL, t.a.v. De Redactie, Postbus 84500, 2508 AM Den Haag.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten en/of te redigeren.
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7

Kort nieuws

Werk via

social media
Social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter nemen in
hoog tempo de rol van traditionele vacaturesites over bij het
vinden van een baan. Ruim de helft van de werknemers vindt
dat sociale media nuttig zijn in hun zoektocht naar een baan.
Dit gaat ten koste van de traditionele
vacaturesites. Bijna een kwart van
de werknemers (22 procent) gebruikt
vaker alleen nog maar sociale
media om vacatures te zoeken.
Twitter krijgt een prominentere rol
op de werkvloer. Mensen gebruiken
een tweet steeds vaker in plaats
van een e-mail om collega’s op de
hoogte te houden (15 procent). Deze

razendsnelle opmars van de sociale
media op de arbeidsmarkt blijkt uit
de jongste Randstad Werkmonitor.
Onderzoeksbureau Blauw Research
deed onderzoek onder 810
werkenden, een representatieve
doorsnee van de arbeidspopulatie van
Nederland.
www.randstad.nl/socialemedia

Gemengd
team

meeste
succes
Een gemengd team is het
succesvolst op de werkvloer.
Een mix van mannen en
vrouwen leidt tot meer omzet
en winst. De Universiteit
van Amsterdam heeft dit
onderzocht. Werkteams
waarin de verdeling man/
vrouw ongeveer gelijk is
presteren het best. Uit
het onderzoek blijkt dat
mannen en vrouwen elkaar
scherp houden en elkaar
aanmoedigen om goede
prestaties te leveren.

Arbeidsduur nauwelijks veranderd
In 2010 behoorden bijna 7,4 miljoen mensen in Nederland tot
de werkzame beroepsbevolking. Gemiddeld werkten zij 34,4
uur per week. In 1996 was dat nog 36,7 uur. Zowel mannen
als vrouwen zijn gemiddeld minder gaan werken.
De daling van de arbeidsduur vond vrijwel volledig plaats tussen 1996 en 2003.
Zowel mannen als vrouwen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren,
werkten in 2010 minder uren per week dan in 1996. Bij vrouwen was de afname
1,9 uur, tegenover 1,4 uur bij mannen. De gemiddelde werkweek van vrouwen is
met 28,4 uur een stuk korter dan de 39,2 uur bij mannen.

8
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Boswachter

Willem Akkermans
Supercollega!
Op vrijdag 20 mei kreeg Willem Akkermans, boswachter
bij Stadsbeheer Den Haag, de prijs overhandigd van
Supercollega in de sector Overheid. Voorzitter Eric de
Macker van CNV Publieke Zaak reikte de oorkonde en een
weekendarrangement voor twee personen uit aan een blij
verraste Akkermans.

Supercollega’s zijn voor het CNV
mensen die met hart en ziel werken.
Die iets extra’s toevoegen aan hun
werk of die zich op een bijzondere
manier inzetten in hun omgeving.
Door deze mensen in het zonnetje
te zetten, wil het CNV voor anderen
duidelijk maken hoeveel leuker het
is om je werk met hart en ziel te
doen. Daarom wordt elke maand een
Supercollega in een bepaalde sector
gekozen. Akkermans werd door CNVlid en collega Hans van Popering

opgegeven als supercollega en zijn
nominatie werd al snel ondersteund
door andere collega’s. Zij vinden
hem een supercollega door zijn
vakkennis en zijn altijd aanwezige
enthousiasme waar hij zijn collega’s
in meetrekt. Aan het einde van het
jaar maakt Willem Akkermans
kans op de titel ‘Supercollega
van het jaar’. In december is
de finaleronde. Dan zal hij op
www.supercollega.cnv.nl de
meeste stemmen moeten krijgen.

Prijswinnaar Willem Akkermans
met naast hem CNV Publieke Zaak
voorzitter Eric de Macker.

Bye bye CV
Meer dan de helft van de werkgevers verwacht dat een online profiel het
traditionele CV gaat vervangen. Gestandaardiseerde profielen vinden zij
gemakkelijker te vergelijken. Ook kunnen ze talent online beter vinden
dankzij geautomatiseerde screeningtools. Dat blijkt uit onderzoek onder
ruim 300 recruiters en HR-professionals, waarover de website
www.managersonline.nl bericht.
Bijna driekwart (73 procent) van de werkgevers beschouwt social media als een
goed extra middel voor talentacquisitie, zo blijkt verder. Negentien procent van
de werkgevers gaat nog een stap verder en verwacht zelfs dat social media de
gebruikelijke middelen zoals vacaturesites en advertenties zullen vervangen.

Vitamine CNV werkt juni 2011
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Tekst: Jan Spijk en Tiny Romkema

BDEGHIJNOPQRSTYZ
Werken met dieren is speciaal. Het is werken met een levend wezen waar je voor
moet zorgen, dat van je afhankelijk is, of dat je juist helpt in de zorg voor anderen.
De liefde voor natuur en dier is iets wat de werkers met dieren gemeen hebben.

10
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Voedsel en Waren
Opsporingsambtenaar bij de nieuwe
EL&I
van
Autoriteit (nVWA) van het ministerie
“Ik werk al 32 jaar bij de Algemene Inspectiedienst (AID),
nu fusiepartner van de nVWA, waarvan 23 jaar in een functie waarbij ik veel te maken heb met dieren en planten. Als
opsporingsambtenaar werk ik onder andere mee aan de
bestrijding van nationale en internationale illegale handel
in beschermde dieren en planten. Er zijn wereldwijd ruim
3.000 beschermde diersoorten en 10.000 beschermde
plantensoorten. We krijgen regelmatig tips van burgers,
maar worden ook gevraagd als deskundigen door politie,
douane en marechaussee. Daarom ben ik regelmatig
op Schiphol te vinden om onderzoeken in te stellen naar
smokkel in dieren en overtredingen van regels op gebied
van dierwelzijn. Er is bijvoorbeeld een levendige handel in
zangvogeltjes uit Suriname of in zeldzame kikkersoorten
uit Zuid-Amerika. Ook bezoek ik ter inspectie regelmatig
handelaren in exotische dieren, dierentuinen, circussen
en dierenwinkels.”

Nuchter betrokken
“In deze functie moet je een klik hebben met de
natuur. Ik noem mijzelf nuchter betrokken. Dierenleed
is vaak voorpaginanieuws in de media. Mede door de
Partij van de Dieren zie je dat dierenleed veel meer
leeft in de samenleving. Daar moet je als organisatie
gewoon rekening mee houden. In Nederland zijn de
dierenrechten goed geregeld. Maar we zijn wel dichtbevolkt. Zo kan een verbreding van de weg al snel
ten koste van de natuur gaan en ook van zeldzame
dieren en planten. Soms wordt dat ook wel eens door
buurtbewoners of natuurorganisaties gebruikt om
projecten tegen te kunnen houden. En als iemand een
oude boerderij wil slopen moet er wel een oplossing
gevonden worden voor de vleermuizen. Anders komt
er geen vergunning voor sloop.”

Twee vuren
“We zitten als opsporingsambtenaren vaak tussen
twee vuren. Natuurorganisaties zeggen dat we te
weinig doen aan dierenleed; dierenhandelaren vinden
ons weer te streng. Wij wegen de belangen gewoon
goed af met de wetgeving. Het is fantastisch werk dat
ik nog steeds met heel veel plezier doe.”
Het centrale telefoonnummer om misstanden op
het gebied van dierenleed en natuur te melden is:
045 5466230 (Klantcontactcentrum nVWA).
Foto: Herman Stöver

Vitamine CNV werkt juni 2011
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Foto: Marcel Kistemaker
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Paraveterinair bi

HIJNOPQRSTYZ
“Een paraveterinair is een wettelijk
bevoegde dierenartsassistent(e), die
bepaalde handelingen uit mag voeren,
bijvoorbeeld injecties geven, infuus
aanleggen en bloed afnemen. Altijd
onder supervisie van de dierenarts.
Onze praktijk in Deventer is vrij groot,
ik werk bij de afdeling gezelschapsdieren, maar er is ook een afdeling
landbouwhuisdieren. Ik werk ‘voor’,
bij de balie en telefoon waar ik klanten
ontvang, adviseer, voorlicht, uitleg geef
over behandelingen en medicijnen en
afspraken inplan.”
“Ik werk ook ‘achter’ waar de dieren
behandeld en geopereerd worden. Mijn
speciale aandacht gaat uit naar dieren
met gewichtsproblemen, vaak dieren die
te zwaar zijn. Ze krijgen een speciaal
dieet en ik begeleid dat. Ook trim ik

12
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katten zonder narcose, bijvoorbeeld
raskatten en langharige katten.
We proberen het trimmen zonder
narcose, maar als de kat uit zijn vel
springt, dan dienen we een licht roesje
toe. Ik heb ook de taak om verloopdata
van alle medicijnen en producten bij te
houden.”
“Ik was altijd al geïnteresseerd in
dieren, thuis hadden we een hond en
een kat en ik reed paard. Toen ik een
studie moest kiezen heb ik getwijfeld
tussen iets met toerisme en iets met
dieren. Ik ben heel erg blij dat ik voor
de dieren gekozen heb. Tijdens mijn
stage heb ik onder meer op een kinderboerderij gewerkt, bij een boer en later
bij een dierenarts. Ik heb ervoor gekozen
om bij een dierenarts te werken, dat is
breed en afwisselend.”

Mijn ding
”Werken met dieren én met de
baasjes is echt mijn ding. Het is
moeilijk uitleggen wat het mooie
van het werken met dieren is, maar
het geeft me erg veel voldoening om
zieke dieren te kunnen helpen. De
dieren komen hier ziek en een tijdje
later zie je ze opknappen. Het is net
als met een eigen huisdier, dat geeft
je heel veel. En dat heb ik ook met
deze zieke dieren, de voldoening om
ervoor te zorgen dat een dier beter
wordt, daar wordt ik, net als het
baasje, blij van.”
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Activiteitenbegeleidster bij Tijd voo

“In Emst, midden in de weilanden ligt zorgboerderij ‘Tijd voor Zomertijd’ van ’s Heerenloo.
We hebben een kleine veestapel, er worden
groenten verbouwd, er is een winkeltje en de
eigenaar van de boerderij heeft ook een bed and
breakfast. Onze cliënten, volwassenen met een
beperking, helpen waar ze maar kunnen.
Ze helpen op de boerderij, doen werk in de tuin,
verzorgen de dieren en helpen met de bed en
breakfast en in de winkel.”
“Er komen hier vooral cliënten die een rustige
omgeving nodig hebben en intensief begeleid
moeten worden. Het verzorgen van een dier werkt
heel goed voor deze cliënten. Ze voelen zich verantwoordelijk en zijn soms ook heel erg bezorgd. De
konijntjes worden flink geknuffeld en de meesten
vinden ook de lammetjes geweldig. Ook het verschonen van de hokken, elke dag voeren, eieren
rapen, ze doen het met veel toewijding en genegenheid. Ze zijn ook graag buiten en lekker bezig, dat
maakt deze vorm van dagbesteding ook zo prettig.
Eén keer in de maand is er voor kinderen met een
verstandelijke beperking ook nog een logeeropvang.”

Super
“Ook voor ons als begeleiders is het super. Het
doet je echt wat als je ziet dat cliënten een band
opbouwen met de dieren. En natuurlijk heb ik zelf
feeling met dieren. Ik vind het prachtig hoe het
dier hier ingezet wordt om voor de mens te zorgen.
We hebben trouwens nog ruimte voor nieuwe
cliënten die een dagbestedingsplek zoeken. De
boerderij ligt afgelegen, maar het is hier rustig
en heerlijk!“

Foto: Peter Lous

Kijk voor meer informatie op
www.tijdvoorzomertijd.nl

Stelling
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Kort nieuws

Stoffer Kats was vijf jaar
penningmeester LGB Senioren

Tijdens de jaarlijkse
algemene ledenvergadering
van onze groep Senioren
werd afscheid genomen
van penningmeester Stoffer
Kats.

www.mijnvakbond.nl/ledenvergadering.
Na een korte pauze werd er gediscussieerd over enkele stellingen.
Vervolgens werden het jaarverslag
en het financiële verslag over
2010 en de begroting voor 2011
besproken en goedgekeurd.

In het ochtendgedeelte werd een
gevarieerd programma afgewerkt
waarbij Dirk Guichelaar een inleiding
hield over de ontwikkeling van de
seniorenadviesraad en de daaruit
ontstane groep Onder Dezelfde
Paraplu om de seniorenbelangen
van het CNV te bundelen. Hierna
ging bestuurder Patrick Fey in op
het seniorenbelang in en bij de
bond. Beide presentaties kunt
u zien via de volgende link:

Dankwoord en afscheid
Voorzitter Jaap Dijkema van de
landelijke groep sprak aan het eind
van de dag penningmeester Stoffer
Kats toe die afscheid nam. Hij heeft
gedurende vijf jaar op een meer
dan voortreffelijke wijze de financiën beheerd. Ook werd afscheid
genomen van secretaresse Daniëlle
de Noord die de afgelopen periode
als secretaresse een veel gevraagde
vraagbaak en steun was.

Nieuwsbrieven nieuwe stijl!
U heeft het vast wel gemerkt. U krijgt minder
nieuwsbrieven met de post en steeds meer via de mail.
En als we uw mailadres nog niet hebben, vragen we u in
elke papieren nieuwsbrief uw mailadres aan ons door te
geven. De bedoeling is dat op termijn alle nieuwsbrieven
digitaal naar u toe komen.
Het mailen van nieuwsbrieven heeft een aantal voordelen. Niet alleen is het
milieuvriendelijker en goedkoper (geen papier en geen portokosten), maar
het nieuws komt ook veel sneller bij u. Ook maken we steeds meer gebruik
van de mogelijkheid u digitaal te laten stemmen over een sociaal plan of een
CAO. Ook dit werkt veel sneller en efficiënter. Bovendien krijgt u via de mail
ons maandelijkse e-zine met nieuws en activiteiten. Voor de nieuwsbrief wordt
een ‘format’ gebruikt. Daarin worden de teksten en de links naar eventuele
downloads en websites geplaatst. De afdeling communicatie redigeert de
teksten in de nieuwsbrieven. Wilt u goed op de hoogte zijn? Zorg er dan voor
dat wij uw mailadres hebben. Stuur een mail met uw mailadres naar:
redactie@mijnvakbond.nl
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OVERHEID & MARKT
ZORG & WELZIJN

...speciaal
voor u en
uw sector

TKRAM & DIEHREVO

In dit sectorkatern leest u ondermeer een interview met reclasseringswerker Kees Snoeijs
en kunt u meekijken tijdens een operatie. Een nieuw lid vertelt waarom ze lid is geworden en
we staan op de bres voor de sociale werkvoorziening.

In actie bij Viva! Zorggroep
Het speelt bij meerdere thuiszorginstellingen, maar bij Viva! Zorggroep
in Noord-Holland gingen de medewerkers er voor in staking. Werkgevers
bieden een lager salaris en stem
je daar niet mee in, dan wordt je
ontslagen.
In mei is er op vier verschillende
dagen actie gevoerd door de medewerkers van de huishoudelijke zorg.
De opkomst was steeds hoog.
Daaruit blijkt ook dat de nood
hoog is. CNV Publieke Zaak vindt
het onterecht dat de financiële
positie van de zorginstellingen wordt
afgewenteld op de medewerkers.

Op de werkvloer

‘Meewerken
aan kansrijke
toekomst!’

Tekst: Tiny Romkema

‘Naar een veiliger samenleving’, dat is het motto
van Reclassering Nederland. Een motto waar
reclasseringswerker Kees Snoeijs graag aan
meewerkt. “Veel van de mensen met wie ik werk
heeft het niet meegezeten. Ik help graag mee
hun toekomst kansrijker te maken.”
Kees Snoeijs werkt 22 jaar bij Reclassering Nederland, momenteel
in Breda, bij de afdeling toezicht.
De reclassering heeft drie hoofdpoten; advies en diagnose, toezicht
en werkstraffen. De rechtbank legt
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iemand, naast straf, ook vaak een
proeftijd op. Reclassering Nederland
voert dan het toezicht uit. “Dat houdt
voor mij in: gesprekken op kantoor
vanwege meldplicht, thuisbezoeken en
gesprekken met instanties. Bovendien
moet ik regelmatig naar de rechtbank.
We controleren ook of iemand zich
houdt aan de elektronische controle
(enkelband). Sinds dit jaar kunnen we
veroordeelden ook via GPS volgen.
Dit werkt bijvoorbeeld heel goed bij
mensen die veroordeeld zijn vanwege
eerwraak of huiselijk geweld. Naast
controle werken we ook aan gedragsverandering, zodat onder toezicht
gestelden niet opnieuw de fout in
gaan. We kunnen snel signaleren als
er iets dreigt.”
Er zijn drie niveaus van toezicht. Niveau
één is het meest mild. Dan moet
iemand zich bijvoorbeeld één keer per
drie weken melden en dat wordt dan
afgebouwd. Bij niveau twee is er meer
risico en moet iemand zich vaker melden en zijn er huisbezoeken. Bij niveau
drie is sprake van een hoog risico.

Iets te winnen
“Uit die huisbezoeken halen we veel
informatie”, zegt Kees Snoeijs. “Je
krijgt een beeld van hoe iemand leeft
en hoe zijn of haar stemming is. Als
het er keurig uitziet en er is sprake
van een stabiele relatie dan schat
je de kans op recidive veel minder
hoog in dan bij iemand waar het
een puinhoop is, veel ruzie en waar
signalen van drank of druggebruik
zijn.” De contacten zijn soms intensief. “Je hebt te maken met mensen
die niet veel vertrouwen hebben in
politie en justitie. Ze hebben vaak
wel nog vertrouwen in ons omdat we
onafhankelijk zijn. Bovendien valt er
bij ons iets te winnen, een stap in de
goeie richting en zelfs een nieuwe,
delictvrije toekomst. Wij motiveren
en ze kunnen op ons terugvallen. De
contacten zijn soms ook echt plezierig.
Het delict staat centraal in de gesprekken, maar er is ook gelegenheid
om over andere zaken te praten.”

Modernisering CAO
Kees Snoeijs zit naast zijn werk ook
in de OR van Reclassering Nederland.
Én hij is voor CNV Publieke Zaak
tweede onderhandelaar voor de CAO.
“Reclassering Nederland is een
goede werkgever. Ik denk dat de
arbeidsvreugd bij de collega’s over
het algemeen groot is. Flexibel werken
kan en mag, je kunt voor een deel
thuis werken en er is tot op zekere

hoogte autonomie. We zijn momenteel bezig de CAO Reclassering te
vernieuwen. We willen van de leden
weten wat er bij hen speelt. Daarom
gaan we peilen wat de behoeftes
zijn. En dan gaat het niet om salarisverhogingen, maar echt om de
inhoud van het werk.”
Zelf werkt Kees met veel plezier bij
Reclassering Nederland. De ruimte
die hij als professional krijgt maakt
een deel van dat plezier. “Ik ben een
beetje eigen baas, veel onderweg,
werk voor een deel thuis en voor
een deel op kantoor. Die afwisseling
maakt het erg plezierig. Door mijn
jarenlange ervaring kan ik het werk
thuis ook goed loslaten én kan ik
de werkdruk goed aan. Mij trekt de
omgang met mensen met afwijkend
gedrag. Mensen die het niet getroffen
hebben, waar ik mee moet puzzelen
en voor wie ik iets kan doen. Delictplegers zijn en blijven verantwoordelijk
voor hun gedrag. Als reclasseringwerker spreek ik mensen aan op dat
gedrag. We coachen hen om hun
leven anders in te richten, zodat
ze niet opnieuw de fout in gaan De
meeste criminelen willen ook gewoon
wat wij allemaal graag willen, een
normaal bestaan. Ik doe dit werk vanuit
een bepaal mensbeeld en vanuit mijn
betrokkenheid met mensen. Mijn
drijfveer is hun toekomst kansrijker
te maken en daardoor onze samenleving veiliger.”
Meer informatie? Kijk op
www.mijnvakbond.nl/reclassering
of www.reclassing.nl

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die
een geweldsdelict hebben gepleegd.
Die moeten zich één keer per week
melden en er is vaker huisbezoek.

Vitamine CNV werkt juni 2011
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Op bezoek

bij Zuidwester
CNV Publieke Zaak
bestuurder Joost Veldt
heeft samen met CNV
voorzitter Jaap Smit
een werkbezoek gebracht
aan zorginstelling Zuidwester in Middelharnis,
locatie Hernesseroord.

Tijdens het bezoek zijn verschillende
woningen en dagbestedingslocaties
bezocht. In gesprekken met cliënten
en medewerkers kreeg Jaap Smit te
horen hoe het is om bij Zuidwester
te wonen en te werken. “Ik woon al
heel lang op Hernesseroord,” vertelt
Trudy. “Tegenwoordig werk ik ook in
het restaurant, dat vind ik erg leuk
om te doen.” Vervolgens laat Trudy
aan de bezoekers spontaan haar
eigen appartement zien en de
gemeenschappelijke woonkamer.

Gehandicaptenzorg

Met een ferme handdruk wordt
de verkoop van het schilderij tussen
Juan Lampe en Jaap Smit bezegeld.

18
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Luc Kenter, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Zuidwester, schetste
een goed beeld van de uitdagingen
waar de gehandicaptenzorg mee te
maken heeft. Hij vertelde over de
wens om goede zorg te leveren tegen
een achtergrond van bezuinigingen
en veranderingen in de financiering.
Personeel is daarbij cruciaal en dus
de vraag hoe nu en in de toekomst
te zorgen voor voldoende, goede
medewerkers. De problematiek
rond de roosters kwam daarbij ook
aan bod. Kun je roosters maken die
tegelijkertijd tegemoet komt aan de
wensen van werknemers en de wens
van flexibiliteit vanuit de organisatie?

Het bezoek liet ook zeker de mooie
kanten van het werken in de gehandicaptenzorg zien. Verschillende
medewerkers vertellen dat het kiezen
voor het werken met mensen met
een verstandelijke beperking een
bewuste keuze is waar ze elke dag
weer plezier en voldoening uit halen.
Jaap Smit benadrukte dat werknemers in de gehandicaptenzorg alle
waardering verdienen voor hun werk.

Kunstwerk
Bijzonder was ook het bezoek aan
Kunstwereld, waar cliënten van
Zuidwester creatief bezig zijn. Van
het beschilderen van vogelhuisjes
tot prachtige schilderijen. Hier werd
het werk van de vele kunstenaars
bewonderd. In een gesprek met één
van hen; Juan Lampe, raakte Jaap
Smit onder de indruk van zijn werk en
hij besloot een werk van hem aan te
schaffen. “Het kunstwerk krijgt een
mooie plaats op mijn werkkamer. Zo
kan ik elke dag terugdenken aan dit
prettige werkbezoek aan Zuidwester.”

Mijn Bond

Reden om lid te worden

“Er is al jaren geen CAO voor tandartsassistenten. Ik kan dus niet op
een CAO terugvallen en daarom leek
het me wijs lid te worden van een
vakbond. Ik hoop echt dat er snel een
CAO komt, want dat weet je veel beter
waar je aan toe bent. ”

Foto: Bram Saeys

Verwachtingen van de bond

Lisanne Maas ( 37 )
uit Son

“Ik hoop op een
CAO voor tandartsassistenten”

Functie

“Ik ben tandartsassistente en werk
rondom de stoel. Ik help bij alle
behandelingen, haal patiënten uit de
wachtkamer en maak ze klaar voor
de behandeling. Ik doe nu veel meer
dan in het begin, het werk moet wel
een uitdaging blijven. In de behandelingen zelf is niet zoveel veranderd,
wel geleidelijk aan in de materialen
waarmee we werken. Die zijn nu
beter en werken sneller.”

“Ik hoop op een CAO!”

Leuk aan mijn werk

“Ik vind de omgang met mensen erg
leuk. En geen behandeling is hetzelfde, dat maakt het werk afwisselend.
Met sommige patiënten bouw je ook
echt een band op. In de elf jaar dat
ik dit werk nu doe leer je hoe je met
mensen om moet gaan. Mensen die
bang zijn voor de tandarts benader je
anders, die hebben je steun nodig. In
het begin komt er heel veel op je af,
maar door je ervaring en je mensenkennis gaat het steeds makkelijker.”

Buiten mijn werk

“Ik ben ook nagelstyliste, dat is mijn
grote hobby. Verder houd ik erg van
tuinieren en van wandelen met mijn
hond. Vooral heerlijk met mooi weer!”

Vitamine CNV werkt juni 2011
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Samenwerken

Blindelings

Van links naar rechts: Margreet Duinmayer (operatieassistent),
Dieuwertje Groot (operatieassistent), Dr. Steens (orthopedisch chirurg)
en Maartje Drost (operatieassistent).

vertrouwen
Foto: Kees van Haastregt
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”Tijdens een operatie komt het
aan op goed samenwerken. Dat is
essentieel”, zegt operatieassistent
Maartje Drost. Zij werkt bij het
Westfriesgasthuis in Hoorn.
“We werken in een team met
een anesthesioloog, een chirurg,
drie operatieassistenten en een
anesthesiemedewerker. Eén
operatieassistent assisteert de
chirurg, ‘hangt aan de haken’, zoals
we dat in vakjargon noemen, al is
het beslist meer dan aan de haken
hangen. Het is van groot belang

dat je als assisterende het operatieterrein zo goed mogelijk aan de
operateur presenteert. De andere
geeft de instrumenten aan en de
derde doet de ‘omloopwerkzaamheden’ en zorgt bijvoorbeeld voor
extra materiaal.”
“Als operatieassistent zijn we betrokken bij alle operaties die er in ons
ziekenhuis plaatsvinden. Van knie tot
buik, alles moeten we beheersen. ’s
Ochtends verdelen we per operatie de
taken. De ene keer instrumenteer of

assisteer je en de andere keer doe
je omloopwerkzaamheden. Zo blijft
het vak ook afwisselend. Tijdens
de operatie hebben we vooral veel
oogcontact. We zijn goed op elkaar
ingespeeld en dan is een knipoog
of een vragende blik voldoende.
Het werkt voor de chirurg ook het
prettigst als hij of zij niet alles hoeft
te vragen, maar dat je als operatieassistent weet wat je moet doen
en proactief bent. En je moet
blindelings op elkaar vertrouwen,
weten wat je aan elkaar hebt.”

Vitamine CNV werkt juni 2011
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aangepakt
Tekort doktersassistenten

Er moeten meer stageplaatsen
komen voor doktersassistenten.
Dat is nodig om een einde te
maken aan het groeiend tekort aan
doktersassistenten. Daarom is het
Campagneteam Doktersassistent in
het leven geroepen. CNV Publieke
Zaak is ook in dit campagneteam
vertegenwoordigd.

Het campagneteam heeft drie
‘producten’ bedacht die er voor
moeten zorgen dat er meer
stageplekken komen:

Er zijn méér doktersassistenten
nodig in de eerste lijn. Nu al ligt
de gemiddelde vacaturegraad voor
doktersassistenten bij huisartsenpraktijken met 5,2% ver boven het
gemiddelde voor Zorg & Welzijn
(1,5%). Door het tekort aan stageplaatsen hebben sommige opleidingen een leerlingenstop, omdat
zij geen stageplaatsen meer kunnen
garanderen. Uitbreiding van het
aantal stageplaatsen is dus een
eerste vereiste om het tekort aan
doktersassistenten aan te pakken.

• De Regiowijzer Arbeidsmarkt
Doktersassistenten. Deze Regiowijzer heeft een stappenplan om tot
goede inhoudelijke samenwerking te
komen op het gebied van stages, de
kwaliteit van de opleiding, loopbaanbeleid, examinering en administratieve
taken rond opleiden.

Zorg rij
v
t
s
ga

• De Stagewijzer Doktersassistent.
Dit is een handig hulpmiddel voor
stagebegeleiders bij de organisatie
van een stage.

• Het Beroepsbeeld: Een actuele,
toekomstgerichte beschrijving van
het beroep doktersassistent en
de loopbaanmogelijkheden voor
doktersassistenten.

Hoe hoog de werkdruk ook is, medewerkers in de zorg blijven goed voor
hun patiënten zorgen. Dit blijkt uit het Nationale Klantbelevingsonderzoek
2011. Cliënten in de zorg voelen zich meer dan gemiddeld goed bejegend en
gewaardeerd.
De zorgsector doet het volgens het onderzoek goed bij het verwelkomen van
nieuwe cliënten. Over alle sectoren voelt 28% zich niet of nauwelijks welkom.
In de zorg ligt dit percentage op 24%. Als mensen eenmaal cliënt zijn, neemt
de waardering toe. De zorg scoort op dit onderdeel het beste van de onderzochte zeven sectoren. 88% voelt zich gewaardeerd.
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Mijn vraag

1

2

Mag mijn werkgever mijn functie
eenzijdig wijzigen?
Onder bepaalde omstandigheden is
het een werkgever toegestaan om
eenzijdig een functie te wijzigen. Dit
kan bijvoorbeeld als deze mogelijkheid in uw arbeidsovereenkomst
staat. De werkgever moet dan wel
kunnen aantonen dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat een
functiewijziging noodzakelijk is.
Kan ik ontslag nemen terwijl ik
inmiddels een jaar ziek ben?
Het is onverstandig dit te doen in
uw ziekteperiode. Na een jaar ziekte
krijgt u dan uw ontslag terwijl u volgens de wet geacht wordt de eerste
twee jaar van uw ziekte te reïntegreren. Het UWV kan het u kwalijk
nemen als u dat niet doet en dat kan
consequenties voor uw eventuele
recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Daarnaast bent u
als u ziek bent niet beschikbaar voor
de arbeidsmarkt en daarom kunt u
geen recht op WW krijgen.

3

Welke zaken moeten er na een
overlijden worden geregeld?
Het is goed hierbij stil te staan en
zaken rond het overlijden goed te
regelen. Er is een zeer handzame

Graag

CNV-brochure samengesteld die
u kunt downloaden via
www.mijnvakbond.nl/overlijden

4

5

Kan ik een vast contract opeisen nu
ik langer dan drie jaar bij dezelfde
zorgwerkgever in dienst ben?
Wanneer u gedurende 36 maanden
aaneengesloten bij dezelfde werkgever
of diens rechtsopvolger heeft gewerkt,
dan kunt u een vast dienstverband opeisen op basis van de Wet Flexibiliteit
en Zekerheid. Er zijn uitzonderingen
mogelijk; raadpleeg daarvoor uw CAO.
Wat zijn de gevolgen nu ik als
verpleegkundige een ernstige fout
heb gemaakt?
Fouten kunnen u uw baan kosten. De
werkgever kan zich bij de kantonrechter beroepen op wijziging van
omstandigheden of een zogenaamde
dringende reden als u een ernstige
fout heeft gemaakt. De rechter wijst
een ontbindingsverzoek toe en stelt
vast of er voldoende aanleiding is om
aan de werknemer een vergoeding
toe te kennen. Het is verder mogelijk,
dat een klacht tegen u wordt ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege.
Als lid kunt u raad en advies krijgen
van CNV Publieke Zaak

beantwoorden wij uw

vraag!

Onze medewerkers zitten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Kijk voor de (e-mail)adressen en telefoonnummers van onze vestigingen
op pagina 39 (Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend).
Meer vragen: www.mijnvakbond.nl/veelgesteldevragen

Vitamine CNV werkt juni 2011

23

Achtergrond

Op de bres voor de SW!
Tekst: Sinja Douwes

CNV Publieke Zaak
heeft een bijzondere
groep leden, namelijk
mensen die in de Sociale
Werkvoorziening (SW)
werken. CNV Publieke
Zaak maakt zich sterk
voor deze leden door het
regelen van fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden,
maar ook in de lobby
richting politiek.
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Want er gaat voor deze mensen – als
het aan staatsecretaris Paul de Krom
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ligt – heel wat veranderen. En niet
alleen voor onze leden bij de SW,
maar ook voor jonggehandicapten
en mensen die zijn aangewezen op
de Bijstand. Op 21 april heeft Paul
de Krom een hoofdlijnennotitie aan
de Tweede Kamer gestuurd. Hierin
kondigt hij de plannen aan voor een
nieuwe Wet, te weten de Wet Werken
Naar Vermogen (WWNV). De WWNV
moet ingaan per 1 januari 2013. De
WWNV komt in plaats van de Wet
Werk en Bijstand (WWB) en de Wet
Investeren in Jongeren (WIJ). De Wet
Sociale Werkvoorziening (Wsw) en
de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
(Wajong) blijven in gewijzigde vorm

bestaan. De Krom voert hiermee het
regeerakkoord uit. Het Kabinet wil dat
mensen met een arbeidsbeperking
veel meer dan nu het geval is bij
een reguliere werkgever aan de slag
gaan. Ook wordt er door de invoering
van de nieuwe Wet flink bezuinigd
(ruim 1,8 miljard in 5 jaar).
In de plannen van de Krom zullen
er veel minder SW-plekken komen
en zal een SW-er worden beloond
naar ‘loonwaarde’. Dit betekent
dat een werkgever slechts dat deel
betaalt wat een werknemer ‘waard’
is en de overheid dit tot op zekere
hoogte aanvult. Daarnaast wordt
er ook nog eens flink bezuinigd op
de reïntegratiebudgetten, waardoor
er minder geld beschikbaar is voor
het aan het werk helpen van deze
doelgroepen.

Op 25 mei was er in Den Haag,
voorafgaand aan een kamerdebat
over de SW, een manifestatie.
CNV Publieke Zaak was erbij!

Ongeoorloofd
CNV Publieke Zaak vindt het ongeoorloofd dat mensen die het toch
al niet gemakkelijk hebben, moeten
opdraaien voor de kosten van de
crisis. Ten eerste vinden wij het niet
kunnen dat mensen die op honderd
procent van hun vermogen werken,
onder het minimumloon kunnen
uitkomen. We hebben toch niet voor
niets in Nederland een minimumniveau van inkomen uit werk vastgesteld? Ook is het onbegrijpelijk
dat er door het nieuwe Kabinet wordt
aangegeven dat er meer mensen aan
het werk moeten, terwijl we besparen
op de middelen om mensen aan het
werk te krijgen. Tot slot zijn we bevreesd dat er een grote groep mensen
zal ontstaan die geen recht heeft op
een plekje in de SW, maar ook niet
aan de slag komt bij een reguliere
werkgever. CNV Publieke Zaak is van
mening dat beschut werken nog altijd
beter is voor een mens, dan doelloos
thuiszitten. Beschut werken kan
bovendien altijd nog een springplank

zijn naar regulier werk. Door de SW
zo in omvang te beperken worden de
mogelijkheden sterk beperkt.

CAO’s
Naast de lobby richting politiek,
komen we ook in onze CAO-onderhandelingen op voor deze groep.
Naast de reeds gemelde CAO SW,
maken we ook in andere CAO’s afspraken ten behoeve van SW-ers.
Zo hebben we in de nieuwe CAO
Kinderopvang afgesproken dat
de sector zich zal richten op de
duurzame instroom van SW-ers en
jonggehandicapten in de sector. Er
zijn nog tal van voorbeelden waarin
we een dergelijke afspraak met de
werkgever in een sector hebben
gemaakt. Het blijft echter een zaak
van gezamenlijke inspanning van
werkgevers en werknemers om een
succes te maken van deze afspraken.
U kunt hieraan bijdragen door deze
mensen een eerlijke kans te geven in
uw organisatie en hen waar mogelijk
te ondersteunen.

Wat is de SW?
De SW staat voor Sociale
Werkvoorziening. In de
SW kunnen mensen met
hulp van de overheid aan
het werk worden geholpen,
omdat zij niet in staat zijn
zelfstandig het minimumloon
te verdienen. Dit kan in de
vorm van beschut werken in
de Sociale Werkvoorziening,
maar ook door begeleid
werken bij een reguliere
werkgever. CNV Publieke
Zaak onderhandelt voor
deze groep mensen over
hun arbeidsvoorwaarden.
Zodra iemand in staat is
om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan,
valt hij onder de CAO van
de betreffende werkgever.
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Kort sectornieuws

kinderopvang
Ethische puzzels in de

Tijdens een symposium op 15 juni
is het boek ‘Ethische puzzels in de
kinderopvang’ gepresenteerd. Het
boek gaat over morele dilemma’s in
de kinderopvang en is in opdracht
van CNV Publieke Zaak door
Gert-Jan Jansen geschreven.
De kinderopvang heeft de afgelopen
jaren vele veranderingen ondergaan.
In het boek maken werknemers
en leidinggevenden hun dagelijkse
dilemma’s kenbaar. Er wordt ingegaan op de behoefte aan kwaliteit en
zingeving binnen het werk. En op de
gevolgen die de vele ontwikkelingen
hebben gehad op deze kwaliteit en

zingeving. Vaak bleek het lastig en
confronterend de dilemma’s open
en bloot te leggen. Maar wel noodzakelijk. Want juist het bespreekbaar
maken van knelpunten maakt dat je
deze knelpunten aan kunt pakken.
Het eerste exemplaar van ‘Ethische
puzzels in de kinderopvang’ is op
15 juni aangeboden aan Louis
Tavecchio, voormalig hoogleraar
Kinderopvang aan de Universiteit
van Amsterdam.
Meer informatie, of het boekje bestellen? Kijk op www.mijnvakbond.nl/
kinderopvang

Onderzoek diploma
Helpende Zorg en Welzijn
Tavie Alferink, student Zorg, Ethiek en Beleid doet onderzoek naar de ervaringen van werknemers in
de zorg die vorig jaar het diploma Helpende Zorg en Welzijn (BOL niveau 2) gehaald hebben. Tijdens
het onderzoek staat de vraag ‘wat is je ervaring als beginnend beroepsbeoefenaar’ centraal.
Wil je meedoen aan het onderzoek? Stuur dan een mail naar Tavie Alferink: t.alferink@gmail.com

OVERHEID & MARKT
eind
sector
special
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Mijn goed recht

Blokkade tegen
reïntegratie
Philip wil na een burnout reïntegreren, maar zijn
werkgever blokkeert dit. De rechter moet er aan te
pas komen om dit ongedaan te maken.
“Het ging al een tijdje niet goed bij mij
op het werk. Ik begon vast te lopen in
mijn werk en dat leidde uiteindelijk
tot een burnout. Ik heb vier maanden
ziek thuis gezeten. In overleg met de
bedrijfsarts besloot ik het weer te
gaan proberen. Dit stuitte echter op
een veto van mijn werkgever: volgens
hem was er geen geschikte functie
voor mij beschikbaar.”
Dit artikel is gebaseerd op
een waargebeurd verhaal.
Namen en locaties zijn echter
gefingeerd. Aan deze publicatie
kunnen geen rechten worden
ontleend. Als u hulp nodig heeft,
kunt u contact opnemen met de
medewerkers op onze vestigingen (zie voor adresgegevens en telefoonnummers pagina 39).

Oordeel UWV
“De werkgever zocht zogenaamd wel
een functie voor mij in de organisatie,
maar ik werd bij elke interne vacature
afgewezen. Uiteindelijk heb ik een
deskundigheids oordeel gevraagd
aan UWV of mijn werkgever wel hard
genoeg voor mij zocht. UWV kwam tot
het oordeel dat dit niet het geval was.
Volgens het UWV waren er passende
functies voor mij binnen de organisa-

tie. Ik was natuurlijk erg blij met dit
oordeel en hoopte dat mijn werkgever
mij nu wel een geschikte functie zou
aanbieden.”

Rechtszaak
“Dat gebeurde niet en zodoende ging
de jurist van het regiokantoor van
CNV Publieke Zaak naar de rechter.
Er kwam een kort geding. Het werd
wel duidelijk dat de rechter de werkgever een dwangsom zou opleggen.
Deze kan aardig oplopen en daardoor
koos de werkgever eieren voor zijn
geld. Hij bood mij alsnog een functie
aan waardoor ik gelukkig aan de slag
kon. Ik wilde niets anders! Inmiddels
doe ik nu al een half jaar met plezier
mijn werk. Het is een vervelende
periode geweest, maar ik ben wel
tevreden dat ik uiteindelijk toch weer
aan de slag ben gekomen.”
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Leden over...

...HUN
LUNCH

Foto: Peter van Rietschoten

Willie Velinga
uit Huizen
“Ik ben verpleegkundige in de thuiszorg. In het
verleden gebeurde het wel dat ik tijdens weekenddiensten de hele dag (9 uur en soms langer)
continue cliëntgericht bezig was. Dus zonder enig
pauzemoment omdat ik voor extra spoedzorg werd
ingeschakeld. De boterhammen werden rijdend van
het ene adres naar het andere naar binnen gewerkt.
Na een aantal gesprekken hierover met de teammanager, personeelsfunctionaris en natuurlijk
met mijn collega’s heb ik op de weekenddagen niet
meer de hele dag de telefoon. Ons rooster is nu
zo opgesteld dat er in de ochtenden een tweede
verpleegkundige werkt die de bereikbaarheidstelefoon bij zich heeft totdat ik met mijn ochtendroute klaar ben én (als belangrijkste pluspunt)
mijn pauze van gemiddeld 30 minuten heb gehad.
Dus als u vraagt hoe gebruik ik de lunch op het
werk: Liefst even buiten met een puzzelboekje,
in de auto met mooie muziek aan en de stoel wat
achterover of ik loop even het verpleeghuis in en
neem daar een kopje soep in het restaurant. Hoewel
dit laatste meestal toch ook ‘niet cliëntvrij’ is, want
daar eten ook de bewoners die ik soms als bekende
tegenkom omdat ik ze in hun thuissituatie verzorgd
heb. Maar het is nu in de regel wel echt lunchpauze
en daar ben ik blij om.”
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John Rozenhout
uit Maastricht

Regina Catsburg
uit Rotterdam

“We hebben een flexibele lunchtijd tussen 12.00 uur
en 14.00 uur. Ik lunch meestal met collega’s van de afdeling
Concernzaken van de gemeente Maastricht. Wij werken in
een flexibel werkplekkenconcept en iedere etage beschikt
over een eigen keuken met lunchtafel. Er is overigens ook
een centrale kantine. Er mag in ieder geval niet achter het
bureau worden geluncht. Ik neem altijd vier boterhammen
mee, met vlees en ander beleg. Van melk en karnemelk
houd ik niet en fruit eet ik ‘s avonds. Wel drink ik op het werk
voldoende water en koffie. Tijdens de lunch scan ik even de
krantenkoppen en maak een praatje met collega’s. De ene
keer gaat dat over zaken die ons in de gemeente Maastricht
bezig houden, de andere keer gaat dat over voetbal. Een paar
collega’s zijn namelijk fanatieke MVV-supporters. Helaas is
MVV dit jaar niet gepromoveerd.

“Ik gebruik de lunch samen met vijf of zes collega’s
van Buurtzorg Rotterdam Vreewijk in het kantoor van
de bewonersorganisatie Vreewijk; we hebben hier
twee kamertjes tot onze beschikking. Eigenlijk is
het de sfeer die je ook in een dorp aantreft.
Veel activiteiten in de wijk vinden hier plaats.

Zeker bij mooi weer neem ik me vaak voor om even te
wandelen in de binnenstad van Maastricht of langs de
boorden van de Maas, maar dat schiet er vaak bij in.
Meestal ga ik weer snel aan het werk; bijvoorbeeld omdat
er vragen van College of Directie beantwoord moeten
worden. Zo moest ik onlangs in verband met de jaarrekening
opeens allerlei zaken uitzoeken over de samenstelling van
het personeelsbestand van de gemeente. Dit zijn doorgaans
vragen die snel beantwoord moeten worden. Wij noemen
dat de ‘winkelbel’: vragen die niet gepland bij ons
binnenkomen.”

We komen dan na de ochtendroute een hapje eten
en we maken van de gelegenheid gebruik om
ervaringen van de ochtenddienst te delen. Ook
bespreken we zaken rondom de overdracht. We
zorgen met z’n allen voor de lunch. Dat gaat eigenlijk
vanzelf. Er is altijd voldoende brood, boter en beleg
in voorraad. Niet alles wordt gepland. Soms neemt
iemand een visje mee of een broodje van de Turkse
bakker. Dat kan allemaal. Uiteraard kletsen we ook
over privé-aangelegenheden. We nemen er goed de
tijd voor. Op deze manier lunchen kan lang niet in elke
thuiszorgorganisatie.
Als zelfsturend team hebben we echter veel vrijheid.
We hebben ook geen dure managers of een riant
kantoor en daardoor kunnen we dit doen. Door
de tijd te nemen voor de lunch, investeer je in
collegialiteit en hierdoor in kwaliteit van zorg.
Het is daarom niet vreemd dat de medewerkerstevredenheid heel groot is.”

Vitamine CNV werkt juni 2011

29

Kort

Klaar voor de

toekomst
Vanaf woensdag 1 juni werkt vakbond CNV Publieke Zaak
vanuit drie vestigingen; Apeldoorn, Eindhoven en Den Haag.
De organisatie is vernieuwd en klaar voor de toekomst!

30

De collectieve belangenbehartiging is
over de drie vestigingen verdeeld. Het
cluster Overheid is gevestigd in Den
Haag, het cluster Zorg in Eindhoven
en het cluster Markt/Welzijn is
gevestigd in Apeldoorn. De individuele
belangenbehartiging is ook over de
vestigingen verdeeld, maar dan regionaal. Vanuit de vestigingen Apeldoorn
worden de leden uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en NoordGelderland bijgestaan. Leden die
wonen in Noord-Holland, Flevoland,
Zuid-Holland of Zeeland, kunnen
terecht bij de vestiging Den Haag. De
vestiging Eindhoven verzorgt de individuele belangenbehartiging voor de
leden die in Zuid-Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg wonen.

ondersteunende diensten gevestigd.
Vanaf 1 juni zijn de eerdere regiokantoren van CNV Publieke Zaak
in Hilversum, Assen en Rotterdam
gesloten. Door de nieuwe organisatie
is een aantal collega’s boventallig
geraakt. Zij worden van werk naar
werk begeleid.

In de vestiging Den Haag zijn ook het
Bestuur van CNV Publieke Zaak en de

Kijk op de pagina’s 38 en 39 voor de
contactgegevens van de vestigingen.

Vitamine CNV werkt juni 2011

Klaar voor de toekomst
Met de nieuwe organisatie is CNV
Publieke Zaak klaar voor de toekomst.
Financieel gezond en met een slagvaardig werkapparaat. “We zetten
ons met kracht en veel enthousiasme
in voor de collectieve en individuele
belangen van onze 80.000 leden”,
zegt CNV Publieke Zaak Voorzitter
Eric de Macker.

Opkomen voor collectieve
belangen, actie als het niet
anders kan.

Toch pensioenakkoord!
Vakcentrales (CNV), werkgeversorganisaties en kabinet hebben
uiteindelijk toch een akkoord
bereikt over de toekomst van onze
pensioenen. Vorig jaar werd er
al een akkoord bereikt, maar de
uitwerking van dit akkoord bleek
een moeizaam proces. De onderhandelingen hebben ook een tijd
stil gelegen voor intern beraad.
Maar er ligt nu toch een akkoord
over een hogere pensioenleeftijd,
de hoogte van de AOW-uitkering en
(on)zekerheden over het aanvullend
pensioen. Deze maatregelen moeten
gevolgen van de vergrijzing en
schommelingen op financiële
markten beter opvangen.
Uitgebreide informatie over het
akkoord en hoe u als lid hierbij
betrokken wordt, kunt u op onze
themapagina over pensioenen
lezen: www.mijnvakbond.nl/
pensioenakkoord

CNV-Campagne

Met het
CNV sta
je in je
recht

Belangrijk om te weten:
• De premie valt volledig binnen uw contributie. Gepensioneerden betalen een lagere
contributie, maar profiteren nog steeds van
het totale rechtshulp pakket!

Leden van CNV Publieke Zaak kunnen rekenen op rechtshulp bij problemen. We kunnen op deze pagina niet alles
behandelen wat wel of niet onder de dekking valt, maar de
belangrijkste onderwerpen staan hieronder vermeld.

Werk & Inkomen: Arbeidskwesties
zoals informatie en advies over CAOzaken, arbeidsconflicten, reorganisaties, uitkeringen en pensioenen.

Arbeidsongevallen & Beroepsziekten: Arbeidsongeval of beroepsziekte die u tijdens het uitvoeren van
uw werkzaamheden hebt opgelopen.

Verkeerszaken: Schuldvraag bij letsel als gevolg van een ongeval. Denk
hierbij bijv. aan aanrijdingen waarbij
u een been breekt.

Wonen: Problemen met uw woning
(huur of koop). Bijv. de aankoop van
een woonhuis of een bouwvergun-

ning (geldt alleen voor het huis dat
u zelf bewoont of gaat bewonen).
Ook problemen als huurder zoals
conflicten rond de bepaling van de
huurprijs en achterstallig onderhoud.

Fiscale kwesties: Vraagstukken
over zorgtoeslag, belastingzaken
(alleen loon- en inkomstenbelasting) en huursubsidie.
Consumentenrecht: Conflicten
of discussies met een leverancier
of fabrikant over o.a. een aankoop,
algemene voorwaarden, internetaankoop en/of reparaties van
producten.

• Neem bij een probleem zo snel mogelijk
contact met ons op. Onze juristen bepalen
of een zaak kans van slagen heeft. Het
CNV mag een zaak ook weigeren in ontvangst te nemen!
• Het CNV hanteert een franchise van €150,-,
wat betekent dat u een minimaal belang
van €150,- moet hebben om gebruik te
kunnen maken van onze rechtshulp. Dit
om onze rechtshulp voor alle leden betaalbaar te houden!
• De volgende juridische problemen vallen
o.a. NIET onder de dekking: Als u verdacht
wordt van een strafbaar feit (slachtoffers
van een strafbaar feit helpen we wel!),
ontvangers van een boete, personen- en
familierecht (o.a. scheidingen, omgangsregelingen en voogdij), faillissement,
vermogensbeheer, schuldvernieuwing
en –sanering en problemen die niet vallen
onder het Nederlands recht.
Bij een probleem belt u direct met
030 – 751 1048 of mailt u naar cnvinfo@cnv.nl
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Achtergrond

LEDENSERVICE
VIA CNV INFO
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Een medewerker van CNV Info
luistert aandachtig naar een
vraag van een lid.

Leden van CNV Publieke Zaak kunnen voor vragen
over lidmaatschap, werk en inkomen terecht bij CNV
Info. Teamleider Mirjam Florusse geeft uitleg.

CNV Info is gevestigd in het pand
van CNV Vakcentrale op loopafstand
van NS-station Utrecht Overvecht.
Circa 50 medewerkers beantwoorden
hier dagelijks vragen van leden van
verschillende CNV-bonden. Sinds
enkele maanden beantwoorden de
medewerkers ook vragen van leden
van CNV Publieke Zaak. CNV Info
is ontstaan op 1 oktober 2003 toen
enkele CNV-bonden besloten de
handen in elkaar te slaan. Door
de eerstelijnsopvang voor leden
te concentreren op één plek werd
het mogelijk de dienstverlening te
verbeteren. Bovendien werden
hiermee kosten bespaard.

600 CAO’s

CNV Info beantwoordt vragen
over maar liefst 600 CAO’s. Per jaar
komen er 160.000 telefoontjes binnen.
Teamleider Mirjam Florusse: “We
merken wel dat de vragen uit de
publieke sector anders zijn dan uit
de andere sectoren. Leden van CNV
Publieke Zaak stellen veel vragen
over roosters, werktijden en ziekte.”
De medewerkers zijn getraind om
op een goede manier leden te woord
staan. Uitgangspunt is de leden zo
snel mogelijk van informatie te zien,
maar er is geen maximum aan de
duur van een gesprek. Het gaat er
volgens Mirjam “vooral om wat en
hoe je het zegt”. Sinds kort zijn er
ook twee oud-medewerkers van CNV
Publieke Zaak bij CNV Info in dienst
getreden die gespecialiseerd zijn

in de ambtenarenwetgeving die
nogal afwijkt van de reguliere
wetgeving.

Onzekere tijden

Volgens Mirjam voorziet de service
van CNV Info zeker in een behoefte.
Naast de vele tienduizenden telefoontjes, kwamen er alleen al in
de eerste vier maanden van het
jaar 6000 e-mails binnen. “Het zijn
onzekere tijden en leden hebben
grote behoefte aan gerichte informatie.
Zo krijgen ze ook het gevoel dat de
bond achter ze staat.” CNV Info gaat
niet in onderhandeling met de werkgever om bijvoorbeeld te proberen
een oplossing te vinden voor het
probleem tussen werkgever en werknemer. Als er contact moet worden
opgenomen met de werkgever, komt
het behandelteam van CNV Publieke
Zaak in beeld. Via een van de drie
vestigingen (Apeldoorn, Den Haag
en Eindhoven) wordt geprobeerd de
vraag van het lid met de werkgever
op te lossen. Eventueel wordt een
rechtszaak aangespannen.

Afwisselend

De medewerkers van CNV Info draaien
verschillende roosters. Daarom zit
een medewerker niet de hele dag
achter de telefoon, maar behandelt
soms e-mails of doet reserach. “Het
is een pittige functie, maar het is
ook dankbaar werk als je een vraag
of probleem kunt oplossen”, aldus
Mirjam Florusse.

Het
gaat
vooral
om wat
en hoe
je het
zegt
Dienstverlening
CNV Info beantwoordt
vragen van onze leden
over het lidmaatschap,
werk en inkomen.
Dit kan per telefoon
(030 – 7511048 van
08.00-18.00 uur) of per
mail: cnvinfo@cnv.nl
Voor alle andere vragen
kunnen onze leden terecht
op de drie vestigingen
van CNV Publieke Zaak
(zie voor contactgegevens
pagina 38 en 39).
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VAN vrije tijd
Uit de enquête naar ‘vrije tijd’ blijkt dat 95 % van
onze leden vrije tijd en vakantie heel belangrijk vindt.
De ontspanning en de tijd voor gezin en sociale
contacten zijn goed voor de geest. Een veel gemaakte
opmerking: ‘We werken om te leven en leven niet om
te werken’. Afstand nemen van het werk en alles
even los kunnen laten is noodzakelijk om beter te
presteren. Na vrije dagen is men uitgerust en
heeft men weer zin om aan de slag te gaan.
Tot welke groep behoort u?
Werk en vrije tijd kunnen wel een
glijdende schaal worden, waarbij het
zwaartepunt vaak aan de kant van
de werkgever ligt. Voor sommigen
echter is werk juist vrije tijd. Zo zien
mensen met jonge kinderen het gezin
vaak als baan en voor hen betekent
werken juist even met andere zaken
bezig zijn. En een enkeling zegt zelfs
helemaal niet blij te zijn met vakan-
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tie, omdat juist werk het centrale
punt vormt in het leven en structuur
biedt. Kortom: alle mensen reageren
anders. Tot welke groep behoort u en
wat zijn uw valkuilen?
De principiële werknemer
50% vindt dat vrije tijd ook echt
vrije tijd is. Op vrije dagen gestoord
worden is vaak onacceptabel. Men
kan jaloers worden op collega’s die

werk en privé beter kunnen scheiden dan zijzelf.
De flexibele werknemer
25% vindt het geen probleem om
de grens tussen werk en vrije tijd te
laten vervagen. Mail checken tijdens
de vakantie moet toch best kunnen?
Maar kunt u uw batterij wel echt
opladen?
De afschuivende werknemer
25% legt de verantwoordelijkheid
bij de leidinggevende en vindt dat
hij/zij hoort te zorgen dat we
voldoende tijd en ruimte krijgen
om te ontspannen. Waar ligt uw
eigen verantwoordelijkheid?

Verschil tussen vrije tijd en
vakantie
Veel mensen maken een onderscheid tussen vrije tijd en vakantie.
‘Vrije tijd is voor mij ook onverwacht
een middag vrij nemen en ‘s avonds
nog wat voor het werk doen’. De

“‘Workaholics
kosten de
samenleving op
den duur alleen
maar geld’”

TIPS
1

Ongemerkt doet u regelmatig teveel, waardoor
u uit
balans raakt, oververmoeid of zelfs ziek word
t. Het
helpt om uzelf regelmatig af te vragen of doorw
erken
altijd leidt tot een beter resultaat.

2

Aandacht voor dierbaren, voor hobby’s of het
maken
van een flinke wandeling in de natuur ‘laden
op’.
Bewaak goed uw eigen grenzen. Vraag uw leidin
ggevende er mede op te letten dat u zichzelf
niet
voorbij holt.

3
werkgever moet mensen helpen
vitaal te blijven, door de balans
tussen belasting en ontspanning
mede in de gaten te houden. Dat is
ook in het voordeel van de organisatie. Vakantie is om te genieten
en te ontspannen, om met andere
zaken bezig te zijn. Je komt daardoor vanzelf op goede ideeën voor
je werk, juist door die afstand. Het
geeft je kans je op te laden en met
vernieuwd enthousiasme en meer
creativiteit terug te komen.
Meer informatie over dit onderwerp
op www.mijnvakbond.nl/mijnvrijetijd
Meer informatie over Marianne
Waling-Huijsen vindt u op
www.metwaardenhelen.nl

4

Vrije tijd is soms zo druk bezet dat men op het
werk
komt om bij te komen. Sommige mensen geven
aan
zoveel sociale verplichtingen te hebben, dat ze
op
vrije dagen nog te weinig aan zichzelf toe kome
n.
Vraag uzelf af wat ú nodig hebt om het werkende
bestaan vol te houden en te blijven waarderen
.
Plan regelmatig ‘tijd voor u zelf’ in.

Sociale verplichtingen kunnen ook stimuleren
d zijn.
Werkgevers, die mensen de gelegenheid geven
om
vrijwilligerswerk te doen, zeggen dat er een
zichtbaar positievere en creatievere sfeer is ontst
aan
in het bedrijf.
Onze maatschappij maakt dat we
steeds weer keuzes moeten maken
wat we wel doen en wat niet. Dit
geldt zowel voor het werk als in
onze vrije tijd. Dit op zichzelf
kan al zo belastend zijn, dat
we alleen maar ‘doorhollen’.
Doorbreek dit patroon eens!

De waarde van vrije tijd en vakantie komt in een ander daglicht te staan als men
een burn-out heeft meegemaakt. Daarna is men veel alerter op het nemen van
vrije tijd om in balans te blijven. Meer informatie over burn-out op www.burnout.nl.

Marianne Waling-Huissen.
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Verenigingsnieuws

Ernst en ontspanning
bij Senioren Zeeland
In de commissie informatievoorziening is besloten
om onder meer aandacht te besteden aan de ledenvergaderingen van de senioren in de regio’s.
Daarom reed Ab van Amerongen, lid
van deze commissie, op een zonnige
dag naar Zeeland om in het wijkgebouw “De Spinne” in Goes de
voorjaarsledenvergadering van
Zeeland bij te wonen.
Bijna 70 leden waren uit de hele provincie gekomen om de bijeenkomst
bij te wonen. Na de huishoudelijke
agendapunten ging landelijk voorzitter Jaap Dijkema in op de historie
en de ontwikkelingen van het huidige
pensioenstelsel. Hij ging ook in op
de actuele situatie rond de discussie
binnen de FNV. Het CNV-standpunt
hierbij werd nader toegelicht, waarbij
ook de verschillen in opvattingen
tussen de sociaal-democratische
en de christelijk-sociale denkwijzen
behandeld werden. Een boeiende
materie die hij uitstekend beheerst

en enthousiast over wist te brengen.
Daarna was er met een aperitief en
aansluitend een broodmaaltijd
voldoende gelegenheid tot informeel
contact waar goed gebruik van
gemaakt werd. De onderlinge ontmoeting is dan ook een belangrijk
onderdeel van deze bijeenkomsten.
Na de middagpauze kreeg Chiel
Jacobusse van het Zeeuwse Landschap
de gelegenheid om in te gaan op de
mooie natuur van het Zeeuwse land
aan de hand van fraaie kleurenfoto’s.
Hierbij werd weer duidelijk dat door
het waterrijke gebied, zowel van zoet
als van zout water, een unieke fauna
en flora in de provincie ontstaan
is waar we zuinig op moeten zijn.
Na het behandelen van de laatste
bestuursaangelegenheden werd deze
geslaagde dag door de voorzitter
afgesloten.

Nieuws LGB
Senioren
Ook in het najaar van 2011 komt
het CNV weer naar de senioren van
de CNV–bonden toe. De werkgroep
ODP (Onder Dezelfde Paraplu) van
de CNV Adviesraad Senioren heeft
daarvoor in het najaar 2011 op
16 plaatsen locaties besproken. Het
zijn allemaal middagbijeenkomsten
die duren van 13.45 tot 16.00 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomsten
kan nog niet, maar u kunt de data
alvast in uw agenda zetten.
Oktober
12 Kapelle Biezelinge
13 Zuidlaren 18 Ruurlo
19 Alkmaar 20 Katwijk aan Zee
25 Twello
27 Geleen
November
1 Wierden 3 Joure
8 Utrecht
9 Hoogeveen
10 Nieuwerkerk ad Ijssel
15 Helmond 17 Elst
22 Tilburg
23 Doornspijk
Laatste seniorennieuws staat altijd
op www.mijnvakbond.nl/senioren

Jaarboeken Zorg en Overheid digitaal
Ook dit jaar zijn de jaarboeken voor werknemers in de zorg en overheid verschenen. In de jaarboeken staat relevante
informatie over deze twee sectoren. De Stichting Publicatie Jaarboeken verzorgt deze jaarboeken. Voor het eerst zijn er
ook twee websites verschenen over de jaarboeken waar u snel informatie kunt vinden: www.werknemersindezorg.nl en
www.werknemersbijdeoverheid.nl.

36

Vitamine CNV werkt juni 2011

Puzzel

Los de puzzel op, stuur de uitkomst naar de
redactie en maak kans op een Irisbon van vijftig euro.
Deze keer een doorloper. U kunt de goede letters invullen in het blok onder de puzzel en
op die manier ontstaat er een oplossing die past bij deze tijd van het jaar. Mail de oplossing voor
1 september 2011 naar: redactie@mijnvakbond.nl of stuur u een kaartje naar MijnVakbond.NL,
Postbus 84500, 2508 AM Den Haag. Veel puzzelplezier!

Horizontaal:
A. Onconventieel persoon, berg B. Prima, voldoende
gekookt, verf, EU-teken C. Europese hoofdstad, horecagelegenheid, de oudere (afk.) D. Dressing, soort
aandelenmarkt E. Meisjesnaam, plezier, vacature
afkorting (afk.), bolgewas F. Getijde, vruchtendrank,
Scandinavische munt, mythologische figuur G. Merk
cognac H. Waterstof (afk.), verzoek, rangtelwoord
I. Zoogdier, windrichting (afk.), aanlegplaats, maan
J. Bruto (afk.), plaats in Brazilië, boerengrasland
K. Inhoudsmaat (afk.), slagersproduct, automerk
(afk.), vogel, verkeersteken (afk.) L. Internationale
instelling (afk.), lentemaat (afk.), jasje, keurmerk,
persoonlijk voornaamwoord M. Soort sherry, are
(afk.), metaal (symbool).
Verticaal:
a. Kwaad, muzieknoot, Franse wijn b. Ziekenhuisruimte (afk.), Balkandrankje, familielid c. Tot mijn
spijt, vaas, moe van geest, stikstof (afk.) d. Het ik,
boom, stroomsterkte (afk.), rustig, Romeins getal
e. Familielid, Indonesische munt (afk.), vlaggetje
f. Dierengeluid, onderwijsinstelling (afk.), Spanje
(afk.), zintuig, diepte (afk.), openbaar vervoersmiddel
g. Delfstof, chemisch reinigingsmiddel, water in
Friesland, zeedier h. Lidwoord (afk.), maag van een
herkauwer, tafelgerei, meisjesnaam, streep i. Vis,
eerste vrouw, Europees land (afk.), ruig, water bij
Amsterdam, vogel j. Maanstand (afk.), wijn, jaar (afk.),
windrichting (afk.) k. Drank, plaats op Taiwan.
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41
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© www.ruiterpuzzel.nl
Onder de vele inzendingen van de puzzel in ons blad van maart 2011 (sudoku met als oplossing 28126) hebben we de
volgende prijswinnaars getrokken: dhr. G. van der Deure, Hilversum (vijftig euro), dhr. H.M.E. Stegers, Merkelbeek
(veertig euro) en mw. A.J. van der Bogt, Rotterdam (dertig euro)
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Exclu

sief e

gratisn

Als lid profiteert u en heeft u het goed geregeld!

voor l
e

den!

Met uw Vitamine CNV Pakket
heeft u meer zekerheid in handen!
Een van de voordelen van
uw lidmaatschap van CNV
Publieke Zaak is dat u
gebruik kunt maken van
ons exclusieve Vitamine
CNV Pakket!

Vitamines zijn onmisbare voedingsstoffen.
Ze spelen een rol bij de groei, het herstel
en het goed functioneren van het lichaam.
Daarnaast zijn ze belangrijk voor het in
stand houden van een goede gezondheid.
Vitamine CNV biedt u extra preventie
en zekerheid. Met Vitamine CNV staat
u sterk(er) in uw werk. De CNV-mede
werkers staan kosteloos voor u klaar om
u te adviseren en tips te geven.

Vitamine CNV
Preventie
KENNIS EN ONTMOETING
BINNEN UW VAKGEBIED:

Vitamine CNV
Bescherming
UW RECHTSHULP PAKKET
BESTAAT UIT ZES MODULES:

Hoe blijft u verzekerd
van hulp en advies via uw
Vitamine CNV Pakket?
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Om volledig te kunnen profiteren van uw
Vitamine CNV pakket dient u die contributie
te betalen die overeenkomt met uw persoonlijke situatie. Geef daarom altijd z.s.m.
wijzigingen in uw werk (werkgever, functie,
uren, salaris) en/of woonsituatie door via:

Met Vitamine CNV preventie verbetert
u uw kennis, competenties én professionaliteit. Vitamine CNV helpt ook bij
het voorkomen van problemen. Juist in
die situaties die u niet alleen kunt of wilt
oplossen. Soms gewoon omdat u geen
zin heeft in al die rompslomp en
discussie. Dan vertrouwt u op onze
extra Vitamine CNV bescherming.
Ook in privé-situaties!

Beroepsinhoudelijk advies
Vraagbaak en vertrouwenspersonen
Arbeidscoach
Vitaliteit
Workshops en cursussen
CNV-netwerk

Werk & Inkomen
Beroepsziekten & Arbeidsongevallen
Consumentenrecht
Wonen
Financieel Advies
Verkeer- & Letselschade

Telefoon
Fax
E-mail
Postadres

070 - 41 60 600
070 - 41 60 690
ledenadmin@cnvpubliekezaak.nl
Postbus 84500
2508 AM Den Haag

Lid zijn
hoeft
echt niet
duur te zijn!
Verdien uw
contributie
terug!
U kunt jaarlijks e 33,- tot max. e 90,- van uw
contributie terugkrijgen als u uw contributie
opgeeft bij uw werkgever. Uw voordeel wordt
bepaald door het belastingtarief waarin u valt
en uw persoonlijke situatie. Ga naar onze
website voor meer informatie!

Wist u dat uw vakbondscontributie fiscaal aftrekbaar is via uw
werkgever en u ook nog eens profiteert van collectieve kortingen,
exclusieve aanbiedingen, handige tips, gratis advies en unieke
rechtsbijstand? Kijk regelmatig op MijnVakbond.NL en profiteer!

Voor iedereen die (gedeeltelijk) salaris
verdient, geldt de volgende tabel: *

Indien u geen salaris ontvangt,
geldt een speciaal tarief

Uw brutosalaris

Uw contributie **

€ 712,- of minder
€ 1424,- of minder
Meer dan € 1424,-

€ 8,30
€ 12,00
€ 15,50 ***

Voltijdstudenten aan een € 4,10 ****
MBO/HBO-opleiding 		
(Vroeg)gepensioneerden € 8,30 ******
+ uitkeringsgerechtigden
(WW, WAO)

*	De contributie dient maandelijks vooruit te worden betaald. U kunt het lidmaatschap altijd beëindigen, maar dit kan
uitsluitend schriftelijk. Wel geldt er dan een opzegtermijn van twee maanden.
**
Als u fulltime werkt, valt u automatisch in de hoogste contributiecategorie.
*** Leden van 22 jaar of jonger betalen maximaal € 12,00 in plaats van € 15,50. Vanaf 23 jaar geldt de normale regeling.
**** Deeltijd studenten verdienen salaris en vallen dus onder de normale contributieregeling.
***** Indien u gedeeltelijk werkt naast uw uitkering of pensioen, geldt de normale contributieregeling en bepaalt het totaalbedrag
(uitkering + salaris) uw contributiecategorie.

Contactgegevens

Colofon
MijnVakbond.NL is een uitgave van
CNV Publieke Zaak en verschijnt 4x per jaar.
Het volgende nummer verschijnt op 15 oktober 2011.

Vragen over lidmaatschap,
werk en inkomen CNV Info:
030-7511048 (van 8.00 uur tot 18.00 uur)
of per mail cnvinfo@cnv.nl.

Redactieadres

MijnVakbond.NL
Postbus 84500, 2508 AM Den Haag
Telefoon: 070 – 41 60 600
E-mail: redactie@mijnvakbond.NL
Redactie

Tiny Romkema en Jan Spijk (eindredactie),
Jelle Postma, Daniëlle van der Eerden
Webbeheerder

Marja Greve

redactie-assistent

Marian Linckens
advertenties

Voor alle andere vragen (bijvoorbeeld op collectief vlak,
inclusief medezeggenschap) kunt u de regiokantoren
(zie hieronder) bellen.

Jan Spijk,
E-mail: j.spijk@cnvpubliekezaak.nl
vormgeving

De Vormgevers, Harmelen
Druk

Media Point B.V., Heerhugowaard

1. V
 estiging Apeldoorn
T 055 – 5 264 200 • F 055 – 5 264 210 • E apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl
Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn • Postbus 193, 7300 AD Apeldoorn
2. V
 estiging Eindhoven
T 040 – 2 171 500 • F 040 – 2 171 510 • E eindhoven@cnvpubliekezaak.nl
Fazantlaan 3, 5613 CA Eindhoven • Postbus 6190, 5600 HD Eindhoven
3. V
 estiging Den Haag
T 070 - 4 160 600 • F 070 - 4 160 690 • E denhaag@cnvpubliekezaak.nl
Carnegielaan 1, 2517 KH Den Haag • Postbus 84500, 2508 AM Den Haag

prijs

MijnVakbond.NL wordt gratis toegestuurd naar alle
leden van CNV Publieke Zaak. Niet-leden betalen
e 17,50 per jaar. Een los exemplaar kost e 4,95.
CD

Leden met een leeshandicap kunnen een selectie van
de artikelen uit MijnVakbond.NL op CD ontvangen.
Bel met de ledenaministratie via 070 – 41 60 684.
ISSN

18373-9199
Overname van artikelen is alleen toegestaan met
bronvermelding en toestemming van de uitgever.
MijnVakbond.NL juni 2011

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Wij doen natuurlijk onze uiterste best om u de beste kwaliteit te bieden. Mocht u desondanks niet tevreden
zijn over onze dienstverlening, dan kunt u met uw klachten terecht op onze klachtenlijn: 070 – 4160 627.

Bent u 65 jaar of ouder?

U kunt dan bij CNV-65+ terecht met vragen op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur belt u naar 030 – 75 11 002 of stuurt u een mail naar cnv65plus@cnv.nl.
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