
  
Verslag landelijke Themadag Anders Aktieven van CNV PZ te Baarn op 11 maart 2011: 
  
Aanwezig zijn een 36-tal leden,  

• Voorzitter John Bekema, landelijk bestuurder Hans Strootman, mede gespreksleider Flip 
Homburg, Els Roetering van het CNV en de inleiders. 
  
Het programma kenmerkt zich door vijf inleiders die ieder een belangrijk onderwerp belichten 
waarmee Anders Aktieven te maken kunnen krijgen. Tussendoor en in de afsluitende 
paneldiscussie kunnen vragen worden gesteld, waar ruimschoots gebruik van wordt gemaakt. Op 
onze eigen websit zijn de presentaties terug te vinden. Hierna zullen enkele hoofdlijnen uit de 
presentaties worden belicht. 
  
De voorzitter opent de bijeenkomst met het voorlezen van de tekst:  “Loslaten” uit de bundel 
“Even uw aandacht”, dan volgt: 
  
Presentatie 1 over re-integratie door Riemer Kemper van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 
Riemer maakt een analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden op de 
re/integratiemarkt die ca. 500.000 klanten omvat. 
Van degenen die  een traject volgen, vindt 55,1 % binnen twee jaar een nieuwe baan. Vanwege ook 
hier bezuinigingen zal een selectieve inzet van de beschikbare (financiële) middelen moeten 
plaatsvinden.  
Voor re-integratie worden de klanten gescreend in drie categorieën: De zelfredzame, ze hebben 
geen bemiddeling nodig hebben, de kwetsbare middengroep die intensieve begeleiding moet 
krijgen om weer uit te kunnen stromen naar de arbeidsmarkt en de groep voor wie werk niet 
haalbaar is of lijkt te zijn. Niet te ontkennen valt dat er bij de "afvallers"  sprake is van 
leeftijdsdiscriminatie, ouderen hebben (veel) minder kans op een traject. Op de vraag wat hierin 
de inbreng van de vakbond kan zijn, antwoordt Hans Strootman dat het CNV zitting kan nemen in 
het adviesorgaan van het RWI en dat in CAO´s afspraken moeten worden gemaakt over het in 
dienst nemen van ouderen. 
  
Presentatie 2 gaat over de persoonlijke effecten van re-integreren door Eva van Geel van training 
en adviesbureau SBI.  
Eva geeft uitleg over de indeling van de sociale zekerheid in sociale voorzieningen, 
volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Ze verwijst naar een uitspraak van de 
staatssecretaris van SZ: 
Nederland heeft een goed sociaal vangnet, bedoeld voor mensen in nood, maar mensen die 
kunnen werken, moeten zo snel mogelijk weer aan een baan worden geholpen. Ieder mens is 
uniek, waardevol en onvervangbaar. Eva heeft de volgende adviezen aan mensen die (tijdelijk) 
buiten het arbeidsproces staan: Word niet te gauw pessimistisch, maar blijf wel realistisch. 
Organiseer steun vanuit je eigen omgeving en geniet. Blijf vechten voor jezelf en geloven in je 
zelf. Waar zit jouw kracht ? Maak hierbij gebruik van een stappenplan:  

• 1) Waar wil je voor gaan ?  

• 2)Wat zijn jouw unieke talenten  



• 3)Welke kansen zie je ? 

• 4) Hoe ziet jouw profiel er uit.   

Flip Homburg vindt dat in CAO's de verplichting moet worden opgelegd dat voor iedere 
werknemer die werkloos of arbeidsongeschikt wordt een re-integratiebudget beschikbaar wordt 
gesteld. 
  
Presentatie 3 gaat over de wijzigingen in de belastingaangifte 2010 en wijzigingen in de 
belastingwetgeving over 2011 door Rien van de Linden van de Belastingdienst). 
Rien wijst op wijzigingen in de digitale aangifte t.o.v. vorige jaren en geeft tips voor het invullen 
van de aangifte. Er zijn  o.m. wijzigingen m.b.t. het fiscaal partnerschap, afkoopsommen lijfrente, 
periode eigen woningreserve etc. , alles weergegeven in handige sheets. Vanaf 2011 is er nog 
maar een peildatum, 1 januari, voor box 3. De belastingdienst zal er steeds meer toe overgaan 
zelf zoveel mogelijk vooraf in te vullen. 
Verder zullen we toegaan naar het Deense model van wel minder belasting, maar veel minder 
aftrekkosten waaronder de aftrekposten voor zorg. 
  
Presentatie 4 betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de effecten hiervan voor 
het inkomen door Theo Lubbers, zie hiervoor ook de presentatie op onze site. 
Het betreft hier een complexe materie, een samenvoeging van een aantal eerdere wetten, 
waarvan de uitvoering aan de Gemeenten is opgelegd. Er is een onafhankelijke en breed 
samengestelde WMO-raad, die ondermeer adviezen geeft aan Gemeenten met een zwaarwegend 
stemadvies. Er zijn 9 prestatievelden voor gemeenten, waarvan ik er uitlicht het oog hebben voor 
elkaar (Civil Society, eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen), 
het instellen van een zorgloket en de compensatieplicht voor Gemeenten. De overgang van de 
vroegere zorgplicht naar de beperktere compensatieplicht kan als een achteruitgang worden 
bezien. De klant heeft een keuzerecht tussen een Persoonsgebonden Budget of Zorg. 
Hoofddoelen van de WMO zijn meedoen en zelfredzaamheid. Belangrijk is de ouderenadviseur bij 
de Gemeenten: een onafhankelijk vertrouwenspersoon die helpt bij het treffen  
en aanvragen van voorzieningen. In de wet is ook aandacht voor de positie van mantelzorgers en 
vrijwilligers. Aangezien vele van hen ook moeten integreren (werken) kan hier een tegenstrijdig 
belang ontstaan. 
  
Presentatie 5 gaat over vrijwilligerswerk door Jannemarie Vergunst, medewerker 
Vrijwilligersbeleid van de CNV Vakcentrale. 
Vrijwilligerswerk is werk in georganiseerd verband, onbetaald, onverplicht en voor andere 
mensen of voor de samenleving.  
Hoofdpunten uit de presentatie: 1)Waarom vrijwilligerswerk  

2) Doe iets dat bij u past (zie hiervoor ook de website Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. 

3) Waar u op moet letten  

4)gevolgen voor de uitkering en de belasting.  
CNV heeft het als volgt geformuleerd: Een van de middelen waarmee de mens vorm kan geven 
aan zijn opdracht de aarde te beheren en elkaar te helpen . Bijna 50% van alle mensen doet wel 
iets aan vrijwilligerswerk. 



Vrijwilligerswerk naast een uitkering mag in principe altijd, maar het mag bv. re-integratie niet in 
de weg staan. Meldt het altijd aan het UWV. De vergoedingen zijn beperkt tot geringe bedragen, 
onkosten mogen worden vergoed, maar  
dit is niet verplicht. In bepaalde gevallen is tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht mogelijk. 
Men moet er op letten dat men duidelijke afspraken maakt en een vast aanspreekpunt heeft. 
Voorts vragen of er een goede verzekering 
is afgesloten. Bedenk overigens wel: Vrijwillig is niet vrijblijvend. Ook binnen het CNV zijn er 
ruime mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. 
  
Na deze presentaties vindt er ter afsluiting een paneldiscussie plaats, waarbij de leden vragen 
kunnen stellen en Flip Homburg een vraag voor ieder panellid heeft. 
Een der leden merkt op dat er teveel aandacht is voor re-integratie en dat we meer moeten doen 
om instroom te voorkomen. Een ander merkt op dat hij al vruchteloos drie trajecten heeft 
gevolgd. Opnieuw komt aan de orde de zeer geringe kans van slagen op het vinden van werk door 
ouderen. De vraag rijst hierbij: "Houden we elkaar niet voor gek ?" Als solliciteren i.p.v. een 
middel een doel begint te worden, heeft het dan nog wel zin ? Wordt het dan niet een onnodig 
belasten van werkgevers (fake)sollicitaties ? Riemer Kemper deelt mede dat hij dit probleem gaat 
meenemen naar het RMI. Helaas leven er teveel negatieve vooroordelen bij werkgevers over 
ouderen. Toch wordt er anderzijds op gewezen dat je je motivatie en geloof in eigen kunnen moet 
zien te handhaven. 
De optie: Vrijwillige inzet in ruil voor uitkering komt ter sprake, dit heeft wel iets paradoxaals 
(vrijwillig tegenover verplicht). Els Roetering meldt dat de zelfstandige clientenraad hier 
principieel tegen is: Het is een showmaatregel, want veel  
uitkeringstrekkers doen al vrijwilligerswerk en het zet de uitkeringstrekkers ten onrechte in de 
hoek van "luie donders". Gevraagd naar zijn bevindingen van deze dag memoreert Hans 
Strootman aan de boodschap van Eva van Geel dat in 
CAO's steeds meer de nadruk wordt gelegd op het gaan van werk naar werk. Hans vindt dat de 
vakbond dit moet overnemen en hiermee ook aan de slag moet gaan. 
Op de vraag wat een nieuwe cliënt aan een plaatselijke cliëntenraad (van wet WMO) kan hebben, 
antwoordt Eze Roetering dat zij er primair zijn voor collectieve belangenbehartiging, maar dat 
sommige Gemeenten een spreekuur houden voor  
individuele vragen. Wel zouden deze plaatselijke cliëntenraden zich beter moeten profileren, 
want hun bekendheid is gering en ze zijn moeilijk te vinden op Gemeentelijke websites. 
Tot slot krijgt John Bekema de vraag waarmee het Landelijk Groepsbestuur (LGB) voor de Anders 
Aktieven nu verder wil gaan.  John meldt dat hij het vooral belangrijk vindt om met elkaar in 
gesprek te raken, wat vandaag heel goed is gelukt, ook in de informele sfeer tijdens pauze's etc. 
Het is de bedoeling om in een tweejaarlijkse cyclus het ene jaar een landelijke themadag te 
houden en het andere jaar is er dan ruimte voor een regionale themadag. 

 
De voorzitter bedankt met name de inleiders/sprekers en sluit deze zeer geslaagde dag af, 
waarop veel relevante informatie aan de aanwezige Anders Aktieven-leden is gegeven.   
   
  
de notulist. 


