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Krijg ik óók 10% korting op  
de collectieve zorgverzekering?

Dankzij CNV Publieke Zaak krijgt u korting op uw zorgverzekering. Zo bespaart u niet alleen op 

uw basisverzekering, maar ook op uw aanvullende en tandartsverzekeringen. Bovendien krijgt u 

nu € 75,- terug* als u overstapt naar Zilveren Kruis. Kijk op www.zk.nl/cnv voor meer informatie en 

stap meteen over!

€ 75,- 

terug*

95864-1211.indd   1 26-11-12   13:25
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WERK hEbbEN EN…. 
     houdEN

Werk hebben en houden lijkt de belangrijkste opgave voor 
iedereen. Ook in het nieuwe jaar 2013. De politiek moet dat 
mogelijk maken door verantwoorde maatregelen. 

Goede oplossingen zijn gericht op verantwoorde economische 
groei, waarvoor een goed functionerende arbeidsmarkt 
doorslaggevend is. De voorwaarden voor het krijgen van een 
werkloosheidsuitkering, maar ook bijstandsuitkering moeten 
zo zijn dat mensen worden gestimuleerd zo snel mogelijk 
weer aan het werk te gaan. Dat geldt ook voor het veranderen 
van het ontslagrecht. Als mensen eenvoudig ontslagen kun-
nen worden, moeten zij snel een nieuwe werkkring kunnen 
vinden. De kabinetsplannen zijn op het gebied van werk 
niet goed. Het botweg verlagen van de WW-uitkering vind ik 
asociaal. Deze maatregel levert geld op voor het verlagen 
van de staatsschuld, maar draagt niet bij aan het herstel van 
onze economie. De komende jaren komen er veel werklozen 
bij. Door de afbraak van de thuiszorg en andere maatregelen 
in de zorg staan in die sector zo’n 60.000 banen op de tocht. 
Ook bij de overheid dreigt een kaalslag. Samenvoegen van 
gemeenten, provincies en waterschappen kost onherroepelijk 
veel banen. Ik zie in het kabinetsbeleid geen maatregelen ter 
ondersteuning van het vinden van nieuw werk, als het er al is. 
Want ook bij de werkgevers is de rek er al lang uit. Nu we niet 
op het kabinet kunnen rekenen, moeten we zelf oplossingen 
zoeken, allereerst met de werkgevers in onze sectoren. Mijn 
inzet zal altijd gericht zijn op sociale, solidaire en vooral op 
de langere termijn houdbare oplossingen. Het belang van de 
werkgevers zullen we, met het oog op het herstel van onze 
economie, daarbij niet uit het oog mogen verliezen. 

Eric de Macker, voorzitter 

Lees ook mijn weblog: 
www.mijnvakbond.nl/ericdemacker

“Nu we niet op het  
kabinet kunnen rekenen, 
moeten we zelf  
oplossingen zoeken”
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Reacties / Ingezonden brieven
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Je zou als je de kranten leest bijna niet meer geloven in de goedheid van de 
mensheid. Graaien hier, graaien daar. Mensen onderuit halen en vooral voor het 
eigenbelang gaan. 

Maar gelukkig zijn er nog genoeg mensen die iets voor een ander over hebben. Ik ken 
mensen die even bij hun bejaarde buurvrouw op visite gaan of vrijwilligerswerk doen in een 
verzorgingshuis. Ik lees de rubriek over goede doelen in MijnVakbond altijd met plezier. 
Idealisme bestaat dus nog. Zoals in het laatste nummer over Young Africa. Al wordt het 
niet benoemd, maar ik proefde daarin veel christelijke naastenliefde. En dat spreekt mij 
aan. Ben benieuwd naar het volgende goede doel.

Reactie gestuurd per brief 
Pieter Bieuwinga 

In alle cynisme van deze wereld zijn er gelukkig ook nog mensen die zich 
bekommeren om een ander. Ik heb echt genoten van uw artikel over het werk 
van Dorien Beurskens en haar man Raj in Afrika.  

Geen dure overhead, maar praktische ontwikkelingssamenwerking. Terwijl veel 
ontwikkelingsorganisaties dure kantoren hebben en zo geld van burgers wegsmijten, zit 
blijkbaar de vader van Dorien volgens het artikel in een klein kantoortje achter zijn huis.  
Misschien een wijze les voor organisaties als Rode Kruis en NOVIB die hun topmensen ook 
nog eens een salaris geven ver boven de Balkenendenorm. Young Africa, ga zo door!

Via e-mail 
Ria Pieters 

Idealisme met Young Africa uitkering aan 
nabestaanden

1
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Weigerambtenaren
Met verbazing lees ik het artikel over  
weigerambtenaren in MijnVakbond van 
oktober 2012. Het lijkt te gaan om een 
hetze tegen mensen die ergens voor  
durven te staan. Het wachten is nu op  
het moment dat verpleegkundigen niet 
mogen weigeren om voorbereidende  

handelingen te verrichten bij euthanasie 
of hulp bij zelfdoding en artsen die niet 
mogen weigeren bij een vraag om  
euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wat  
mij het meest in de hele discussie rond 
weigerambtenaren stoort, is dat ik nog 
steeds niet heb gehoord dat een huwelijk 

tussen mensen van hetzelfde geslacht 
niet door kon gaan, omdat geen ambte-
naar beschikbaar was die het stel wilde 
trouwen.

Via e-mail  
Johan van der Lei

uitslag 
stelling

IK hEb VEEl STRESS  
op MIjN WERK.
Met deze stelling was 75% het eens.

Wat een schokkend verhaal 
over een werknemer die 
bij een reorganisatie een 
ontslagvergoeding krijgt en 
helaas plotseling overlijdt. 
De werkgever weigert de 
erfgenamen de uitkering uit te 
betalen. Gelukkig dat het CNV 
vervolgens een rechtszaak 
is begonnen en gewonnen 
heeft! Maar waar ik me boos 
over maak: wat een slecht 
en schandalig gedrag van 
de werkgever. Een wijze les 
voor alle werknemers: het 
lidmaatschap van een vakbond 
is heel belangrijk.

Via e-mail 
Liza van Mark



Aanval op stress

Zorgverlof
In december 2011 werd mijn zoon van 
25 acuut ernstig ziek. Het liet zich der-
mate ernstig aanzien dat het een grote 
fysieke en psychische invloed had op 
mij en mijn vrouw. 

Hierdoor meldde ik me ziek. De werk-
gever stelde zich netjes op. Regelmatig 
telefonisch contact met mijn clusterma-
nager e.d. Na twee weken voelde ik me 

weer in staat om het werk te hervatten 
en meldde me weer beter. Tot mijn grote 
schrik en verbazing rolde er een paar 
dagen later een mail binnen met de 
vraag of ik maar even wilde aangeven 
of mijn niet gewerkte periode vakantie-
dagen waren, PBL-uren of onbetaald 
verlof. Na een woordenwisseling en 
uitleg van mijn situatie (opnieuw) mocht 
ik alsnog naar de bedrijfsarts. Dit heeft 

gelukkig geresulteerd in toch een 
reguliere ziekmelding. Moraal van dit 
verhaal: Werkgever heeft niet geluisterd 
naar werknemer en had een kokerblik 
op eigen interpretatie van ziekmelding. 
Heel jammer dat dit gebeurt. Bijna 
ziekmakend.

Via e-mail
Ad Baselier 

7

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.

Vitamine CNV werkt    december 2012

In het vorige nummer van MijnVakbond wordt Bart Flos geïnterviewd over stress. 
Een zeer herkenbaar verhaal. Veel werknemers draaien veel meer uren dan ze 
op basis van het contract zouden moeten doen. Ik weet alleen niet of werkgevers 

hiervoor openstaan als je dit aan de orde stelt. Mijn ervaring is dat werkgevers het maar 
al te mooi vinden als je keihard werkt zonder extra beloning. Ik denk dat je dit niet snel 
terugdraait. Ik ben het wel eens met Flos dat je hier wat aan moet doen. Anders beland  
je uiteindelijk in de ziektewet..

Via e-mail 
Jan Lijns 

Ik vind het nogal schokkend dat 85% van de werkende Nederlanders last heeft van 
enige vorm van stress. Wij draaien veel te veel uren en als we niet uitkijken draaien 
we door. Terwijl er ook honderdduizenden mensen werkloos aan de kant staan. 

Hier zit iets fout. Als al die werknemers zich hielden aan hun arbeidscontract zou je de 
werkloosheid kunnen verminderen. En dat is een win-win situatie. Goed voor de gestresste 
werknemers van nu, goed voor werklozen die weer een baan krijgen en goed voor de 
maatschappij. Ik vrees alleen dat dit utopia is en dat we gewoon in rondjes blijven draaien.

Via e-mail 
Miranda 
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Kort nieuws
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Mensen kunnen tot ruim duizend euro 
per jaar besparen door kritischer te 
kijken naar hun verzekeringen en hun 
hypotheek. Dat zegt de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa), die in 
kaart heeft gebracht hoeveel huis-
houdens kunnen besparen door te 
‘shoppen’. Het is de tweede overstap-
campagne van de NMa in enkele 
weken tijd. 

De NMa heeft op een rijtje gezet 
hoeveel verschillende types huishou-
dens gemiddeld kunnen besparen 
op hun hypotheek, zorgverzekering, 
autoverzekering en andere financiële 
producten als zij meer werk maken 
van het vergelijken van verschillende 

aanbieders. “De prijsverschillen zijn 
veel groter dan veel mensen denken”, 
stelt de NMa. Jonge gezinnen kunnen 
jaarlijks 1018 euro overhouden. Voor 
oudere gezinnen is dat 1128 euro. Ge-
pensioneerde stellen kunnen 645 euro 
besparen. Voor jonge alleenstaanden 
zit er relatief weinig in het vat: 215 
euro. Vaak is het meest te besparen 
op de hypotheek: gemiddeld drie- tot 
vierhonderd euro per jaar. Afhankelijk 
van het type hypotheek kan het voor-
deel oplopen tot achthonderd euro. 
Bij sommige andere producten, zoals 
reis-, opstal- en inboedelverzekeringen, 
is de prijs van de duurste aanbieder 
twee of zelfs drie keer zo hoog als de 
prijs van de goedkoopste.

Nederland staat inmiddels op de 
elfde plaats op de ranglijst. Vorig 
jaar stond Nederland nog 15e. Meer 
dan 76 procent van de ongelijkheids-
kloof tussen mannen en vrouwen 
is inmiddels gedicht. Naast dat het 
verschil in inkomen is afgenomen, is 

Het verschil in inkomen tussen  
mannelijke en vrouwelijke werk-
nemers in Nederland is kleiner 
geworden. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
Global Gender Gap Index van het 
World Economic Forum (WEF). 

Veel te besparen op  
verzekeringen

Salariskloof mannen en vrouwen kleiner

er vooruitgang geboekt op het gebied 
van economische deelname in het 
arbeidsproces, onderwijsinstroom en 
prestaties. Wel blijft Nederland nog 
altijd achter bij bijvoorbeeld de Scan-
dinavische landen, die traditioneel 
hoog op de lijst staan.



Wajong- 
paspoort
Kennis- en innovatiecentrum 
CrossOver en werkgevers-
vereniging AWVN hebben een 
zogenaamd Wajongpaspoort 
ontwikkeld dat drempels bij 
werkgevers moet verlagen 
om wajongers in te zetten.  
Het paspoort is een boekje 
met tips en voorbeelden voor 
werkbare CAO-afspraken. 
Het paspoort is bedoeld voor 
onderhandelaars en beleids-
makers van sociale partners 
die betrokken zijn bij CAO-
afspraken over wajongers.
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Gemiddeld besteedt een lid van de ondernemingsraad  
8,3 uur per week aan het OR-werk. 

Veel ondernemingsraadsleden worden door hun managers  
daarvoor vrijgesteld van hun gewone werk. OR-leden vinden  
dit onvoldoende om hun werk goed te kunnen doen. OR Insight 
heeft onderzoek gedaan naar de stand van de medezeggenschap  
in Nederland. Hiervoor is onderzoek gedaan onder 600 onder- 
nemingsraden. Een ruime meerderheid maakt gebruik van  
ambtelijke ondersteuning. Vooral grotere ondernemingsraden  
maken hiervan gebruik.

oR komt tijd te kort

SER-advies over  
eneRGIeAkkOORD

Daarvoor pleit de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER). in een brief aan het 
nieuwe kabinet. Het CNV heeft (in de 
SER) meegewerkt aan het advies en is 
voorstander van het energieakkoord, 
dat een lagere energierekening, een 
beter milieu en banen in de bouw op-
levert. Volgens het adviesorgaan is er in 
het huidige energie- en klimaatbeleid 
te weinig continuïteit en samenhang. 
Dat belemmert het verminderen van 
de CO2-uitstoot en het ontwikkelen van 

Nederland heeft een breed energieakkoord nodig waarin bindende afspra-
ken staan over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

duurzame energiebronnen. Ook zet het 
de concurrentiepositie van Nederland 
onder druk en maakt het ons land 
steeds afhankelijker van de import van 
energie uit instabiele regio’s. 

De SER biedt aan als regisseur alle be-
langhebbende partijen bijeen te halen. 
Het CNV wil veel aandacht voor de 
werkgelegenheid. Door de groeiende 
markt van schone energie zijn er volop 
kansen meer banen te creëren. 



TjiTs MondRiA-
WAssEnAAR  

Medewerker Behandelen & 
Ontwikkelen, dienst Regelingen, 
ministerie van Economische  
Zaken in Assen.

“Ik kom uit een echt boerengezin  
en twee van mijn broers zijn boer  
in Friesland. Mijn eerste baan was  
bij de christelijke boeren- en tuin-
dersbond. En ook in mijn huidige 
baan bij Dienst Regelingen heb ik 
veel met boeren te maken. Ik spreek 
overigens liever van ondernemers. 
Onze dienst voert wet- en regelgeving 
uit op het gebied van landbouw. Ik 
vind daarbij de communicatie met 
de ondernemer belangrijk. Ik bedoel 
hiermee dat het voor hem altijd 
duidelijk moet zijn wat hij van ons kan 
verwachten en omgekeerd. Bijvoor-
beeld de verwerking van gegevens 
rond percelen van boerenbedrijven. 
Of met mestcijfers. Als daarmee wat 
mis gaat, dan begrijp ik heel goed 
de onvrede van de ondernemers. Ik 
probeer collega’s ook te overtuigen 
dat ze zich verplaatsen in de leef-
wereld van de klant. Als klant van 
een ziektekostenverzekeraar wil ik 

ook goed geholpen worden. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het uitbetalen 
van de landbouwsubsidies. Als dat 
niet goed en op tijd gebeurt, heb je de 
poppen aan het dansen.”

“Ik weet ongeveer wel hoe er over 
ambtenaren gedacht wordt. Ik kan 
me daar best wel eens boos over 
maken. Ambtenaren zijn dienstbaar 
aan de samenleving! Daarom vind 
ik het zo leuk en belangrijk om voor 
mensen te werken. Ik ben nu bezig 
met een methode die er op gericht is 
om verspilling uit onze werkproces-
sen te halen, zoals onnodig wach-
ten of dubbele controles doen. Het 
uitgangspunt is dat de klant bepaalt. 
Ik ben enorm gedreven in mijn werk. 
Ze noemen mij ook wel eens een 
zorgtype in een ambtelijke omge-
ving. Ik probeer mijn drijfveren ook 
over te brengen op collega’s zodat 
de ondernemers nog beter geholpen 
worden. Vertrouwen en verbinden; dat 
zijn mijn sleutelwoorden. Zowel met 
je collega’s als met je doelgroep: de 
boeren. Ik heb hier een tekst van de 
ombudsman op mijn kamer han-
gen waarin hij zegt dat het publieke 
domein altijd persoonlijk is. Daarmee 
ben ik het helemaal eens.”

Onze bond heet niet 
voor niets ‘publieke 

zaak’. de leden werken 
in en voor de publieke 
sector. dit betekent in 

de praktijk ‘werken voor 
mensen’. dat is dan ook 
het thema van dit num-

mer. We interviewden 
drie leden die gepas-
sioneerd hun beroep  

uitoefenen.

Tekst: Jan Spijk en Tiny Romkema

WERKEN  
VooR 
MENSEN
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Tjits Mondria ontvangt boer Arie den Blanken op haar werk:  
“Je moet je verplaatsen in de leefwereld van de klant.”
Foto: Sake Elzinga
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VERA BRozius

Sociaal verpleegkundige GGd 
Twente in Enschede

“Bij de GGD in Twente werk ik  
sinds een jaar bij een afdeling,  
die zich richt op mensen die zich-
zelf of hun omgeving vervuilen en 
tussen wal en schip vallen. Zorg-
wekkende zorgmijders noemen  
we die mensen. Doordat ze denken 
geen zorg nodig te hebben of omdat 
ze slechte ervaringen hebben met 
zorginstellingen. Vaak zorgen ze 
voor overlast. Niet altijd direct, 
maar wel doordat er bijvoorbeeld 
rotzooi in de tuin ligt waar muizen 
of ratten op afkomen.” 

Vera Brozius: “Je moet vertrouwen van bewoners winnen.”
Foto: Robert Hoetink

“Als er een melding binnenkomt, gaan 
wij er op af. Zo kwam ik bij een man 
die niet alleen zijn huis verwaarloosde, 
maar ook zichzelf. Hij zag er zeer on-
verzorgd uit. Door lekkage in de keu-
ken zat er een gat in de keukenvloer, 
waardoor het voor de thuiszorgmede-
werkers onveilig was om het werk 
te doen. Ook de doucheafvoer was 
verstopt. Daardoor had de man zich al 
lange tijd niet meer gedoucht.” 

“Je probeert dan met de bewoner in  
gesprek te komen en vertrouwen te win-
nen. Dat lukt niet in één gesprek. Soms 
duurt het maanden om een vertrouwens-
band op te bouwen. Het ging om iemand 
zonder sociaal netwerk en zonder kin-
deren. Uiteindelijk stond hij er voor open 

om eerst de overlast en gebreken in zijn 
woning aan te pakken. Hierdoor kon de 
thuiszorg weer veilig werken.”

“Soms zet je vier stappen vooruit, 
maar daarna weer twee terug. Ik vind 
het dankbaar werk om te doen, maar 
ook interessant. De overlast die zorg-
mijders veroorzaken is symptoombe-
strijding. De echte problemen zitten 
vaak veel dieper. Het is voor mij de 
uitdaging een positieve draai te geven 
aan die negatieve spiraal. Het is mooi 
om te zien als het met mensen weer 
de goede kant op gaat. Helaas zullen 
ook de gemeenten moeten bezuinigen. 
Ik hoop wel dat de GGD dit werk kan 
blijven doen voor de mensen die het 
zo hard nodig hebben.”
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HEnny HEgER

Woonbegeleider Logeerhuis  
Bartiméus in Zeist

“In het logeerhuis komen kinderen en jongeren 
tot 21 jaar. Ze hebben allemaal een visuele beper-
king en de meesten hebben ook een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. De verblijfsduur is 
wisselend. Een paar vaste nachten per week, of 
één nacht, een weekend en soms ook een aantal 
weken in een vakantie. Het doel van het logeer-
huis is vooral het thuisfront te ontlasten en de 
kinderen hier een zo prettig mogelijke en ont-
spannen tijd te bieden. Ik doe alle voorkomende 
werkzaamheden, je kunt het vergelijken met het 
runnen van een groot gezin. ’s Ochtends is het 
hectisch om iedereen op tijd klaar te hebben  
om naar school te gaan. In het weekend kunnen  
we het rustiger aan doen en is er geen strak 
programma.”

“We proberen een zo goed mogelijke sfeer te 
scheppen, met veel persoonlijk contact. Soms 
bestaat dat uit het vasthouden van iemands hand, 
even voetballen op de gang, buiten spelen, of naar 
de snoezelruimte. Voor een visueel beperkt kind 
is het thuis vaak moeilijk om buiten te spelen. 
Hier is dat gemakkelijker, er rijden geen auto’s 
over het terrein en alle faciliteiten zijn er op afge-
stemd. Voor ouders betekent het logeerhuis vaak 
de broodnodige ontlasting van een bestaan met 
een ernstig beperkt kind. Een nachtje doorslapen 
of met de andere kinderen een dagje op stap. Ze 
brengen hier een vaak kwetsbaar kind. Het is van 
groot belang dat ze vertrouwen in ons hebben en 
het gevoel hebben dat we samen voor hun kind 
zorgen, in een veilige en vertrouwde omgeving.”

“Deze baan geeft me veel voldoening. Ik kan er 
heel veel van mezelf in kwijt. Je moet flexibel zijn, 
creatief, je moet geduld hebben en goed kunnen 
kijken. Als een kind dat niet goed kan praten, niet 
lekker in zijn vel zit, moet ik dat kunnen zien aan 
zijn lichaamshouding. Dat is voor mij de uitdaging, 
er samen iets moois van maken. Vaak zijn het de 
kleine dingen die het doen. Gisteren hadden we 
bijvoorbeeld een brandoefening. Twee autistische 
jongens werden er erg nerveus van. Toen heb ik 
gezegd dat het om een toneelstukje ging en dat 
zij de acteurs waren. Ze vonden het prachtig. Ik 
vind het mooi dat ik op deze manier veel voor de 
logees kan betekenen en ook voor hun ouders.” 

Henny Heger:“Ik kan in deze baan veel van mezelf kwijt.”
Foto: Hans Bakker
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Kort nieuws OVERHEID & MARKT

OVERHEID & MARKT

Kort nieuws

Werknemers die stress ervaren door hun werk hebben 23 procent meer kans op een hartinfarct dan hun  
collega’s zonder werkdruk. Dat zijn de resultaten van een onderzoek onder bijna 200.000 werkenden uit zeven 
Europese lidstaten. Het Nederlandse deel van het onderzoek is door TNO uitgevoerd. De uitkomsten voor  
Nederland zijn vergelijkbaar met die van andere landen. 

dooR STRESS MEER KaNS op haRTfalEN

Shazam: 
Iedereen wil een leuke playlist met 
kerst. Maar hoe heette dat leuke 
liedje ook alweer, wat nu op tv te 
horen is? Laat Shazam even mee- 
luisteren en hij vertelt u alle details. 
Deze app kent bijna alles! U bent 
tevens in staat om het nummer  
gelijk aan te schaffen via iTunes.

Reanimatie: 
Dit is een geheugensteuntje voor 
iedereen die een reanimatie- en 
AED-cursus heeft gevolgd. Directe 
reanimatie verdubbelt de overlevings-
kans, en met deze applicatie kunt 
u de lesstof nog eens oefenen (het 
vervangt de cursus niet!). 

Jotnot: 
Door middel van deze app heeft u 
altijd een scanner op zak! Maak een 
foto van een te ‘scannen’ document 
en knip precies het gedeelte uit wat 
u nodig heeft. Vervolgens slaat u het 
nieuwe document (eventueel na wat 
kleine bewerkingen) gewoon op in de 
foto-bibliotheek en via een bericht of 
mailtje kunt u ‘m versturen.

De redactie selecteert de leukste en handigste smartphone en tablet apps om uw werk 

leuker en makkelijker te maken! De meeste apps zijn beschikbaar voor de iPhone en iPad 

(daar zijn er nou eenmaal de meeste van), maar vaak ook voor Android, Windows Phone, 

Symbian of Blackberry. Deze maand:

favoriete



OVERHEID & MARKT

OVERHEID & MARKT
SENIOREN

...speciaal 
voor u...
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Dat is een goede zaak: zelf de handen uit de mouwen steken en bereid zijn om voor de eigen  

belangen op te komen. Wil een aanstaand gepensioneerd lid van onze vakbond blijven als senior, 

dan moeten wij er wel met z’n allen `zin’ in hebben om voor de eigen belangen op te komen en 

daar vooral een positieve uitdaging in zien.

Waar liggen onze belangen en welke 
weg moeten we bewandelen om 
resultaten zichtbaar te maken? Deze 
vraag speelt binnen onze eigen bond, 
maar ook bij de senioren bij andere 
CNV-bonden. Wat nu heel helder is 
geworden: resultaten boek je alleen 
met een brede vakbondssamen- 
werking, waarin we in staat zullen  
zijn om onze belangen te bundelen  
en kracht te geven.

Inkomen, zorg, welzijn 
en wonen
De grote lijnen zijn duidelijk: de 
belangenbehartiging van senioren 
speelt zich op vier velden af, te weten: 
inkomen, zorg, welzijn en wonen. Op 
deze velden hebben we te maken met 
regel- en wetgeving, waar we met zijn 
allen invloed op kunnen uitoefenen.
Vakbondslid zijn is méér dan een 
‘verzekering’ voor je inkomen of 

Een seniorenkatern, gemaakt  
voor en door vakbondssenioren

zekerheid van je werkgelegenheid 
via de CAO, waarmee je stopt bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Vakbondslid zijn is ook te be-
schouwen als een diepte-investering 
voor ‘je oude dag’ en dito voorzieningen.

De komende tijd zullen wij verdere 
invulling geven aan het begrip collec-
tieve belangenbehartiging voor seni-
oren met behulp van de ‘vrijkomende’ 
kennis en deskundigheden van recent 
gepensioneerden op deze terreinen.  
We zullen deze kennis moeten 
delen met de collega-senioren van 
de andere bij het CNV aangesloten 
vakbonden, omdat we een taak en 
een rol hebben te vervullen in de 
Senioren Adviesraad van het CNV,  
onder andere bij de raadplegingen 
over standpunten in de SER. Eigenlijk 
zullen we ons moeten realiseren dat 
veel wetgeving rondom zorg, wonen  

en welzijn in toenemende mate 
op decentraal en op gemeentelijk 
niveau, wordt uitgevoerd. Vooral op 
dit terrein hebben we als vakbon-
den heel veel te winnen, zo mogelijk 
in nauwe samenwerking met onze 
‘collega’-ouderenbonden. 

Wat dat betreft is er nog heel veel te 
doen in de belangenbehartiging van 
senioren. Een belangenbehartiging 
voor senioren, maar ook een belan-
genbehartiging door senioren. Een 
belangenbehartiging waarin gepen-
sioneerden worden uitgedaagd om 
mee te denken, mee te praten en 
mee te beslissen! Dus, doet u mee?

Jaap Dijkema
Voorzitter Landelijk groepsbestuur 
Senioren



Landelijk Groeps Bestuur

Vitamine CNV werkt    december 2012 16

Gepensioneerden nemen niet meer 
actief deel aan het arbeidsproces en 
de bepalingen in een CAO of rechts-
positiereglement zijn op hun niet van 
toepassing. Hooguit geldt dat voor 
hun pensioenregeling als het om de 
doorwerking gaat van de afgesproken 
loonsverbeteringen. 

Er worden besluiten genomen die  
het inkomen en omstandigheden  
van de senioren direct raken. De  
Landelijke Groep Senioren wil daar  
bij betrokken zijn en invloed uitoefe-
nen op de te nemen beslissingen.  
Dat kan alleen wanneer de senioren 
zelf deze belangenbehartiging ter 
hand nemen. Daarvoor is een  
Commissie Collectieve Belangen-
behartiging Senioren opgericht die 
hieraan inhoud gaat geven. Het 
gaat om vier dossiers: inkomen, zorg, 
welzijn en wonen.

Pensioenfondsen
Rond het dossier inkomen wil de 
Commissie contact gaan onderhou-
den met de vertegenwoordigers van 
CNV Publieke Zaak in de diverse 
besturen van pensioenfondsen,  
zoals ABP en PFZW. Maar ook met  
de vertegenwoordigers in de deel- 
nemersraden van deze pensioen-
fondsen. We willen regelmatig 
overleg over het beleid dat daar 

Commissie Collectieve  
Belangenbehartiging Senioren
Door: Alfred Lohman

besproken wordt en welke beslis-
singen er genomen moeten worden. 
Daarover rapporteren we dan naar 
onze achterban. We willen onze 
vertegenwoordigers voeden met de 
opvattingen die bij onze achterban 
leven. Uiteraard houden wij daarbij 
goed in de gaten dat onze belangen 
in evenwicht zijn met de belangen van 
andere deelnemers (werkenden en 
de zogenaamde slapers). Dat is ook 
de taak van CNV Publieke Zaak om 
adequaat te zorgen voor werkenden 
en niet werkenden.

Lidmaatschap is zinvol
Ook rond de andere dossiers willen 
we een goede belangenbehartiging 

opzetten, waarbij het voor de senio-
ren zichtbaar wordt dat een lidmaat-
schap van CNV Publieke Zaak zinvol 
is en blijft. Door middel van nieuws-
brieven, weblogs en publicaties op de 
website van CNV Publieke Zaak wor-
den de resultaten van de Commissie 
bekend gemaakt. Ook zullen de leden 
van de Commissie regelmatig in het 
land actief zijn om aan de senioren 
uitleg te geven van hun aanpak en 
resultaten. 

Interesse om als gepensioneerd lid mee 
te doen in de Commissie? Meld u aan 
via: senioren@cnvpubliekezaak.nl    
De laatste senioreninformatie:  
www.mijnvakbond.nl/Senioren

Waarom is het noodzakelijk om apart aandacht te besteden aan de collectieve 

belangenbehartiging van senioren? Simpel, dat is tot voor kort nooit goed  

georganiseerd binnen de vakbond. Immers een vakbond houdt zich traditio-

neel bezig met het behartigen van belangen van werknemers en ambtenaren. 

Het is belangrijk dat CNV Publieke Zaak zichtbaar maakt dat het ook voor senioren  
zinvol is lid te blijven van onze bond. 
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Persoonlijk vind ik het noodzakelijk lid 
te blijven van de vakbond na pensi-
onering. Ik ben dan ook van mening 
dat vele voormalige kaderleden zich 
eigenlijk beschikbaar moeten stellen 
om ingezet te worden voor de vakbond 
als vrijwilliger c.q. afgevaardigde 
naar de belangenorganisaties binnen 
hun gemeente. Zeker als het om het 
werkgebied welzijn gaat. 
Met de invoering van de Wmo heb-
ben gemeenten er nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden bij gekregen. 
De Wmo heeft als doelstelling dat 
iedereen kan Meedoen en Meedenken 
aan de samenleving: alle burgers, ook 
mensen met beperking. 

Investeren in welzijn is één van de 
belangrijke instrumenten om dit te 
bereiken. Voor veel gemeenten en 
welzijnorganisaties is nu het mo-
ment gekomen op de Wmo in de volle 
breedte neer te zetten en om de mo-
gelijkheden en potenties beter te gaan 
benutten met maatwerk, verbinden en 
integraal werken.

Senioren actief in welzijn
Door: Harm Tiemes
Foto: Ton Borsboom

Betrekken bij beleid
Cliëntenparticipatie (meedoen  
en meedenken) betekent dat het  
gemeentebestuur op gestructureerde 
wijze maatschappelijke organisaties, 
vakbonden en cliënten moet betrek-
ken bij de voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van beleid over de  
Wwb, de Wmo, de Wsw, het minima-
beleid, het integrale gehandicapten-
beleid en aanverwante beleids- 
terreinen. CNV Publieke Zaak is  
mijns inziens nu onvoldoende  
betrokken in de cliëntenparticipatie.
Zelf ben ik vrijwilliger in het  
“Overlegorgaan Belangenbehartiging 
Dronten” (OBD). Dit overlegorgaan 
bestaat uit: een onafhankelijke 
voorzitter en secretaris, zestien 
maatschappelijke instellingen, twee 
vakbonden (CNV en FNV), twee 
Wwb-cliënten, twee Wmo-cliënten, 
twee cliënten in een SW-bedrijf en 
twee Wsw-gerechtigden die op de 
wachtlijst staan. Het OBD adviseert 
het college en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies.

Verbreden  
belangenbehartiging
Het besluit van de landelijke groep 
senioren van CNV Publieke Zaak om de 
belangenbehartiging van senioren, die 
in het verleden vooral gericht was op 
inkomen, te verbreden naar de terreinen 
wonen, zorg en welzijn, juich ik dan ook 
van harte toe. Maar als wij als senioren 
van CNV Publieke Zaak willen meedoen 
en meedenken, dan hebben wij veel  
handen nodig. 

Gepensioneerden die net als ik bereid  
zijn om ook daadwerkelijk de handen uit 
de mouwen te steken. Daarvoor heb je  
en/of bouw je kennis en kunde op, ben je 
op de hoogte van de landelijke regelge-
ving met betrekking tot de Wwb, de Wmo, 
en de Wsw. Ook krijg je zicht op de manier 
waarop het landelijke beleid wordt uit-
gevoerd in de gemeente. 

Kortom: als u net als ik al actief bent in 
het werkveld welzijn: meld dit dan aan de 
commissie collectieve belangenbeharti-
ging: senioren@cnvpubliekezaak.nl.

Handen uit de  
mouwen voor het  
welzijnswerk!

Vrijwilligerswerk
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Portrait... Senioren Zeeland
Zeeland is een provincie in het zuid-
westen van Nederland. Zeeland 
grenst aan de Nederlandse provincies 
Zuid-Holland en Noord-Brabant en de 
Belgische provincies West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen en (voor een klein 
stuk) Antwerpen. Zeeland telt 381.500 
inwoners. De hoofdstad is Middelburg. 
Sinds de middeleeuwen is de strijd 
tegen het water een rode draad door 
de geschiedenis. Aanwinning en verlies 
van land wisselden elkaar af. 

En ook nu nog is met name het onder 
water zetten van de Hedwigepolder 
middelpunt van het nieuws. Vrijwel de 
hele provincie (behalve de duinstreek) 
ligt op of onder zeeniveau. Het land-

schap is een lappendeken van polders 
en dijken.

Senioren CNV Publieke 
Zaak
Zeeland kent één regionale groep van 
senioren van CNV Publieke Zaak met 
711 leden. Het bestuur bestaat uit zeven 
leden. Het bestuur houdt vijf bestuurs-
vergaderingen en twee ledenverga-
deringen. De vergaderingen vinden 
meestal plaats in Goes, het middelpunt 
van Zeeland. Tijdens de bestuurs- 
vergaderingen worden de ledenverga-
deringen voorbereid, de agendapunten 
van het Landelijk groepsbestuur (LGB) 
en bestuurlijke zaken, zoals begroting 
en bestuursverkiezing, besproken. 

Tijdens de ledenvergadering zijn er  
altijd twee onderwerpen. Eén onder-
werp is vakbond gerelateerd en één 
onderwerp van algemene aard. Zo is 
er in het verleden voorlichting gegeven 
over zorgverstrekker Alévo, pensioenen 
en erfrecht. Daarnaast informatie over 
de Westerscheldetunnel, aquacultuur 
en lezingen over de natuur in Zeeland. 

De ledenbijeenkomsten zijn niet alleen 
voor de ontmoeting en communicatie, 
maar ook voor het sociaal maatschap-
pelijk belang en de veranderingen  
over bovenstaande onderwerpen.  
De ledenbijeenkomsten worden door 
ongeveer 70 ledenbezocht.

Geen dierber’ plek voor ons op aard, 

Geen oord ter wereld meer ons waard, 

Dan, waar beschermd door dijk en duin, 

Ons toelacht veld en bosch en tuin; 

Waar steeds d’aloude Eendracht woont, 

En welvaart ‘s landsmans werk bekroont, 

waar klinkt des Leeuwen forsche stem; 

‘Ik worstel moedig en ontzwem!’ 

Het land, dat fier zijn zonen prijst, 

En ons met trots de namen wijst, 

Van Bestevaer en Joost de Moor, 

Die blinken zullen d’eeuwen door; 

Waarvan in de historieblaên, 

De Evertsen en Bankert staan, 

Dat immerhoog in eere houdt, 

den onverschrokken Naerebout. 

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land, 

Wij dulden hier geen vreemde hand, 

Die over ons regeeren zou, 

Aan onze vrijheid zijn wij trouw. 

Wij hebben slechts één enk’le keus: 

‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus! 

Zoo blijven wij met hart en mond, 

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Het Zeeuws volkslied luidt:



Benodigdheden 
Natuurlijk een personal computer, 
afgekort een pc. De pc is de alge-
meen gebruikte naam voor een com-
puter voor individueel gebruik. De pc 
wordt gebruikt voor het uitvoeren van 
diverse taken, zoals administratie, 
tekstverwerking en toegang tot het 
internet door een provider. Er zijn ook 
allerlei variaties op de pc. Een draag-
bare pc is een laptop. Nog kleiner 
is de Ipad van Apple. Naast een pc, 
laptop of Ipad heeft u een internet-
aansluiting nodig om het internet op 
te kunnen of een eigen e-mailadres 
te verkrijgen.

Meerwaarde  lidmaatschap 
Als lid met een internetaansluiting en 

Senioren voelen zich thuis op 
de digitale snelweg 

eigen e-mail bent u sneller geïnfor-
meerd en vooral ook efficiënter. U 
krijgt bijvoorbeeld per e-mail een 
uitnodiging. U aanmelden voor een 
activiteit van de bond gaat ook per  
e-mail. Daarnaast heeft u met internet 
toegang tot de website van onze 
bond, met daarop heel veel informatie 
die u kunt raadplegen wanneer het  
u uitkomt.

Website 
De website van CNV Publieke zaak  
is te vinden op het adres:  
www.mijnvakbond.nl. Als senior is het 
nieuws van onze landelijke groep se-
nioren het meest interessant. U klikt 
dan met uw muis op ‘Groepen’. Dat 
staat in de paarse balk in het midden. 

Op de pagina die dan opent ziet u 
links ‘Groepen’ staan met daar- 
onder ‘Senioren’. Klik ‘Senioren’ 
aan met uw muis. Er verschijnt links 
op de pagina een keuzemenu onder 
‘Senioren’ met de volgende keuzes: 
Weblogs Jaap Dijkema, Weblogs 
Alfred Lohman, Landelijke groep, 
Samenstelling LGB, Contact en 
Informatie. Rechts op de pagina 
ziet u de ‘Senioren nieuwsberichten’ 
en de ‘Seniorenagenda’. 
De rechtstreekse url is  
www.mijnvakbond.nl/Senioren.
Klik weer met uw muis op de 
keuze waar u meer van wilt weten. 
Natuurlijk kunt u naast de website 
van CNV Publieke Zaak nog miljoe-
nen andere pagina’s op het internet 
bezoeken.

Door: Lou Waterman

U kunt er tegenwoordig niet meer  
omheen; Internet hoort er bij. Jongeren 
hoef je daar niets meer over uit te leggen, 
maar ouderen blijven (soms) aan de kant 
staan. En dat is niet nodig. Het is gemak-
kelijk en door iedereen te leren. Veel  
senioren zijn wel in het bezit van een  
PC, maar doen er (te) weinig mee.  
Daarom hieronder een korte uitleg.

InternetUit de regio
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Marktwerking
Het Sociaal Cultureel Planbureau 
constateerde in diezelfde periode dat er 
van veel minder ‘marktwerking’ sprake 
was dan voorzien en dat die ook nog 
eens veel moeilijker was te doorgron-
den dan gedacht. Het gebrek aan 
concurrerend aanbod van zorg houdt de 
consument zwak, terwijl er een groot 

Ingewikkelde onderwerpen met veel 
betrokken partijen en instanties, veelal 
vallend onder het ministerie van Volks-
gezondheid, waar iedere Nederlander 
altijd mee te maken krijgt. Al was het 
alleen maar via de te betalen premies 
voor de zorgverzekering en de belas-
tingheffing voor de AWBZ. Alle zorgen 
die ons nu bezighouden rond het thema 

‘de Zorg’ komen niet zo maar uit de 
lucht vallen. Ruim drie jaar geleden is 
CNV Senioren met deze informatie-
bijeenkomsten begonnen. Aanleiding 
waren de schrikbarende cijfers op 
Prinsjesdag 2009 van de jaarlijkse  
stijging van onze nationale zorgkosten. 
De start was een landelijke studiedag 
op 2 februari 2010 over ‘de Zorg’. 

‘De Zorg’ en het 
actief ouDer  
worDen

Afgelopen herfst is door CNV  
Senioren in 15 landelijke informatie-
bijeenkomsten stilgestaan bij de zorg 
en het zorgstelsel, de marktwerking 
en de belastingwetgeving. 

Door: Jaap Dijkema

Over de zorg
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gebrek is aan kostenbesef bij zorgvra-
gers en zorgbieders. Kostbare principes 
dreigen knelpunten te worden, onder 
andere vanwege het collectief maken 
van persoonlijke kosten en risico’s, van-
wege de kwaliteit die boven de (kost-)
prijs uitgaat en vanwege de betrekkelijk 
lage eigen bijdragen van gemiddeld 
1,2% van het huishoudbudget. Ook 
doet zich de werking van de ‘wet van 
Baumol’ gelden, die aangeeft dat het-
zelfde werk steeds duurder wordt: de 
verhoging salarissen via CAO-afspra-
ken, met als gevolg een achterblijvende 
arbeids productiviteit, of een inkrimping 
van werkgelegenheid en een daardoor 
toenemende werkdruk.
Ook in september 2011 organiseerde 
CNV Senioren een themadag onder de 
titel ‘Van Latere Zorg’, in samenwerking 
met de ouderenbonden KBO en PCOB. 
Eén van de inleiders, prof. dr. Werner 
Brouwer van de Erasmus Universiteit, 
stelde enkele vragen als: wat is ons 
doel met de zorg? Is dat een lang, 
gezond en ‘wel verzorgd’ leven? Wat is 
dat doel ons waard? Veel? Hoeveel dan 
wel? Is ingrijpen in de zorg alleen nodig, 
als de ‘kosten’ niet gerechtvaardigd zijn 
uit de ‘opbrengsten’?

Solidariteit 
Het Centraal Planbureau stelde in die 
bijeenkomst dat belangrijke aandachts-
punten voor de komende decennia zijn: 
de stijging van de prijs van solidariteit. 
Hoe groot blijft de bereidheid om daar-
toe inkomens te herverdelen? De zich 
in hoog tempo ontwikkelende medische 

technologie. En moeten alle technieken 
toegankelijk blijven voor iedereen? Naar 
aanleiding daarvan zijn wij in gesprek 
gegaan met onze leden. Wij hebben 
vragen gesteld welke oplossingen voor 
handen zijn, als we ons niet (meer) 
een beroep kunnen doen op collectieve 
voorzieningen. Of in de toekomst ge-
neraties zelf moeten gaan sparen voor 
hun oudedags voorzieningen. 

Kunnen we zelf wel grenzen stellen 
aan onze zorgbehoeften, bijvoorbeeld in 
onze laatste  levensjaren, of krijgen we 
daartoe de kans niet meer? Is het wel 
ethisch om mensen aan te spreken op 
gezond gedrag om zo de kosten in de 
zorg te beperken? Het moge duidelijk 
zijn, ook de komende jaren zal het the-
ma zorg de gemoederen binnen CNV 
Publieke Zaak bezig houden. Vandaar 
dat ‘de Zorg’ een belangrijk thema is in 
de  belangenbehartiging van  senioren. U 
leest daar de  komende tijd meer over.

Actief ouder worden
Prof. dr. Rudi Westendorp – hoogleraar 
ouderengeneeskunde en projectleider 
van het programma ‘Vitality’ publi-
ceerde in oktober 2011: ‘Laat ouderen 
iets nuttigs doen met die extra tijd, laat 
vitale ouderen in de zorg werken.’ In 
oktober 2012 vraagt hij zich in een vol-
gende publicatie af waarom Nederland 
zo ingenomen is met de idee dat het 
oude leven zinloos is en dat nog-langer-
leven een zinloze gedachte lijkt. Hij stelt 
dat de essentie van (over-)leven is om 
doelen te stellen, barrières te slechten  

en ambities waar te maken. Deze 
vitaliteit is volgens hem evolutionair 
geselecteerd. Als soort kunnen we niet 
zonder. We voelen ons gewoon beter als 
we onze idealen kunnen laten uitkomen. 
Zo raken oude mensen door internet-
technologie weer sociaal aangehaakt, 
iets wat hen door ‘versleten gewrichten’ 
was ontnomen. 

Een hoge leeftijd komt met ziekte 
en beperkingen. Dit vraagt veel van 
ouderen en de samenleving waarin wij 
wonen. Dit besef maakt de reclame voor 
het ‘Zwitserleven’ ridicuul zo stelt hij. 
Een financieel pensioen heb je nodig om 
het leven voort te kunnen zetten en niet 
om alles uit je handen te laten vallen 
en eindeloos te genieten. Sommigen 
vinden het een dilemma om ouderen 
te moeten vragen doelen te moeten 
stellen. Jongeren vinden dat al moeilijk, 
laat staan als je lijf het toenemend laat 
afweten, maar een maatschappelijke 
ontkenning van de vitaliteit van oude-
ren betekent volgens Westendorp, dat 
ouderen dan massaal aan de kant gezet 
worden als ‘mislukt’. 

In deze kern raakt Westendorps  
stellingname mijns inziens óók het 
wezen van actieve senioren in de vak-
beweging binnen ons CNV. Want waar 
kun je je een betere plek ambiëren  
van aansluitende collectieve belangen-
behartiging na je pensionering?  
Ook daartoe is het slechten van 
vakbonds-denk-barrières gewenst  
én waard, dunkt mij.
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vooral  
financiële 
uitbuiting

Achtergrond
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Ouderen 
mishandeling

De Volkskrant meldt in september  

2012 dat het ministerie van  

Volksgezondheid de komende tijd  

10 miljoen euro per jaar uittrekt 

om het taboe rond ouderen- 

mishandeling te doorbreken.  

Ouderenmishandeling vindt  

plaats in het verborgene.  

De oudere wordt vaak geïsoleerd  

van de buitenwereld.

Door: Gerda Krediet
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In tegenstelling tot kinderen die 
mishandeld worden, zijn ouderen 
stil. Tenzij de oudere in een crisis 
terecht komt, wordt de mishande-
ling niet opgemerkt. Kenmerk bij de 
definitie van ouderenmishandeling 
is de afhankelijkheid van zorg van 
de dader. Er bestaat dus altijd een 
vertrouwensband tussen slachtoffer 
en dader. Dat bemoeilijkt het melden 
van ouderenmishandeling. Tevens is 
het vaak onduidelijk wie er hulp kan 
bieden. Dat de overheid voorlichting 
over ouderenmishandeling meer in 
de openbaarheid wil brengen, is dus 
een goede zaak.

Verschillende vormen 
Ouderenmishandeling kan verschil-
lende vormen aannemen. Zo zijn er 
de echtparen ruzies op hoge leeftijd. 
Meestal hebben deze mensen in hun 
hele huwelijk allerlei conflicten met 
elkaar gehad. Dan is er een overbe-
laste mantelzorger die uit vermoeid-
heid of frustratie de oudere even 
opsluit of een extra kalmeringsmid-
deltje geeft of een klap uitdeelt. 
Echter in verreweg de meeste geval-
len waar moedwillig en herhaaldelijk 
mishandeling plaatsvindt, draait 
het om financieel gewin. Ouderen 
worden gedwongen tot het openen 
van een rekening of het afgeven van 
bankpas en pincode, het wijzigen 
van een testament ten gunste van 
de dader, de verkoop van eigen huis 
ver onder de taxatiewaarde en het 
ontvreemden van dure sieraden en 
goederen. De dader oefent vaak 
psychische druk uit op de oudere om 
toegang te krijgen tot het vermogen 
of doet uitermate lief met cadeautjes. 
De financiële uitbuiting begint vaak 
klein, maar groeit snel. De uitbuiting 
kan in korte tijd zulke proporties 
aannemen dat de oudere zelf in 
financiële problemen komt.

Slachtoffer 
“Iedere keer zat ze er weer over te 
huilen dat ze geld nodig had. En ik, 
stommeling, hielp haar maar weer.” 
Mevrouw van Zuiden (83) slaat zich 
voor het hoofd. Trillend van woede  
zit ze in haar stoel, en haar ogen 
spuwen zowat vuur. Het is moeilijk 
voor te stellen dat deze kranige 
vrouw zich binnen een paar maanden 
compleet financieel heeft laten  
uitkleden door haar nichtje. Het 
begon met een pak koffie. “Annette 
deed weleens boodschappen voor 
me. Op een keer had ze ook een pak 
koffie voor zichzelf meegenomen. 
Ach, dacht ik, ze moet ook iets  
hebben voor het boodschappen  
doen. Maar de volgende keer had ze 
voor twintig euro aan boodschappen 
voor zichzelf meegenomen. Toen 
ging het van kwaad tot erger. Ze 
kocht kleding en een computer met 
mijn pinpas.” 

Binnen een paar maanden staat 
mevrouw van Zuiden haar maximum 
van 1000 euro bij de bank in het 
rood. Hier kan ze met haar AOW van 
rond de 900 euro in de maand niet 
meer uit komen. Ze schaamt zich 
ervoor, maar noodgedwongen belt 
ze haar broer voor geld om aan eten 
te komen. Resoluut maakt hij een 
einde aan de situatie. Hij regelt voor 
zijn zus een nieuwe bankpas met een 
nieuwe pincode. Die pincode mag ze 
uitdrukkelijk niet meer aan Annette 
geven. 

Kort hierna krijgt mevrouw van 
Zuiden een lichte hersenbloeding en 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. 
Annette komt meteen langs. Als ze 
de bankpas en pincode krijgt van 
tante wil ze wel een pakje sigaretten 
voor haar kopen. Het misbruik begint 
weer van voren af aan.

Kritische momenten 
Er kunnen zich kritische momenten 
voordoen wanneer de oudere extra 
kwetsbaar is voor financiële uitbui-
ting. Dat is bij het verlies van een 
partner waardoor men in diepe rouw 
verkeert. Maar ook bij plotselinge 
opname in een ziekenhuis. Een kind, 
een neef of nicht snelt toe en wil ‘de 
financiën wel gaan regelen’. In goed 
vertrouwen stemt de oudere hiermee 
in. Men denkt: bij mijn familielid is 
het in goede handen. In de meeste 
gevallen is dat ook zo. In een fors 
aantal gevallen maakt de gelegen-
heid de dief en kunnen famileleden 
onbeperkt het vermogen naar zich 
toe trekken. Financiële uitbuiting 
is dan ook de meest voorkomende 
vorm van ouderenmishandeling. 

Over de auteur 
Gerda Krediet is Sociaal  
Psychiatrisch Verpleegkundige.  
Ze werkte tien jaar bij het meld-
punt ouderenmishandeling van de 
GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze is 
nu directeur van Nood ZAAK, een 
bureau voor advies, onderzoek en 
interventie bij oudererenmishande-
ling en professioneel mentorschap.
E-mail: gkrediet@nood-zaak.com
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Voor iedereen is kerst een bijzonder feest. Lekker 
eten, gezelligheid in huis of tijd voor een welverdiende 
wintersportvakantie. Weet men de betekenis van 
het Kerstfeest of is kerst verworden tot een gezellig 
familiefeest? 

Bekend is het verhaal dat in de Eerste Wereldoorlog 
militairen vanuit tegenover elkaar liggende loopgra-
ven op kerstnacht samen kerst hebben gevierd. Wat 
is toch die diepere betekenis van het Kerstfeest? Het 
gevoel dat we willen delen met anderen. Het gevoel 
dat we oog en oor hebben voor onze naasten. Het 
Leger des Heils houdt kerstmaaltijden voor sociaal 
zwakkeren, daklozen en alleenstaanden. De diaco-
nieën van veel kerken zorgen voor een kerstpakket 
of een financiële ondersteuning voor mensen die het 
niet te breed hebben, zodat ook zij ‘iets’ bijzonders 
kunnen kopen. 

Er zijn ook mensen die hun huis openzetten voor 
anderen die het minder goed getroffen hebben. Het 
is jammer dat al deze goede bedoelingen niet zo lang 
meegaan, maar vaak met het opruimen van de kerst-
spullen mee ingepakt worden tot een volgend jaar.

Ik wil afsluiten met een gedicht van ds. Okke Jager:

Over enkele dagen is het weer kerst.  
Het huis en de omgeving (winkelcentra  
en dergelijke) zijn al versierd en er wordt  
nagedacht over een lekkere maaltijd. 

“Ere zij God” duurt lang.
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen om het orgel staan.
Ik hoorde wel dat iemand stond te bellen,
Maar onder ’t zingen
kon ik niet naar voren gaan.

‘k Had anders eerst wel
uit het raam gekeken,
maar dat was nu, vond ik,
de eer van God te na.
’t Zou oneerbiedig zijn 
de zang te onderbreken.
Wij zongen – tweede stem –
het lied der englen na.

“Ere zij God”duurt lang
en “Vrede op aarde”.
Ik liet maar bellen
tot het allerlaatste refrein.
Toen zag ik
wie er door de ruiten staarde.
Het Kind vroeg in een kind
of Hij er bij mocht zijn.

“ere zij God” 

Kerst-
feest
Door: Wim Gortzak
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Na pensionering is Dick van der Merwe nog volop 
actief in verschillende maatschappelijke raden.

Dick van de Merwe (1946) uit Goes 
begon in 1963 bij het Streeklabo-
ratorium in Goes na de MULO B. 
Deed daar de analistenopleiding en 
hierna de HBO opleiding medisch-
biologische richting in Rotterdam. Na 
zijn diplomering ging hij twee jaar in 
militaire dienst en na zijn militaire 
dienst werkte hij als hoofdanalist bij 
het Streeklaboratorium.

Politiek
Dick was naast zijn werk ook actief in 
de politiek voor D66 en ging voor deze 
partij van 1982 tot 2002 (vijf perioden) 
in de gemeenteraad: vier perioden 
als raadslid en één periode als wet-
houder. Hij had daar de portefeuille: 
Sociale Zaken, Maatschappelijke 
Dienstverlening, Volksgezondheid 
en Sport. “Je bent dan maatschap-
pelijk al erg betrokken en bouwt vrij 
eenvoudig een netwerk op. Na die 
tijd werd ik ook actief voor het Astma 
Fonds zowel regionaal als landelijk.”

Na zijn pensionering en het wegval-
len van zijn politieke functie ging de 
overgang naar het vrijwilligerswerk 
dan ook bijna als vanzelfsprekend. 
Zijn maatschappelijke betrokkenheid 
was tijdens zijn tijd in de gemeen-
teraad al groot en door deze functie 
heeft hij een uitgebreid maatschap-
pelijk netwerk opgebouwd. Hij is  
actief in de ANBO, is bestuurslid 
SMWO (welzijnsorganisatie) en was 

lichamelijke beperking en mensen 
met een geestelijke of verstandelijke 
beperking, Mantelzorg, Jeugd en 
Zorg en Welzijn. De WMO Raad werkt 
vooral beleidsadviserend en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies.

Meer resultaat 
Dick: “Participatie in het beleid vanaf 
het begin van de plannen en inspraak 
in het ontwikkelen ervan geeft meer 
resultaat, dan adviseren als de plan-
nen al klaar zijn voor besluitvorming 
in de gemeenteraad. Je kan dan nog 
sturen. Als er al sprake is van een 
voorgenomen besluit door het college 
van Burgemeester & Wethouders 
wordt het een stuk lastiger.” 
Naast de WMO-raad is Dick nu 
nog actief in de Seniorenraad, de 
Sportraad, het Astmafonds en in de 
D66-fractie. Zijn kennis en netwerk 
kan hij hier goed in kwijt en het geeft 
veel voldoening om als vrijwilliger te 
zien hoeveel je kan betekenen voor 
de medemens. Ook vindt Dick nog 
tijd voor zijn hobby’s toerfietsen en 
tuinieren.

voorzitter Groei en Bloei voor ZW  
Nederland. Dick zit nu vijf jaar in de 
WMO Raad. Hij vertegenwoordigt 
daarin de groep Chronisch Zieken.   
Er zijn verschillende prestatie-
velden: BV Senioren, geestelijke  
gezondheidszorg, mensen met een

Vrijwilliger in  
de wMo raad en  
de Seniorenraad

Conclusie: als gepensioneerde kan 
je nog heel veel betekenen voor de 
maatschappij en je kennis en  
ervaring gebruiken om gemeen-
schappelijke doelen te bereiken.

Interview

Dick van der Merwe: 
“ Het geeft veel voldoening 
iets te betekenen voor de  
medemens.”
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Leden over...

‘ De vakbond van de  
toekomst voor Senioren’

Jack Zegveld
GEPENSIONEERD 

RIJKSAMBTENAAR:

Frans Hermans
VOORZITTER VAN 

DE REGIONALE GROEP 
NOORD-BRABANT:

Henk Köhler
VOORZITTER ONDER 

DEZELFDE PARAPLU, 
ORGANISATIE DIE ELK JAAR 

CNV-SENIORENBIJEEN- 
KOMSTEN HOUDT:

Jaap Smit
VOORZITTER 

CNV VAKCENTRALE:

“De vakbond van de toekomst zal voor senioren een platform moeten worden, waar 
hun mening wordt gehoord en die deze laat doorklinken in de maatschappij. Wat de 
uitslag van de laatste verkiezingen en het regeerakkoord mij hebben geleerd is dat 
onze stem niet wordt gehoord. Toch is het kiezerspotentieel van de senioren meer 
dan 20 procent van alle kiesgerechtigden. Het mobiliseren van de senioren en het 
politieke belang van deze groep tussen de oren krijgen van de ‘haagse politiek’, lijkt 
mij de grote uitdaging voor de seniorengroep van de vakbond van de toekomst.”

“Het is de hoogste tijd om binnen het CNV alle krachten te bundelen. De be-
langen van senioren van de diverse bonden lopen vrijwel overal parallel. Zowel 
de individuele als de collectieve belangen van de senioren kunnen naar mijn 
mening goedkoper, efficiënter en effectiever behartigd worden door de binding 
met de afzonderlijke vakbonden losser te maken en de onderlinge band tussen 
de seniorengroepen binnen de vakcentrale te versterken. Ik verwacht dat één 
gezamenlijke CNV-seniorengroep binnen drie jaar een feit zal zijn!” 

“Wat mij betreft zijn er twee voorwaarden waaraan de vakbond voor senioren moet 
voldoen: Ondersteuning/advisering over inkomen door bestuurders en beleidsmede-
werkers vanuit de deskundigheid van de verschillende CNV-bonden en de belangrijke 
items voor senioren door ervaren vrijwilligers. Dit laatste is alleen mogelijk als er 
binnen het CNV één daadkrachtige seniorengroep ontstaat. Die na overleg met onder 
andere CNV Jongeren tot beleidsadviezen naar de vakcentrale komt, informatie levert 
aan bondsbladen en bijeenkomsten houdt, zoals de ODP. Als dit niet op korte termijn 
gebeurt loop je de kans dat gepensioneerden zich buiten onze bond gaan organiseren 
en dat is een gemiste kans!”

“Ik lees deze stelling op twee manieren. De eerste als: bestaat de vakbond in de 
toekomst nog uit louter senioren? Dat zou een slechte zaak zijn en daarom roep 
ik voortdurend mijn ‘voorban’ op om zich aan te sluiten bij de vakbond. De tweede 
manier waarop ik de stelling lees is: is de vakbond van de toekomst er ook voor seni-
oren? Voor mij is het woordje ‘ook’ dan van belang. Ik geloof in een vakbond die er is 
voor verschillende generaties, dus voor junior en senior!”
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Mijn goed recht

OVERHEID & MARKT

In de afgelopen tijd zijn er bij ver-
schillende thuiszorgorganisaties 
spannende tijden aangebroken. Als 
gevolg van de inwerkingtreding van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo) wordt het verlenen van 
huishoudelijke hulp door werknemers 
voorwerp van discussie in de politiek 
en zelfs in de rechtszaal. 

Op grond van de CAO VVT (verzorging, 
verpleging en thuiszorg) is er een 
afspraak tussen de organisaties van 
werkgevers en werknemers over de 
gevolgen van de zogenaamde aan-
besteding. Anders dan vroeger dient 
ook in deze sector de marktwerking 
te zorgen voor betaalbare hulp tegen 
een aanvaardbare kwaliteit. Op papier 
lijkt het allemaal mooi, maar de 
praktijk is weerbarstig. Verschillende 
organisaties constateren dat de hulp/
zorg te duur is en alleen betaalbaar 
blijft als het personeel salaris  
inlevert. Salariëring volgens FWG  

15 en hoger is volgens de werkgevers 
op termijn niet meer mogelijk en zal 
zelfs tot ontslagen leiden.

Ongewilde gevolgen
Het spreekt voor zich dat in elk geval 
CNV Publieke Zaak zich sterk maakt 
om de ongewilde gevolgen van de 
marktwerking onder de aandacht 
van de politiek en werkgevers te 
brengen. Daar blijft het echter niet 
bij. Organisaties als VIVA, Careyn 
en Faveo sturen aan op ontslag van 
werknemers als men niet bereid is 
loon in te leveren. Voor werknemers 
een enorm dilemma. Met de OR’en 
en de bonden wordt overleg gevoerd. 
Moet je zo maar instemmen met 
verlaging van het loon onder dreiging 
van ontslag? Zelfs juristen worden 
het niet eens. In principe zegt de 
rechter dat zo’n besluit wel kan 
worden genomen, maar dan moet de 
werkgever wel met een overtuigend 
verhaal komen. Vooral als het om 

een grote groep werknemers gaat, is 
het aan UWV WERKBedrijf om dan een 
ontslagvergunning te geven. Als de 
werkgever toestemming krijgt van UWV 
kan de arbeidsovereenkomst worden 
opgezegd. Moet je nu kiezen voor een 
lager loon of genoegen nemen met 
een werkloosheidsuitkering en een 
volledig of gedeeltelijk wachtgeld?

Dilemma
Voor juristen is dit dan weer een 
enorm dilemma en vraagt om een 
zorgvuldige en deugdelijke advisering 
in overleg met de bondsbestuurder. 
Recent vond in Rotterdam zo’n  
voorlichtingsbijeenkomst van een 
werkgever plaats. De directeur sprak 
zelf ook over een dilemma maar deze 
opmerking viel niet in goede aarde en 
lokte boegeroep uit. De thuiszorg werd 
in de uitverkoop gedaan, zo merkte 
iemand op! Zo’n bijeenkomst laat weer 
eens zien, dat het lid worden van een 
bond geen luxe is.

Thuiszorg op de helling?
Tekst: Christiaan Scheen, jurist CNV Publieke Zaak



...Kerst 
2012

Theo van Driel  
uit Apeldoorn
“Kerst betekent voor mij verbondenheid met  
bijvoorbeeld dak- en thuislozen. In het verleden ging 
ik weleens naar de kerkdiensten in de Pauluskerk in 
Rotterdam. Voor veel daklozen is de Pauluskerk een 
toevluchtsoord. Ik woon sinds kort weer in Apeldoorn 
en ga daar met kerst de daklozenmaaltijd bij het Leger 
des Heils bijwonen. Er wordt gezongen en de daklozen 
krijgen te eten. Kerst betekent voor mij in de kern 
gastvrijheid naar anderen toe. Toen ik nog pastor was 
van twee rooms-katholieke parochies in West-Fries-
land was kerst voor mij altijd een hele drukke periode. 
Er zijn veel activiteiten en kerkdiensten rond de kerst. 
Nu heb ik het wat dat betreft een stuk rustiger, omdat 
ik nu geen basispastor meer ben. Maar natuurlijk 
speelt de kerk wel een belangrijke rol in mijn leven. 
Zo hebben we met de kleine lutherse gemeente hier 
een adventsmaaltijd, zing ik de zondag voor kerst mee 
in een koor en ga ik de zondag na kerst zelf voor.
Kerst is voor mij ook een familiefeest. Ik vier het met 
mijn dochters, schoonzoon en de kinderen van mijn 
vriendin. We proberen er het beste van te maken. 
Lekker eten hoort wel bij kerst, maar dat kan niet 
het enige zijn. Saamhorigheid is voor mij eveneens 
heel belangrijk. Bij de daklozenmaaltijd bij het Leger 
des Heils merk je dat direct. Daarom ga ik daar altijd 
graag naar toe. Ook probeer ik daarvan iets uit te  
stralen in mijn werk als oproepkracht in de thuiszorg.”

Leden over...
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“Ons hele gezin is al jaren vrijwilliger bij een kerstin in onze 
woonplaats Zoetermeer. Voor ons is dat het belangrijkste 
moment van het kerstfeest geworden. Ieder jaar zetten 
wij ons op 1e kerstdag daar in met onze eigen talenten en 
beleven daar een stuk plezier dat we niet graag meer willen 
missen. De kerstin wordt al vele jaren georganiseerd door 
de plaatselijke kerken en functioneert als een soort inloop-
huis. Iedereen is welkom en het kost niets. We beginnen 
halverwege de middag met koffie of thee, we doen spelle-
tjes, er is een spel, iemand vertelt een kerstverhaal en rond 
18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd met een lopend 
buffet. Ook is er muziek en na de maaltijd zingen we met 
z’n allen kerstliederen.”

“Zelf ben ik gastvrouw en mijn man maakt muziek. Ook 
onze kinderen komen er al vele jaren en zij vinden het altijd 
bijzonder. Het is een andere manier van kerst vieren. Je 
ontmoet boeiende mensen, voert bijzondere gesprekken en 
je hoort mooie verhalen. De kerstin wordt door mensen van 
alle leeftijden bezocht. Alleenstaanden, gezinnen, ouderen 
en jongeren. Kerst en eten horen bij elkaar, maar bij de 
kerstin is het anders. Met kerst vieren we dat Jezus naar 
de wereld komt. Daarom is het zo mooi dat bij de kerstin 
de deuren open gaan, er gemeenschapszin heerst en dat 
je heel veel met elkaar deelt. Zo moet kerst ongeveer 
bedoeld zijn. Nee, 1e kerstdag zonder kerstin is voor ons 
niet mogelijk.”

Jan van der Ploeg  
uit Uithuizen

Aafke Halma  
uit Zoetermeer

“Zingen maakt een belangrijk deel uit van ons leven. 
Mijn vrouw en ik zijn allebei lid van een zangkoor. Ik 
zing in het koor ‘Aigenwies’ (Gronings voor eigenwijs 
–red), mijn vrouw is lid van een klassiek vrouwenkoor. 
‘Aigenwies’ zingt populaire liederen van bijvoorbeeld 
Abba, John Denver, Bette Midler, Jan Smit en Frans 
Bauer. Maar ook liederen van Ede Staal, een bekende 
Groningse volkszanger of nostalgisch repertoire 
als ‘twee reebruine ogen’ of ‘brandend zand’. We 
treden veel op in verzorgingshuizen en daar genieten 
de bewoners van de liederen van vroeger. Rond de 
kerstdagen zingen we ook christelijke kerstliederen. 
Dan is het heel druk met vier optredens per week. 
Verder maken we beiden deel uit van de cantorij van 
de protestantse kerk in onze woonplaats Uithuizen.”
“Ik vind commercie niet bij kerst passen en daarom 
doen we daar niet aan mee. We gaan naar de kerst-
nachtdienst en ook de 1e kerstdag gaan we naar de 
kerk. Verder doen we het rustig aan. We maken een 
wandeling, kijken naar de tv of lezen een boek. We 
gaan liever gourmetten dan dat we een grote kalkoen 
in de oven doen. We eten echt wel goed, maar niet 
uitbundig. Misschien iets luxer dan normaal met een 
lekker stuk vlees. Met stamppot is overigens hele-
maal niets mis. De maaltijd gebruiken we samen met 
de (uitwonende) kinderen. Of dit jaar onze zoon die in 
het buitenland woont er bij is, weten we nog niet.”
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Vereniging

Naar een ongedeeld CnV
De Algemene Vergadering (AV) van CNV Publieke Zaak heeft op 22 november 2012 ingestemd 
met notities over de toekomst van het CNV en het Bestuursplan voor 2013 en verder. Net als 
het Bestuur van CNV Publieke Zaak wil ook de AV naar een ongedeeld CNV.

Er gebeurt heel veel in vakbonds-
land. Zowel binnen FNV als CNV is 
veel discussie hoe de vakbeweging 
zich moet organiseren om aantrek-
kelijk te blijven voor werknemers. Er 
vinden veel gesprekken plaats tussen 
de verschillende CNV-bonden. CNV 
Publieke Zaak doet hier volop aan 
mee en heeft initiatieven genomen 
om tot vergaande samenwerking 
te komen. Aan de hand van twee 
notities stond dit punt op de agenda. 
Voorzitter Eric de Macker noemde dit 
dan ook niet voor niets “een van de 
allerbelangrijkste algemene ver-
gaderingen.” De stip op de horizon 
is een ongedeeld CNV waarin de 
christelijk-sociale vakbeweging zich 
organiseert via sectoren (bijvoorbeeld 
CNV Zorg, CNV Overheid, etc.) en niet 
langer in de huidige vakbondsstruc-
tuur met aparte vakbonden.

Kritsch en oplossings-
gericht
Tijdens zijn presentatie aan de AV 
maakte Eric de Macker duidelijk dat 
de vakbondswereld bijna dagelijks 
verandert. Hij is er van overtuigd dat 
er toekomst is voor het CNV dat staat 
voor een vakbond die kritisch, maar 
wel oplossingsgericht is.  

“Wij zijn niet per definitie tegen, 
maar vooral voor iets. Dat onder-
scheidt ons wezenlijk van de FNV. En 
dat weten werkgevers ook. Als wij 
een voorstel afwijzen, dan hebben 
werkgevers een probleem.”
Het Bestuur heeft vier scenario’s 
op een rij gezet waarbij de eerste 
voorkeur gaat naar een ongedeeld 
CNV (fusie van alle CNV-bonden). Als 
dit niet lukt, dan wil CNV Publieke 
Zaak met een aantal CNV-bonden 
vergaand samenwerken. De optie 
om zelfstandig te blijven is eveneens 
reëel. Daar houdt de bond ook reke-
ning mee; daarom zal de organisatie 
ook aangepast worden om eventueel 
zelfstandig door te kunnen gaan. 
Verder presenteerde Eric de Macker 
de nieuwe visie en missie van CNV 
Publieke Zaak die samen met het 
managementteam is opgesteld.

Ongedeeld CNV 
De vertegenwoordigers toonden 
zich unaniem voorstander van een 
ongedeeld CNV en namen hiermee 
de notitie van het Bestuur van CNV 
Publieke Zaak dan ook aan. Voor 
de vierde optie – samenwerking 
zoeken met bonden buiten CNV – 
was minder enthousiasme. De AV 

spoorde het Bestuur wel aan tempo 
te maken. “Hoeveel tijd hebben we 
nog? De samenleving verandert 
snel en daarop moeten we als CNV 
inspelen”, aldus Nick Posthumus 
(rijkssector). Eric de Macker erkende 
dat en had ook het liefst al ver-
gaande besluiten willen nemen. “Om 
iedereen dezelfde weg op te laten 
gaan is het ook van belang zorgvuldig 
te opereren. Daarom kost het meer 
tijd. Aan de andere kant moeten we 
in de komende periode wel besluiten 
nemen, want er is voor ons veel werk 
aan de winkel.”

Collectieve belangen- 
behartiging 
Uit de vastgestelde notities blijkt 
dat CNV Publieke Zaak zich meer 
dan ooit zal richten op de collectieve 
belangenbehartiging. Bestuurslid 
Pieter Oudenaarden noemde dit “het 
koninklijke strijkmiddel van de vak-
beweging”. Dit is meer dan het af-
sluiten van CAO’s en sociale plannen. 
Te denken valt aan nieuwe producten 
en diensten als coaching en begelei-
den van werk naar werk. “Individuele 
belangenbehartiging blijft belangrijk. 
We moeten als bond herkenbaar zijn 
op de werkplek, dichtbij de leden.”

Instemming van de AV met plannen van Bestuur CNV Publieke Zaak.
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Ledenservice

Je belastingaangifte zelf doen?
Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!

> Deskundige invullers
> Direct weten waar je aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij jou in de buurt

Maak vanaf 18 december 2012 je afspraak via 
www.cnv.nl/belastingservice of bel dan met 
CNV Belastingservice 030 - 751 10 50

advertentie bondsbladen staand A4.indd   1 12-11-2012   09:29:37
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Buschauffeur = trots!
Rian van Gelder achter het stuur bij een bus van het GVU.
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Ze werkte 27 geleden bij de Albert 
Heijn en maakte om op haar werk 
te komen dagelijks een rit met de 
bus, vaak met dezelfde lijn. Ze werd 
door een van deze chauffeurs aan 
het denken gezet toen die haar 
opriep te solliciteren bij het GVU als 
buschauffeur. “Het GVU was toen 
echt een mannenbedrijf en ze zoch-
ten bewust vrouwelijke buschauf-
feurs. Ik was toen wel bezig mijn 
rijbewijs voor een vrachtauto te ha-
len. Ik had ook toen al een klik met 
grote voertuigen.” Rian van Gelder 
was dan ook heel blij dat ze werd 
aangenomen al vonden sommige 
passagiers dat helemaal niets. “Je 
kunt het misschien niet geloven, 
maar sommigen wilden echt geen 
busrit maken als er een vrouw 
achter het stuur zat. Soms wacht-
ten ze net zolang totdat er een 
mannelijke chauffeur met de bus 
kwam aanrijden. Dat is nu totaal 
anders. Ik krijg vaak van passagiers 
een compliment voor mijn rijstijl. 
Ze zeggen dan: je bent één met de 
bus en rijdt beter dan je mannelijke 
collega’s. Ja, dat doet je goed.”

Trots
Het viel de delegatie van CNV 
Publieke Zaak op (zie kader) dat de 
buschauffeurs bij het GVU bijzonder 
trots zijn op hun baan. Ook Rian 
van Gelder geniet van haar werk 
en noemt het GVU verder ook een 
sociaal bedrijf. “Je wordt altijd 

goed geholpen. Na een ziekte kun je 
aangepast werk krijgen en je kunt 
met vragen of problemen altijd bij 
je chef terecht. Daarom blijven mijn 
collega’s en ik het bedrijf ook trouw. 
Verder is buschauffeur gewoon een 
hele mooie baan. Ik vind het leuk 
om met mensen om te gaan en als 
buschauffeur heb je een beetje je 
eigen winkeltje. Ik vind auto rijden 
nu eenmaal heerlijk. Het is een 
geweldig gevoel dat je met 25 meter 
bus achter je, door de stad mag 
rijden. Soms is het millimeterwerk 
in smalle straatjes als er veel gepar-
keerde auto’s in de straat half buiten 
de vakken staan. De spiegels van de 
bus zijn daarom enorm belangrijk.”
Ze heeft in haar loopbaan weinig last 
gehad van agressie. “Het is ook een 
beetje hoe je met mensen omgaat. 
Ik begin altijd met een goedemorgen 
en kijk de mensen met een open 
blik aan. Natuurlijk gebeurt er wel 
eens iets. Nu zie je mensen wel eens 
worstelen met de OV chipcard en 
zijn ze niet altijd even vriendelijk. Ik 
ben één keer bedreigd, maar dat is 
al heel lang geleden. Het gaat je niet 
in de koude kleren zitten. Het heeft 
enorme impact. Gelukkig was de 
politie snel ter plekke en konden ze 
de jongen oppakken.” Humor is ook 
een belangrijk instrument vindt Rian. 
Toen iemand vroeg hoe de bus rijdt, 
antwoordde ze: “Nou hij stuurt een 
beetje zwaar, maar verder rijdt die 
wel lekker.”

een jongensdroom van voorzitter 
eric de Macker kwam in oktober uit. 
Hij mocht in een bus van het GVU in 
Utrecht collega’s door de stad rijden. 
Hij had niet alleen een vermakelijke 
dag, maar raakte ook onder de indruk 
van het vak van buschauffeur. 

De collega’s van Eric de Macker had-
den een origineel cadeau bedacht voor 
zijn 25-jarig jubileum bij de bond: een 
instructie op de lesbus van OV-bedrijf 
GVU. Voorzitter Ton Knoope, van de 
bedrijfsledengroep van GVU, is bijzonder 
in zijn nopjes met het bezoek van de 
CNV-delegatie. “GVU is een pareltje aan 
onze kroon”, aldus De Macker.
Terwijl Eric les krijgt op de instructiebus, 
wordt de rest van de delegatie rond-
geleid door Hans Stam en Ton Knoope. 
Het bedrijf is veel meer dan alleen de 
busroutes in en rond de stad rijden. In 
de enorm grote technische ruimte wordt 
gesleuteld aan bussen, is een tanksta-
tion en een wasstraat. Na elke 10.000 
kilometer worden alle stoelen uit de bus 
gehaald en schoongemaakt. Allemaal 
dingen waaraan je niet denkt als je een 
busrit maakt. 

Geslaagd!
En dan komt daar de bus aan met een 
glunderende Eric de Macker achter het 
stuur. De instructeur is zeer positief 
over zijn leerling. Hij vertrouwt er op 
dat de CNV Publieke Zaak voorzitter de 
bus naar Hoog Catharijne kan rijden. 
“Ach”, relativeert Eric zijn busles “dit is 
een andere manier van besturen.” En de 
instructeur krijgt gelijk: een kwartiertje 
later parkeert De Macker de bus achter 
het drukke Centraal Station van Utrecht. 
Geslaagd!

Rian van Gelder is een van de zestig vrouwelijke bus-
chauffeurs bij het Utrechtse vervoerbedrijf GVU (10% 
van het aantal buschauffeurs). De tijd dat passagiers 
niet in een door vrouwen bestuurde bus wilden stappen, 
is allang voorbij. “Passagiers vinden dat vrouwen een 
bus beter besturen”, aldus een trotse Rian.

dE joNGENSdRooM VaN 
ERIc dE MacKER

Tekst: Jan Spijk
Foto: Ton Borsboom
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Mijn Goede Doel

Kees Haverhals woont al vele tiental-
len jaren in Bruchem, maar heeft 
Brabantse roots. Hij groeide op in 
Sprang Capelle. Hij herinnert zich 
nog goed de oorlogsjaren waarin 
zijn ouders joodse onderduikers in 
huis namen. “De onderduikers heb-
ben gelukkig de oorlog overleefd en 
ik heb nog steeds contact met ze. 
Mijn ouders waren kerkelijk actief 
met oog voor de zwakkeren. Je kunt 
die tijden – ook na de oorlog – niet 
vergelijken met de onze. Mijn vader 
had nauwelijks vakantie. Bovendien 
gingen bijna al zijn vrije dagen op aan 
kerkelijk werk. Ik heb daar nog altijd 
veel respect voor.”

Kerkwijk
Kees vertrok op zijn 21e naar de 
Bommelerwaard waar hij in dienst 

kwam van de gemeente Kerkwijk als 
leerling-ambtenaar. Hij werd in alge-
mene dienst aangenomen en kreeg 
als standplaats Kerkwijk. Op de  
bestuursacademie in Utrecht werd  
hij klaargestoomd voor het werk als 
gemeenteambtenaar. Hij kreeg een 
bijzondere interesse voor onderwijs 
en welzijn. Hij bleef zijn hele werkzame 
leven in dienst van de gemeente  
(onder andere manager van de af-
deling Welzijn en Sociale Zaken). De 
laatste jaren voor zijn pensionering 
was hij dorpscoördinator met als 
doel de communicatie tussen ge-
meente en burgers te verbeteren.

Maatschappelijk actief
Haverhals is net als zijn vader enorm 
maatschappelijk actief. In de kerk, 
in schoolbesturen en in het dorp. 

Waar het precies vandaan komt weet de net gepensioneerde Kees Haverhals uit 
Kerkwijk niet zo goed. “Misschien komt het door mijn ouders die enorm sociaal  
betrokken waren. Die me geleerd hebben dat je niet alleen op de wereld bent.”  
Ook Haverhals staat graag voor anderen klaar en heeft nu een ander goed doel  
voor ogen: de oprichting van een hospice in de Bommelerwaard.

“Ik had me na mijn pensionering 
ook echt voorgenomen niet achter, 
maar voor de geraniums te gaan 
zitten”, grapt hij. Hij had zich nog 
nooit beziggehouden met het werk 
in een hospice, maar werd er mee 
geconfronteerd toen zijn ongenees-
lijk zieke zwager werd opgenomen. 
Hij bezocht hem regelmatig en sprak 
hierover veel met zijn vrouw met 
wie hij alles deelde. “Mijn zwager 
woonde in Noord-Brabant, maar 
kon alleen een plek vinden in een 
hospice in Nijkerk. Ik raakte onder 
de indruk van het werk van de vele 
vrijwilligers. Na zijn overlijden kwam 
ik op het idee in mijn eigen regio een 
hospice te gaan oprichten. Het is een 
regio met 50.000 inwoners met geen 
enkele voorziening op dit gebied.” Hij 
richtte een stichting op met de naam 

Een hospice  
voor de  
Bommelerwaard

Tekst: Jan Spijk
Foto: Gert Koren
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‘Samaritaan’. Een verwijzing naar  
het bekende bijbelse verhaal van  
de barmhartige Samaritaan.  
“Het is een christelijke verwijzing, 
maar het hospice in oprichting is  
er voor alle gezindten. In mijn over-
tuiging is iedereen mijn naaste wat 
de overtuiging ook is.”

Draagvlak
Uit een enquête onder de bevolking 
in de Bommelerwaard bleek er groot 
draagvlak voor de oprichting van 
een hospice te zijn. Haverhals heeft 
gesprekken gevoerd met huisartsen, 
maar ook met allerlei maatschap-
pelijke organisaties en inmiddels 
hebben zich al spontaan dertig vrij-
willigers gemeld. In een hospice is 
er één op één-zorg en daarom zijn  
er – naast professionele hulp - veel 
vrijwilligers nodig. In Nederland 
zijn 119 hospices waar ongeneeslijk 
zieken in een huiselijke omgeving 
kunnen sterven. Om geld in te  
zamelen houdt hij regelmatig boedel-
markten met bijvoorbeeld verkoop 
van meubels. De opbrengst gaat naar 
de stichting Samaritaan. Inmiddels is 
er ook een optie voor een pand vlakbij 

een verzorgingshuis. “We moeten 
nog wel even onderzoeken of het 
financieel haalbaar is, maar het zou 
een mooie plek zijn. Het hospice kan 
dan ook gebruik maken van de voor-
zieningen van het verzorgingshuis. 
We zullen denk ik wel een miljoen 
euro aan middelen nodig hebben om 
het te kunnen exploiteren.”

Meer individualisme
Hospices voorzien in de ogen van het 
CNV-lid zeker in een behoefte. Het is 
in ieder geval minder kil en afstan-
delijk dan een ziekenhuis. “Je wordt 
steeds vaker op jezelf teruggeworpen. 
Er is sprake van individualisme, zonder 
hier meteen een negatieve lading aan 
te geven. Soms wonen kinderen ver 
weg en kunnen ze de ouders niet  
verzorgen. Ook niet in de laatste 
fase. Maar soms hebben mensen 
geen kinderen. Dan is een hospice 
een uitkomst om op een waardige 
manier te kunnen sterven.”

In het gesprek toont Kees Haverhals 
een enorme gedrevenheid. Hij praat 
dan ook vol enthousiasme over 
een andere activiteit: de zomer- en 

wintermarkt van de kerk met een 
jaarlijkse opbrengst van € 80.000,-. 
Het geld wordt doorgesluisd naar 
andere goede doelen als een project 
in Roemenië, in de Jordaan of de 
Voedselbank. Die gedrevenheid had 
hij ook toen hij namens CNV Publieke 
Zaak voorzitter was van de onder-
nemingsraad. “Ook daar heb ik van 
het management aandacht gevraagd 
voor de zwakkeren. Er zijn heel veel 
werknemers op de werkvloer die 
keihard werken, maar geen waar-
dering krijgen. Werknemers zijn het 
menselijke kapitaal van een organi-
satie. Af en toe moet je ze gewoon 
een compliment geven. Mijn vrouw 
heeft dezelfde instelling. We genieten 
het meest als we iets voor een ander 
kunnen betekenen.”

   
   Helpen? 

Wilt u Kees Haverhals helpen  
met de oprichting van een hospice 
door bijvoorbeeld meubels of  
ander huisvoorraad aan te  
bieden? Stuur dan een mail  
naar c.haverhals4@kpnplanet.nl.

Een hospice  
voor de  
Bommelerwaard

Kees Haverhals tussen oude spullen die verkocht worden voor de financiering van een hospice in de Bommelerwaard.
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Vereniging

Beiden hadden in een schriftelijke 
verklaring duidelijk gemaakt, zeer ge-
motiveerd te zijn de komende vier jaar 
te willen bouwen aan een nieuw CNV. 
In zijn dankwoord aan de Algemene 
Vergadering zei Eric de Macker “een 
groot vertrouwen van leden” te hebben 
ervaren. Hij maakt zich zorgen over het 
kabinetsbeleid met enorme bezuini-
gingen op zowel de zorgsector als de 
overheid. “Ik wil ongelooflijk veel inves-
teren in een visie op de overheid. We 
zijn en blijven de vakbond voor overleg. 
Daarom ben ik groot voorstander van 
de sociale dialoog. Niet alleen in Den 
Haag, maar ook in Brussel en Straats-
burg. Daar worden besluiten genomen 
die voor werknemers van groot belang 
zijn. Daarom is het internationale 
werk essentieel. Misschien niet altijd 
zichtbaar, maar ook daar hebben we 
invloed.”

“Mijn opdracht voor de komende jaren 
is de stem van de leden te laten klin-
ken. Een stem van verontwaardiging 

Eric de Macker en Patrick Fey  
herbenoemd
Voorzitter Eric de Macker en Bestuurslid/penningmeester  
Patrick Fey zijn door de leden van de Algemene Vergadering  
met een overgrote meerderheid herbenoemd voor een periode  
van vier jaar in het Bestuur van CNV Publieke Zaak. 

die lucht geeft aan wat er in mensen 
leeft. Een stem tegen asociale politiek. 
Maar ook een stem die onze bereidheid 
toont, om op grond van acceptabele 
argumenten, mee te werken aan een 
betere toekomst voor ons allemaal.”

Prachtig
Na afloop van de stemuitslag sprak 
Patrick Fey de Algemene Vergadering 
eveneens kort toe: “We staan voor 
een belangrijke periode. Ik vind het 
prachtig om hieraan mee te mogen 
werken. Aan een vakbeweging die 
open en sociaal is. Niet steeds bena-
drukken wat fout is, maar een stap 
maken hoe het dan wel moet. We 
zullen nieuwe manieren moeten vinden 
om mensen hierbij te betrekken. In 
het regeerakkoord staan schandalige 
zaken voor de werkers in de zorg.  
Er dreigen tienduizenden ontslagen 
en we zullen als CNV Publieke Zaak 
veel aanwezig zijn op het Binnenhof 
om het beleid te beïnvloeden en bij  
te stellen. Daar kunt u op rekenen.”

GEEN coNTRIbuTIE-
VERhoGING  
VooR SENIoREN EN  
aNdERS acTIEVEN
De Algemene Vergadering heeft 
op 22 november 2012 de concept-
begroting 2013 en de meerjaren-
ramingen 2014 tot en met 2017 
vastgesteld.

De begroting van 2013 laat zien 
dat de reorganisatie van 2011 
financieel geslaagd is, aldus pen-
ningmeester Patrick Fey in de toe-
lichting. Om extra aantrekkelijk te 
blijven is er voor gekozen in 2013 
de contributie met minder dan de 
indexatie te laten stijgen (1,25% 
in plaats van 1,75%) en voor de 
senioren en anders actieven de 
contributieverhoging achterwege 
te laten (zie ook pagina 39).

Patrick Fey in zijn toelichting aan 
de leden van de Algemene Ver-
gadering: “We kunnen nu al zien 
dat de reorganisatie in financieel 
opzicht geslaagd is. De werkorga-
nisatie is goedkoper zonder dat de 
dienstverlening is verminderd. Het 
eigen vermogen groeit en er is 
ruimte voor innovatie. Hiervoor is 
voor het eerst zes ton begroot. We 
zijn nu financieel in control.”

Voor 2013 is er een positief  
resultaat van € 108.000,-.  
Wanneer daar de voorgenomen 
vermogensgroei bijgeteld wordt is 
het resultaat € 508.000,-. De toe-
komstplannen van het CNV zullen 
ook gevolgen hebben voor de 
financiën. “Het Bestuur van CNV 
Publieke Zaak zet in op een leven-
dige en krachtige vakbeweging die 
goed inspeelt op de veranderende 
samenleving. Solide financiën zijn 
en blijven een voorwaarde voor 
een gezonde toekomst.”

Het Bestuur van CNV Publieke Zaak met van rechts naar links  
Eric de Macker, Pieter Oudenaarden en Patrick Fey.



in hotel-restaurant Bemelmans in het Limburgse Schin op Geul

Win 
EEn 4 nACHTEn 

ARRAngEMEnT

Puzzel
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In dit laatste nummer van het jaar een speciale prijs en een speciale puzzel, samengesteld door onze 
landelijke groep Senioren. Uit de goede oplossingen trekken we een prijswinnaar die een vier nachten 
arrangement wint in hotel- restaurant Bemelmans in het Limburgse Schin op Geul (voor 2 personen).

De puzzel is deze keer een woordzoeker. Hieronder ziet u 
een aantal woorden staan die u moet vinden in de puzzel.  
De letters die overblijven vormen een woord. Stuur deze 
oplossing (het sleutelwoord) op via onze website met de  
url www.mijnvakbond.nl/puzzel. Het is niet mogelijk  
mee te dingen naar de prijs als u de inzending per post 
opstuurt. Veel puzzelplezier!

Onder de vele inzendingen van de puzzel in ons blad van oktober 2012 (kruiswoordpuzzel) met als oplossing ‘De kip met 
de gouden eieren slachten’, hebben we de volgende prijswinnaars getrokken: H.G. te Beest, Dinxperlo (Irisbon vijftig euro),  
H.W. ter Harmsel, Rijssen (veertig euro) en W. Hop, Hierden-Harderwijk (dertig euro).

VooR 2 
pERsonEn

SLEUTELWOORD: 

Geef uw e-mailadres  
en win een prijs!

S S T R E N G  H E I D C R 
T E R U G  T O  C H T E O  W 
R E L E G  E K O  L H U N A 
I M I T I U N S O  T G  S A 
O  A P S W G  K O  E A D E R 
P I A N O  E G  E S I Z R B 
W S N P L L E S E P A V  O  
E D O  V  E D A H A I A E R 
S R R R E L W W S L M N G  
T T A L M U R T A C H B S 
E A M I L I R T E A E L O  
R A A S T A K I N G  I I M 
N K I G  A L S S I M D K T 

 

ADER
ARTS
CLIP
CONSERVENBLIK
DEUGDZAAMHEID
EDELMAN
HOOGLERAAR
KEGEL
LAWAAI
MISSLAG
PANORAMA
PIANO
PORT
ROUTE
SALMIAK
SIAMEES

SLIM
SLUWHEID
SNUIT
SOES
SPAN
STAKING
STEUR
STRENGHEID
TALM
TERUGTOCHT
TEUGEL
TRIO
TWEE
VLEK
WAARBORGSOM
WESTERN
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kennIS en OnTMOeTInG  
BInnen UW VAkGeBIeD:

Vitamine CnV
Preventie

Vitamine CnV
Bescherming

UW ReCHTSHULP PAkkeT  
BeSTAAT UIT ZeS MODULeS:

Beroepsinhoudelijk advies

Vraagbaak en vertrouwenspersonen

Arbeidscoach

Vitaliteit

Workshops en cursussen

CNV-netwerk 

Werk & Inkomen

Beroepsziekten & Arbeidsongevallen

Consumentenrecht

Wonen

Financieel Advies

Verkeer- & Letselschade

      Met uw 
Vitamine CNV Pakket  
heeft u meer zekerheid in handen!

Hoe blijft u verzekerd  
van hulp en advies via uw  
Vitamine CNV Pakket?

Om volledig te kunnen profiteren van 
uw Vitamine CNV pakket dient u die 
contributie te betalen die overeen-
komt met uw persoonlijke situatie. 
Geef daarom altijd z.s.m. wijzigingen 
in uw werk (werkgever, functie, uren, 
salaris) en/of woonsituatie door via: 

Telefoon  070 - 41 60 600
Fax 070 - 41 60 690
E-mail  ledenadmin@cnvpubliekezaak.nl
Postadres Postbus 84500
 2508 AM Den Haag

Het kan zijn dat wij nog niet over uw e-mailadres beschikken.  
In dat geval willen wij u vriendelijk vragen deze aan ons  
door te geven. Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd,  
is het duur en voor het milieu te belastend om papieren  
brieven en magazines te blijven versturen. Binnenkort zullen 
we u enkel nog met e-mail op de hoogte houden; dit is snel, 
simpel én groen. 

	 als eerste op de hoogte zijn van alles wat er in  
uw sector speelt via nieuwsbrieven

	 e-zines ontvangen boordevol feiten en informatie  
over uw sector, uw CAO en een uitgebreide agenda

  het totaal vernieuwde digitale magazine in uw inbox 
met nieuws, interviews en achtergronden rond een 
bepaald thema

	 op de hoogte worden gebracht van kortingsacties  
en bijeenkomsten

	 uitgenodigd worden om te stemmen

Als lid wilt u natuurlijk:

Ontvangt u al e-mails van ons? Dan is uw e-mail-  
adres bij ons bekend. Zo niet, geef uw e-mailadres 
dan door via: ledenadmin@cnvpubliekezaak.  

Gebruikt u inmiddels een ander e-mailadres?  
Dan kunt u deze wijziging op uw persoonlijke 
pagina: https://www.mijnvakbond.nl/inloggen. 
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*  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 € 12,20 in plaats van € 15,75.  

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.

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!

Indien u geen salaris ontvangt

Voltijdstudenten aan een MBO/HBO-opleiding  € 4,20 ****

(Vroeg)gepensioneerden + uitkeringsgerechtigden (WW, WAO) € 8,45 ****** 

Uw brutosalaris  Uw contributie **

€ 734,70 of minder €  8,45
€ 1469,40 of minder €  12,35  
Meer dan € 1469,40 €   15,95 ***

Voor iedereen die (gedeeltelijk) salaris verdient: *

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

MijnVakbond.NL is een uitgave van CNV Publieke Zaak  
en verschijnt 2x per jaar.
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Colofon

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.

1.  Vestiging Apeldoorn  
 
Ovenbouwershoek 9 
7328 JH 
Apeldoorn 
 
Postbus 193 
7300 AD 
Apeldoorn

 

2.  Vestiging eindhoven  
 
Fazantlaan 3 
5613 CA 
Eindhoven 
 
Postbus 6190 
5600 HD 
Eindhoven

 

3.  Vestiging Den Haag  
 
Carnegielaan 1 
2517 KH 
Den Haag 
 
Postbus 84500 
2508 AM 
Den Haag

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.  

De leden die bij de ministeries werken en de contributie- 
bijdrage maandelijks via de salaris betalen dienen de 
nieuwe tarieven zelf via P-Direct door te geven aan de  

salarisadministratie: debiteurenbeheer@cnvpubliekezaak.nl 

Uw voordeel wordt bepaald door het belastingtarief  
waarin u valt en uw persoonlijke situatie. Ga naar onze  

website voor meer informatie!




