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GA JE DROOM ACHTERNA

Onlangs sprak ik een lid van onze vak-
bond die net werkloos geworden was. 
Hij werkte bij een werkgever waar de 
ene reorganisatie op de andere volg-
de. Elke keer weer spanning of hij erbij 
zou zitten. Een aantal reorganisaties 
‘overleefde’ hij. Behalve de laatste: hij 
kwam dan toch op de lijst met boven-
talligen. Het door CNV Publieke Zaak 
afgesloten sociaal plan deed z’n werk: 
scholing,  bemiddeling naar ander 
werk bij een andere werkgever bleek 
echter niet succesvol. Einde dienst-
verband met een kleine financiële ver-
goeding. Vervolgens achter aansluiten 
bij het groeiende leger werkzoeken-
den. Solliciteren is het parool, na elke 
afwijzing jezelf weer bij elkaar rapen 
en opnieuw beginnen. Schaamtege-
voelens als je overdag op straat loopt 
en anderen aan het werk ziet. En toen 
zag ik pas de pretlichtjes in zijn ogen. 
Het bedrijf betaalde zijn opleiding tot 
restaurantkok, iets waarvan hij altijd 
had gedroomd. Hij kan er zijn creativi-
teit in kwijt, hard werken is geen pro-
bleem, ook niet als je 57 jaar bent en 
meer dan 25 jaar een functie in de au-
tomatisering hebt gehad. Hij heeft zijn 
kans gepakt, vanuit een ogenschijnlijk 
kansloze startpositie. Nu is hij regel-
matig als invaller aan het werk in res-
taurantkeukens. Tegen een veel lager 
salaris dan hij gewend was en met een 
uitzendcontract. Maar wel regelmatig 
aan het werk. Ik heb hem gezegd dat 
ik groot respect heb voor zijn beslis-
sing en de manier waarop hij zijn toe-
komst in eigen hand heeft genomen. 
Werkloos worden is jouw kans om dat 
te gaan doen waarvan je altijd hebt ge-
droomd. 

Eric de Macker
Voorzitter CNV Publieke Zaak

Wat betekent kerst voor jou?
“Het wordt elk jaar vanzelf kerst” zei een oud-collega elk jaar 
weer ergens in november, midden in het vakbondsseizoen. Nu 
zeg ik het tegen mijn collega’s, als het vele werk dat door hen 
in de weken voor kerst verzet word, wel eens teveel wordt. 
Dat is wat kerst is: een jaarlijks terugkerend punt van rust, 
reflectie en bezinning. Een einde en een nieuw begin. Gebruik 
het goed.”

Goede voornemens voor 2014?
“Ik heb wensen, ambities, gedachten en idealen. Mijn ambities 
voor 2014 zijn gericht op het verwerkelijken van mijn idealen, 
in mijn leven, in mijn werk.”    

Wat brengt het nieuwe jaar CNV Publieke Zaak?
“Er wordt hard gebouwd aan een nieuwe en aantrekkelijke 
CNV-vakorganisatie in de publieke sector. CNV Publieke Zaak 
wordt daar deel van. Een prachtig nieuw huis met veel kamers 
voor (ex)werknemers in de zorg, het onderwijs en de overheid. 
November 2014 is de oplevering.“
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MIJN MENING
Reacties zijn welkom op: redactie@mijnvakbond.nl

Als medewerker in de zorg, is het zorgen voor anderen meestal meer dan voldoende aanwezig. Maar zorg ook 
goed voor jezelf! Er is werkdruk, er is hectiek, maar het werk is er langer dan jij, dus die zorg voor jezelf is meer 
dan de moeite waard!
Nelleke, via www.mijnvakbondnl/Tips

HET NIEUWE WERKEN

Ik heb een arbeidscontract van 32 uur 
(4 dagen). Door een reorganisatie zou 
ik elk dag 5,5 uur moeten reizen naar 
kantoor en terug. In de regio was een 
flexlocatie en daar heb ik tot voor kort 
regelmatig gebruik van gemaakt. Voor 
overleg ga ik twee keer in de maand 
naar kantoor (5,5 uur reizen). Ik werk-
te twee dagen in de week thuis en twee 
dagen op de flexlocatie. Bij de sluiting 
van de flexlocatie gaf onze directeur 
aan dat er geen alternatief kwam en 
dat wij maar HNW moesten toepassen. 
Ik werk dus al een tijd vanuit huis en 
dat bevalt mij prima. Telefonische be-
reikbaarheid is geen probleem met een 
mobiel en apparatuur werd was al ge-
regeld door het gebruik van een laptop. 
Ik ben erg tevreden met de oplossing 
en hoop dit nog lang zo vol te kunnen 
houden.

Harrie via www.mijnvakbond.nl/Nelleke-
Aantjes als reactie op de weblog van be-
leidsadviseur Nelleke Aantjes
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BEGROTINGSAKKOORD ZONDER VISIE

Het politieke landschap in Nederland wordt steeds on-
overzichtelijker en onvoorspelbaarder. Bondgenoot van 
vandaag op onderwerp X is morgen opeens geen bond-
genoot meer op hetzelfde onderwerp of op onderwerp Y. 
De overheid is geen betrouwbare factor (meer). Ik benijd 
de positie van vakbondsbestuurders niet. De vakbeweging 
verdwaalt in de polder, vooral door toedoen van anderen 
en kan er maar heel weinig macht en kracht tegenover 
stellen. Toch blijf ik -wellicht tegen beter weten in zul-
len sommigen zeggen- loyaal. Blijf je standpunten uit-
dragen, houd vaste koers en blijf vooral investeren in de 
achterban en het kader. Iedereen begrijpt de complexiteit 
van de huidige politieke en economische werkelijkheid en 
simpele oplossingen zijn er niet. CNV Publieke Zaak heeft 
mijn steun!

Tjaard de Vries, via www.mijnvakbond.nl

OVERNAME KPN

Ik vind de overname een slech-
te zaak. Wat in jaren door PTT 
en KPN aan infrastructuur is 
opgebouwd en nu door een bui-
tenlandse onderneming te laten 
overnemen is ronduit griezelig. 
Al het telefoonverkeer van alle 
providers in Nederland, ook mo-
biel, maakt gebruik van dit net. Ik 
vind dat dit in Nederlandse han-
den moet blijven. Actueel is de 
inbraak bij Belgacom. Natuurlijk 
kan dit ook bij KPN plaatsvinden. 
Om alle aandelen te verkopen 
aan een Mexicaanse aandeelhou-
der is vragen om moeilijkheden. 
Mexico staat bepaald niet bekend 
om zijn integriteit. Er kunnen dus 
onder de tafel voor veel geld rare 
zaken geregeld worden. 

Ed Sterenborg 
Via www.mijnvakbond.nl

BELANG VAN ONDERNEMINGSRAAD

Ik was heel blij met de aandacht voor 
het belangrijke werk van de onderne-
mingsraad. De OR-leden doen nuttig 
werk en komen op voor de werkvloer. 
In de interviews met de heer Duque-
snoy en mevrouw Den Besten komt 
dat goed tot zijn recht. Nuttige en in-
teressante tips om je werk als OR-lid 
beter te doen. Dank daarvoor!

Johannes Meester, via e-mail
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          TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting

‘SLEUTEL AAN JE BAAN!’
Eigenlijk is er geen goed Nederlands 
woord voor: job crafting. Sommigen 
noemen het ‘kneden aan je werk’. 
TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch 
vindt ‘sleutelen aan je baan’ nog de 
allerbeste vertaling. In een tijd dat 
veel werknemers het liefst niet van 
baan veranderen is het heel belang-
rijk dat je met plezier blijft werken. 
“Met job crafting maak je je werk 
mooier.” Tekst Jan Spijk 
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Een tijdje was job hoppen hele-
maal trendy, maar in deze econo-
mische crisis kijken veel werkne-
mers de kat uit de boom. Liever de 
garantie van een vaste baan, dan 
de onzekerheid van een proefpe-
riode bij een nieuwe werkgever. 
Maar hoe houd je je werk leuk? Dr. 
Luc Dorenbosch besloot samen 
met Mark van Vuuren (Universi-
teit Twente) een boek te schrijven 
onder de veelzeggende titel ‘Mooi 
werk’. Een boek dat je echt aan het 
denken zet, maar vooral tot actie. 
In het boek staan namelijk heel 
veel opdrachten die moeten lei-
den tot die mooiere baan. “In elke 
baan heb je wel enige ruimte om 
aan je baan te sleutelen. Zeker als 
je lang bij dezelfde werkgever zit 
moet je voorkomen dat de baan 
uit de pas gaat lopen bij je eigen 
kunnen en willen. Daarom moet je 
voortijdig ingrijpen. Neem het be-
roep van een brandweerman. Mis-
schien vindt die na een aantal ja-
ren het blussen van branden wel 
fysiek te zwaar. Wacht niet af tot 
je leidinggevende dat zegt, maar 
kom zelf met een voorstel. Bij-
voorbeeld om dan fysiek lichtere 
taken naar je toe te trekken zoals 
brandpreventie.”

SAMEN MET COLLEGA
De auteurs van het boek ‘Mooi 
werk’ adviseren samen met één of 
twee collega’s te sleutelen aan je 
baan. Luc Dorenbosch: “Collega’s 
willen elkaar helpen en daarom is 
de kans van slagen groter. Het is 
geen dagje werk, maar een inten-
sief proces. Zelf heb ik voor een 
gemeente gewerkt aan een derge-
lijk project. De opdracht aan zo’n 

honderd ambtenaren was: wat 
haal je nu uit je werk en hoe kan 
het beter? “Uiteindelijk pakte een 
klein werkexperiment voor 70% 
van hen goed uit. De werknemers 
kregen meer controle op hun 
werk, meer voldoening en boekten 
bovendien tijdwinst.”
In het boek gebruiken Van Vuuren 

en Dorenbosch de eigen woning 
als metafoor van een baan. Als je 
tien jaar in dat huis hebt gewoond, 
heb je vast heel veel dingen aan-
gepast naar jouw smaak. Bij job 
crafting is het ook essentieel na te 
denken waar jouw affinitieiten en 
valkuilen liggen. Wat vind je leuk? 
Welke taken zijn risicovol? Pak dat 
op in het sleutelen aan je baan. 
Is er geen risico dat de vervelende 
klussen dan op het bordje van de 
collega terechtkomen? “Je moet 
eerst een goede analyse maken. 
Met een aantal collega’s kun je 
alles op tafel leggen. Wie doet nu 
wat? En is dat de goede verdeling 
kijkend naar wat ieder individueel 
het beste past? Dat leidt vaak tot 
nieuwe inzichten. Wat jij een ver-
velende klus vindt, kan je collega 
misschien wel graag willen doen”, 
is de overtuiging van Luc Doren-
bosch.

TWEE JAAR VOORUIT
“Bij job crafting is van belang om 
twee jaar vooruit te kijken. Heb 
ik dan nog plezier in het werk of 
ben ik er dan helemaal klaar mee. 
Daar anticipeer je op door een con-
creet werkexperiment te gaan uit-
voeren.” In het boek staan talloze 

voorbeelden van werknemers die 
met een paar kleine draaien aan 
de knoppen hun werk weer leuk 
maken. Zoals die schoonmaakster 
in een ziekenhuis die haar baan op 
een andere manier invult. Niet al-
leen schoonmaken is van belang. 
Voor haar was ook het persoonlijk 
contact met patiënten iets wat vol-

doening gaf. Door 
specifiek aandacht 
te besteden aan 

patiënten die niet zoveel familie 
op bezoek kregen, voegde ze een 
nieuwe sociale dimensie toe aan 
haar werk. 

RISKANT
Is het eigenlijk voor werknemers 
niet bijzonder riskant om dit on-
derwerp aan te kaarten bij je lei-
dinggevende. Luc Dorenbosch 
denkt dat dit wel meevalt. “Job 
crafting kun je ook zonder je lei-
dinggevende doen. Over het al-
gemeen zullen managers blij zijn 
als werknemers met een concreet 
voorstel komen. Doe het nooit on-
doordacht, maar denk er over na. 
Weeg ook eerst de positieve en ne-
gatieve kanten af. Dan is de kans 
dat je voorstel meteen wordt afge-

NAAR EEN BETERE BAAN ZONDER WEG TE GAAN



schoten het kleinst.” Het schrijven 
van het boek ‘Mooi werk’ was voor 
Luc Dorenbosch ook een vorm van 
job crafting. “In mijn werk ben ik 
veel bezig met specialistisch on-
derzoek. Het schrijven voor een 
breed publiek is heel ander werk. 
Ik heb beide zaken in het boek als 
een puzzel bij elkaar gelegd. Wat 
ik wil benadrukken dat sleutelen 
aan je baan hard werken is. Besef 
altijd dat jij de expert bent. Wij ge-
ven slechts voorbeelden en hand-
vatten voor een leukere baan. Uit-
eindelijk moet je het zelf doen.”

‘Mooi werk’ Handboek job crafting 
Mark van Vuuren/Luc Dorenbosch, 
uitgever Boom, 167 pagina’s.

'ZOU IK IN 2014 WEER SOLLICITEREN OP MIJN HUIDIGE FUNCTIE?'
Stel dat je je eigen baan op een vacaturesite zou tegenkomen met 
daarin de werkzaamheden, werktijden, het salaris, gevraagde com-
petenties en verantwoordelijkheden zoals ze op dit moment zijn: zou 
je dan met jouw vakkennis, interesses, gezondheid en behoeftes van 
nu op jouw eigen baan solliciteren? 

JA! Prima. 
NEE!  Waar zit dan het probleem? Is het werk niet meer uitdagend? 
Is het fysiek te zwaar aan het worden? Ben je uitgeleerd in deze 
baan? Is het werken met de klanten, patiënten, leerlingen van nu 
meer uitputtend dan in het begin? Ben je uit jouw functiejas ge-
groeid?

Job crafting gaat ervanuit dat je op zekere hoogte jouw functiejas 
kunt verstellen. Niet alles in jouw huidige baan past je niet meer. 
Sommige zaken gaan jou vaak nog prima en met plezier af. Bedenk 
hoe jouw baan er dan wel uit zou moeten zien. Wanneer zou je weer 
solliciteren? Aan welke werkaspecten zou je dan moeten sleutelen?

Hoe lang doe je dit werk al?
“Al ruim achttien jaar.”

En vind je nog steeds leuk?
“Ja! Het is een mooie combinatie. 
Aan de ene kant op straat met de 
brandweerwagen en aan de an-
dere kant op kantoor als plaats-
vervangend ploegchef. Ik heb mijn 
werk de afgelopen jaren in ver-
schillende delen van de regio en 
op verschillende kazernes uitge-
voerd. Dit werk verveelt nooit.”

Hoe maak je je werk mooier?
“Wat is er mooier dan mensen let-
terlijk uit de brand te helpen. Zo-
als op 30 april toen we iemand uit 
een brandend huis hebben gered. 

Gelukkig heeft deze man het over-
leefd. Dat blijft je bij. Maar ook als 
je buurtbewoners kunt voorlichten 
over brandveilig leven en daardoor 
mogelijk kunt voorkomen dat er 
slachtoffers vallen.” 

Hoe sleutel je aan je baan?
“Wij zitten pal aan de kust en krij-
gen regelmatig te maken met on-
gelukken op zee. We hebben ons 
als team ontwikkeld om mensen 
uit zee te kunnen redden. Soms 
komt het voor dat een kitesurfer 
afdrijft, omdat zijn arm bijvoor-
beeld uit de kom is geraakt. Wij 
hebben geleerd hoe je iemand uit 
zee kunt redden. Dat vind ik heel 
gaaf en een plus aan mijn werk. 
Bovendien ben ik actief binnen de 

vakbond. Sinds enkele jaren neem 
ik deel aan het georganiseerd 
overleg tussen vakbonden en de 
werkgever. Daarvoor ben ik gerui-
me tijd lid geweest van de onder-
nemingsraad.” 

Hoe ga je om met een trauma? 
“Een heftig incident heeft altijd 
een enorme impact, maar we krij-
gen intensieve begeleiding. Be-
langrijk is het verhaal van je col-
lega’s en andere hulpverleners te 
horen. Op die manier leg je samen 
de puzzel van het incident. Soms 
is de conclusie: meer hebben we 
niet kunnen doen. Een ernstig in-
cident gaat niet van je harde schijf 
af, maar het moet je ook niet hin-
deren in je werk of privéleven.”

MARTIJN BLOK (40), PLAATSVERVANGEND PLOEGCHEF EN BEVELVOERDER BIJ 
DE VEILIGHEIDREGIO HAAGLANDEN, BRANDWEERKAZERNE SCHEVENINGEN
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Hoelang doe je dit werk al?
“Sinds januari 2010.”

Ben je van plan dit je hele leven 
te blijven doen?
“Nee, ik denk het niet. Ik ben van 
huis uit verpleegkundige en mis-
schien zoek ik het wel in die rich-
ting. Ik zit niet zo in elkaar om mijn 
hele leven hetzelfde werk te doen. 
Ik vind het werk overigens hart-
stikke leuk.”

Hoe maak jij je werk mooier?
“Daar ben ik heel vaak mee bezig. 
Elke werkdag probeer ik de pa-
tiënten iets speciaals te geven. 
Extra zorg of extra aandacht. Als 
we iemand naar een hospice bren-
gen bijvoorbeeld, probeer ik zo’n 
persoon extra comfort en aan-
dacht te geven.”

Ben je ook aan het sleutelen aan 
je baan?
“Naast mijn gewone werk, ben ik 
bezig inhoud aan mijn vak te ge-
ven. Ik ben tegenwoordig ook ac-
tief binnen de vakbond als lid van 
het Landelijk Groepsbestuur Am-
bulancezorg. Het gaat automa-
tisch. Je volgt trainingen, wilt bij-
leren. Daarmee ben je aan het 
sleutelen om je werk mooier en 
beter te maken.”

Wat is er leuk aan je werk?
“Dat is toch het contact met de 
patiënt. Wij zijn geen taxibedrijf, 
maar verlenen ambulancezorg.
Naast de medische zorg hebben 
wij veel aandacht voor het welzijn 
van onze patiënten. Een tijd ge-
leden begeleidde ik een ernstig 
zieke vader waarvan de zoon was 
overleden. Heel heftig, maar ook 
bijzonder en in zekere zin mooi.”

WOUTRIËLLE BLOK (25), UIT 
AMERSFOORT, AMBULANCE-

ZORGBEGELEIDER BIJ DE RAVU 
(REGIONALE AMBULANCE-

VOORZIENING UTRECHT) 

Neem je werk mee naar huis?
“Ik kan werk en privé heel goed 
scheiden. Ik heb thuis verder ge-
noeg afleiding met twee kleine 
kinderen. We hebben bij ernstige 
calamiteiten overigens een heel 
goed bedrijfsopvangteam. Vaak is 
praten met je collega’s ook heel 
belangrijk om iets kwijt te raken. 
Meestal is dat wel voldoende.”
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FAVORIETE 

APPS

FLIPBOARD

Flipboard bied je 
een geweldige ma-
nier om het laatste 
nieuws te volgen. Je 

kiest als je de applicatie voor het 
eerst opent een aantal thema’s en 
favoriete onderwerpen, zoals we-
reldnieuws, sport, reizen, maar 
ook bijvoorbeeld De Volkskrant 
of VT Wonen. Ook stel je in welke 
updates je wilt volgen van je soci-
ale netwerken zoals Facebook en 
Twitter. Dit is de informatie die je 
vanaf dat moment kunt doorbla-
deren en lezen, in een prachtig 
magazineformaat. Je kunt arti-
kelen die je leuk vindt bewaren in 
zelfgemaakte magazines, zoals: 
’Inspirerende reizen’,  ’Droomhui-
zen’ of ‘Werk’. 

De redactie selecteert de leukste en handigste smartphone en tablet 
apps om je werk leuker en gemakkelijker te maken.

INSTAGRAM

Speciaal voor de kerstdagen is het leuk om foto’s die je met 
je telefoon maakt en deelt op sociale media, extra mooi te 
maken. Met Instragram verfraai je je foto’s en video’s met 
prachtige filtereffecten, al dan niet met kader eromheen. Je 

transformeert gewone momenten in ware kunstwerkjes die je met vrien-
den en familie  direct kunt delen op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. 

KWALITEITSKOEPEL MEDISCH SPECIALISTEN

Wat staat er in de medisch-specialistische richtlijnen? Via de 
app van de Kwaliteitskoepel kan iedereen voortaan, waar en 
wanneer dan ook, op zijn mobiele telefoon deze informatie 
raadplegen. De app biedt een overzicht van alle medisch-spe-

cialistische richtlijnen, direct te downloaden en vindbaar per specialisme, 
op onderwerp of trefwoord. 
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Wie werken er nou eigenlijk bij CNV Publieke Zaak? Wat 
gebeurt er achter de schermen voor u als lid? In deze ru-
briek stellen we de medewerkers aan u voor. Deze keer: 
Remy Janischka, regiojurist op onze vestiging in Apel-
doorn. 

Hoe zit het met je achternaam?
Het is een naam die in de tijd van het Kei-
zerrijk Oostenrijk, de voormalige Habs-
burgse Monarchie, verduitst is. De naam 
Janischka komt uit het huidige Tjechië en 
schrijf je dus eigenlijk anders. Mijn over-
grootouders kwamen daar vandaan. 

Ontspanning? 
Ik luister graag naar muziek, die afhanke-
lijk van mijn stemming heel erg kan varië-
ren van mooi melodieus tot snoeiharde gi-
taren. Ook vind ik het heerlijk om weg te 
dromen in een goede film.

Beste plek om te wonen? 
Dieren, een mooi dorp in Gelderland. Op 
de tweede plek staat Arnhem. Arnhem 
heeft een mooie combinatie van alles wat 
een stad moet bieden, gecombineerd met 
een mooie natuur, omgeving en natuurlijk 
Vitesse. 

Doe je aan sport?
Ik stap regelmatig op mijn racefiets, loop 
af en toe hard en ga ook naar de sport-
school. Daarnaast trap ik als voetbaltrai-
ner van de E9 van VVDieren ook regelma-
tig een balletje mee. 

Welk boek ligt op je nachtkastje? 
Nu ligt daar het boek ‘Snel Geld’ van Jens 
Lapidus. 

Waar kijk je naar uit?
Schaatsen deze winter, dat de zon schijnt 
en natuurlijk letten op verkeer van rechts.

Heb je een tegeltjeswijsheid?
Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, 
maar het is erg belangrijk dat je het doet.

ACHTER 
DE SCHERMEN

De volgende keer: Karin Kasper, bestuur-
der Zorg op onze vestiging Eindhoven
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Wat is je belangrijkste taak bij CNV Publieke Zaak?
Als regiojurist ben ik samen met de juridisch medewerkers verant-
woordelijk voor de individuele juridische dienstverlening aan onze 
leden. Het is in ons juridisch team zo verdeeld, dat de juridisch me-
dewerkers zaken tot aan de rechter behandelen en ik daarna. Dat 
betekent dat ik veel procedures doe bij de kantonrechters en recht-
banken.

Moet je wel eens een lid teleurstellen bij een juridische proce-
dure?
Ja dat gebeurt wel af en toe. Het is onvermijdelijk dat ik wel eens 
tegen iemand moet zeggen dat zijn of haar procedure geen kans van 
slagen heeft. Ik moet altijd een juridische afweging maken. Het is 
niet zo dat we direct procederen als een lid dat graag wil. Het moet 
wel zin hebben. 

Wanneer ben je het gelukkigst?
Op de momenten dat ik leuke dingen doe met mijn kinderen Tara en 
Rowan. Als ik de IJssel zie stromen, ik lekker aan het sporten ben of 
ik geniet van de gezelligheid van familie of vrienden.

12



DE BAKENS 
VERZETTEN

“Waarvoor zijn we nog lid van de vakbond”?, riep iemand ver-
ontwaardigd toen gemeld werd dat de voorlichtingsdagen van 
de senioren van de CNV-bonden geproduceerd zijn door erva-
ringsdeskundigen en betrokken senioren zelf. “Ik zoek meer 
verdieping met inhoudelijke thema’s, met alleen maar verga-
deren komen we niet verder”, verzuchtte ons lid Jan Gruijters 
toen we een eerste discussie voerden over “hoe nu verder”.

LEDENONDERZOEK
Dit najaar hebben wij een groot ledenonderzoek gehouden. 
De wensen en verwachtingen van onze leden zijn veelzijdig. 
De komende tijd gaan we aan de slag met wat we volgens de 
leden moeten doen en vooral wat we kunnen doen. We gaan 
onze bakens echt verzetten en moeten in beweging komen. 
De belangen van senioren liggen op een breder maatschap-
pelijk vlak, dan de belang van werkenden. De eerste stappen 
binnen het CNV hebben wij gezet. Het besteedbaar inko-
men aan wonen, aan zorg en aan welzijn, is inmiddels een 
hoofdthema dat ook in CNV-verband hoog op de agenda 
staat. 

VEEL NAAR GEMEENTEN
Maar er is meer. Veel landelijke regelgeving zal op 
gemeentelijk niveau tot uitvoering gaan komen. Denk 
aan de WMO nieuwe stijl (huishoudelijke zorg) met 
daarin elementen van de AWBZ en de Zorgverzeke-
ringswet. Ook op gemeentelijk niveau met de plaat-
selijke politiek gaan de belangen van de senioren 
een grotere rol spelen. Dat vraagt dus ook een an-
dere aanpak van onze bond; dichter op leden geor-
ganiseerd zijn en samenwerking zoeken met andere 
belangenbehartigers in het veld. Ook daar moeten de 
bakens verzet worden.

Of het nu gaat om de landelijke politiek, zorgaanbie-
ders, zorgverzekeringen, gemeentelijke politiek of 
onze eigen bond, het draait om invloed uitoefenen. 
Zorgen dat er rekening wordt gehouden met de 
wensen en verwachtingen van de ouderen/se-
nioren. De belangen zichtbaar en herkenbaar 
maken; de samenwerking zoeken. Alleen sa-
men staan we sterk! Alleen samen kunnen we 
een sterke seniorenvakbond bouwen. Alleen 
samen kunnen we de bakens verzetten! 

Jaap Dijkema
Voorzitter landelijke groep Senioren

De bakens verzetten is een maritieme term. 
Senioren binnen de vakbeweging moeten óók 
hun bakens verzetten. Iedereen die met pen-
sioen is weet dat. Het is een nieuwe periode in 
je leven met een eigen inrichting en zingeving.
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FIETSLES VOOR ALLOCHTONEN
“Ik ben Henk Oostinga, inmiddels 66 jaar en bijna vijftig jaar ac-
tief kaderlid bij het CNV. En daarvan de laatste zeven jaar, als 
vutter, ook druk met het geven van fietsles aan allochtone man-
nen en vrouwen in mijn woonwijk Beijum in Groningen. Er is 
een aantal wijkorganisaties samen met de protestantse wijkge-
meente bij betrokken. Ook in onze wijk zijn er (te) veel allochtone 
vrouwen die niet kunnen fietsen en daardoor sterk afhankelijk 
zijn van hun man. En die eigenlijk daardoor ook de kans lopen 
om maatschappelijk geïsoleerd te raken.

We hebben het mooi ver-
deeld: de wijkorganisaties 
zorgen voor de acquisitie 
en de gemiddeld zeven vrij-
willigers van de kerk voor 
het lesgeven, en ik mag dat 
coördineren. De eerste les-
sen zijn redelijk lichamelijk 
intensief : rennen! Het is 
mooi om mee te maken dat 
de vrouw trots en blij is dat 
ze kan fietsen! Dan gaan 
uiteindelijk de schouders 
naar beneden en het hoofd 
omhoog!

De vrouwen zijn in de regel niet erg kapitaalkrachtig. Leren fiet-
sen, als je daarna geen fiets hebt, schiet dan niet op. We hebben 
voor het project subsidie gevraagd bij de burgerlijke gemeente 
en ook gekregen. Daaruit bekostigen wij de aanschaf van een 
goede tweedehands fiets. Nu heeft iets wat je voor niets krijgt 
soms geen waarde. Dus vragen we de vrouwen om een eigen bij-
drage van 10 euro. Dat bedrag storten we in ons ‘Laat ze niet Lo-
pen maar Fietsen  Fonds’. Dat fonds keert bij de diploma-uitrei-
king niet alleen een fietsdiploma maar ook een fietspomp, ban-
denplakset en rijwielolie.”

ONBEZOLDIGD  VAKBONDSBESTUURDER
“Ik ben Watze Oosterman, geboren in 
1937 en woonachtig in Buitenpost. Ik heb 
een ambtelijke loopbaan gehad bij vier 
gemeenten, waaronder gemeentesecre-
taris van de Friese gemeente Achtkar-
spelen. Sinds 1997, ruim een jaar na mijn 
uittreden uit gemeentelijke dienst, ben ik 
arbeidsvoorwaardenadviseur geworden 
van CNV Publieke Zaak. 
Als zodanig ben ik adviseur in een aan-
tal gemeentelijke overlegorganen in het 
Noorden. Daarnaast heb ik op voordracht 
van de werknemers zitting in diverse 
commissies, zoals bezwarencommissies 
ambtenarenzaken, plaatsingscommissies 
bij reorganisaties/gemeentelijke herin-
delingen, bedenkingen- en toetsingscom-
missies. Zat ik voorheen in allerlei over-
legsituaties aan de werkgeverskant aan 
tafel, nu dus aan werknemerskant. Dit 
heeft zo zijn voordelen.
Ik doe dit vrijwilligerswerk om mijn ken-
nis en kunde en mijn langdurige praktijk-
ervaring dienstbaar te maken aan de be-
langen van de huidige werknemers bij de 
gemeentelijke overheid.”

VRIJWILLIGERSWERK: ACTIEVE SENIORLEDEN!
Senioren zitten echt niet achter de geraniums. Op deze pagina voorbeelden van actieve seniorleden!
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SAMENWERKING IN 
GEZAMENLIJK HUIS!

De roep om een eigen 
organisatie buiten het 
CNV die de belangen 
van senioren behartigt is sterk. Ik heb 
daar moeite mee. Ik ben er namelijk van 
overtuigd dat het eigen belang, van jezelf 
of van je generatie, altijd in perspectief 
met het belang van de ander, of de andere 
generatie gezien moet worden. Bovendien 
is  “verworvenheid” nog iets heel anders 
dan “belang”. Verworvenheden verdwij-
nen, belangen blijven. Ik geloof boven-
dien steeds minder dat een (organisatie)
structuur in onze tijd een veilige haven 
biedt tegen veranderingen, nodig of niet. 
Elke keer blijkt immers dat organisaties 
opgericht met als doel het belang van een 
groep te behartigen geen lang leven be-
schoren is. Dat geldt zowel voor jonge-
ren en senioren. Want zodra zo’n club van 
start gaat, blijkt al gauw dat het belang 
van de een bepaald niet strookt met de 
verworvenheid van de ander. Dan ontaardt 
de samenwerking al snel in bestuurlijke 
chaos. Dan haken degenen die het goed 
bedoelden al snel teleurgesteld af. Met 
grote imagoschade voor de organisatie en 
voor de mensen die daarin hun nek uit-
staken. De critici en de media vinden dan 
al snel de bevestiging van wat ze altijd al 
dachten. Ik geloof wel sterk in samenwer-
king, in een gezamenlijk huis, met als doel 
invloedrijk te zijn en verantwoordelijkheid 
te dragen voor elkaar. Het CNV is zo’n huis 
met veel kamers. Ik roep hen die zichzelf 
binnen het CNV tot de groep senioren re-
kenen op om de handen ineen te slaan en 
in ons CNV-huis tot samenwerking met 
elkaar en met anderen te komen. Alleen 
zo zult u in onze tijd invloedrijk zijn.  

Eric de Macker, 
Voorzitter CNV Publieke Zaak

De provincie Zuid-Holland is een groot gebied. Sinds 2010 heeft 
CNV Publieke Zaak twee seniorengroepen, de regiogroep Zuid-
Holland Noord en de regiogroep Zuid-Holland Zuid. Anno 2014 
staan we aan de vooravond van één grote provinciale senioren-
groep. De regiogroep Zuid-Holland Noord is een actieve regio 
en heeft ongeveer 2000 leden. Het Landelijk Groepsbestuur 
Senioren van CNV Publieke Zaak heeft Zuid-Holland Noord 
gevraagd om informatiebijeenkomsten en andere activiteiten 
voor alle senioren in Zuid-Holland open te stellen. Hierdoor 
zou in de toekomst de weg openliggen voor één regiogroep 
in Zuid-Holland. Het bestuur van de regiogroep Zuid-Holland 
Noord heeft dit verzoek in beraad.

ACTIEVE LEDEN
Het regiobestuur van Zuid-Holland Noord is samengesteld uit 
leden, die een actieve bijdrage willen leveren aan die vakbewe-
ging die wij graag willen zijn. Het bestuur bestaat uit een voor-
zitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester en een aantal 
leden, die andere diverse taken uitvoeren.

INVLOED
Op de vestiging van CNV Publieke Zaak in Den Haag vergadert 
het bestuur. Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief 
van het bestuur en worden de leden op de hoogte gehouden van 
de bestuurlijke ontwikkelingen. Het regiobestuur bespreekt de 
zaken, die de belangen van seniorleden betreffen en die veelal 
ook onderwerp van bespreking zijn in de vakbond, zoals in het 
Landelijk Groepsbestuur (LGB) en de Algemene Ledenverga-
dering (AV). Afgevaardigden van het regiobestuur nemen deel 
aan de vergadering van het Landelijk Groepsbestuur en de Al-
gemene Ledenvergadering en heeft op deze manier invloed. 
Waar gewenst, wordt door bestuursleden ook geparticipeerd in 
externe verbanden, zoals plaatselijke belangengroepen, WMO 
en ouderen overlegorganen. Ook bijeenkomsten van het ODP 
(CNV) worden bezocht.

LEDENBIJEENKOMSTEN
In het voorjaar en in het najaar worden ledenbijeenkomsten ge-
houden op verschillende plaatsen in de regio. Tot nu toe waren 
Den Haag, Katwijk en Alphen aan de beurt. Gekozen wordt al-
tijd voor informatie en bespreking van een actueel onderwerp. 

UIT DE REGIO ZUID-HOLLAND
Door: Henk Boode, voorzitter regiogroep Zuid-Holland Noord.
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Begin oktober 2013 heeft staats-
secretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de 
Tweede Kamer bericht dat zij, 
in de discussie over een nieuw 
pensioenstelsel, kiest voor één 
nieuw model. Zij zal bij de Twee-
de Kamer daartoe een wetsvoor-
stel indienen.

Er wordt al heel lang gepraat over 
een nieuw pensioenstelsel. Nu 
in de afgelopen jaren duidelijk is 
geworden dat ons huidige stelsel 
niet stabiel en robuust is als werd 
verondersteld, zijn aanpassingen 
nodig. De staatssecretaris raad-
pleegt daarbij alle betrokken par-
tijen zoals pensioenfondsen, jon-
geren- en ouderenorganisaties, 
werkgevers en werknemers. In 
eerste instantie heeft die consul-
tatie geleid tot het voorstel om de 
pensioenfondsen de mogelijkheid 
te bieden om te kiezen uit twee 
nieuwe pensioenmodellen. Het zo-
genaamde nominale stelsel en het 
reële pensioenstelsel. 

VERSCHILLEN
Het verschil tussen deze stelsels 
is dat in het nominale stelsel ze-
kerheid wordt geboden met een 
beperkte indexatiemogelijkheid. 
In het reële stelsel wordt geen 

zekerheid geboden maar wel de 
mogelijkheid tot indexeren. Beide 
stelsels hebben voor en nadelen 
en het is voor de pensioenfond-
sen niet gemakkelijk om hieruit de 
juiste regeling te kiezen. Temeer 
omdat het noodzakelijke wette-
lijke kader ontbreekt. Daarnaast 
was er nog een ander probleem. In 
de voorstellen is opgenomen dat 
de rechten van de huidige gepen-
sioneerden zouden moeten “inva-
ren” in het nieuwe stelsel. Hier-
mee wordt voorkomen dat er twee 
regelingen naast elkaar moeten 
worden uitgevoerd door het pen-
sioenfonds. Echter wat de conse-
quenties van dat invaren zijn, kon 
niet door het ministerie duidelijk 
worden gemaakt.

MENGVORM
De staatssecretaris kiest er nu 
voor om in de wetgeving één nieuw 
pensioensysteem uit te werken. 
Zij heeft aangekondigd dat het een 
mengvorm is van het nominale en 
reële voorstel. Ze wil zekerheid 
bieden maar ook de mogelijkheid 
van indexatie bevorderen zodat de 
opbouw van pensioenen en de uit-
betaling van de pensioenen mee 
stijgen met de loon- en prijsont-
wikkeling. Daar zetten overigens 
grote pensioenfondsen vraagte-
kens bij. De staatssecretaris heeft 

namelijk aangekondigd dat, in het 
bij dit nieuw pensioenmodel beho-
rende financieel toetsingskader, 
een andere dan de huidige rente-
voet geïntroduceerd zal worden. 
Uit de daarover aan de Tweede Ka-
mer geschreven brief blijkt dat een 
mogelijke nieuwe rentevoet grote 
invloed heeft op het beleggingsbe-
leid van de grote pensioenfondsen. 
En dan is het nog maar de vraag 
of een redelijk indexatie ambitie-
niveau door de pensioenfondsen 
waargemaakt kan worden.

UITWERKING
Er moet dus nog zeer intensief 
met de staatssecretaris gespro-
ken worden over de verdere uit-
werking van het nieuwe pensioen-
model. Jongeren en ouderen moe-
ten er beter van worden en niet 
slechter. Jongeren en ouderen 
moeten kunnen rekenen op een 
stabiel pensioen dat meegroeit 
met de ontwikkeling van lonen en 
prijzen. Zodra er een uitgewerkt 
voorstel bij de Tweede Kamer is 
ingediend dan wordt u daarover 
geïnformeerd. Het nieuwe pensi-
oenstelsel zou op 1 januari 2015 
van kracht moeten zijn.

OP WEG NAAR EEN NIEUW 

PENSIOENSTELSEL
Door: Alfred Lohman, voorzitter Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren
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Jongeren en ouderen moeten kunnen rekenen op stabiel pensioen
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Al sinds jaar en dag is de (individu-
ele) belangenbehartiging van le-
den binnen het CNV gewaarborgd. 
Denk bijvoorbeeld aan CAO’s, juri-
dische bijstand, hulp bij het invul-
len van belastingformulieren en 
andere ledenservice. We zijn nu op 
weg om als senioren zelf de col-
lectieve belangenbehartiging van 
senioren beter en gerichter neer 
te zetten en aandacht te vragen 
voor onze doelgroep. 

Collectieve Belangenbehartiging 
voor Senioren is niet iets wat bin-
nen CNV Publieke Zaak gewoon is. 
Nog steeds moet er veel aandacht 
op gevestigd worden. Maar we 
moeten ook goed weten wat onze 
positie is binnen een vakbond van 
werkenden. Vakbonden zijn opge-
richt om de belangen van werken-
den te behartigen. Het gaat om ar-
beidsvoorwaarden en arbeidsom-
standigheden van werkenden. We 
zitten aan CAO-tafels en praten 
met de werkgevers. We proberen 
zaken te verbeteren of knelpun-
ten op te lossen. Dat leidt tot een 
nieuwe collectieve arbeidsover-
eenkomst of soms tot een sociaal 
plan. Bestuurders en medewer-
kers van de vakbond richten zich 
dus op het collectief ondersteunen 
van de leden op de werkplek en 
hebben bij de werkenden directe 
invloed! 

EIGEN BELANGEN
Senioren maken deel uit 
van onze bond, maar 
hebben eigen belan-
gen. Belangen die 
op een breed maat-

schappelijk vlak liggen en waar-
bij vaak alleen indirect invloed 
kan worden uitgeoefend, omdat 
het vooral gaat om wetgeving. 
Het gaat dan over de dossiers in-
komen/pensioen, zorg, welzijn en 
leefomgeving. Ondanks de grote 
rol van de politiek heeft onze vak-
bond ook hier een uitdrukkelijke 
rol en die vragen onze leden ook 
van ons! Daarom is er ook voor 
CNV Publieke Zaak een verplich-
ting om inhoud te geven aan col-
lectieve belangenbehartiging voor 
senioren. Vorm en inhoud geven 
aan datgene wat onze senioren 
zelf vragen!

De Landelijke Groep Senioren 
heeft een Commissie Collectie-
ve Belangenbehartiging Senioren 
gevormd. Deze commissie vormt 
voorstellen, formuleert onderwer-
pen, geeft opvattingen en menin-
gen weer, stelt brieven en pers-
berichten op en maakt notities ter 
bespreking in de landelijke groep. 
Vanuit de werkorganisatie is de 
beleidsafdeling 

en seniorenadviseur betrokken bij 
de commissie. 

INFORMATIE
De commissie brengt onze seni-
orenbelangen voor het voetlicht. 
Binnen onze eigen bond, binnen 
het CNV, maar ook bij de politiek 
en andere bepalers. We vragen 
spreekrecht, zetten een lobbynet-
werk op, schrijven brieven aan mi-
nisters en staatssecretarissen en 
stellen alles in het werk om ge-
hoord en gezien te worden.
Een andere belangrijke taak van 
de commissie is het informeren 
van onze eigen leden. Met het ver-
sturen van het magazine, nieuws-
brieven en ezine wordt u persoon-
lijk geïnformeerd. Daarnaast wor-
den er informatiebijeenkomsten in 
het hele land gehouden; ook bij u 
in de buurt! Via onze website kunt 
u alle informatie nog eens rustig 
en uitgebreid raadplegen en daar 
direct op reageren. Ga naar onze 
eigen seniorenplatform op: 
www.mijnvakbond.nl/senioren

COMMISSIE COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING SENIOREN
door: Alfred Lohman, voorzitter Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren.
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Nu de pensioenen niet verhoogd 
worden, kortingen in de lucht 
hangen, belastingen en kosten 
maar blijven stijgen, staat het 
besteedbaar inkomen van onze 
gepensioneerden onder druk. 
Welke rol moet en kan CNV Pu-
blieke Zaak dan vervullen als 
bond van en door senioren?

Vanaf de laatste crisis midden ja-
ren 80 van de vorige eeuw tot aan 
het begin van de huidige crisis me-
dio 2007 waren de gepensioneerde 
leden van het CNV een gemakke-
lijke doelgroep. Iedereen kon met 
hun eigen bevochten regeling met 
(vroeg)pensioen, waardevast, on-
voorwaardelijke garanties en jaar-
lijks indexering. Meestal beperk-

te het vakbondswerk bij senioren 
zich tot bijeenkomsten met een in-
formeel karakter. Vanaf het begin 
van de huidige crisis hebben onze 
seniorleden andere verwachtin-
gen en behoeftes die de bond moet 
waarmaken. Er wordt immers niet 
geïndexeerd, pensioenen blijken 
niet waardevast en er blijken wel 
voorwaarden te zijn.

Onze leden kunnen goed aange-
ven waar zij een rol zien voor hun 
eigen bond en verlangen van een 
vakbondslidmaatschap nu een an-
dere belangenbehartiging dan de 
bond de afgelopen bijna 30 jaar 
heeft geboden. Wat dat betreft 
moet nu vakbondsgeschiedenis 
geschreven worden. 

VOOR EN DOOR SENIOREN
Wat niet is veranderd, is dat wij 
een vakbond willen zijn voor se-
nioren, door senioren. Dat bete-
kent dat onze bond voor het groot-
ste gedeelte gedragen wordt door 
actieve leden. Leden die zelf een 
bijdrage willen leveren aan die 
vakbeweging die wij zo graag wil-
len zijn. Zoals alle maatschappe-
lijke organisaties en verenigingen 
wordt het steeds moeilijker om 
actieve leden te krijgen. Maar wij 
weten zeker dat ze er zijn; leden 
die actief betrokken willen zijn bij 
hun eigen vakbond!

BETROKKENHEID VERGROTEN
We timmeren als senioren aar-
dig aan de weg. Diverse publica-
ties op de website, e-zine, nieuws-
brieven, brieven aan het kabinet, 
pensioeninformatiebulletins, web-
logs etc. Soms reageren leden op 
de publicaties, maar meestal ook 
niet. En dat is jammer, want daar-
door weten we niet altijd of u het 
met ons eens bent, kritiek of sug-
gesties heeft. Misschien wilt u wel 
dat wij ook andere zaken aanpak-
ken. Geen punt, maar dat vraagt 
betrokkenheid. We gaan dat on-
der andere doen door themabij-
eenkomsten te organiseren waar 
wij met u praten over zaken waar 
u mee geconfronteerd wordt. Na-
tuurlijk kunt u ook uw opvattingen, 
kritiek, suggesties en ideeën per 
mail of schriftelijk aan ons ken-
baar maken:

Per mail: 
senioren@cnvpubliekezaak.nl
Website: 
www.mijnvakbond.nl/senioren

Per post: 
Landelijke Groep Senioren
t.a.v. de secretaris
Postbus 193
7300 AD  APELDOORN

SENIOREN SCHRIJVEN 

VAKBONDSGESCHIEDENIS
door: Arno Reijgersberg, seniorenadviseur CNV Publieke Zaak.
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CNV Publieke Zaak start in sa-
menwerking met het pensioen-
fonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
een pilot om pensioenambassa-
deurs in te zetten in de zorgin-
stellingen om werknemers weg-
wijs te maken in de pensioenre-
geling.

Eind september heeft de groep 
pensioenambassadeurs die de pi-
lot gaan doen een cursus gehad 
bij PFZW. Het is de bedoeling dat 
zij spreekuur gaan houden bij een 
zorginstelling. Dat kan in eerste 
instantie bij de instelling waar je 
als ambassadeur werkt en dit op 
termijn regionaal uitbreiden. De 
ambassadeurs die starten komen 
uit verschillende delen van het 
land en uit verschillende sectoren. 
In totaal zeven personen, waaron-
der twee gepensioneerden.

SPREEKUREN
Eind november zijn de eerste 
spreekuren gestart. Deze pilot 
loopt in principe tot april en tus-
sentijds wordt er geëvalueerd en 
bijgestuurd. Aan het einde van de 
pilot wordt gekeken of deze aan-
pak om met ambassadeurs dicht 
bij onze leden meer betrokken-
heid met de pensioen te realiseren 
werkt. De regie van deze pilot ligt 
bij onze eigen cluster CNV Zorg.
In het spreekuur kunnen leden van 
CNV Publieke Zaak vragen stellen 
over de pensioenregeling en het 

PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
eigen pensioen. Veel informatie 
is direct beschikbaar. Zoals een-
voudige vragen over de regeling 
of over de pensioenplanner. Sa-
men wordt dan de planner doorlo-
pen en worden de mogelijkheden 
uitgelegd. De pensioenambassa-
deurs hebben een vast contact-
persoon bij het pensioenfonds, die 
zij zonodig kunnen benaderen.

LOKET
Natuurlijk wordt bij inhoudelijke 
vragen doorverwijzen naar het lo-
ket van het pensioenfonds Zorg en 
Welzijn. Het pensioenfonds heeft 
als enige toegang tot uw persoon-
lijke gegevens en kan daarom ook 
alleen vragen beantwoorden over 
uw persoonlijke situatie en opge-
bouwd pensioenvermogen. Van de 
spreekuren wordt door de pensi-
oenambassadeur een verslag ge-
maakt, zodat het pensioenfonds 
kan zien wat er speelt en waar zij 
in de communicatie op in kunnen 
springen.
De senioren van CNV Publieke 
Zaak volgen met belangstelling 
deze pilot. Naast de huidige be-
trokkenheid van senioren die als 
ambassadeur zelf ingezet worden, 
denken wij dat het hebben van 
pensioenambassadeurs en daar-
mee een informatieloket dicht bij 
de leden en een loket waarover 
je zelf de regie voert, wellicht een 
opstapje is naar onze eigen am-
bassadeurs voor seniorenvragen.Fo
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INNING 
VAKBONDSCONTRIBUTIE
In het nieuwe jaar zorgt Euro-
pese wet- en regelgeving er-
voor dat iedereen op dezelfde 
wijze betalingen regelt. Deze 
nieuwe betaalmarkt heet 
SEPA: Single Euro Payments 
Area.

AUTOMATISCHE INCASSO
Met de start van SEPA is af-
gesproken dat debiteuren 
(leden van CNV Publieke 
Zaak) vooraf informatie krij-
gen over het incassomo-
ment. Zo weet je wanneer 
het bedrag van je rekening 
wordt afgeschreven. Voor 
leden van CNV Publieke Zaak 
gaat het om de volgende 
data: 
• 31 december 2013 
• 31 januari 2014 
• 28 februari 2014 
• 31 maart 2014 
• 30 april 2014 
• 30 mei 2014 
 30 juni 2014 
• 31 juli 2014 
• 29 augustus 2014 
• 30 september 2014 
• 31 oktober 2014 
• 28 november 2014
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KANDIDATEN MEDEZEGGENSCHAP PENSIOENFONDSEN GEZOCHT!

Afgelopen zomer is de Wet Ver-
sterking Bestuur Pensioenfond-
sen (VBP) van kracht geworden. 
Volgens deze wet moeten pensi-
oenfondsen het bestuur en de me-
dezeggenschap vormgeven. De 
wet biedt verschillende bestuurs-
vormen waaruit de fondsen kun-
nen kiezen. Daar waar werkne-
mers, gepensioneerden en werk-
gevers deel uitmaken van het be-
stuur moet er een Verantwoor-
dingsorgaan (VO) komen. Het VO is 
een vorm van medezeggenschap.

Hierbij roept CNV Publieke Zaak leden op zich te melden als kandidaat voor het nieuw in te stellen Verant-
woordingsorgaan bij enkele pensioenfondsen. 

ADVIESRECHT
Het VO heeft een aantal ad-
viesrechten. Het gaat om rech-
ten op het gebied van het belo-
ningsbeleid, de vorm van intern 
toezicht dat bij het pensioen-
fonds is geregeld, de profiel-
schets van leden van de Raad 
van Toezicht, de interne klach-
tenprocedure, het communica-
tiebeleid en grote veranderin-
gen bij het fonds zoals liquida-
tie, fusie of splitsing. 

Binnen het VO zijn er geledin-
gen: een geleding voor werk-
nemers die nog pensioen op-
bouwen en een geleding voor 
gepensioneerden.  Voor de le-
den van CNV Publieke Zaak 
gaat het om de volgende pen-
sioenfondsen waar verkiezin-
gen komen voor het VO: ABP 
en PWRI (sociale werkvoor-

ziening). Nog niet bekend is of er 
verkiezingen komen bij het pensi-
oenfonds Openbare Bibliotheken 
en Post NL. Bij de fondsen KPN, 
PFZW en medewerkers Apothe-
ken worden geen verkiezingen ge-
houden.

Ben je geïnteresseerd en wil je 
een steentje bijdragen aan een 
goed werkend pensioenfonds, ga 
dan naar www.mijnvakbond.nl/
kandidaat en meld je aan. 
Na jouw aanmelding word je geïn-
formeerd over de verdere proce-
dure. Gevraagd wordt affiniteit met 
het pensioendossier en de bereid-
heid tot scholing. Daarnaast gaan 
we ervan uit dat onze kandidaten 
zeer gemotiveerd worden door de 
belangen van de achterban. Ook 
dienen zij oog te hebben voor het 
pensioenbeleid van de bond en 
bereid te zijn dit vanuit hun erva-
ringsdeskundigheid te voeden. 

MINISTER ASSCHER REAGEERT OP ONZE KRITIEK OVER KABINETS-
BELEID SENIOREN: GA NAAR WWW.MIJNVAKBOND.NL/SENIOREN
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Het lijkt zo logisch, maar één CNV voor senioren vraagt meer tijd. 
Jammer genoeg staan bij een aantal CNV-bonden de neuzen, als het 
om senioren gaat, nog lang niet altijd de zelfde kant uit. Onbekend lijkt 
hier ‘onbemind’ te zijn. Gelukkig bewijzen wij senioren zelf het tegen-
deel. Door: Jaap Dijkema, lid CNV Senioren Adviesraad.

CNV Publieke Zaak levert een po-
sitieve bijdrage aan het senioren-
werk in CNV-verband. De werk-
zaamheden in de SAR/ODP spe-
len zich af op het brede terrein van 
belangenbehartiging aan senio-
ren. Want voor de meeste senio-
ren geldt: wat heb ik te besteden 
aan inkomen? We krijgen daarbij 
steeds meer oog voor samenhang 
met de sterk stijgende kosten van 
de zorg, de kosten van oudedag-
voorzieningen, als wonen, WMO en 
AWBZ. Belangen waarmee onze 
seniorenvakbond wel degelijk uit 
de voeten kan.
Om resultaten te boeken in de be-
langenbehartiging moet je de sa-
menwerking zoeken. Samenwer-
king buiten de vakbeweging, maar 
zeker ook binnen de vakbeweging! 
Wat dat betreft is één CNV-bond 
voor senioren een logische keuze!

Binnen het CNV kennen wij de Se-
nioren Adviesraad (SAR). In deze 
adviesraad zit vanuit elke CNV-
bond één vertegenwoordiger en 
zijn plaatsvervanger namens de 
senioren. Deelnemende bon-
den op dit moment zijn: CNV Vak-
mensen, CNV Publieke Zaak, CNV 
Dienstenbond, CNV Onderwijs en 
de CNV Kostersbond.
De vergaderingen van de SAR 
staan onder leiding van de vice-
voorzitter van het CNV, Maurice 
Limmen. De deelnemers zelf be-
palen de agenda, met onderwer-
pen zoals: pensioenen, ontwik-
kelingen in de zorg (Zorgverzeke-
ringswet en de AWBZ), de stand-
punten daarover in de Stichting 
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CNV-SENIOREN VERENIGT U!

van de Arbeid en de adviestra-
jecten in de Sociaal Economische 
Raad (SER) en de inmiddels geslo-
ten akkoorden met het kabinet.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Vanuit de SAR is een werkgroep 
gevormd die door het leven gaat 
als ODP (Onder Dezelfde Paraplu). 
Voor zowel de SAR als de ODP is 
het duidelijk dat de belangenbe-
hartiging van senioren verder gaat 
dan alleen de eigen bond. Vandaar 
dat de informatiebijeenkomsten 
van de SAR/ODP in het najaar op 
meerdere plaatsen in het land toe-
gankelijk zijn voor alle CNV-
senioren. 
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NIEUWE VAARDIGHEDEN
Een vakbeweging kan alleen be-
wegen als leden bereid zijn om 
een bijdrage aan die beweging te 
geven. Actieve leden kunnen voor 
verandering zorgen. In een arti-
kel onlangs in de NRC las ik dat 
het aanleren van nieuwe vaardig-
heden goed is voor ouderen. Ik ci-
teer: “Iets doen is niet genoeg, je 
moet iets doen dat je niet gewend 
bent, dat geestelijk uitdagend is en 
dat op een breed vlak sociaal en 
geestelijk stimuleert.”
Doet u mee?

Levendige discussies tijden het seniorencongres van 
CNV Publieke Zaak op 20 november.

23



COLUMN

De economische crisis en de 
maatregelen die de overheid 
als gevolg daarvan neemt, tref-
fen vooral ook de ouderen. Wie 
zijn oor te luisteren legt bij onze 
seniorengroep, hoort daarover 
een diversiteit aan geluiden. 
De ingrepen in de pensioenen, 
de ziekte- en zorgkosten en het 
belastingregime zijn daarbij be-
langrijke onderwerpen. Wat er 
echter met kop en schouders 
bovenuit steekt is het begrip on-
zekerheid.

Onzekerheid over wat er nu pre-
cies gaat gebeuren. Maatregelen 
die worden aangekondigd ver-
dwijnen soms weer net zo snel 
van het toneel als ze er op ver-
schenen zijn. Andere ingrepen 
worden gepresenteerd zonder 
dat duidelijk wat ze nu precies 
inhouden en wat de concrete ge-
volgen zullen zijn. Ook zie je wel 
dat maatregelen op tafel worden 
gelegd zonder dat de gevolgen en 
de reikwijdte vooraf goed zijn on-
derzocht. Als die daarna duidelijk 
worden, beseft men dat dit nu ook 
weer niet de bedoeling kan zijn en 
volgt intrekking. 

POLITIEK
De politieke situatie, waarbij in 
de Tweede en in de Eerste Kamer 
sprake is van politiek verschillen-

de meerderheden, is daarvan één 
van de oorzaken. Maar een on-
doordachte en onzorgvuldige aan-
pak spelen een rol.
“We gaan het bespreken of op-
nieuw bekijken”, zijn veel gehoor-
de kreten.      
Er zijn weinige dingen voor men-
sen zo fnuikend als onzekerheid. 
Te meer als je in een positie ver-
keert dat je zelf over weinig bewe-
gingsruimte beschikt. Dat is voor 
veel senioren het geval. Zij kunnen 
niet beslissen een andere werk-
gever te kiezen, maar zijn nu een-
maal gekoppeld aan hun pensi-
oenfonds. Zij weten dat ze met het 
stijgen van de leeftijd zeer waar-
schijnlijk meer lichamelijke ge-
breken zullen krijgen en de zorg-
vraag zal toenemen.
Die dingen, als daarbij de onzeker-
heid komt of er wel een goed soci-
aal vangnet blijft en je het ook al-
lemaal nog kunt betalen, kunnen 
aan je gaan knagen. Vooral ook 

omdat we de laatste veertig jaar 
dit soort onzekerheden nooit heb-
ben gekend. Ook is wel duidelijk 
is dat je er in je eentje weinig aan 
kunt veranderen en dat kan een 
gevoel van machteloosheid geven.

MACHTELOOS
Maar als je goed kijkt betekent dat 
niet dat je echt machteloos bent. 
In de praktijk blijkt wel degelijk 
dat maatschappelijke en politieke 
druk tot verandering kan leiden. 
Dan blijkt dat in het bijzonder ook 
de vakbonden nog steeds partners 
zijn waarmee de beleidsmakers 
rekening moeten houden. Daarom 
is het ook belangrijk dat de stem-
men van de Senioren binnen die 
vakbonden een helder geluid afge-
ven. De boodschap: dat wij natuur-
lijk ook wel weten dat de bomen 
niet meer tot in de hemel groeien 
en ingrepen nodig zijn, maar daar-
bij wel kanttekeningen passen. 

VAKBONDEN ZORGEN VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE DRUK
door: Joop Evertse, lid Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren.

Vakbondsacties doen er toe!
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De samenwerking met de oude 
directeur verloopt prima. Ze zijn 
goed op elkaar afgestemd. Ze ge-
niet het volste vertrouwen van 
haar directeur om ook op haar ei-
gen wijze invulling te geven aan 
haar werkzaamheden. Na enkele 
jaren krijgt ze echter een nieuwe 
directeur met een heel andere stijl 
van leidinggeven. Hij wil de touw-
tjes strak in handen houden en 
geeft Maria geen ruimte om, uiter-
aard in overleg, haar taken naar 
eigen inzicht te verrichten. Dit is 
voor beiden een onwerkbare situ-
atie. Gesprekken hierover leiden 
niet tot een oplossing waarna de 
werkgever besluit om een verzoek 
tot ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst in te dienen.

DE ONWIL VAN EEN DIRECTEUR

De aanstelling van een nieuwe directeur 
heeft grote gevolgen voor Maria, al jaren 
met veel plezier directiesecretaresse. 

VERWEERSCHRIFT
In deze procedure wordt zij bijgestaan door 
CNV Publieke Zaak. Een jurist stelt in overleg 
met Maria een verweerschrift op. Tijdens de 
zitting bij de kantonrechter bepleit zij waar-
om er geen reden is om de arbeidsovereen-
komst te ontbinden. De kantonrechter vindt 
dat van beide partijen in een dergelijke situa-
tie verwacht mag worden dat zij constructief 
zoeken naar een oplossing. De rechter is van 
mening dat de ontstane situatie niet aan Ma-
ria te wijten is. Gezien de omvang van de or-
ganisatie is onvoldoende onderzocht of Maria 
een andere werkplek en/of functie zou kun-
nen krijgen. Hij ontbindt de arbeidsovereen-
komst daarom niet. Na zorgvuldig intern on-
derzoek is Maria vervolgens door haar werk-
gever herplaatst op een functie waar zij het 
ontzettend naar haar zin heeft. Zo is zonder 
ontslag de situatie voor beide partijen toch 
tot een goed einde is gekomen.

MIJN 
GOED RECHT

OPROEP
Ben je ook geholpen door juristen van 
CNV Publieke Zaak en wil je hierover 
vertellen?, stuur dan een mail naar 
redactie@mijnvakbond.nl. Misschien
komt jouw verhaal dan in het volgende 
nummer van MijnVakbond!
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Kies bewust 
uw zorgverzekering  

Voordelen 
dankzij CNV 
Publieke Zaak

Via CNV Publieke Zaak krijgt u bij Zilveren Kruis: 
p 7,5% korting op uw basisverzekering 
p 10% korting op de aanvullende verzekeringen 
p  Beter Af No Claim Tandarts Polis 50% premie 

terug als u niets declareert
Dit voordeel geldt voor uw hele gezin. 

Ga naar www.zk.nl/cnv en bereken uw premie.

95864-1311.indd   1 09-12-13   15:28

[ advertentie ]



LEDENSERVICE

CONTACT MET CNV PUBLIEKE ZAAK
WEBSITE > Alle informatie met betrekking tot uw lidmaatschap, uw sector en specifiek uw CAO 
vindt u op www.mijnvakbond.nl. Elke dag weer nieuwe informatie!

MIJN PAGINA > Via uw persoonlijke, beveiligde pagina op de website kunt u inloggen en precies aan-
geven welk CAO en sector nieuws voor u van toepassing is. U kunt op elk moment wijzigingen in uw 
persoonlijke situatie doorgeven: www.mijnvakbond.nl/inloggen. Omdat wij u regelmatig emails stu-
ren is het daarom van belang dat wij u meest recente email hebben.

KLANTENSERVICE > We staan elke werkdag voor van 8.00 tot 18.00 uur voor u klaar. 
Bel (030) 751 1048 of mail naar www.mijnvakbond.nl/contact.

TWITTER > Volg ons op www.twitter.com/mijnvakbond, zo bent u altijd direct op de hoogte van het 
laatste nieuws, wat uiteraard ook van invloed kan zijn op uw situatie.

FACEBOOK > Praat mee over bijvoorbeeld uw CAO, volg uw bestuurder en ontmoet andere mensen 
uit uw sector op www.facebook.com/mijnvakbond.

YOUTUBE > Bekijk filmpjes over allerlei onderwerpen die met uw sector of CAO te maken hebben op 
www.youtube.com/user/mijnvakbond.

FLICKR > Acties en andere memorabele momenten kunt u allemaal nog eens rustig bekijken op 
www.flickr.com/photos/mijnvakbond.  

Kies bewust 
uw zorgverzekering  

Voordelen 
dankzij CNV 
Publieke Zaak

Via CNV Publieke Zaak krijgt u bij Zilveren Kruis: 
p 7,5% korting op uw basisverzekering 
p 10% korting op de aanvullende verzekeringen 
p  Beter Af No Claim Tandarts Polis 50% premie 

terug als u niets declareert
Dit voordeel geldt voor uw hele gezin. 

Ga naar www.zk.nl/cnv en bereken uw premie.

95864-1311.indd   1 09-12-13   15:28
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CNV Publieke Zaak is voortdurend op 
zoek naar verbeteringen en vernieu-
wingen van het dienstenpakket voor de 
leden. Wij kunnen jou mededelen dat 
we een samenwerking zijn aangegaan 
met Centraal Beheer Achmea.  Hier-
door kunnen wij met ingang van 1 ja-
nuari 2014 de rechtshulp op het gebied 
van privé kwesties qua voorwaarden en 
dekking sterk verbeteren. 

RECHTSHUP PRIVÉ INBEGREPEN BIJ 
HET LIDMAATSCHAP
Jouw keuze voor het CNV levert een uniek 
voordeel op. Naast de gespecialiseerde, 
juridische hulp op het gebied van werk 
en inkomen van jouw vakbond, ben je ook 
direct en zonder extra kosten verzekerd 
van rechtshulp bij privékwesties. 

BETERE VOORWAARDEN EN DEKKING
Door de samenwerking met Centraal Be-
heer Achmea kunnen we de voorwaarden 
van het pakket rechtshulp privé sterk ver-
beteren, zonder gevolgen voor jouw con-
tributie! 

WAT WORDT ER ONDER MEER BETER? 
•	Dekking	is	verruimd
•	Geldt	geen	urenlimiet	meer	voor	juridi-

sche dienstverlening door de medewer-
kers van de Stichting Achmea Rechts-
bijstand
•	Verzekerd	 bedrag	 op	 jaarbasis	 aan	

eventuele externe kosten gaat omhoog 
•	 	Het	hele	gezin	is	nu	zonder	beperkende	

voorwaarden, meeverzekerd

NIEUW TELEFOONNUMMER RECHTSHULP PRIVÉ
Onderdeel van de samenwerking is dat de uitvoering voortaan 
in handen is van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbij-
stand (SAR). Daarvoor is een nieuw telefoonnummer (088) 462 
37 20 

MEER INFORMATIE
Op www.mijnvakbond.nl/gezinsrechtshulp staan de polisvoor-
waarden voor jouw CNV Gezinsrechtshulp verzekering geldig 
vanaf 1 januari 2014.

LOPENDE KWESTIES
Heb je een kwestie op het gebied van rechtshulp privé bij ons, dan 
zorgen wij er uiteraard voor dat deze kwesties zorgvuldig worden 
overgedragen naar SAR, je ondervindt daar geen hinder van. De 
betreffende leden hebben hierover al bericht ontvangen.

ARBEIDSRECHT
Al jouw vragen en/of kwesties over werk en inkomen worden 
echter nog behandeld door CNV Publieke Zaak, jouw CNV-bond 
en specialist op het gebied van arbeidsrecht. Hiervoor neem je 
contact op met (030) 751 10 48

CNV 

GEZINSRECHTSHULP
ONDERDEEL VAN JE LIDMAATSCHAP VERZEKERING
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[ advertentie ]

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 dinsdag 17 december je afspraak.
Online via www.cnv.nl/belastingservice of bel even
naar CNV Belastingservice T 030 - 751 10 50.
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Waar moet het naar toe met de christelijk sociale vakbeweging? Om hier-
over te discussiëren gingen de leden van de Algemene Vergadering van CNV 
Publieke Zaak 21 november 2013 in kleine groepjes in gesprek.

De groepen kregen allemaal op papier een getekend spinnenweb mee met bo-
venin de traditionele activiteiten van het CNV: individueel en collectief (CAO en 
sociale plannen). Onderin stonden drie relatief nieuwe takken van sport: infor-
matie, zingeving, beroepsontwikkeling. Doel was eerst een lijn te trekken van de 
huidige situatie en vervolgens een lijn met de gewenste situatie. Het leverde een 
interessante ochtend op met veel discussie.

SPANNING
Alle groepen rapporteerden vervolgens aan de gehele Algemene Vergadering 
terug. Duidelijk werd dat individuele en collectieve belangenbehartiging nog 
steeds belangrijk is, maar onderwerpen als beroepsontwikkeling zullen de ko-
mende jaren meer aandacht moeten krijgen. “Dat zal wellicht spanning geven”, 
zei een van de deelnemers aan de discussie. Maar het kan ook leiden tot inspi-
ratie waardoor de vakbond voor bijvoorbeeld jongeren weer in beeld komt als 
een belangrijke partner. Ook voorzitter Eric de Macker denkt dat de focus van 
de nieuwe vakbond meer komt te liggen op zingeving en beroepsontwikkeling.

SAMENWERKING
Dat sluit volgens De Macker ook prima aan bij CNV Onderwijs waar CNV Publie-
ke Zaak mee in gesprek is om nauw te gaan samenwerken. 

‘REORGANISATIE FINANCIEEL GESLAAGD’
De Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak stemde op 21 november in 
met de begroting voor 2014 en de meerjarenramingen 2015-2018. Penning-
meester Patrick Fey gaf eerst een toelichting aan de AV voordat de afgevaardig-
den hun vragen konden stellen. Hij toonde zich tevreden dat CNV Publieke Zaak 
voor het komende jaar een sluitende begroting heeft met een verwacht positief 
resultaat van € 128.000, =.  “De werkorganisatie is goedkoper geworden. Wat 
dat betreft is de reorganisatie van het werkapparaat geslaagd. Dit betekent niet 
dat we achterover kunnen leunen.” In de komende jaren moeten er financiële 
keuzes worden gemaakt. Belangrijk is dat het ledental niet gaat dalen. “Als Be-
stuur zijn we daarover optimistisch. We hebben vertrouwen dat onze organisatie 
aantrekkelijk blijft voor grote groepen werknemers”, aldus Patrick Fey. Om de 
begroting sluitend te krijgen en vanwege gestegen kosten gaan de contributie-
bedragen in 2014 met 1,75% omhoog. 
www.mijnvakbond.nl/Contributie

AFSCHEID JOHN BEKEMA 
BIJ ANDERS ACTIEVEN

Op 28 november nam 
John Bekema afscheid als 
voorzitter van de groep 
Anders Actieven van CNV 
Publieke Zaak.

Hij is al sinds de jaren 80 
actief als kaderlid (groep 
Gerechten, later Justitie). 
Hij trad in 2002 toe de groep 
Anders Actieven waarvan 
hij in 2007 voorzitter werd. 
John gaat genieten van zijn 
pensioen, maar blijft actief, 
onder andere als vrijwilli-
ger bij CNV Belastingser-
vice. CNV Publieke Zaak 
dankt John voor zijn vele 
werk voor CNV Publieke 
Zaak! Zijn opvolger werd 28 
november verkozen: Zegert 
Klinkenberg.

Een uitgebreider artikel is 
te lezen op www.mijnvak-
bond.nl/andersactieven

VEREN
IGIN

G

VAKBOND MOET INSPIREREN!
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MIJN PUZZEL
HORIZONTAAL
1 Kerstverhaal 12 maaltijd 13 ternauwernood 
14 eerwaarde pater (Lat. afk.) 16 met bijzonder 
voorrecht (Lat. afk.) 17 streling 19 naamloze 
vennootschap (afk.) 20 getij 21 tooi 24 muziek-
term voor vrolijk 27 ambtskleed 28 uitspansel 
30 evenredigheid 31 Daniël (Bijbelboek afk.) 32 
aan boord (afk.) 34 de mensen 35 Zweden (in in-
ternetadres) 36 de oudere (afk.) 37 groep leer-
lingen 39 de negende toon van de grondtoon af 
(muziek) 41 gereformeerd (afk.) 43 hemellicha-
men 44 aanwijzend voornaamwoord 46 veel-
hoevig zoogdier 48 kraamverzorgster 51 woud 
52 persoonlijk voornaamwoord 54 waadvogel 
56 muzieknoot 58 een kind ter wereld bren-
gen 60 goud (symbool) 61 ingewijde 63 epiloog 
65 bruto (afk.) 66 tegenover (afk.) 67 aldus 69 
eerste deel van de Bijbel (afk.) 70 Kirgizië (op 
motorvoertuigen) 71 kiem 73 woordje waarmee 
een kind gesust wordt 75 gezanten van God 76 
stof.

VERTICAAL
1 “25 december” 2 eerwaardig ambt (Lat afk.) 3 
geheiligd 4 Spaans borrelhapje 5 Vlaams (afk.) 
6 meisjesnaam 7 klein water 8 luchtvaartlei-
ding Nederland (afk.) 9 verschaffen 10 voorzet-
sel 11 het ter wereld komen 15 schaakstuk 17 
levenslucht 18 balken als een ezel 20 delfstof 
22 landbouwwerktuig 23 uitroep 25 laatstleden 
26 geankerd (afk.) 29 verhevener 33 fundament 
35 echopeiling 37 schaaldier 38 straat (afk.) 39 
snavel 40 van adel 42 etage (afk.) 45 titel 47 

U hebt weer massaal de oplossing van de puzzel in 
ons blad van oktober 2013 ingevuld (kruiswoordraad-
sel met als oplossing ‘De stilte der natuur geeft veel 
geluiden’). 
De prijswinnaars zijn de heer de heer W. Peijnen-
burg, Deurne (50 euro), mevrouw F. Haitjema-Hoek-
stra, Joure (40 euro) en de heer M.G.R. Barendrecht, 
Maassluis (30 euro)

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
Deze keer opnieuw een kruiswoordraadsel. U kunt 
de letters invullen in het blok onder de puzzel en dan 
verschijnt er een toepasselijke passage uit het Lu-
casevangelie. Stuur de oplossing voor 1 februari 2014 
naar www.mijnvakbond.nl/puzzel of stuur een kaartje 
naar MijnVakbond.NL, Postbus 84500, 2508 AM Den 
Haag. Veel puzzelplezier!

PUZZEL MEE
Los de puzzel op, stuur de uitkomst naar de redactie 
en maak kans op een Irisbon van vijftig euro.

CNV special klass kerst (127)
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zwangere toestand 49 klein mutsje 50 voederbak 52 waardevast 53 le-
vend wezen 55 eerstgeborene 57 edele loot 58 schapengeluid 59 achter 
60 offerkist 62 goal 64 bediende 68 bolgewas 71 gewicht (afk.) 72 mij 73 
bridgeterm 74 slee.
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Wat hij geleerd heeft van Afrika? 
“Ondanks de enorme verschillen 
willen moeders in zowel Neder-
land als Zimbabwe hun kinderen 
een goede opvoeding en opleiding 
geven. Aan de ene kant enorme 
verschillen tussen beide landen, 
maar er zijn dus ook overeenkom-
sten.” Samen met zijn echtgenote 
kwam Cornelis ten Napel in 1994 
voor het eerst in dat land, toen nog 
een welvarende natie. Door ont-

SCHRIFTEN, WATER EN BOEKEN 
VOOR SCHOLEN ZIMBABWE

In deze rubriek interviewen we leden die zich inzetten voor een goed doel. Deze keer Cornelis ten Napel uit 
Enschede van stichting Muchirikuenda (‘we zijn nog steeds onderweg’) in Zimbabwe.

eigening van grootschalige land-
bouwbedrijven en hyperinflatie 
zakte het land in de jaren daar-
op economisch door zijn hoeven. 
“Toen wij er waren, was er een re-
laxte sfeer. Ik kreeg daarom wel 
een klik met dit land.” Afrikanen 
gaan ook anders om met tegen-
slag dan Nederlanders. De kinder-
sterfte ligt hoger dan in Nederland 
en de levensverwachting is onder 
andere door aids minder hoog. 

Hierdoor zijn er ook meer wezen, 
die dan door opa en oma worden 
verzorgd. De ‘uitgebreide’ familie 
is het sociale vangnet in Zimbab-
we.”

GOEDE VRIEND
Hij kwam door een goede vriend in 
aanraking met het project in Zim-
babwe. Die is getrouwd met een 
Zimbabwaanse. Vanwege de scho-
ling van de kinderen vertrokken ze 
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PERSOONLIJK
Cornelis ten Napel werkt als 
studieadviseur op de Universi-
teit Twente in Enschede. Hij be-
geleidt studenten bij persoon-
lijke omstandigheden en bij het 
maken van keuzes tijdens de 
studie. Dat is al lang niet meer 
vrijblijvend. “Wie onvoldoende 
studiepunten haalt moet echt 
met de studie stoppen. Het stu-
dieklimaat op universiteiten is 
veel strenger dan vroeger.” Cor-
nelis is getrouwd en heeft drie 
kinderen.

naar Nederland. Ze bezoeken hun 
familie regelmatig en wilden ver-
der iets terugdoen voor het land. 
Op die manier werden er klein-
schalige projecten opgezet via de 
door hen opgerichte stichting Mu-
chirikuenda: slaan van waterpom-
pen, aanschaffen van schriften en 
boeken voor leerlingen. Corne-
lis ten Napel: “De opzet is bewust 
kleinschalig. Het moet behapbaar 
zijn. Een druppel op de gloeiende 
plaat? Voor die mensen is het een 

“WE WILLEN MENSEN EEN ZETJE IN DE GOEDE RICHTING GEVEN”

en het bedrijf renderend maken. 
Doel is dat je voor jezelf zorgt.”
De stichting krijgt van ongeveer  
100 donateurs bedragen binnen 
waarmee projecten betaald kun-
nen worden (begroting van circa 
€10.000 tot €13.000 per jaar). “Er 
blijft niets aan de strijkstok han-
gen. Verder zijn we transparant en 
met financiële verslagen geven we 
opening van zaken. Vriendschap is 
een belangrijke motivatie om dit 
werk te doen. Ik ken de mensen 
die bij de stichting betrokken zijn. 
Mijn vrienden zijn heel praktisch: 
zo gaan we het doen! Je ziet bo-
vendien meteen resultaat. Het is 
toch prachtig als je er voor kunt 

zorgen dat kinderen naar school 
kunnen gaan en een eigen schrift 
en boeken hebben? De komende 
jaren gaan we op dezelfde voet 
verder. We hebben nu twee pro-
jecten op stapel staan: met een 
waterleiding en waterpomp zor-
gen dat er stromend water komt 
voor een basisschool met 800 kin-
deren en hun docenten, en daar-
naast een schoolschriftenproject. 
Allemaal heel praktisch.”

Leerlingen laten trots hun nieuwe school-
boek zien (www.muchirikuenda.nl)

concrete verbetering. Neem de 
kliniek die we hebben gesteund. 
Eerst moesten mensen die voor 
een behandeling naar die kliniek 
gingen zelf drinkwater meene-
men. Er was geen watervoorzie-
ning. Nu is er wel een wateraan-
sluiting en is dat probleem opge-
lost.”

CORRUPTIE
Bij Afrika denk je meteen aan cor-
ruptie. De stichting van Cornelis 
ten Napel merkt daar weinig van, 
omdat de contacten met de poli-
tiek beperkt zijn. “Vergelijk maar 
in Nederland als je een speeltoe-
stel in je straat wilt. Dat regel je 
onderling. Wij geven een school 
bijvoorbeeld ook geen geld, maar 
boeken of schriften. Corruptie kan 
je bovendien voorkomen door zo-
veel mogelijk mensen te betrek-
ken bij projecten. Zo wordt de 
overdracht van boeken en schrif-
ten altijd gedaan in de aanwezig-
heid van leraren, leerlingen en ou-
ders.” 

ZETJE GEVEN
De filosofie van stichting Muchiri-
kenda is dat mensen het uiteinde-
lijk zelf moeten doen. Cornelis ten 
Napel legt uit: “We proberen inwo-
ners van Zimbabwe dat ene zetje 
te geven. Soms lukt het, soms niet. 
Zo hebben we iemand geholpen 
om een kippenfarm te beginnen. 
Wij zorgden voor de aanschaf van 
kuikens en voeding voor de bees-
ten. Daarna moest hij het zelf doen 
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Meld op cnv.nl/actie een nieuw CNV-lid aan, vul ook uw eigen gegevens in, kies een cadeaubon en 
ga er samen op uit! Meer informatie? Bel met (030) 751 1048 of mail naar cnvinfo@cnv.nl.  

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP
•	Geïnformeerd	worden	over	ontwikkelingen	in	uw	sector
•	Samen	opkomen	voor	een	betere	CAO
•	Professionele	rechtsbijstand	bij	arbeidskwesties	en	privézaken	
•	Individuele	hulp	en	begeleiding	met	betrekking	tot	werk
•	Deskundige	hulp	bij	de	belastingaangifte
•	Korting	op	verzekeringen
•	Toegang	tot	de	vraagbaak	van	het	CNV
•	Loopbaan-	en	beroepsinhoudelijk	advies

De vakbondscontributie is bovendien voor een deel fiscaal aftrekbaar via uw werkgever.
U vindt de contributiebedragen op www.mijnvakbond.nl/contributie.

U kunt kiezen uit de volgende cadeaubonnen t.w.v. €25,- : 
•	Dinerbon			•	Theaterbon			•	Bioscoopbon			•	VVV	cadeaubon
*Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 

LID, 
STERK, 
EROP UIT! SAMEN
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APELDOORN
Bezoekadres: 
Ovenbouwershoek 9
7328 JH  Apeldoorn
Postadres: 
Postbus 193
7300AD  Apeldoorn

EINDHOVEN
Bezoekadres: 
Fazantlaan 3
5613 CA  Eindhoven
Postadres: 
Postbus 6190
5600 HD  Eindhoven

DEN HAAG
Bezoekadres: 
Carnegielaan 1
2517 KH  Den Haag
Postadres: 
Postbus 84500
2508 AM  Den Haag

VERDER ZIJN WE TE VINDEN OP: 
•	 Website: www.mijnvakbond.nl > Elke dag weer nieuwe informatie!
•	 Mijn Pagina (uw persoonlijke pagina) >  www.mijnvakbond.nl/inloggen. 
•	 Twitter: www.twitter.com/mijnvakbond >  Altijd direct op de hoogte. 
•	 Facebook; praat mee >  www.facebook.com/mijnvakbond.
•	 En kijk mee op Youtube > www.youtube.com/user/mijnvakbond 
•	 of op Flickr > www.flickr.com/photos/mijnvakbond.  

SAMEN STAAN WE STERK

CONTACT MET CNV PUBLIEKE ZAAK

Vragen over lidmaatschap, werk en inkomen? We staan 
elke werkdag voor van 8.00 tot 18.00 uur voor u klaar. Bel 
ons: (030) 751 1048, of stuur een mail via www.mijnvak-
bond.nl/contact. 

ONZE VESTIGINGEN: 

CNV 65+

Bent u 65 jaar of ouder? U kunt dan bij CNV65+ te-
recht met vragen op het gebied  van inkomen, ge-
zondheid en wonen. Bel op werkdagen van 8.00 tot 
18.00 uur naar (030) 751 1002 of stuur een e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.

COLOFON
MijnVakbond is een uitgave van CNV Publieke Zaak 
en verschijnt vier keer per jaar. Volgende editie ver-
schijnt 30 maart 2014.

REDACTIE ADRES: 
MijnVakbond, Postbus 84500, 2508 AM Den Haag. 
Email: redactie@mijnvakbond.nl

REDACTIE: Tiny Romkema en Jan Spijk (eindredactie). 
Daniëlle van der Eerden en Robien Hali.

VORMGEVING: Marjoleine Reitsma

DRUK: Media Point B.V., Heerhugowaard

PRIJS: MijnVakbond wordt gratis toegestuurd naar 
alle leden van CNV Publieke Zaak. Niet-leden betalen 
€ 17,50 per jaar. Een los exemplaar kost € 5,=
CD: Leden met een leeshandicap kunnen een selectie 
van de artikelen uit MijnVakbond op CD ontvangen. Bel 
met de ledenaministratie: 070 – 4160 600
ISSN, editie Overheid/Markt: 2215-1079
Editie Zorg/Welzijn: 2215-1060 
Overname van artikelen is alleen toegestaan met 
bronvermelding en toestemming van de uitgever.

De mensen achter ons blad: Pim Geerts (fotograaf) en Marjoleine Reitsma 
(Grafisch Ontwerper - foto Jan-Willem Wisselink)
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We wensen jou - 

en hen die jou omringen

het allerbeste voor 

het nieuwe jaar

geluk in grote 

en in kleine dingen

maar bovenal: 

gelukkig met elkaar!

CNV PUBLIEKE ZAAK WENST JE 

HELE FIJNE FEESTDAGEN 

EN STAAT IN 2014 

OPNIEUW VOOR JE KLAAR!


