
Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren 

 

In dit bericht wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden van de commissie. 

Er zijn vier werkterreinen waarop de commissie actief is. Dat zijn: 

• inkomen en pensioenen; 

• zorg en welzijn; 

• leefomgeving; 

• senioren adviesraad. 

 

Inkomen en pensioen 

De commissie volgt op dit dossier de ontwikkelingen en adviseert daar waar nodig 

het Landelijk Groepsbestuur Senioren en het bestuur van CNV Publieke Zaak. Met 

betrekking tot pensioenen zijn enkele pensioeninformatiebulletins verschenen met 

als doel inzicht te verstrekken in de pensioenwereld. Verder zijn gesprekken 

gestart met de bestuurders die, namens CNV Publieke Zaak, zitting hebben in de 

pensioenfondsen. Geprobeerd wordt om een aantal malen per jaar informatie te 

verschaffen over die zaken die in dat pensioenfonds spelen. De commissie wil 

betrokken worden bij de discussie over het nieuwe pensioenstelsel. Zij wil ter 

zake hierover worden gehoord en uitgenodigd worden om ter zake te adviseren. 

Met betrekking tot dit dossier is Alfred Lohman het aanspreekpunt. 

 

Zorg en Welzijn 

Ook met betrekking tot zorg en welzijn tracht de commissie inzicht te geven in de 

ontwikkelingen op dit gebied. Het gaat onder andere over de WMO die door de 

gemeenten wordt uitgevoerd. De commissie probeert in beeld te brengen op 

welke wijze lokaal de betrokkenheid van onze leden kan worden georganiseerd 

door bijvoorbeeld de inschakeling van plaatselijke en regionale groepen. 

Aanspreekpunt voor dit dossier zijn Herm Droog, Joop Evertse, Wiebe Sennema 

en Rob Polman. 

 

Leefomgeving 

Ouderen willen langer in hun eigen omgeving blijven zo is door de overheid 

vastgesteld. Dat vraagt om voorzieningen. De commissie tracht ook hier het 

beleid te volgen en inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die senioren 

hebben. Er is nog geen concreet plan van aanpak maar in de loop van 2013 wordt 

dit wel verwacht. 

Aanspreekpunt hiervoor is Jack Zegveld. 

 

Senioren Advies Raad 

De Senioren Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de CNV Vakcentrale 

over kwesties waarover de vakcentrale wordt gevraagd om advies uit te brengen. 

CNV Publieke Zaak is in de Raad vertegenwoordigd door de voorzitter van de 

Landelijke Groep Senioren Jaap Dijkema. Vanuit de commissie wordt hij daarbij 

ondersteund door Jan Rijsdijk. 



 

U kunt met de commissie in contact treden door gebruik te maken van het 

volgende emailadres: senioren@cnvpubliekezaak.nl 

 


