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miJN GOEd RECHt
wees voorzichtig met 
sturen van e-mails

VRiJwilliGERSwERk
de participatiemaatschappij vraagt steeds 
meer van ons. minder betaalde krachten, 
meer vrijwilligerswerk. we interviewden 
hoogleraar Evelien tonkens (Universiteit 
voor Humanistiek) hierover. “dat is wel 
het omdraaien van het proces van het op-
bouwen van de verzorgingsstaat”, aldus 
een kritische Evelien tonkens.
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Eric de macker (54) vertrekt als 
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LOSLATEN

De klus is geklaard. Zo kijk ik naar de fusie van CNV Publieke Zaak 
en CNV Onderwijs op 1 januari 2015. Samenwerking opzoeken om el-
kaar te versterken is de rode draad in mijn voorzitterschap geweest 
gedurende de afgelopen zes jaar. Samenwerking in mijn eigen vak-
bondswereld en ook daarbuiten. Ook als je volkomen tegengestelde 
meningen en opvattingen hebt, kun je nog uitstekend samenwerken. 
Je kunt dan immers constateren dat je het over iets niet eens wordt. 
Zo leiden lastige onderhandelingen waarbij ik mijn zin niet krijg zel-
den tot een breuk. Ik zoek dan een weg om de klippen heen waarbij 
de doelen misschien moeten worden bijgesteld, maar we wel samen 
kunnen blijven optrekken. Ik hanteer een “bindende bestuursstijl”, zo 
staat in de verslagen van mijn functioneringsgesprekken. Het is mij 
overigens niet gelukt om alle CNV-vakbonden aan elkaar te smeden. 
Die ambitie had ik aanvankelijk wel. CNV Connectief is ook een ge-
weldig resultaat, omdat het misschien wel het begin is van de verdere 
groei van het CNV. Vanaf 1 januari 2015 ben ik niet meer jouw voorzit-
ter. Ik heb bij het begin van mijn voorzitterschap in 2009 al aangege-
ven dat de volgende generatie vakbondsmensen in de nieuwe organi-
satie aan het roer moet staan. Nu het bijna zover is zie ik er erg naar 
uit een nieuw werkzaam leven te beginnen buiten de vakbeweging. En 
solliciteren is echt nog harder werken dan ik al deed. Ik doe dat met 
enorm veel plezier, juist omdat ik niet weet waar het me zal brengen. 
Ik bedank iedereen voor het vertrouwen dat in mij gesteld is bij mijn 
werk voor de christelijke vakbeweging. Ik laat het nu los, maar blijf 
voor altijd verbonden.

DIErbAArSTE HErINNErING

Ik heb mij in de laatste jaren steeds 
heel goed voorbereid op onze al-
gemene vergaderingen. Het feit 
dat het vertrouwen in mijn per-
soon en werk daar steeds haast 
voelbaar over werd gebracht heeft 
mij steeds een enorm voldaan ge-
voel gegeven. Die anderhalf uur na 
de AV in de auto moederziel alleen 
terugrijden naar Den Haag was 
steeds het ultieme middel om te 
ontspannen. 

Eric de Macker
Voorzitter

KErST

Het wordt een rustige kerst dit 
jaar. Vorige kerst nam ik het be-
sluit dat ik mij niet zou kandideren 
voor het voorzitterschap van CNV 
Connectief. Deze kerst is dat een 
feit. Er ligt een grote stapel ach-
terstallige litteratuur te wachten 
om gelezen te worden. Ik ga daar 
maar eens een goed begin mee 
maken.

TOEKOmSTPLANNEN

Ik zal mijn leven opnieuw inrich-
ten. Werk is voor mij heel belang-
rijk. Ik weet wat ik wil. mijn echt-
genote weet wat zij wil. Samen 
trekken wij ons plan voor de toe-
komst. 
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reacties zijn welkom op redactie@mijnvakbond.nl

rEACTIE KAbINETSPLANNEN PrINSJESDAG 

Ik kan mij voorstellen dat de regering met de 
AOW veranderingen wil doorvoeren. Er komen 
steeds meer ouderen die hiervan gebruik maken. 
Ik begrijp niet dat de regering zich intensief be-
moeit met de pensioenen die de werkgever- en 
nemer zelf hebben opgebouwd in pensioenfond-
sen. minister Klijnsma schijnt bezig te zijn om de 
indexeringsregels te bemoeilijken. Ook al zijn de 
potten bij de fondsen overvol, de indexering zal 
niet automatisch plaatsvinden zoals het in het 
verleden het geval was. De regering bepaalt dus 
wat er met ons geld eigen opgespaarde geld ge-
beurt, maar wie zijn zij wel omdat te doen? Ik 
vraag mij af of er binnen de vakbond iemand is 
die kan beoordelen of de regering juridisch hier-
voor gerechtigd is. Als dit niet zo is, mag de rech-
ter zich ermee bemoeien.

A. de Blois via www.mijnvakbond.nl

IN DE STEEK GELATEN

Wij hebben op onze vestiging te horen gekregen dat 
het Autobedrijf PostNL in roosendaal op 19 januari 
2015 overgaat in een deeltijdorganisatie. Concreet 
betekent dit dat er geen werk meer is. Je wordt 
wel bemiddeld om ander werk te vinden, maar de 
meeste collega’s zijn rond de 50 jaar of ouder. Dus 
in deze tijd is het bijna onmogelijk om nog ander 
werk te vinden. Wij worden na meer dan 30 jaar 
trouwe dienst afgeserveerd en met een kluitje in 
het riet gestuurd, want er is geen ander werk voor 
ons buiten de postsector. We voelen ons in de steek 
gelaten door de leiding van het autobedrijf en Post-
NL. We rekenen op de bonden!

j. Karelse via e-mail

LATE TEruGVOrDErING ZOrGTOESLAG

Ik krijg terugvorderingen van de belastingdienst vanwege te hoog uitgekeerde toeslagen. Door de ern-
stige ziekte van mijn vrouw kwamen wij kennelijk in aanmerking voor een terugvordering. Na haar op-
name in het verpleeghuis eind 2010 en overlijden in 2012 heb ik steeds geprobeerd de belastingdienst 
daarvan op de hoogte te stellen. Het is blijkbaar erg moeilijk om die ambtelijke molen dat te laten ver-
werken. Nu krijg ik achter elkaar een terugvordering van respectievelijk 2011 en 2012. Het terugbetalen 
is voor mij geen groot probleem, maar het verast mij dat dit nu pas in 2014 gebeurt. Ik heb te doen met 
al die gezinnen/personen die nu grote bedragen moeten terugbetalen! Ligt de fout niet veel eerder bij 
de achterstand bij de belastingdienst? En wordt dit nu niet ten onrechte op de schouders gelegd van de 
burgers, die zich van geen kwaad bewust waren en geheel te goeder trouw die bedragen ontvingen? Is 
er geen bezwaar in te brengen tegen deze handelwijze van de belastingdienst?

Henk Mulder, Warnsveld

NETWErKEN GOED VOOr JOu (1)

Zelf was ik altijd wat argwanend als het over netwerken 
ging. Wordt dat niet een beetje overdreven? Toen ik mijn 
baan verloor bij de gemeente waar ik werkte, gooide ik 
toch maar een oproepje op Facebook en op LinkedIn: baan 
gezocht! Ik kreeg toen van iemand uit mijn netwerk een 
vacature gemaild van een gemeente uit de buurt. Daarop 
heb ik gesolliciteerd en uiteindelijk werd ik aangenomen 
als bouwkundig medewerker. Ook daarom compliment 
voor de redactie van mijnVakbond om aandacht te beste-
den aan het fenomeen netwerken (mijn Vakbond septem-
ber 2014). Het werkt!

Harry Kraats, Zaltbommel

NETWErKEN GOED VOOr JOu (2)

Ik was een van de bezoekers aan het netwerkevent dat 
CNV Publieke Zaak begin september in Amersfoort orga-
niseerde. Ik vond het heel leerzaam en heb er veel van op-
gestoken. Vooral de workshop over social media vond ik 
erg interessant. Goed initiatief van mijnVakbond!

Marjoleine de graaf via www.facebook.com/mijnvakbond

54



Het gepubliceerde onderzoek van 
Evelien Tonkens en anderen ‘Kun-
nen we dat (niet) aan vrijwilligers 
overlaten?’ viel vrijwel samen 
met het CNV-meldpunt over ver-
dringing van betaald werk door 
vrijwilligers. In zowel het onder-
zoek als het meldpunt is de rode 
draad helder: vrijwilligers nemen 
het steeds meer over van profes-
sionale krachten. Een verkeerde 
ontwikkeling, vindt de hoogleraar. 
“We hebben collectief het geld niet 
meer over voor allerlei betaalde 
banen. Dat is wel het omdraaien 
van het proces van het opbouwen 
van de verzorgingsstaat. Dat kun 
je wel de afbraak van de verzor-
gingsstaat noemen. Nu is het on-
zin om te zeggen dat er niets over-
blijft, maar het is wel gedeeltelijke 
afbraak.”

Nu gaan organisaties verschil-
lend met vrijwilligers om. Wat 
heeft jouw voorkeur?
”Organisaties  die betaalde krach-
ten op afstand zetten en veel aan 
vrijwilligers overlaten creëren
vaak nieuwe problemen.  We heb-
ben dat in ons onderzoek gezien 
in speeltuinen en buurthuizen. Er 
is grote kans op kliekvorming: de 
vrijwilligers die het runnen en hun 

kennissen voelen zich er thuis, 
maar anderen uit de buurt voelen 
zich minder welkom. Dat is be-
grijpelijk want het is ook moeilijk 
om overbruggende contacten te 
leggen en te onderhouden. ‘Soort 
zoekt soort‘, ook in vrijwilligers-
werk. In het doorbreken daarvan 
spelen professionele krachten een 
belangrijke rol, mede daarom zijn 
ze onmisbaar.”

uit het onderzoek blijkt ook dat 
vrijwilligers vaak geen gezag uit-
stralen.
“Vrijwilligers krijgen dan te horen, 
soms ook van kinderen: wie ben 
jij dan wel? Jij wordt niet betaald, 
dus ik hoef niet naar jou te luiste-
ren. Nu is het niet zo dat de rest 
van de wereld wel gezag heeft. Je 
leest regelmatig over het gebrek 
aan gezag bij leraren, van conduc-
teurs in tram en trein, van de rech-
ter. betaalde krachten lijken wel 
gemakkelijker gezag te verwerven 
als er ook vrijwilligers werken; 
het gezagsprobleem zakt dan als 
het ware een laag naar beneden. 
uiterlijk vertoon helpt bij verwer-
ven van gezag. Als vrijwilligers be-
drijfskleding dragen wordt er be-
ter naar hen geluisterd.”

Hoe ontstaan spanningen tussen 
beide groepen?
“In de zorg krijgen professionals 
steeds meer coördinatietaken, ter-
wijl zij meestal hun beroep geko-
zen hebben omdat ze met mensen 
willen werken. Voor wandelen met 
een bewoner hebben alleen vrijwil-
ligers nog tijd. Professionals mogen 
intussen rapporteren en medicijnen 
uitdelen. Er ontstaan ook spannin-
gen door kleine maar symbolische 
dingen. Vrijwilligers voelen zich bij-
voorbeeld erg buitengesloten als 
ze geen kerstpakket krijgen of niet 
worden uitgenodigd voor het perso-
neelsuitje. Dat lijkt een detail, maar 
voor hen is het heel belangrijk. 
Sommige organisaties zijn daarin 
nogal onverschillig.”

HOOGLErAAr EVELIEN TONKENS HEKELT 

DE PArTICIPATIEmAATSCHAPPIJ VAN HET KAbINET:

“STEEDS mEEr 
VrIJWILLIGErS HEbbEN 
ZéLF HuLP NODIG”

CNV Publieke Zaak kreeg honderden reacties op het ingestelde meld-
punt ‘verdringing vrijwilligers’. Vrijwilligers nemen steeds meer en 
vaker taken over van betaalde krachten. Hoogleraar Evelien Tonkens 
(universiteit voor Humanistiek) kijkt er niet van op. “Tijdens ons on-
derzoek viel het ons gewoon op: er wordt toch wel heel veel van vrij-
willigers verwacht. Het staat in beleidsteksten ook vrij expliciet: de 
verzorgingsstaat kunnen we niet meer volhouden, we gaan het daar-
om met minder betaalde krachten doen.” Tekst jan Spijk

Evelien Tonkens: “Breek participatiebevorderende 
voorzieningen niet af, maar bouw ze op”
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Verwacht je nog iets van 
de politiek?
“Er is al lang kritiek op de verzor-
gingsstaat, maar die was er steeds 
op gericht om hem te verbeteren. 
Nu wordt die kritiek gebruikt om 
hem af te breken. men betoogt dat 
de verzorgingsstaat niet te hand-
haven is. maar dat hangt van je 
prioriteiten af. Er is daarover nooit 
een publieke discussie geweest. 
Wat hebben we er voor over? De 
ouderen zijn zo duur, hoor je dan. 
Nee, marktwerking in de zorg is 
ontzettend duur. maar dat zie je 
nooit terug in de statistieken van 
het CSb, SCP of het ministerie van 
Volksgezondheid. Dat houdt nie-
mand bij. Als iemand dat zou uit-
rekenen zou men zich rot schrik-
ken. Goede voorbeelden van hoe 
een verzorgingsstaat goed en be-
taalbaar kan zijn vind je in Scan-
dinavië. In Denemarken is de kin-
deropvang een kwalitatief hoge 
publieksvoorziening die draait op 
overheidsfinanciën. Als je als bur-

In Duitsland kun je ook een jaar 
vrijwilligerswerk doen. Iets voor 
Nederland?
“Daar is de dienstplicht pas in 
2011 afgeschaft. Toen waren er 
jaarlijks meer dienstweigeraars 
dan soldaten. Er lag daardoor een 
infrastructuur van vervangende 
dienstplicht klaar die is gebruikt 
voor een sociaal jaar (bundesfrei-
willigendienst). Jongeren kunnen 
kiezen voor vrijwilligerswerk (ge-
durende 6 á 24 maanden) in zorg of 
welzijn, milieu of ontwikkelingssa-
menwerking. Er is ook een variant 
voor (werkende en/of werkloze) 
ouderen. Werkenden moeten dat 
wel regelen met hun werkgever.”

Dat lijkt op de discussie die je 
ook in Nederland regelmatig 
hebt over de sociale dienstplicht.
“Ik ben daar wel voor. Het is goed 
om jongeren kennis te laten ma-
ken met de zorg, maar ook met 

Verwachten organisaties soms 
niet te veel van vrijwilligers? 
“Iedere organisatie wil het liefst 
vrijwilligers die als twee druppels 
water op professionele krachten 
lijken. Die zijn er ook wel, maar er 
komen steeds meer veel vrijwilli-
gers die zelf ook hulp nodig heb-
ben, bijvoorbeeld door een psychi-
sche beperking of handicap. men-
sen in de bijstand moeten ook vrij-
willigerswerk doen. Als het werk 
aansluit op hun belangstelling is 
dat geen probleem. Als ze de wc’s 
moeten gaan schoonmaken, voe-
len ze zich als een emmer met een 
dweil. Wat ik mooi vind aan een or-
ganisatie als Humanitas is dat die 
er vanuit gaat dat vrijwilligers aan-
dacht en vaak zelf ook hulp nodig 
hebben. Daar worden regelmatig 
gesprekken gevoerd met vrijwilli-
gers over hun leven en hun werk 
als vrijwilliger.“

milieu- of ontwikkelingswerk. Ook 
een voordeel is dat jongens op 
die manier de zorg leren kennen. 
Soms blijven ze dan in deze door 
vrouwen bezette sector werken. 
Dat zag je overigens ook toen Ne-
derland nog vervangende dienst-
plicht had. Zo’n sociaal jaar zou ik 
dan willen koppelen aan de stu-
diefinanciering. Studeren wordt 
steeds moeilijker voor jongeren. 
Als je eerst een jaar vrijwilligers-
werk doet, krijg je studiemiles, 
vergelijk het met de airmiles in 
de supermarkt. Daarmee kun je je 
studie goedkoper maken. Ik vind 
dat je best voordelen uit vrijwilli-
gerswerk mag halen.”

Het kabinet roept ook iedereen 
op zich in te zetten voor de sa-
menleving via de participatie-
maatschappij. Hoe beoordeel je 
dat?
“Toen ze er mee kwamen dacht ik 
‘goed idee!’. Inmiddels is wel dui-
delijk dat de participatiesamen-
leving van het kabinet participa-
tie juist bemoeilijkt: veel betaald 
werk en voorzieningen die partici-
patie bevorderen worden wegbe-
zuinigd. Zoals zwembaden, buurt-
huizen en ook de bibliotheken, 
waar mensen kunnen lezen en le-
ren. Studenten zie je daar ook heel 
veel. Die instellingen leveren dus 
een bijdrage aan de participatie 
van mensen. De eerste vraag van 
een participatiemaatschappij zou 
moeten luiden: wat zijn participa-
tiebevorderende voorzieningen? 
maak die beter en breek ze niet af, 
zoals nu gebeurt.”

‘Kunnen we dat (niet) aan 
vrijwilligers overlaten?’ 
nieuwe verhoudingen tus-
sen vrijwilligers en profes-
sionals in zorg en welzijn. 
Samenstelling en redac-
tie: marianne van bocho-
ve, Evelien Tonkens en 
Loes Verplanke.155 pagi-
na’s, uitgever Platform 31 
gratis te downloaden via 
www.platform31.nl

ger echter denkt dat het anders 
en beter kan dan de overheid, dan 
mag je dat proberen. Zo bevorder 
je de innovatie. Dat moet je stimu-
leren.“

Tot slot: hoe beoordeel je het 
meldpunt verdringing van CNV 
Publieke Zaak?
“Als hartstikke goed. Het is heel 
belangrijk dat het CNV dit aanhan-
gig gemaakt heeft. Het verdient 
een publieke discussie. Anders 
gaat het in stilte.”

medewerkers wilden niet mee-
werken aan dit onderwerp uit 
angst voor de werkgever. Wat 
vind je daarvan?
“Dat is vaak het probleem als je 
kritisch op je werkgever bent. Je 
bent als werknemer dan toch een 
milde variant van een klokkenlui-
der. Klokkenluiders moeten veel 
beter beschermd worden. En een 
werkgever zou blij moeten zijn dat 
een werknemer vertelt wat hem of 
haar dwarszit, zodat klokkenlui-
den voorkomen kan worden. Het 
is erg dat mensen daar problemen 
mee krijgen op het werk.”

HOEVEEL VrIJWILLIGErS KENT NEDErLAND?
5,5 miljoen (40% van alle Nederlanders)
Sport/cultuur/hobbyverenigingen:  1 miljoen
Kerken/levenbesbeschouwing:   589.000
School/buurthuis/scouting:   529.000
Zorg:       450.000
Zonnebloem, rode Kruis, Humanitas:  220.000
Verzorgings- en verpleeghuis:   100.000
Gehandicaptenzorg:    50.000
         

Bron: CBS/ministerie VWS

Foto’s: Pim Geerts
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Wie werken er nu eigenlijk bij CNV Publieke Zaak? Wat 
gebeurt er achter de schermen voor jou als lid? Deze 
keer: monique Poetiray, secretaresse op onze vestiging 
in Eindhoven.

Wat is je belangrijkste taak bij CNV Publieke Zaak?
Als secretaresse werk ik voornamelijk voor de collectie-
ve belangenbehartiging. Ondersteuning van de bestuur-
ders in het cluster Zorg is mijn belangrijkste taak.

Wat is je passie in je werk?
Ik probeer op een zo goed mogelijke manier mijn colle-
ga’s te helpen waar dat nodig is. In actietijd met pet op en 
sjaal om, poffertjes bakken voor de actievoerders of het 
vele werk verzetten op een “gewone” kantoordag. Ik wil 
met een voldaan gevoel mijn werkdag afsluiten.

Wanneer ben je het gelukkigst?
Genieten van de kleine dingen in het leven: met onze Gijs 
(de hond) naar het bos lange wandelingen maken, gezel-
lig koken met vrienden en er daarna heerlijk van genie-
ten met een lekker glas wijn.

Ontspanning? 
met de kinderen er op uit en dan achteraf kunnen zeg-
gen: “Wat hebben we weer plezier gehad.” Koken, lezen, 
en in februari weer de cursus Argentijnse tango oppak-
ken. Op zaterdag een rondje langs het hockey- en voet-
balveld.

Wat betekent kerst voor jou?
Samen met iedereen die mij lief is lekker eten en veel ge-
zelligheid. Elk jaar maken we op één van de kerstdagen 
een lange wandeling (glühweintje en broodje zuurkool 
mee in de picknickmand) en dan gedenken we alle dier-
baren die er niet meer zijn om kerst met ons te vieren.
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Welk boek ligt op je nachtkastje? 
‘Schitterende ruïnes’ van Jess Walter. Een echte 
aanrader. Prachtig geschreven.

Waar kijk je in 2015 naar uit?
Ik kijk uit in 2015 naar de 18e verjaardag van mijn 
zoon maik en zijn examenfeest. Twee mijlpalen in 
drie maanden tijd. Wordt vast een fijn fisje (op z’n 
brabants gezegd).

Hoe kijk je aan tegen de komende fusie met CNV 
Onderwijs?
Op het moment waarop ik deze vraag beantwoord, 
is net de Algemene Vergadering geweest en heeft 
het bestuur zijn rondje langs de kantoren gedaan. 
‘Samen sta je sterker!’ is een veel gehoorde uit-
spraak de laatste tijd. Voor de vereniging is dit een 
feit, voor de werkorganisatie is nog veel te veel on-
duidelijk.

ACHTEr 
DE SCHErmEN

mANTELZOrGEr WIL 
GOEDE VErLOFrEGELING

mantelzorgers die zorg voor een 
dierbare combineren met een 
baan willen graag doorwerken, zo 
blijkt uit een opiniepeiling van het 
CNV. Van de werkende mantelzor-
gers wil 65 procent gebruik maken 
van flexibele werktijden. Ook 65 
procent vindt het van belang dat 
het salaris wordt doorbetaald tij-
dens het verlenen van mantelzorg. 
Daarnaast geeft 60 procent dat er 
behoefte is aan een mantelzorg-
vriendelijk personeelsbeleid. 
“Hieruit blijkt maar weer dat de re-
geling voor langdurend zorgverlof 
daarom wordt verbeterd. Want wie 
kan onverwacht anderhalf maand-
salaris uit de punt van zijn vestzak 
toveren?”, aldus CNV-voorzitter 
maurice Limmen. uit een recent 
onderzoek van PGGm&Co, de le-
denvereniging van de pensioenuit-
voeringsorganisatie, blijkt dat de 
belasting van mantelzorgers flink 
toegenomen is. mantelzorgers 
staan er vaker alleen voor, ze zijn 
meer dan voorheen belast met de 
zorg voor mensen met dementie 
en vinden deze zorg moeilijker te 
combineren met hun privé-leven 
en hun werk.

GEHANDICAPTEN KOmEN NIET AAN DE bAK

De helft van de Nederlandse gemeenten heeft nog niet besloten of ze vol-
gend jaar gehandicapten plaatsen op werkplekken bij gewone bedrijven. 
Als ze dat niet doen, lukt het werkgevers niet om te voldoen aan hun be-
lofte dat ze de komende jaren 100.000 gehandicapten aan het werk hel-
pen. Dit vreest Job Cohen, voorzitter van de brancheorganisatie van so-
ciale werkplaatsen Cedris. Via de sociale werkvoorziening kunnen ge-
meenten gehandicapten detacheren: werknemers krijgen begeleiding en 
bedrijven lopen geen risico bij ziekte. Voor ondernemers is dat vaak de 
manier om plekken voor deze groep te creëren. Als ze de 100.000 extra 
werkplekken niet halen, komt er een wettelijk quotum dat hen verplicht 
om gehandicapten aan te nemen. Sinds 1 januari 2014 voeren gemeenten 
de Participatiewet uit: ze krijgen minder geld om meer groepen aan werk 
te helpen.
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ATEJONGE AANWAS VAKbONDEN NEEmT TOE!

Een opmerkelijk cijfer: na jaren van daling groeit het aantal jon-
ge leden (onder 25 jaar) dit jaar weer bij de vakbonden. bij CNV 
(4.000) nog meer dan FNV (3.000). Het CNV kent ook meer jonge 
leden dan FNV. De jongerenorganisaties van beide vakbonden 
willen ook een ‘nieuwe houding’ om jongeren te werven. min-
der actie met fluitjes, maar een actie via bijvoorbeeld Facebook. 
In weekblad Elsevier reageert CNV Jongerenvoorzitter michiel 
Hietkamp: “Voor jongeren ligt de meerwaarde van een vak-
bondslidmaatschap meer in individuele loopbaanbegeleiding in 
plaats van bij klassieke belangenbehartiging als actie voeren.”

wen daardoor minder pen-
sioen op. uit het onderzoek 
blijkt dat 48% van de vrouwen 
zelf aangeeft op het (toekom-
stig) inkomen van de partner 
te vertrouwen. Wel zegt 80% 
van de vrouwen betrokken te 
zijn bij het beheer van de ge-
zinsfinanciën.

bijna de helft van de vrouwe-
lijke werknemers in Nederland 
vertrouwt op de partner als be-
langrijke inkomenstenbron na 
de pensionering. Dit stelt verze-
keraar Aegon op basis van een 
eigen internationaal onderzoek. 
In Nederland werken relatief 
veel vrouwen parttime en bou-

VEEL VrOuWEN VErTrOuWEN OP LOON PArTNEr

AOW-LEEFTIJD SNELLEr 
OmHOOG

Als het aan staatssecretaris Jetta 
Klijnsma ligt, gaat de AOW-leeftijd 
al in 2021 naar 67 jaar (in plaats 
van 2023). Dit valt op te maken 
uit het wetsvoorstel van Klijnsma 
richting Tweede Kamer. Zij vindt 
de snellere verhoging nodig door 
de economische teruggang en ver-
grijzing. Hierdoor nemen de kos-
ten voor de sociale zekerheid toe. 
Ook wordt de AOW sneller gekop-
peld aan de gemiddelde levens-
verwachting. Dit gebeurt ook twee 
jaar eerder dan eerst de bedoeling 
was: in 2022. Vanaf 2023 zal jaar-
lijks bekeken worden of door de 
levensverwachting de AOW-leef-
tijd met drie maanden omhoog 
gaat. 
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Senioren krijgen ook in de 
nieuwe bond CNV Connectief 
(de fusie tussen CNV Publieke 
Zaak en CNV Onderwijs) per 1 
januari 2015 een volwaardige 
plek. De nieuwe voorzitter van 
de landelijke groep Senioren 
van CNV Publieke Zaak, Henk 
Oostinga, is daarover zeer te-
vreden. De beide groepen zul-
len nu moeten werken aan één 
nieuwe groep Senioren. “Dat is 
best spannend, maar gaat luk-
ken!” door Jan spijk

Groningen was misschien al een 
soort proeftuin. In deze stad wer-
ken Publieke Zaak en Onderwijs 
al heel lang samen in één plaat-
selijke groep Senioren. Henk 
Oostinga was lange tijd voorzit-
ter van deze plaatselijke groep 
en kan er zijn voordeel mee doen 
nu er gewerkt gaat worden aan 
één landelijke groep. “De bele-
ving in beide bonden is anders; 
dat moet je gewoon eerlijk be-
noemen. Het zal dan ook niet in 
drie maanden gepiept zijn, maar 
de opdracht van beide besturen 
is helder.”

KaDerlID

Oostinga is weer terug als CNV-
kaderlid. Dit heeft hij al zo lang 
gedaan in zijn werkzame leven 
bij (toen nog) PTT en later KPN 
Mobile. Vertrouwenspersoon,
lijsttrekker bij de verkiezin-
gen voor de medezeggenschap, 
voorzitter van het landelijk 
groepsbestuur KPN, voorzitter 
van de internationale onderne-
mingsraad KPN en tweede CaO-

Het verenigingsleven trok al 
snel, waaronder die van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. 
Plaatselijk, regionaal en later 
landelijk. “Het was een mooie 
tijd. Net als in de vakbondstijd 
besteedde ik veel tijd aan voor-
bereiding samen met de andere 
synodeleden in de regio. Men 
keek wel raar op toen er vanuit 
de delegatie Groningen/Drenthe 
veel amendementen werden in-
gediend. Wij werden zelfs door 
de synode als voorbeeld gezien 
hoe je een vergadering voorbe-
reidt.”

CNV
 

en toen trok toch het CNV weer 
aan zijn mouw. eerst werd hij 
actief in de plaatselijke groep, 
daarna werd hij voorzitter en 
twee jaar geleden werd hij ge-
vraagd als vice-voorzitter van de 
landelijke groep. Dat hij de voor-
zittershamer zo snel van Jaap 
Dijkema zou overnemen had hij 
niet verwacht. “Jaap heeft bevlo-
gen het seniorenwerk in de stei-
gers gezet, samen met bestuur-
der arno reijgersberg. Jaap was 
heel duidelijk in zijn beslissing: 
ik ga stoppen. Daarom werd ik 
eerder voorzitter dan voorzien.”
Het is voor de seniorengroep 
de afgelopen maanden ook een 

spannende tijd geweest. Welke 
plek krijgen de senioren in de 
nieuwe bond CNV Connectief? 
“Door de fusie kwam alles in 
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een stroomversnelling. er is veel 
werk te doen. Voor senioren is er 
de afgelopen jaren veel veran-
derd. alles wat vanzelfsprekend 
was, zoals de verhoging van de 
pensioenen, bleek opeens min-
der vanzelfsprekend te zijn. We 
moesten de collectieve belan-
genbehartiging opnieuw formu-
leren. Het gaat niet alleen om 
pensioen en inkomen, maar de 
componenten zorg, wonen, wel-
zijn en leefomgeving zijn er bij 
gekomen. Ook staat lobbyen in 
politiek Den Haag bij ons hoog op 
de agenda.”
De groep heeft ook een nieuwe 
visie en missie ontwikkeld. Oos-
tinga vindt de aanwezigheid van 
CNV-senioren in WMO-raden en 
zorgraden in dorpen en steden 
van groot belang. “Daar ben je 
zichtbaar en krijgt collectieve 
belangenbehartiging een ge-

zicht. Onze senioren blijven ook 
bewust lid van een vakbond. Ze 
zijn solidair met werkenden en 
jongeren.”

De samenvoeging van beide se-
niorengroepen wordt zeker een 
grote klus, zo denkt Oostinga. 
Hij is echter positief gestemd, 
omdat de plek van senioren in de 
nieuwe bond CNV Connectief is 
geborgd. Hij vindt dat de lande-
lijke groep senioren van CNV Pu-
blieke Zaak daarin vooroploopt 
binnen het CNV. “Maar als CNV 
Publieke Zaak moeten we ook 
niet te ver voor de muziek uitlo-
pen. als je dat doet, dan loop je 
alleen. Dat is contraproductief.”

Tot slot: belangrijk aandachts-
punt van het landelijke groepsbe-
stuur is de continuïteit. “Je moet 
niet afhankelijk zijn van een paar 
bestuursleden, dat maakt je veel 
te kwetsbaar. Daarom hebben 
we verschillende werkgroepen, 
zodat we de taken en de voorbe-
reiding goed kunnen verdelen. 
Zo zie je mensen ook groeien, 
omdat ieder lid van het lGB Se-
nioren  dan de ruimte krijgt op-
timaal te kunnen functioneren.” 
en zo wordt voorzitter zijn geen 
opgave, maar een genoegen!

HeNK OOSTINGa
POSITIeF OVer 
FuSIeBOND 
CNV CONNeCTIeF

“NIeuW 
  elaN 
  VOOr 
  CNV”

onderhandelaar namens CNV 
Publieke Zaak. “Het was een ge-
weldige tijd. Ik heb hierdoor een 
brede horizon gekregen. Ik zeg 
wel eens: mijn rugzakje is aar-
dig gevuld door deze ervaringen. 
Ik kan daar nu als voorzitter van 
lGB Senioren volop van profite-
ren.” Na veertig werkzame leven 
dacht hij in (2004) samen met 

zijn vrouw voor zeer lange peri-
odes de wijde wereld in te trek-
ken. “We hebben ook een kam-
peerauto aangeschaft toen mijn 
vrouw een paar jaar later met de 
VuT ging, maar toen werden wij 
grootouders. Ja, dan weet je dat 
het met hele lange vakanties al-
lemaal anders gaat lopen.” 

“onze senioren zijn solidair met werkenden en jongeren”

Henk oostinga (links) tijdens het in-
terview met onze redacteur Jan spijk
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Het kabinet wil mantelzorgers 
en zorgvrijwilligers betrekken 
bij hulp via de WMO en de aWBZ. 
Gemeenten en zorgaanbieders 
gaan de mantelzorger meer on-
dersteunen. Ook is een betere 
samenwerking tussen de man-
telzorger, zorgvrijwilliger en de 
professionele hulpverlener no-
dig.

BeleID VaN De OVerHeID
VOOr De INFOrMele ZOrG

De langdurige zorg wordt her-
vormd. Hierdoor kunnen men-
sen langer in hun eigen om-
geving blijven wonen met on-
dersteuning. Centraal bij deze 
reorganisatie staat de grotere 
betrokkenheid van de samenle-
ving. en een goede balans tus-
sen informele en formele zorg. 
De overheid betrekt ook mantel-
zorgers en vrijwilligers.

1716

MaNTelZOrG

VeraNDerINGeN 
VOOr MaNTelZOrGerS 
eN ZOrGVrIJWIllIGerS

De overheid maakt beleid om:
- De positie van mantelzorgers te 

versterken via de nieuwe WMO 
en de vernieuwde aWBZ;

- De taak van mantelzorger te 
verlichten en om overbelasting 
te voorkomen; 

- De informele en de professio-
nele zorg beter met elkaar te 
verbinden en te laten samen-
werken;

- Positie mantelzorger in de
 nieuwe WMO.

Krijgt iemand hulp via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(WMO)? Dan gaat de gemeente 
na wat de burger en zijn man-
telzorger zelf kunnen doen. De 
gemeente bekijkt ook of er aan-
vullende ondersteuning vanuit 
de professionele zorg nodig is. 
Vooral om de taak van de man-
telzorger te verlichten. Mantel-
zorgers en zorgvrijwilligers hou-
den het langer vol als ze weten 
dat ze goede ondersteuning krij-

gen, goed toegerust zijn en kun-
nen rekenen op rugdekking als 
dit nodig is.

POSITIe MaNTelZOrGer
IN De KerN-aWBZ 

De algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (aWBZ) betaalt de 
langdurige zorg voor ouderen, 
chronisch zieken en gehandi-
capten. Familie en mantelzorger 
worden betrokken bij het opstel-
len van het zorgplan dat nodig is 
in de aWBZ. De zorgaanbieder 
betrekt de mantelzorger bij de 
hulp. Samen bepalen ze waaruit 
die hulp kan bestaan, bijvoor-
beeld in het verpleeghuis.

SaMeNWerKING INFOrMele 
eN FOrMele ZOrG

De zorgverlener moet de man-
telzorger als gelijkwaardige 
partner bij de zorg gaan be-
schouwen. Daarnaast heeft de 
professional, zoals de wijkver-
pleegkundige, een signaal-
functie. Deze moet op tijd sig-
naleren dat een mantelzorger 
overbelast raakt. 

Op de website denationalepen-
sioendialoog.nl vindt u alle rele-
vante informatie over dit debat. 
In de periode september tot met 
december 2014 zijn verspreid 
over het land bijeenkomsten ge-
organiseerd waar deskundigen, 
geïnteresseerden en belangen-
behartigers met elkaar in ge-
sprek gaan over onderwerpen 
als solidariteit, keuzevrijheid 
en collectiviteit. De opbrengst 
van de Pensioendialoog wordt 
verwerkt in een hoofdlijnennoti-
tie die in het voorjaar van 2015 
aan de Tweede Kamer wordt ge-
stuurd.
CNV Connectief (dat is de naam 
van de gefuseerde vakbonden 
CNV Publieke Zaak en CNV On-
derwijs) heeft via het CNV in-
gesproken op deze pensioen-

NaTIONale DISCuSSIe OVer 
eeN NIeuW PeNSIOeNSTelSel
door: Alfred Lohman, lid CCBB, trekker klankbordgroep inkomen en pensioen

Mantelzorg neemt een centrale plaats in binnen onze samenleving. 
uit liefde – en soms tegen wil en dank – zorgt één op de vier vol-
wassenen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, ge-
handicapte of hulpbehoevende naaste. 
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dialoog. Want het is van groot 
belang dat er een gedegen, be-
trouwbaar en toekomst besten-
dig stelsel wordt gevormd. Feit 
is dat het huidig stelstel heeft 
aangetoond dat het niet solide 
genoeg is. Door de economische 
en financiële crisis is pijnlijk dui-
delijk geworden dat veranderin-
gen nodig zijn. Maar ook door de 
vergrijzing en het feit dat oude-
ren langer blijven leven is een 
aanpassing van het stelsel nodig. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta 
Klijnsma, heeft besloten om een nationaal debat te organiseren 
over een nieuw pensioenstelsel. Dit najaar worden organisaties, 
vakbonden, werkgevers, pensioenfondsen maar ook individuele 
burgers de mogelijkheid geboden om zijn of haar visie te geven op 
een nieuw toekomstig pensioenstelsel. 

Pensioenstelsel moet gedegen, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn

Vroeger gingen pensioenfond-
sen ervan uit dat zij gedurende 
gemiddeld 15 jaar een uitkering 
aan een gepensioneerde moes-
ten verstrekken. Die periode is 
nu al gemiddeld 20 jaar gewor-
den. Het gevolg is dat grotere 
reserveringen benodigd zijn dan 
waar tot voor kort mee gerekend 
werd. en wanneer je dat moet 
realiseren in een periode dat het 
financieel en economisch slecht 
gaat, hebben pensioenfondsen 
grote problemen. Van de toe-
zichthouder De Nederlandsche 
Bank mag dan bijvoorbeeld niet 
geïndexeerd worden. Zeker niet 
wanneer een pensioenfonds nog 
niet boven de vereiste dekkings-
graad zit van 105%.   

Zorgverlener moet mantelzorger 
als gelijkwaardige partner gaan 
beschouwen



aaNVulleNDe 
MaaTreGeleN

Naast de discussie over een 
nieuw pensioenstelsel heeft 
de staatssecretaris onlangs 
nog een aantal aanvullende 
maatregelen genomen. en die 
maatregelen zijn ingrijpend. 
Ondanks waarschuwingen 
van deskundigen, vakbon-
den, pensioenfondsen en an-
dere bij het stelsel betrokken 
partijen zijn de regels in het 
Financieel Toetsings Kader 
(FTK) aangescherpt. Zo moet 
het komende jaar een mini-
male dekkingsgraad van 110% 
worden aangehouden. en dat 
houdt in dat er grotere buffers 
moeten worden opgebouwd. 
Daarnaast dat pensioenen pas 
geïndexeerd mogen worden 
wanneer een pensioenfonds 
een dekkingsgraad heeft die 
ruim boven die grens van 
110% uitkomt. Overigens gaat 
het dan niet alleen om de in-
gegane pensioenen, maar ook 
de opbouw van het pensioen 

van werknemers wordt dan niet 
geïndexeerd. Dus vooral de jonge-
ren gaan in hun opbouw er fors op 
achteruit. De jongeren krijgen so-
wieso met een veel slechtere pen-
sioenvoorziening te maken omdat 
ook het opbouwpercentage sterk 
verlaagd is. aangezien ze langer 
moeten werken, zouden ze toch op 
een redelijk pensioen uitkomen. 
Deskundigen en ook de pensioen-
fondsen hebben uitgerekend dat 
die veronderstelling niet juist is.

De grote pensioenfondsen aBP en 
PFZW (Zorg en Welzijn) hebben 
op de datum dat over het nieuwe 
FTK in de Tweede Kamer besloten 
moest worden bekend gemaakt dat 
de komende 10 jaar van indexatie 
geen sprake is. Dat lijkt merkwaar-
dig omdat er door deze pensioen-
fondsen goede rendementen wor-
den behaald. Dus het benodigde 
vermogen groeit aan. er zit echter 
aan het nieuwe FTK nog een adder-
tje vast. Pensioenfondsen moeten 
hun verplichtingen berekenen aan 
de hand van een door de wetgeving 
bepaalde rentevoet. als die rente-
voet daalt dan groeit het vermogen 
minder hard en daalt ook de dek-
kingsgraad. De rekenrente daalde 
mede doordat de europese Bank 
haar rente heeft verlaagd. eind 
2013 was deze 2,7%, nu is deze 
2,1%. Voor het pensioenfonds Zorg 
en Welzijn daalde de dekkings-

graad met 5% naar 105%. Bij 
het aBP was de dekkingsgraad 
op 1 oktober 2014 103,1% en zit 
daarmee dus onder het vereis-
te niveau van 105%.

BraNDBrIeF

Het CNV heeft een brandbrief 
gestuurd naar de staatssecre-
taris en de Vaste Kamercom-
missie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Daarin  be-
pleit het CNV dat nog eens goed 
gekeken wordt naar de manier 
waarop de verplichtingen moe-
ten worden gewaardeerd met 
de in het FTK opgenomen re-
kenrente: de ultimate Foward 
rate (uFr). De Sociaal econo-
mische raad heeft eerder al 
bepleit dat er een minder ren-
tegevoelige rekenrente moet 
worden geïntroduceerd. CNV 
sluit zich daarbij aan en vraagt 
om dit te laten onderzoeken 
door het Centraal Planbureau. 
Of het kabinet daartoe besluit 
is bij het schrijven van dit arti-
kel niet bekend.

In 2015 moet duidelijk worden 
hoe het nieuwe pensioenstel-
sel er uit gaat zien. Duidelijk 
anders en waarschijnlijk ook 
een stuk soberder. Dat zal voor 
jong en oud wennen zijn.

Hierboven staat één van de re-
acties die wij kregen na de uit-
nodiging voor onze startbijeen-
komst CNV Senioren nieuwe stijl 
in Noord-Holland. ruim 80 leden 
namen de moeite om zich af te 
melden per telefoon, post of e-
mail. Dat de rest van de 1900 
CNV Senioren in Noord-Holland 
dan wel op onze bijeenkomst zou 
komen, bleek iets te optimis-
tisch gedacht. Wij zijn blij met de 
bijdragen van alle aanwezigen in 
de gesprekgroepen “Inkomen” 
en “Welzijn plus”. Dat kon ook 
niet anders na de enthousiaste 
inleidingen van arno reijgers-
berg, onze seniorenadviseur en 
Henk Oostinga, onze nieuwe lan-
delijk voorzitter. Wij waren ook 
blij met de inbreng van een aan-

SOlIDarITeIT 
ONDer SeNIOreN 

  NOOrD-HOllaND                        

  door: Wim Voorbraak, secretaris senioren noord-Holland

tal bestuursleden 
van de senioren 
van CNV Onderwijs, 
CNV Vakmensen 
en van een CNV-lid 
die zich duidelijk 
profileerde als ver-

tegenwoordiger van een van de 
ouderenbonden.

TrOuW

Oudere CNV-leden zijn trouw. 
We tellen maar liefst 800 leden 
in Noord-Holland ouder dan 75 
jaar, vaak afhankelijk van een 
rolstoel of rollator en dus nau-
welijks meer mobiel. uit de re-
acties van een aantal van hen 
blijkt dat ze nog wel degelijk met 
ons meeleven en geïnteresseerd 
zijn in wat we samen doen. Het 
maakt eens te meer de rolverde-
ling duidelijk: de vitale “jonge” 
senioren gaan aan de slag, mede 
voor de oudere senioren. 
Verschillende aanwezigen heb-
ben zich aangemeld voor een van 

de twee werkgroepen ‘Inkomen’ 
en ‘Welzijn plus’. In Noord-Hol-
land hebben we nog moeite met 
het onderscheid tussen welzijn, 
zorg en woonomgeving, ze gaan 
bijna naadloos in elkaar over. 
De werkgroepen gaan materiaal 
verzamelen voor de landelijke 
commissie collectieve belangen-
behartiging. Ook is afgesproken 
dat we binnen een periode van 
twee jaar heel Noord-Holland 
aandoen met onze ledenverga-
deringen/informatiebijeenkom-
sten. We hopen zo iedereen die 
nog een beetje mobiel is de ge-
legenheid te geven een bijeen-
komst bij te wonen. Tenslotte 
gaan we de gevolgen van de de-
centralisatie van de WMO binnen 
de Noord-Hollandse gemeenten, 
samen met andere vak- en oude-
renbonden inventariseren.

De senioren in Noord-Holland 
zijn aan de slag gegaan; met el-
kaar – voor elkaar.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Jetta Klijnsma

Ik ben 91 jaar, niet mobiel, dus geen mo-
gelijkheid aan wat dan ook deel te nemen. 
Gaarne zou ik een verslag van de belang-
rijkste punten ontvangen. Ik heb geen com-
puter. Veel succes met uw werk gewenst. 

“
”
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Zoals iedereen inmiddels wel weet, gaan drie taken op het gebied van de sociale wetgeving van het rijk 
over naar de gemeente. De jeugdzorg, de participatiewet en de algemene wet  Bijzondere ziektekos-
ten. Met deze taken komt er rijksgeld mee naar de gemeente, alleen denkt het rijk dat de gemeenten 
het flink goedkoper kunnen.

Over de participatiewet (vooral 
belangrijk voor mensen in de so-
ciale werkplaatsen en mensen 
met een Wajong uitkering) en 
de jeugdzorg, wil ik het hier niet 
hebben.  Ik wil vooral weten wat 
er nu verandert voor de grote 
groep senioren in ons land. Ik 
ben daarom naar annette van 
Overbeeke gegaan. Zij is de 
coördinator van alle zorg bij een 
grote thuiszorgorganisatie in
mijn gemeente.

Moeten we nu vrezen  dat alle 
zorg verdwijnt en dat we het 
allemaal maar zelf moeten uit-
zoeken? 
Nee hoor, zo gaat dat niet in ons 
land. In elke gemeente gaat een 
sociaal netwerk gestart worden, 

bijvoorbeeld een sociaal wijk-
team, waarin wordt bekeken wie 
welke hulp echt nodig heeft en 
op welke wijze dat georganiseerd 
moet worden. Steeds wordt ge-
keken wat de vraag is en welke 
oplossing daarbij passend is. Het 
zal zeker zo zijn dat alle hulp die 
u vraagt, niet wordt gegeven.

Betekent dit dat in iedere ge-
meente er andere oplossingen 
gevonden worden? 
Niet alleen in iedere gemeente, 
maar zelfs binnen elke gemeen-
te. In zogenaamde keukentafel-
gesprekken wordt vastgesteld 
wat je vraag is en welke oplos-
sing daarvoor geschikt is.

Stel dat mijn partner ernstig 
ziek wordt en naar het zieken-
huis moet, wat gebeurt er dan?  
Dan verandert er niets, want 
dat is de medische zorg en die 
wordt vergoed door  de ziekte-
kostenverzekering die iedereen 
heeft. Maar als je vrouw thuis-
komt en dan extra zorg nodig 
heeft, zal gekeken worden wat 
zij nodig heeft en wat jij zelf kunt 
regelen. Soms zul je misschien 
geholpen zijn met een tijdelijke 
rolstoel, die je kunt huren bij de 
thuiszorgorganisatie. Misschien 
moet je tijdelijke hulp hebben bij 
het huishouden en dan kunnen 
je kinderen wellicht bijspringen. 
als dat niet het geval is, zal ge-
keken worden wat je nog zelf 
anders kunt regelen. en dan 
wordt ook gekeken wat je finan-
ciële omstandigheden zijn. Het 
is mogelijk dat de thuiszorg be-
taalde hulp wil geven, maar dat 
de kosten wel in rekening wor-
den gebracht. Het is mogelijk 
goedkoper dat je dit regelt met 
bijvoorbeeld de buurvrouw die 
verpleegkundige is. Je kunt haar 
dan betalen.

Ik heb dus nergens 
meer recht op? 
Het zijn andere tijden dan vroe-
ger. Toen kon je een rollator, 
scootmobiel of een traplift aan-
vragen, waarna het dan geregeld 
werd. Nu wordt gekeken welke 
vraag je hebt en welke oplossing 

nodig is. We proberen dat straks 
echter ook in samenhang te 
doen, zodat we soms ook breder 
zullen kijken.

Wie zijn ‘wij’ dan?
Die ‘wij’ is bijvoorbeeld de wijk-
zuster. Per 1 januari is Neder-
land in een groot aantal regio’s 
verdeeld en de zorgverzekeraars 
zorgen ervoor dat er in al die re-
gio’s wijkzusters. Die zullen sa-
men met de sociale netwerken in 
de wijken contactpersonen zijn 
om mensen de weg te wijzen en 
oplossingen aan te dragen.

als mijn partner dement 
wordt, wat gebeurt er dan?
als het goed is, stuurt je huisarts 
je dan door. De huisarts is de spil 
van het raderwerk, die heeft de 
regie. Opname in een verpleeg-
huis zal niet meer of nog maar 

sporadisch plaatsvinden. alleen 
als er sprake is van complexe 
situaties. alleen nog mensen 
met zware psychische en licha-
melijke problemen zullen in een 
verpleeghuis terechtkomen.
Verzorgingshuizen zullen de ko-
mende jaren verdwijnen. Mensen 
moeten veel langer thuis blijven 
wonen en zelf voor de noodzake-
lijke verzorging  zorgen.

Dank je annette. Het lijkt erop 
dat die zogenaamde keukenta-
felgesprekken wel erg belang-
rijk worden, mag je daar hulp 
bij vragen?
Zeker dat is zo. Ze zijn belang-
rijk en je mag er hulp bij vragen.  
Mee biedt die mogelijkheid.
Maar het mag ook je dochter of 
buurvrouw zijn. 

door: Bert schuur, voorzitter Commissie Collectieve Belangenhartiging senioren.

WaT GeBeurT er MeT De ZOrG Na 1 JaNuarI

Dus het is niet zo dat je straks 
nog gewoon ergens recht op 
hebt? 
Inderdaad, het sociale wijkteam, 
of de wijkverpleegkundige be-
paalt of je zorg krijgt of dat je dat 
zelf wel kunt regelen. Misschien 
kan een bepaalde voorziening, 
zoals een traplift of elektronica 
uitkomst bieden. Soms kan dat 
bijvoorbeeld tijdelijke hulp zijn. 
Overigens zal de praktijk straks 
waarschijnlijk uitmaken dat 
vooral de hulpvragende gehol-
pen zal worden zelf een oplos-
sing te vinden.
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Bij vrijwilligerswerk leg je niet 
snel een verband met de kerk. 
en toch zijn dagelijks duizenden 
vrijwilligers die werkzaamhe-
den verrichten binnen de kerk. 
De huidige tijd vraagt ook om 
een kerkelijke gemeente die 
meeleeft met mensen, maar 
die zich ook bewust is van haar 
eigen rol in de samenleving.

een van die vrijwilligers is Janny 
Bolhuis. Jarenlang is zij scriba 
geweest van de Protestantse 
gemeente Scharmer-Harkstede. 
Daarvoor was zij scriba van de 
Gereformeerde kerk Harkstede 
en na de totstandkoming van de 
Protestantse gemeente werd zij 
wderom scriba. “een boeiende 
en leerzame periode. Met name 
bij de totstandkoming van de 
Protestantse gemeente had ik  
als scriba een belangrijke taak. 
De scriba is toch een beetje de 
spin in het web waar alle lijntjes 
samenkomen.”
 
WaT BeTeKeNT 
De KerK VOOr WIe?

Toen de Protestantse gemeente 
een feit was, kwam de vraag bo-

ven wie de kerk wil zijn en wat 
zij wil betekenen en vooral: voor 
wie. Het antwoord werd gegeven 
in een beleidsplan. In aanloop 
is ook gesteld dat de kerk een 
maatschappelijke functie heeft.  
Dit is niet alleen voor de leden 
van de kerk, maar voor alle men-
sen in de dorpen. 
Janny werd als vrijwilliger lid van 
de beleidscommissie, die op ver-
zoek van de kerkenraad de voor-
bereidingen startte om te komen 
tot een nieuw beleidsplan. In 
dit plan kreeg het kerk-zijn in 
het dorp weer een prominente 
plaats. Janny: “Dit betekent dat 
de kerk mensen uitnodigt voor 
vieringen, maar vaak nog veel 
belangrijker, dat de kerk mensen 
die in (financiële) moeilijkheden 
verkeren probeert te helpen met 
raad en daad. Maar ook het on-
dersteunen van bijvoorbeeld de 
voedselbank en de kledingbank.”

WMO-raaD

Inmiddels is Janny lid gewor-
den van de WMO-raad in de ge-
meente Slochteren. Zoals u in 
dit magazine kunt lezen, komen 
veel taken die eerst bij de lan-

delijke overheid lagen bij de ge-
meente. lokaal moet er dus heel 
wat werk verzet worden om deze 
decentralisatie vorm te geven. In 
dit proces kan en moet volgens 
Janny de kerk een belangrijke 
rol vervullen in de samenleving. 
“Immers worden mensen steeds 
meer aangewezen op de onder-
steuning door vrijwilligers. De 
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) zal veel van de 
gemeenschap vragen, de kerk 
mag en kan hierbij niet achter 
blijven,” aldus Janny. een boei-
ende, maar tegelijk moeilijke 
taak. Iedereen heeft een geza-
menlijke verantwoordelijkheid 
voor elkaar en voor de samenle-
ving. Met elkaar, voor elkaar.
als vrijwilliger zet Janny zich al 
vele jaren in en dat blijft ze voor-
lopig ook doen!

KerK eN 
De WeT MaaTSCHaPPelIJKe 
ONDerSTeuNING (WMO)

“Nu ik met pensioen ga, heb 
ik de bond niet meer nodig”, is 
een veel gebruikte reden om 
het lidmaatschap op te zeggen 
bij pensionering. Zonde voor 
de bond en daarmee de wer-
kenden, uw eigen kinderen en/
of kleinkinderen, maar vooral 
zonder voor uzelf en uw porte-
monnee.

SPeCIaal TarIeF

Gepensioneerden betalen nog 
maar circa de helft van contri-
butiebedrag. en dat terwijl de 
dienstverlening op peil blijft. Op 
dit moment betaalt een gepen-
sioneerde € 8,60 per maand. Dit 
maandbedrag verdient u met het 
lidmaatschap van CNV Publieke 
Zaak dubbel en dwars terug!

MaCHT VaN HeT GeTal

Vakbonden zitten in zwaar weer. 
Het kost veel moeite om alle 
werkenden uit te dagen om mee 
te praten, mee te denken en mee 
te beslissen in de vorming van 
arbeidsvoorwaarden. laat staan 
om alle werkenden lid te maken 
van een bond. Maar we blijven 
ons best doen. Wanneer alle 

WaarOM lID BlIJVeN 
Na PeNSIONerING?
door: Arno reijgersberg, seniorenadviseur CnV Publieke Zaak.

medewerkers die met pensioen 
gaan hun lidmaatschap beëindi-
gen, is dat direct terug te zien in 
de ledencijfers. Dus een gepen-
sioneerde heeft nog steeds een 
grote invloed op wie de bond is 
en welke rol deze kan vervullen.

eeNVOuDIG CONTrIBuTIe 
TeruGVerDIeNeN

leden van CNV Publieke Zaak 
hebben een complete rechtsbij-
standverzekering bij achmea. 
Deze rechtsbijstandsverzekering 
is inbegrepen bij het lidmaat-
schap! u hoeft dus niets bij te 
betalen. uw gezin is verzekerd 
voor onder andere zorgverze-
kering, huurtoeslag, loon- en 
inkomstenbelasting, medische 
kwesties, consumentenkwes-
ties, verzekeringskwesties, ver-
keersschade, ruimtelijk orde-
ningsrecht, verkoop van een ei-
gen huis, burenrecht, enzovoort.
alleen al met deze rechtsbij-
standverzekering hebt u de con-
tributie als gepensioneerde snel 
terugverdiend. Maakt men ook 
gebruik van allerlei CNV-collec-
tiviteitskortingen, dan loopt het 
voordeel verder op.

BelaNGeNBeHarTIGING

Het is natuurlijk mooi om de con-
tributie snel en eenvoudig terug 

te verdienen, maar de bond is 
natuurlijk vooral een belangen-
behartiger. en gepensioneerden 
hebben eigen belangen en in die 
belangenbehartiging kan het 
CNV nog steeds een hele grote 
rol vervullen.

IeDereeN TelT

Toen begin vorige eeuw het CNV 
werd opgericht, waren solida-
riteit en het wij-gevoel grote 
drijfveren voor de oprichters. 
Daarin is voor het CNV niets ver-
anderd. Voor veel leden is het 
lidmaatschap van een bond een 
soort verzekering voor als er in-
dividuele problemen zijn. en is 
het blijkbaar gewoon geworden 
dat er CaO’s en sociale plannen 
worden afgesproken en de col-
lectieve belangenbehartiging op 
zich “ergens” plaatsvindt; daar 
hoef je niet lid voor te zijn.
Zonder leden geen bond. een te 
kleine bond, mindere resultaten. 
Wij bouwen niet aan een sterke 
vakbeweging voor gisteren of 
vandaag, maar voor morgen en 
de toekomst. een vakbeweging 
voor mijzelf, voor mijn kinderen 
en voor mijn kleinkinderen. In 
die beweging telt iedereen mee. 
Ook als u met pensioen gaat!   

Janny Bolhuis: “Kerken spelen belangrijke 
rol in samenleving”

CnV staat al honderd jaar op de 
bres voor een betere samenleving!
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Zo is de verandering die plaats-
vindt door de fusie tussen CNV 
Onderwijs en CNV Publieke Zaak 
er een die ik met groot vertrou-
wen tegemoet zie. Natuurlijk 
is hierbij ook nog veel onzeker. 
Maar ik geloof er in dat dit gaat 
werken. Hierover maak ik me 
geen zorgen.

Op het gebied van de arbeids-
markt gaat er per 1 januari veel 
veranderen. Bijvoorbeeld de in-
stelling van een zogenoemde 
transitievergoeding voor bijna 
iedereen bij ontslag. Of veran-
deringen in hoe we omgaan met 
mensen met een arbeidsbeper-
king. De afgelopen jaren is veel 
werk gestoken in het uitwerken 
van deze afspraken. Hierbij durf 
ik niet met zekerheid te zeggen 
dat het in één keer helemaal 
goed gaat, maar al met al ver-
wacht ik wel, dat deze verande-
ringen uiteindelijk goed uitpak-
ken. en over andere veranderin-
gen op de arbeidsmarkt, zoals 
de pensioenen, heb ik nog mijn 
twijfels. 

Het wel en wee op de arbeids-
markt is het kernthema van 
het CNV. Maar ook buiten de 
arbeidsmarkt gebeurt er mo-
menteel heel veel. Daar spelen 
de veranderingen zich af bij een 
groep mensen waar de grootste 
onzekerheid heerst. Dan heb ik 
het over de mensen die nu af-
hankelijk zijn van de zorg. Niet 
alleen zij, maar velen vragen 
zich af: krijgen onze dierbaren, 
je partner, onze ouders of kinde-
ren straks nog wel de zorg die ze 
nodig hebben? Ook hierbij moe-
ten we afwachten, kijken wat het 
wordt, met de vingers gekruist. 

De veranderingen houden we, 
een week voor kerst, dit jaar niet 
meer tegen. Wat we wel kun-
nen is met zijn allen de vingers 
aan de pols houden. Signaleren 
als het fout gaat met het aan-
nemen van arbeidsbeperkten op 
de werkvloer, als het ontslag-
recht wordt misbruikt of als de 
zorg door het ijs zakt. Het CNV is 

op heel veel plaatsen vertegen-
woordigd. In bedrijven, maar ook 
in WMO-raden en vanaf 1 januari 
2015 ook in de regionale werk-
bedrijven. alleen door signalen 
van de leden kan het CNV een 
verschil maken in de steeds ver-
anderende wereld.

Ik wens jullie prettige kerstda-
gen en een weerbaar, gelukkig 
en gezond 2015!

Maurice Limmen
CnV Voorzitter

VeraNDerING
De wereld verandert continu. Bij elke verandering heb je wel een 
gevoel. De ene verandering zie je met vertrouwen tegemoet, de an-
dere verandering zie je minder zitten. Wat bijna elke verandering 
met zich meebrengt is: onzekerheid. er gaat immers iets nieuws 
gebeuren en hoe mooi het ook bedacht kan zijn, uiteindelijk kan 
het toch weer heel anders uitpakken. Veranderen hoeft niet persé 
slecht te zijn.
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Ontslag Op je eerste vakantiedag

juridisch medewerker pieter Bots vocht namens een 
lid van ons met succes een ontslagzaak aan.

Mijn 
gOed 
recht
vera* werkt al dertig jaar met veel plezier en en-
thousiasme bij een apotheek. doordat de zorg-
verzekeraars steeds minder vergoeding geven 
voor medicijnen gaat het slecht met de apo-
theek. Op de werkvloer kijkt men elkaar al aan: 
gaan er misschien ontslagen vallen? vera heeft 
een solofunctie: zij is de schakel tussen de apo-
theker en de apothekersassistenten. Ze is dus 
als enige werkzaam in die functie. toch maakt ze 
zich geen zorgen. Ze werkt immers hard en heeft 
een goede verhouding met de apotheker en de 
assistenten op de drie vestigingen.

eerste vakantiedag

Ze maakt zich sowieso even geen zorgen, want 
vera gaat met vakantie. Ze heeft er lang naar 
uitgekeken. nota bene op haar eerste vakantie-
dag valt de ontslagbrief in de brievenbus. Ze is 
verbijsterd. haar werkgever had op haar laatste 
werkdag niets van zich laten horen. Ze gaat niet 
bij de pakken neerzitten, maar belt meteen cnv 
publieke Zaak. de werkgever wil het ontslag niet 
terugdraaien en vraagt aan uitkeringsinstantie 
UWv het ontslag te accepteren. juridisch mede-
werker pieter Bots betoogt bij UvW dat het werk 
van vera nu moet worden ondergebracht bij de 
apothekersassistenten. die hebben hiervoor on-
voldoende tijd, dus de werkgever moet daarvoor 
nieuwe tijdelijke (en goedkopere) assistentes 
aannemen. Om die reden accepteert het UWv 
niet dat iemand die al dertig jaar ergens werkt, 

ontslagen wordt om een goedkopere tijdelijke kracht het 
werk over te laten nemen. de ontslagaanvraag wordt om 
die reden door UWv geweigerd.

BUrn-OUt

vera krijgt geen ontslag, maar de gebeurtenissen hakken 
er diep in. Ze krijgt een burn-out en zit vervolgens een jaar 
lang ziek thuis. pieter Bots begeleidt en ondersteunt haar 
tijdens de reïntegratie. via mediation wordt geprobeerd de 
verhoudingen met de werkgever te herstellen. Uiteindelijk 
ziet de werkgever in dat hij fout zat en hij niet netjes heeft 
gehandeld. na 1,5 jaar lang reïntegreren keert vera terug 
in de apotheek. inmiddels is de apotheek in andere handen 
gegaan. vera kan prima overweg met de nieuwe apotheker 
en is blij dat de toekomst er nu weer positief uitziet. 

*Naam en omstandigheden zijn gefingeerd

OprOep
Ben je ook geholpen door juristen van cnv publie-
ke Zaak en wil je hierover vertellen, stuur dan een 
mail naar:redactie@mijnvakbond.nl. Misschien komt 
jouw verhaal dan in het volgende nummer van Mijn-
vakbond!
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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.  

2727

FATSOENLIJK WERK - OOK VOOR JOU
CNV Internationaal zet zich in voor goed en fatsoenlijk werk voor jongeren we-

reldwijd. Dit kan door intensieve samenwerking met vakbonden in andere landen. 

Het fotoboek Over de drempel van de arbeidsmarkt portretteert in zestien foto’s 

van twee topfotografen het grenzeloze optimisme dat jongeren met elkaar delen.

Oumou Halidou20 jaar uit Niger, is naaister: 
“Dit werk wil ik voor altijd doen”

Mahamadou 
Bankoula Moussa
30 jaar, uit Niger is automonteur: 

“voldoende inkomsten voor familie”

KRIJGEN OF KOPEN?
Maak kans op zo’n prachtig boek en stuur ons een e-mail. We geven drie 

boeken weg. Mail naar redactie@mijnvakbond.nl.

Over de drempel van de arbeidsmarkt (14,95) kun je ook bestellen door een mail 

te sturen naar internationaal@cnv.nl. De opbrengsten van de boekverkoop gaan 

naar vakbonden in ontwikkelingslanden.

adv-CNVInt_112014.indd   1 20-11-14   14:20



Nieuw: 

de Basis Plus 

Module

Stapt u ook over naar Zilveren Kruis?

Voordelen
dankzij
CNV Publieke Zaak

Zilveren Kruis Achmea zorgt dat u kunt vertrouwen op 
uw zorgverzekering. Door ruime dekkingen en door u te 
helpen bij het vinden van de zorgverzekering die bij u past. 

Uw voordelen: 
• 7,5% korting op Basis en 10% op Aanvullend en Tand
• Ruime keuze in zorgverleners vanaf Basis Zeker
•  Met de No Claim Tand 50% premie terug als u niets

declareert
•  Maak uw basisverzekering compleet met de 

Basis Plus Module

Meer informatie over de voordelen van een collectieve 
zorgverzekering vindt u op www.zk.nl/cnv

95819-1411.indd   1 17-11-14   16:16

Maak je aFsPraaK
vOOr de BelastingZittingen in Maart vanaF 16 deceMBer a.s.

via tel: 030 - 751 1001 OF Online via WWW.cnv.nl/Belastingservice

BelastingaangiFte dOen?

belastingservice

helpt jou

advertentie
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Mijn pUZZel
hOriZOntaal
1 vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuur-
werk 14 krypton (symbool) 16 United nati-
ons (afk.) 17 boom 19 circa (afk.) 20 soort 
zeilboot (afk.) 21 lichtbronnen 24 theesa-
lon 27 koker 28 rustbank 30 deel van een 
trap 31 bergruimte 32 landbouwwerktuig 
34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat 
(afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn 41 keurig 43 
paarsrode kleur 44 engels bier 46 kweken 
48 viering 51 bedoeïenmuziek 52 drank 54 
munteenheid van Mongolië 56 dwarsmast 
58 pronkkamer 60 voor christus (afk.) 61 
rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 
Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 
67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 
70 en andere (afk.) 71 halmen van gedorst 
koren 73 tegen 75 ahorn 76 pop van een 
buikspreker.

verticaal
1 inwikkelen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds 
zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 kleine ka-
mer van een kloosterling 7 nederlandse 
kampioenschappen (afk.) 8 heerser over 
peru (historisch) 9 gebakje 10 Zeeland 
(afk.) 11 klein schapenjong 15 evenredig 
deel 17 uniek 18 dierenverblijf 20 geschrift 
22 goud (symbool) 23 en dergelijke (afk.) 
25 voegwoord 26 Olympisch record (afk.) 
29 soort vuurwerk 33 hoorns van een hert 
35 grondvlak 37 hemellichaam 38 streep 
39 mat 40 bergruimte 42 buitenaards we-
zen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 49 opi-
nieonderzoek 50 voederbak 52 niet koud 
53 lekkernij 55 woldragend dier 57 kolk 58 
Zweden (in internetadres) 59 neon (sym-
bool) 60 tennisterm 62 betaalwijze 64 
maand 68 ego 71 sudan (in internetadres) 
72 ondernemingsraad (afk.) 73 erbij ho-
rend (lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).

je hebt weer massaal de oplossing van de puzzel in ons blad van sep-
tember 2014 ingevuld (kruiswoord met als oplossing ‘Ook de herfst 
heeft zonnige dagen’). de prijswinnaars zijn mevrouw M. stuij, slie-
drecht (50 euro), mevrouw s. Witterholt, groningen (40 euro) en de 
heer p.c. scherpenisse, kapelle (30 euro). van harte gefeliciteerd! 

deze keer een kruiswoordraadsel. je kunt de letters invullen in het 
blok onder de puzzel en dan verschijnt er een passage uit het kerst-
evangelie. stuur de oplossing voor 1 februari 2015 naar www.mijn-
vakbond.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.
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eerste BegrOting
cnv cOnnectieF 
vastgesteld

de algemene vergaderingen van cnv 
publieke Zaak en cnv Onderwijs heb-
ben 26 november de eerste begroting 
van cnv connectief 2015 vastgesteld. 
in deze begroting zijn ook de aange-
paste contributiebedragen voor de 
sectoren Zorg/Welzijn en Overheid/
publieke diensten opgenomen.

de nieuwe contributiebedragen 
zijn te vinden op: 

www.mijnvakbond.nl/contributie.

vanaF 1 janUari 2015: cnv cOnnectieF!

cnv publieke Zaak en cnv Onderwijs fuseren op 1 januari 2015 tot cnv connectief. de algemene vergaderin-
gen van beide bonden hebben dit op 26 november besloten. 

vereN
igiN

g

De Algemene vergadering van zowel CNv Pu-
blieke Zaak als CNv Onderwijs stemden in met 
de fusie tot CNv Connectief (foto erik Kottier)

cnv connectief wordt een vak-
bond met 125.000 leden die wer-
ken in de sectoren zorg & welzijn, 
onderwijs en overheid & publieke 
diensten. 

de nieuwe voorzitter van cnv con-
nectief wordt helen van den Berg. 
Zij is nu voorzitter van cnv On-
derwijs. voorzitter eric de Macker 
van cnv publieke Zaak neemt af-
scheid. Zie voor een interview met 
hem op pagina 32 in dit magazine.

pieter Oudenaarden en patrick 
Fey blijven beide bestuurslid van 
cnv connectief. pieter Oudenaar-
den wordt penningmeester en be-
stuurslid voor de werkorganisatie. 
patrick Fey wordt voorzitter voor 
de sector Overheid & publieke 

diensten. voor de sector Zorg & 
Welzijn is een vacature openge-
steld. joany krijt, huidig bestuurs-
lid van cnv Onderwijs, wordt voor-
zitter van de sector Onderwijs. 

‘cnv connectief wil een vereniging 
zijn van mensen die in hun werk 
een bijdrage leveren of hebben ge-
leverd aan de samenleving op ter-
reinen die voor iedereen belang-
rijk zijn zoals zorg en onderwijs,’ 
zegt de nieuwe voorzitter helen 
van den Berg. ‘de medewerkers 
in deze sectoren werken vaak ten 
dienste van anderen of de samen-
leving en wij willen er juist voor 
hen zijn als het gaat om inkomen, 
werkplezier en het contact met 
vakgenoten over beroepsinhoud.‘
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“ik hecht niet 
  aan het plUche”

eric de Macker (54) vertrekt als voorzitter cnv publieke Zaak

het was voor velen een verrassing: voorzitter eric de Macker is geen kandidaat voor het Bestuur van de 
nieuwe vakbond cnv connectief (fusie tussen onze eigen bond en cnv Onderwijs). hij stopt per 1 januari 
2015 als voorzitter. in een persoonlijke mail aan alle medewerkers schreef hij eind september: “het is tijd 
dat een nieuwe generatie bestuurders de fakkel overneemt.”  Tekst Jan Spijk

in het italiaanse restaurant vino e 
cuccina in de haagse binnenstad 
is het rond lunchtijd al druk. er 
klinkt italiaans en engels, borden 
rinkelen, bestek wordt op de tafels 
gelegd en de kok heeft het druk 
in de keuken. toch geeft hij eric, 
die hier vaker komt, even de hand. 
eric heeft dan nog enkele weken 
te gaan als voorzitter van cnv pu-
blieke Zaak. Zijn gevoel? “ik voel 
me vrij en heb veel energie gekre-
gen door mijn beslissing. aan de 
andere kant is er ook de realiteit: 
ik moet aan de bak voor een ande-
re baan. dat zorgt ook voor span-
ning.”

Bij je aantreden zei je dat deze 
functie echt anders is. kun je dat 
uitleggen?
“als voorzitter sta je er echt alleen 
voor. dat maakt het anders dan 
dat je bestuurslid bent. je voelt de 
verantwoordelijkheid tot in je te-
nen. dat maakt het ook eenzaam. 
soms ben je de laatste boei. Op 

mijn bureau ligt nu een boze brief 
van een werkgever over een con-
flict met een bestuurder. ik krijg 
dan het verzoek: los het op. Of 
neem het zorgakkoord. ’s nachts 
ben je dan nog aan het bellen met 
de staatssecretaris. Uiteindelijk
heb ik het besluit genomen dat we 
het zorgakkoord zouden tekenen. 
dat doe je helemaal alleen.”

Wat was de rode draad in je voor-
zitterschap?
“Bouwen en binden is zeker de 
rode draad. Bij mijn aantreden 
was het crisis in het cnv. ik werd 
voorzitter van de selectiecom-
missie en we gingen op zoek naar 
een nieuw cnv-bestuur. dat luk-
te. vervolgens heeft cnv publie-
ke Zaak onder mijn leiding enorm 
hard getrokken aan het task force 
proces om tot één cnv te komen. 
dat bleek geen haalbare kaart. 
Mijn tweede scenario gaat nu wel 
slagen: fusie met een gelijkge-
stemde bond. Met de fusie met 

cnv Onderwijs leggen we de basis 
voor de toekomst van de christe-
lijke vakbeweging. ik ben trots op 
deze vakbondsvernieuwing die in 
jaren niet is vertoond. verder heb 
ik altijd geprobeerd contact met 
de leden te houden. dat inspireert 
mij. in gesprekken met leden ben 
ik altijd open en kwetsbaar ge-
weest, ik ben geen voorzitter die 
iets te verbergen heeft.”

hoe zie je in de nieuwe organisa-
tie een plek voor de senioren?
“vanuit de landelijke groep wordt 
er gebouwd aan de gezamenlijke 
belangenbehartiging voor onze 
seniorleden onder cnv-vlag. We 
moeten nog wel organiseren wat 
we cnv-breed onder belangenbe-
hartiging voor senioren verstaan. 
ik heb onze senioren leren ken-
nen als mensen die solidair zijn 
met andere generaties. Ze zijn niet 
bezig het eigenbelang na te jagen. 
senioren kunnen echter niet zon-
der de middengroepen en jonge-
ren. andersom geldt hetzelfde.”

in een eerder interview noemde 
je jongeren een bron van inspira-
tie. kun je dat uitleggen?
“jongeren moet je niet in een vak-
bondsstructuur opsluiten. dat 
werkt niet. sluit aan bij de wereld 
van jonge mensen. dan kom je er 
achter dat ze wel degelijk de vak-
bond waarderen. kijk maar naar 
dat hele project rond de nieuwe 
vakbeweging waar cnv jongeren 
een grote bijdrage aan heeft gele-
verd. daar krijg ik nu energie van.”

hoe kijk je terug op je voorzitter-
schap?
“ik heb de tijd van mijn leven ge-
had, dat meen ik oprecht. ik zie 
het ook als een bekroning van mijn 
lange carrière bij de christelijke 
vakbeweging. ik heb steeds bena-
drukt dat werknemers in hun ei-
gen kracht moeten staan. Wij zijn 
de eerste bond waar leden onder-
handelen over hun eigen caO. col-
lega-vakbonden kijken hun ogen 
uit dat wij dit doen. en de geslaag-
de fusie met Onderwijs geeft mij 
een enorm goed gevoel. dat dit 
gelukt is reken ik mijzelf ook toe.”

had je geen leiding willen geven 
aan die nieuwe vakbond?
“natuurlijk wel! aan de andere 
kant heb ik altijd ruimte willen ge-
ven aan vernieuwing. daarom heb 
ik al vroeg in het fusieproces be-
sloten te stoppen geen deel uit te 
maken van het nieuwe bestuur. 
Ook omdat er uitstekende jonge 
bestuurders in de wachtkamer zit-
ten. het is nu tijd voor een nieuwe 
generatie. niets is dodelijker voor 
mens en organisatie dat je te lang 
op het pluche blijft zitten.”

en nu moet je weer solliciteren?
“ik ben een positief ingesteld 
mens. je moet je wel moed in-
spreken, omdat je weet hoe de ar-
beidsmarkt in elkaar steekt. ik wil 
dan ook iedereen aanraden een 
coach te nemen. die ziet je kwali-
teiten en competenties. en verder 
houd ik mij zelf voor dat het toch 
niet bestaat dat je als 54-jarige 
niet meer aan de bak komt?”

en wat adviseer je de nieuwe 
voorzitter van cnv connectief, 
helen van den Berg? 
“Wees vooral jezelf en handel op 
basis van je intuïtie. Zoek een ba-
lans tussen ratio en emotie. ver-
zamel goede mensen om je heen. 
ik weet zeker dat zij de binnen- 
en buitenwereld van de vakbewe-
ging aan elkaar weet te koppelen 
en wens haar daarbij veel succes 
toe.”
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“het is nU tijd vOOr 
  een nieUWe generatie” 

paspOOrt
1987  jUrist cnv pUBlieke Zaak
1992  hOOFd BUreaU dienstverlening
1997  lid BestUUr (penningMeester, vice-vOOrZitter)

2009  vOOrZitter
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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.
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COlOfON
mijnVakbond is een uitgave van CNV Publieke zaak 
en verschijnt vier keer per jaar. Volgende editie ver-
schijnt 28 maart 2015.

REdACtiE AdRES: mijnVakbond, Postbus 84500, 2508 
Am den Haag. Email: redactie@mijnvakbond.nl

REdACtiE: tiny Romkema en Jan Spijk (eindredactie). 
Nelleke Aantjes, 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)



Even over collectief
voordeel via 
CNV Publieke Zaak.

Volop genieten van voordeel. Dat kan met Ledenvoorzieningen van 

Centraal Beheer Achmea. Je bent dan niet alleen goed en voordelig verzekerd. 

Je geniet ook van flinke kortingen op de verzekeringen. Ook zijn er leuke 

aanbiedingen op het gebied van vrije tijd. Ook je gezinsleden profiteren mee 

van deze voordelen! Goed geregeld. Goed voor jou. Goed voor elkaar.

Een paar voordelen op een rij
4 5% korting op de premie van de Autoverzekering.

4 10% korting op een Woonverzekering. En 5% extra korting als je ook 

 onze Autoverzekering hebt.

4 5% korting op de premie van de Doorlopende Reisverzekering.

Even Apeldoorn checken
www.centraalbeheer.nl/cnvpubliekezaak

advertentie


