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MiJn GoeD reCHT
Wees voorzichtig met 
sturen van e-mails

MiJn GoeD reCHT
een aangekondigd ontslag van een 
lid kon door een juridisch medewer-
ker van het CnV met succes worden 
aangevochten. ook uitkeringsinstan-
tie UWV constateerde dat de werkge-
ver het afspiegelen onjuist had toe-
gepast. Daarom werd geen toestem-
ming voor het ontslag verleend.25

2



OP DE BRES VOOR ANDEREN
“Jij bent er voor anderen, wij zijn er voor jou!” Dat was de slogan van de ledenwerf-
campagne van CNV Connectief de afgelopen maanden. Het maakte duidelijk dat CNV-
leden op de bres staan voor anderen. Hoe gaat dat in de praktijk en 
wat zijn je drijfveren in het werk? We interviewden hierover Frans 
de Bruijn (Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu) en Anita Schutmaat (werkzaam in het 
Isalaziekenhuis in Zwolle).

ASIELZOEKERSKINDEREN
Het was de afgelopen weken dagelijks 
in het nieuws: de stroom vluchtelingen 
naar onder andere Nederland. Het zorgt 
voor spanning in de samenleving. Helen 
Adriani, voorzitter van CNV Connectief, 
bezocht een conferentie waar de posi-
tie van asielkinderen centraal stond. In 
haar column zegt ze: “Gelukkig zien we 
ook veel goede initiatieven vanuit ge-
meenten waarop nu een groot beroep 
gedaan wordt, maar ook door particu-
lieren die zich massaal aanmelden als 
vrijwilliger bij hulporganisaties om deze 
mensen een veilige, warme en welkome 
plek te bieden.”

26
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MIJN 
MENING
Reacties zijn welkom op redactie@mijnvakbond.nl

AGRESSIE (1)

Agressie went nooit. Deze conclusie in Mijn 
Vakbond van september jl. is op zich juist, 
maar daarom niet minder erg. Het is toch 
niet te geloven dat agressie toeneemt door 
bezuinigingen in bijvoorbeeld de gevangenis-
sen. Personeel krijgt dat op zijn bordje. Doe 
maar de celdeur open van iemand die de hele 
dag opgesloten zat. Zelf werk ik in een ge-
vangenis en weet wat het is. Minder activitei-
ten voor gedetineerden, omdat het allemaal 
soberder moet. Dat eist de maatschappij, 
maar die hoeven de steeds agressiever wor-
den gedetineerden niet te bewaken.

Naam en adres bij redactie bekend

AGRESSIE (2)

Goed dat jullie aandacht besteden aan agres-
sie. Dat neemt hand over hand toe. Niet al-
leen op het werk, maar ook in de samenle-
ving. Kijk je iemand in de tram te lang aan, 
krijg je al een agressieve blik terug. De 
maatschappij wordt steeds meer geregeerd 
door mensen met de grote monden. Wat ik 
in het verhaal in MijnVakbond wel miste, was 
wat de vakbonden nu aan agressie doen. Ik 
hoop dat dit bij overleggen met werkgevers 
wel hoog op de agenda staat!

Joh. Gevers, Rotterd

CNV HELPT BIJ KEUKENTAFELGESPREKKEN

Wat een goed idee van het CNV om leden te helpen 
die zogenaamde keukentafelgesprekken moeten 
voeren met ambtenaren van de gemeente. Vertrou-
wenspersonen van het CNV begeleiden ouderen bij 
deze gesprekken, zodat deze echt de zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Ik juich dit initiatief van harte 
toe en heb mijn moeder er al op gewezen dat het 
CNV dit ook doet.

Jan Smits, Drachten

DELEN EN VERMENIGVULDIGEN

Aansluitend op de actie om leden te werven, zijn 
onze twee dochters lid geworden van het CNV. Ik 
zelf werk niet meer en ik heb nu met mijn dochters 
afgesproken dat ik mijn lidmaatschap op zal zeg-
gen en mijn contributie over hen zal verdelen. Zo 
heeft het CNV er absoluut gezien één lid bij en be-
taal ik voor de rest van mijn leven de helft van hun 
contributie....delen en vermenigvuldigen.

Paul Langeveld, via e-mail
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SPIJT VAN NULLIJN?

Ik begrijp dat het kabinet een soort schuldbekentenis heeft 
gedaan over de nullijn van de afgelopen vier jaren voor rijks-
ambtenaren. Altijd gemakkelijk om jarenlang de hand op de 
knip te houden en acties van bonden te negeren en dan op-
eens toch zeggen: het had anders gemoeten. Ik vind dit erg 
slap van dit kabinet. Het zorgt ook niet voor hernieuwd ver-
trouwen tussen ambtenaren – die altijd loyaal zijn – en de 
overheid als werkgever. Daarom ben ik het ook eens met 
CNV Connectief-voorzitter Helen Adriani om voortaan maar 
de nullijn uit de Van Dale te schrappen. En uit toekomstige 
regeerakkoorden.

Pieter van Laren, Den Haag

PROFESSIONELE RUIMTE

Je wilt je werk goed doen als professional, 
maar dat wordt vaak onmogelijk gemaakt 
door de leiding van mijn organisatie. Strak-
ke regels, rapporteren schrijven (verdwijnen 
ongelezen ergens in een map op de compu-
ter) en verantwoording afleggen. We maken 
steeds meer regeltjes, bang voor procedures 
of rechtszaken van klanten en cliënten. In-
derdaad Mijn Vakbond: “ze beknotten de vrije 
ruimte van zorgverleners”. 

Siska van der Meer, Borculo
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CNV-lid Frans de Bruijn gelooft 
heel erg in gemeenschapszin. Zo 
is hij opgevoed en daarom is hij 
vol overtuiging lid van onze orga-
nisatie: “Gemeenschap zorgt voor 
kracht. Dat is heel iets anders dan 
het individualisme. Daarom ben 
ik ook actief in de medezeggen-
schap. Wat goed is voor een ander, 
is ook goed voor mij. Ik deel resul-
taten van het medezeggenschaps-
werk dan ook graag met anderen. 
Ik merk dat dit op prijs gesteld 
wordt.”
Toen hij benaderd werd mee te 
doen aan de online ledenwerf-
campagne, twijfelde hij geen mo-
ment. Hij zag het ook als een po-
dium om het werk van inspecteur 
op de kaart te zetten. Inspecteurs 
werken aan de kwaliteit van de sa-
menleving. Het CNV-lid werkt in 
het Domein ‘spoor’. Dat betekent 
dat hij controleert of de infra van 
het spoor veilig is en of bijvoor-
beeld machinisten de juiste en 
vereiste papieren en deskundig-
heid hebben. Hoewel er veel kri-
tiek is op de NS en ProRail, vindt 
hij dat de kwaliteit van het trein-
verkeer de afgelopen jaren verbe-
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terd is. “De cijfers wijzen uit dat er 
minder storingen zijn, dat het aan-
tal bevriezingen van leidingen af-
neemt en vergeet ook niet dat het 
treinverkeer de afgelopen jaren 
veel intenser is geworden. Waar 
vroeger één keer in het uur een 
trein reed, is dat inmiddels ge-
groeid naar zes keer.”

AMBACHT

Hij ziet met lede ogen aan dat zijn 
werk als inspecteur (“een am-
bacht”)  uitgehold wordt. “Ik heb 
iets met mensen. Inspectiewerk 
is mensenwerk. Er is nu toch een 
teneur om alleen te kijken of alle 
regeltjes worden gevolgd. Wat ik 
dan zie dat sommige managers al-
leen maar excellstaatjes bekijken. 
Ik vind inhoudelijke kennis als in-
specteur ook heel belangrijk. Het 
vak van inspecteur verdient aan-
dacht. Straks moet je met minder 
mensen hetzelfde werk doen.”
Eén van zijn drijfveren is om col-
lega’s te helpen. Juist als lid van 
de medezeggenschap kan hij dat 
heel goed. “Daarin kan ik echt 
mijn ei kwijt. Mensen weten mij te 

vinden. Ik heb ook alle ruimte om 
aandacht te besteden aan mede-
zeggenschap. In het medezeggen-
schapswerk komen menselijke 
aspecten duidelijk naar voren. Dat 
is voor mij echt een hele belang-
rijke drijfveer.”
In plaats van alleen maar inspec-
ties uit te voeren, worden er ook 
steeds vaker convenanten afge-
sloten met bedrijven. De Bruijn 
gelooft daar erg in: “Je geeft dan 
vertrouwen aan de sector die zelf 
toezicht houdt. Je houdt als in-
spectie dan wel objectcontroles. 
Als er gefaald wordt en het mis-
gaat, dan ga je wel weer bij het be-
drijf naar binnen.” En misschien 
moet de ILT dat nu weer wat meer 
gaan doen, want volgens de Fyra-
enquêtecommissie was de inspec-
tiedienst te vaak afwezig.

CAMPAGNE

Frans heeft met plezier meege-
werkt aan de ledenwerfcampagne 
van het CNV. Enthousiast: “Met el-
kaar bereik je meer dan als indi-
vidu. En ik hoop dat mensen voor 
het CNV kiezen. Dan heb je meer 
kracht. 

“INSPECTEREN 
IS EEN AMBACHT”

“Jij bent er voor anderen, wij zijn er voor jou!” Dat was de slogan van de ledenwerfcampagne van 
CNV Connectief de afgelopen maanden. Het maakte duidelijk dat CNV-leden op de bres staan 
voor anderen. Hoe gaat dat in de praktijk? We interviewden hierover Frans de Bruijn (Inspectie 
Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Anita Schutmaat 
(werkzaam in het Isalaziekenhuis in Zwolle).
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Op het werk 
heb ik de pos-
ters opgehan-
gen en folders 
uitgedeeld. Ik heb 
van huis uit meege-
kregen dat een strijd met 
je werkgever nooit pret-
tig is. 
Die opstelling heeft voor mij 
ook nu nog steeds meerwaarde.”

Frans de Bruijn heeft zelf een aantal ja-
ren geleden de keuze gemaakt om zijn 
baan als manager op te zeggen en weer 
het werkveld in te gaan. “Het directief 

leiding geven dat toen in opkomst was is 
niets voor mij  Daar werd ik niet gelukkig 

van. In mijn huidige functie  kan ik als senior-
inspecteur ook meer voor de medewerkers 
betekenen. Ik moet er niet aan denken dat 
ik een baan zou hebben waar ik aan het eind 
van de dag alleen maar kijk of ik alle aantal-
len gehaald heb. Dat zou ik echt niet kun-
nen. Je hebt een ander nodig. Samen uit, 
samen thuis.”
    lees verder >

Frans de Bruijn: “Gemeenschap zorgt voor kracht”
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Anita Schutmaat heeft altijd een 
brede interesse gehad voor in-
novatie en ontwikkeling bin-
nen haar vakgebied. Ze deed 
de A-opleiding in het voormalig 
ziekenhuis de Weezenlanden, 
waarna ze al snel een specialis-
tisch aantekening volgde voor de 
kinderafdeling. Anita werkt op 
dit moment als kinderverpleeg-
kundige in de Isala te Zwolle, 
dat net twee jaar in een prachtig 
nieuw gebouw gevestigd is.

De Isala biedt verpleegkundigen 
een veilige plek waar geleerd mag 
worden. Anita heeft zich door haar 
brede belangstelling kunnen ont-
wikkelen tot een kinderverpleeg-
kundige die bekwaam is bij kleine 
prematuur geboren kinderen tot 
kinderen van 18 jaar oud met al-
lerlei verschillende ziektebeelden. 
Daarnaast heeft ze samen met 
twee andere verpleegkundigen 
innovatieve projecten opgezet zo-
als premature pasgeborenen met 
sondevoeding eerder te ontslaan 
uit het ziekenhuis en hen thuis te 
begeleiden.  Anita: “Dit vroeg van 
mij een onderzoekende en proac-
tieve houding, maar bood mij ook 
de kans om echt een verandering 
binnen de zorg teweeg te brengen. 
Hierbij werd er ruimte gecreëerd 
om er te zijn voor de zorgvraag van 
kind en ouders. Dit alles doe je in 

als organisatie naartoe, en hoe ko-
men we daar samen met de werk-
nemers? Die vertaalslag heb ik 
mede kunnen maken en dat maakt 
me trots.”

RESEARCH VERPLEEGKUNDIGE
KINDERGENEESKUNDE

Afgelopen mei reageerde Anita op 
deze vacature. “Ik houd van pio-
nieren en focussen. Dat zit alle-
maal in deze baan voor twee dagen 
in de week. Samen met mijn col-
lega zet ik onderzoeken uit op de 
kinderafdeling en begeleid ouders 
en kinderen die hieraan deelne-
men. Verder verzamel ik data en 
overleg met collega’s op de werk-
vloer en zorg dat onderzoeken 
goed blijven lopen. Het werken in 
een team houdt elkaar scherp en 
ik merk dat er in de wereld van on-
derzoek veel te leren is. Het is een 

een team. Het gevoel van sa-
men ergens aan werken en 
je schouders eronder te zet-
ten, en te zien dat je daad-
werkelijk vernieuwende zorg 
levert, geeft mij energie.”

ONDERNEMINGSRAAD

“Na het niet afronden van 
mijn opleiding tot verpleeg-
kundig specialist belande ik 
in een burnout. Dit was een 
bewogen tijd en werken aan 
herstel is intensief. Ik ging 
op zoek naar een nieuwe uitda-
ging.”
De nieuwe uitdaging werd de on-
dernemingsraad van de Isala. “Een 
goede keus”, zegt ze in een terug-
blik en Anita had gelijk een leuke 
club collega’s erbij. “Door mijn rol 
in de or kreeg ik meer inzicht in fi-
nanciële zaken en wetgeving. Je 
begrijpt vaak beter hoe een orga-
nisatie beweegt, en welke strate-
gische doelen er zijn. Door de trai-
ningen kon ik me meer bekwamen 
in mijn competenties en kreeg 
weer zelfvertrouwen. Ik heb als lid 
van de or sterk het gevoel gehad 
als brug te kunnen fungeren tus-
sen de behoefte op de werkvloer 
en het beleid van de organisatie.  
We hebben ons als or kunnen ver-
sterken door proactief beleid uit te 
kunnen schrijven en daarnaar te 
kunnen handelen. Waar willen we 

PIONIEREN 
EN FOCUSSEN

Fo
to

’s
: P

im
 G

ee
rt

s

8



baan met perspectief op de toe-
komst. De combinatie twee dagen 
per week research verpleegkundi-
ge en 2,5 dag per week kinderver-
pleegkundige op de kinderafdeling 
zorgen voor een balans die goed 
bij me past”.

EVIDENCE BASED PRACTISE

“Een van mijn drijfveren is om te 
kijken of dingen beter of anders 
kunnen. Kwaliteit van zorg vind 
ik belangrijk. Verpleegkundigen 
worden op onze kinderafdeling 
gestimuleerd om kritisch te kij-
ken naar ons eigen handelen. Vier 
jaar geleden is onze verpleegkun-
dige werkgroep EBP opgericht als 
pilot-afdeling in de Isala. We wil-
len graag de beste zorg leveren op 
basis van literatuur en onderzoek. 
Doordat we EBP vier jaar geleden 

belangrijk hebben gevonden en we 
hier actief mee aan het werk zijn 
gegaan, zijn we vergevorderd. Het 
resulteerde in veranderingen op 
de kinderafdeling. We hebben bij-
voorbeeld onderzocht of prema-
ture baby’s al met 1600 gram in 
de wieg kunnen, met als doel het 
bevorderen van de hechting bij 
ouders en kind en vervroegd met 
ontslag.”
Dat er ook geregistreerd wordt in 
de zorg, vindt het CNV-lid op zich 
geen probleem. Anita: “De com-
binatie zorg voor een kind en re-
gistratie bijhouden is onlosma-
kelijk met elkaar verbonden, het 
een kan niet zonder het ander. Het 
doel moet duidelijk zijn, verbete-
ring van zorg en veiligheid garan-
deren voor ouders en kind. Je hebt 
als werknemer een eigen verant-
woordelijkheid en een kritische 

blik nodig. Als je daarnaast ook 
begrijpt waarom dingen gebeuren 
kom je een stuk verder.” 

LEDENWERFCAMPAGNE

Anita vindt de vakbond niet zicht-
baar genoeg voor verpleegkundi-
gen. De slogan van de ledenwerf-
campagne ‘Jij bent er voor ande-
ren, wij zijn er voor jou’ ging aan de 
werkvloer voorbij.
“Dat is jammer en misschien ook 
niet nodig. Kan het niet sneller? 
Hoe effectief is het CNV? Het beeld 
dat mensen van een vakbond heb-
ben, is toch vaak actie voeren en 
demonstraties. Laat je zien op 
symposia, houd voordrachten op 
afdelingen, wees een actieve club 
met inhoud. Sterke kant van het 
CNV vind ik dat ze in onderhan-
deling blijven tot er een passende 
oplossing is gevonden.”

Anita Schutmaat: “Wij zijn een actieve club met inhoud”
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Wie werken er nu eigenlijk bij het 
CNV? Wat gebeurt er achter de 
schermen voor jou als lid? Deze 
keer: Amandio Cruz, boekhoud-
kundig medewerker bij het shared 
service center CNV. 

Wat is je belangrijkste taak? 
“Mijn belangrijkste taak is het con-
troleren en inboeken van facturen 
en declaraties en deze vervolgens 
uitbetalen. Boeken van de banken 
en controleren van het grootboek 
zijn daarnaast belangrijke taken.”

Wat is je passie in je werk? 
“Mijn passie in het werk is het uit-
zoeken van verschillen, het is net 
een puzzel en alles komt op nauw-
keurigheid aan. Het moet kloppen 
tot op de cent, anders lukt het niet 
om een boeking te maken.”

Wanneer ben je het gelukkigst? 
“Ik ben het gelukkigst wanneer 
ik zie dat mijn kinderen het goed 
doen op school of op het werk. 
Dan weet ik dat ze goed bezig zijn 
en niet een afwachtende houding 
aannemen in een maatschappij 
waarbij werk vinden steeds moei-
lijker wordt. Ik zou zeggen: blijven 
studeren om zo je kansen te ver-
groten.”

Welk boek ligt op je nachtkastje? 
“Momenteel ben ik bezig met het 
boek van Paulo Coelho ‘De Duivel 
en het meisje’.
Een boek waarin de hoofdpersoon 
geobsedeerd is met de vraag of de 
mens in zijn diepste wezen goed 
of slecht is. Hierdoor wordt de in-
tegriteit van de bewoners van een 
dorp zwaar op de proef gesteld.”
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Was het voor jou een gro-
te stap om niet langer 
naar Den Haag, maar naar 
Utrecht te moeten reizen 
als werknemer? 
“Ik zag er tegenop, mede 
door de afstand die ik elke 
dag zou moeten afleggen 
van Rotterdam naar Utrecht 
en weer terug. Ik werd goed 
opgevangen door mijn nieu-
we collega’s en zij gaven 
me het gevoel dat ik wel-
kom was. Dat voelde goed. 
Daarom besloot ik de knop 
om te zetten en definitief 
mee te gaan naar Utrecht. 
Nu zijn we alweer bijna een 
jaar verder en ik heb het nog 
steeds naar mijn zin.”

Wat is er zo speciaal aan de 
Kaapverdische Eilanden?
“We hebben geen goud, geen 
diamant maar wel vrede, zon en 
strand van onze lieve heer gekre-
gen. De muziek speelt ook een 
grote rol in Kaap Verdië. Die is 
mede door Cesaria Evora wereld-
beroemd geworden. Ik ben net te-
rug van drie weken vakantie daar 
en voor mij persoonlijk is de qua-
lity time die ik met mijn moeder 
heb mogen doorbrengen het be-
langrijkst.”

Wat betekent Kerst voor jou? 
“Kerst is voor mij behalve het vie-
ren van de geboorte van Jezus het 
samenzijn met familie. Ik heb drie 
zussen die altijd met hun aanhang 
aanwezig zijn. We vieren het elk 
jaar ergens anders. Bij ons is het 
een drukte van je welste, er wordt 
lekker gegeten en met elkaar ge-
lachen. Dit is altijd zo geweest en 
mijn kinderen nemen dit ook over. 
Zij zijn er met kerst altijd bij.”
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BELASTINGSERVICE

helpt jou

BELASTINGAANGIFTE DOEN?

MAAK JE AFSPRAAK
VOOR DE BELASTINGZITTINGEN IN MAART 2016 VIA TEL: 030 751 1001 

OF ONLINE VIA WWW.CNV.NL/BELASTINGSERVICE
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1,6 MILJOEN WERKNEMERS
SLACHTOFFER VAN AGRESSIE

Bijna een kwart van de werkne-
mers (23 procent) heeft te ma-
ken met agressie en geweld 
op het werk door derden, bij-
voorbeeld klanten, passagiers 
of leerlingen. Dat betekent dat 
jaarlijks ruim 1,6 miljoen werk-
nemers slachtoffer hiervan zijn, 
waarvan 200.000 zelfs (zeer) 
vaak. Agressie en geweld op de 
werkvloer vermindert het werk-
plezier, verhoogt stress, geeft 
psychische klachten en kan lei-
den tot uitval. Naast de vervelen-
de gevolgen voor de werknemer 
die het overkomt, leidt agressie 
door derden tot 2,9 miljoen extra 
verzuimdagen per jaar. Agres-
sie en geweld door derden wordt 
niet altijd herkend door werkge-
vers. Vaak komt het pas onder 
de aandacht na een ernstig in-
cident, terwijl een tijdige aanpak 
veel persoonlijk leed en kosten 
kan voorkomen.

STEEDS MEER VROUWEN ECONOMISCH ZELFSTANDIG 

De economische zelfstandigheid bij vrouwen is de af-
gelopen jaren gestegen. Het verschil tussen werkende 
mannen en werkende vrouwen is daardoor steeds klei-
ner geworden. Dat staat in de Monitor Arbeidsmarkt van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). Het aantal vrouwen dat op zoek is naar een baan 
is gestegen van 37 procent in 1980 naar 65 procent in 
2014. Bij mannen ligt de arbeidsparticipatie weliswaar 
hoger, maar de stijging is kleiner; van 77 procent in 1980 
naar 78 procent in 2014. Sinds de jaren tachtig stijgt de 
totale arbeidsparticipatie onafgebroken, voornamelijk 
dankzij vrouwen.

DOORWERKEN TOT AAN PENSIOEN?

Ongeveer een kwart (24 procent) van de werkne-
mers zegt eerder te willen stoppen met werken. 
Dit zijn vaker 50- tot 55-jarigen, terwijl mensen 
boven de 62 juist vaker door willen tot het eind. 
Dat blijkt uit een onderzoek van Wijzer in geldza-
ken. Voor de studie zijn ruim 500 mensen onder-
vraagd. De meerderheid gaf aan nog niet voorbe-
reid te zijn om nu al met pensioen te gaan, maar 
ze zeiden er wel naar uit te kijken.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat veel 
mensen zich afvragen of er nog wel genoeg werk 
is voor hen op de arbeidsmarkt totdat zij de pen-
sioengerechtigde (AOW) leeftijd bereiken.
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We maken meters!

Bij dit katern speciaal voor de senioren in mijnVakbond hoort als start een paar 
woorden van de voorzitter van het Landelijk Groepsbestuur. Dat wordt even te-
rugkijken en vooruitkijken. 
Het is nog maar een jaar geleden dat de fusie van CnV Onderwijs en CnV Publie-
ke Zaak een feit werd. We hebben daarbij twee verantwoordelijkheden. De zorg 
om de leden in de verenigingsstructuur en de zorg om de collectieve belangen-
behartiging voor de senioren. en voor beide geldt de wijsheid van Heraclitus: 
Panta rei: alles stroomt, alles verandert constant, niets is blijvend.

In de centrale belangenbehartiging is er stroming met duidelijk zichtbare meters. We waren al gestart met de 
werkgroep belangenbehartiging en met een stevige vertegenwoordiging in de senioren advies raad van het 
CnV. met als stip op de horizon gezamenlijke belangenbehartiging voor gepensioneerden door de gezamenlijke 
bonden binnen het CnV. Want de belangen van gepensioneerden/senioren als het gaat om pensioen, inkomen, 
zorg, welzijn en leefomgeving zijn gelijk. Onafhankelijk van welke bond je lid bent. 

OP LOkaaL VLak
een tweede mogelijke stroomverschuiving is de verenigingsstructuur. We zijn op het vlak van belangenbehar-
tiging nu met een werkgroep van Onderwijs en het LGB in gezamenlijkheid bezig de verdere mogelijkheden te 
verkennen. In onze visie en missie staat dat we ook op lokaal vlak ons in gaan zetten samen met andere partij-
en met dezelfde belangen. Dus senioren en gepensioneerden die verenigd zijn in een vakbond of ouderenbond. 
Daarover heb ik ook met mijn collega-voorzitter van Onderwijs gesproken. In de toekomstige samenwerking op 
dit vlak willen we kijken wat we met en voor elkaar kunnen betekenen. 
een derde stroomversnelling is de afspraak voor en tijdens de fusie dat de senioren binnen Connectief een bo-
vensectorale groep zijn. senioren gaan niet over CaO’s, sociale plannen en arbeidsvoorwaardennota’s. Dat la-
ten we met liefde over aan de generaties van onze kinderen en kleinkinderen. De besturen van de sectoren gaan 
daar wél over. reden voor het LGB in unanimiteit te kiezen om niet met een bestuurszetel voor senioren daar-
in deel te nemen. 

aLLe GOeDs!
een vierde stroomverandering is onze ondersteuning. Die verandert. arno reijgersberg is jaren bestuurder/ad-
viseur van de senioren geweest. Hij treedt terug net zoals onze secretariële ondersteuning in de persoon van 
silvia klerkx. Zij maakt gebruik van het sociaal plan. Wij stromen verder met nieuwe ondersteuning en zeggen 
met grote dank: alle goeds.
maar deze voorzitter doet (gelukkig maar) niet alles alleen. Dat blijkt als u dit nieuwe seniorenkatern door 
neemt. Ik wens u daarbij veel leesplezier!

Henk Oostinga
Voorzitter LGB Senioren
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CnV Connectief helpt leden met de zogenaamde keukentafelgesprekken met de gemeente. Wie in aanmer-
king wil komen voor een voorziening of zorg via de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WmO) moet zo’n 
gesprek voeren. CnV-lid de heer J. Berger (74) uit almelo is enthousiast over de steun die hij kreeg van 
Johan Oude Voshaar, vrijwilliger bij CnV Vertrouwenspersonen. Tekst Jan Spijk

CnV-aDVIseUr 
GeeFt Gemeente WeerWOOrD

De heer Berger huurt sinds 20 fe-
bruari 2015 een appartement in 
een serviceflat even buiten het 
centrum van almelo. Bij binnen-
komst is hij de uitleg van de ipad 
aan het bestuderen. Het CnV-lid 
wil graag met de tijd meegaan en 
hoopt binnenkort handig om te 
gaan met de ipad. Hij is blij dat hij 
in dit appartement terecht kon, al 
was het wat vreemd om niet meer 
bij zijn broer elders in almelo te 
wonen. Hij klaagt hierover echter 
niet en wijst naar het vlakbij gele-
gen park dat langzaam maar ze-
ker de herfstkleuren toont. “een 
prachtig uitzicht heb ik hier.” sa-
men met Johan Oude Voshaar 
gaan we letterlijk met de heer 
Berger aan zijn keukentafel zitten. 
Hoe was het nu om steun van CnV 
Connectief te krijgen bij het voe-
ren van zorggesprekken met de 
gemeente?

Kunt u eens vertellen hoe het in 
werk ging?
“In mei van dit jaar werd ik ziek en 
had ik zorg nodig. Op die manier 
kwam er een afspraak tot stand 
met een mevrouw van de gemeen-
te. Welke zorg had ik nodig en wat 

kon de gemeente be-
talen? Daar ging het 
over. In het blad mijn-
Vakbond had ik gele-
zen dat het CnV helpt 
bij deze gesprekken. 
en toen heb ik gebeld 
en een afspraak ge-
maakt met de CnV-ad-
viseur.” 

En toen kwam jij, 
Johan, in beeld?
“Ja, ik kreeg een te-
lefoontje uit Utrecht 
van het CnV, omdat de 
heer Berger daar naar 
toe had gebeld. Ik vind 
het heel leuk om te 
doen. Deze CnV-ser-
vice is belangrijk voor 
mensen die er mee te 
maken krijgen. Het is 
vaak de eerste keer en 
ze kennen de gang van 
zaken niet. soms wor-
den ze overruled door ambtenaren 
van de gemeente die alles van de 
materie afweten. Die mensen heb-
ben eigenlijk steun nodig. We be-
reiden een keukentafelgesprek 
altijd voor, zodat de persoon in 
kwestie zich zekerder voelt.”

Wat komt in zo’n voorbereidingsge-
sprek aan de orde?
“Welke zorg is er nodig? soms den-
ken mensen nog wel eens, ach het 
kan nog wel. Zeker in dit deel van 
het land zeggen mensen al snel 
dat ze zich nog wel kunnen red-

keUkentaFeLGesPrekken ZOrG
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den. Ik heb dan de rol om te zeg-
gen: het kan eigenlijk niet! anders 
krijg je in het gesprek met de ge-
meente minder zorg dan waarop je 
recht hebt. Je moet een beetje on-
derhandelen en iets meer vragen. 
Je hoeft niet te liegen, maar an-
ders ga je wat je echt nodig hebt, 
niet krijgen.”

En meneer Berger, hoe verliep het 
gesprek met de gemeente?
“eigenlijk heel goed. We hadden 
van tevoren bepaald welke zorg 
ik nodig had. stofzuigen en ramen 
lappen gaat niet meer. Het ge-
sprek daarover met de mevrouw 
van de gemeente verliep zeer soe-
pel. Ze kende de zorg eigenlijk 
meteen toe. Ik krijg nu huishoude-
lijke hulp en mijn bed wordt ver-
schoond. Daar heb ik voorlopig ge-
noeg aan. Heb ik extra hulp nodig, 
dan kan ik bellen.”

En als het CNV u niet had bijge-
staan? Had u dan dezelfde hulp van 
de gemeente gekregen?
“Dat denk ik niet. Dan had ik waar-
schijnlijk de huishoudelijke hulp 
voor 100% zelf moeten betalen. Ik 
heb nu 1½ uur zorg per week die 
wordt betaald door de gemeente. 
Ik betaal een eigen bijdrage. Dat 
had ik er in mijn eentje niet uit-
gehaald, omdat ik niet had gewe-
ten dat je korting kunt krijgen. Die 
kennis heeft het CnV wel.”

Is het niet vreemd dat je tegenwoor-
dig ook al over de zorg moet onder-
handelen?
Johan Oude Voshaar: “Je moet al-
les zelf vragen en beargumen-

teren. als de heer Berger denkt 
meer zorg nodig te hebben, komt 
er weer een nieuw gesprek. Het is 
door het rijk zo opgelegd aan de 
gemeente. almelo voert rijksbe-
leid alleen maar uit. Of de zorg nu 
goedkoper wordt? Dat weet ik niet. 
Daarover kan ik nu nog niet oor-
delen. De wet is nog maar net in-
gegaan.” 
De heer Berger: “toen ik zo ziek 
was, moest ik vragen of ze me wil-
den helpen met afwassen of dou-
chen. Dat wordt ook apart in reke-
ning gebracht. Door de zorg die ik 
krijg, kan ik nog wel vrijwilligers-
werk blijven doen voor de kerk. 
Dat zou anders niet kunnen.” 

De hulp bij de keukentafelgesprek-
ken is een proef binnen alleen CNV 
Connectief. Wat is jullie oordeel?
Johan Oude Voshaar: “Wat leuk 
was dat de heer Berger succes 

had. Hij had voldoening in het re-
sultaat en het doet me deugd dat 
de heer Berger blij is. Het is fijn 
om mensen te helpen. Wat mij be-
treft is de proef geslaagd en mag 
deze definitief gemaakt worden. 
met name omdat er een zwak-
ke partij is. Iemand die ziek of ge-
handicapt is, heeft problemen met 
zichzelf en die moet dan ook nog 
vechten om een paar uurtjes hulp 
te krijgen. Dan heb je deskundig-
heid aan je zij nodig die de andere 
partij – de gemeente – weerwoord 
geeft.”
De heer Berger: “De hulp van het 
CnV vond ik heel goed. Het was 
een prettig contact en het is heel 
goed verlopen. De mevrouw van 
de gemeente was ook heel aar-
dig. Johan is nog een keer terug 
geweest om te vragen hoe het ge-
gaan was. Ik was erg tevreden 
over alles. Ik heb direct gezegd dat 
het goed was.”

Hulp nodig? Bel CnV info: 030-7511048 of mail cnvinfo@cnv.nl
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CnV-lid Jan e. de Jonge is niet 
alleen al vele jaren een zeer ac-
tief kaderlid, maar heeft ook een 
bijzondere hobby. Bijen spelen al 
in zijn hele leven een belangrij-
ke rol.

CnV-PUZZeL
“Ik ben een heel klein stukje in die 
enorm grote CnV-puzzel, maar in 
het stukje van de gezondheidszorg 
hebben ze mijn naam vast wel een 
keer gehoord. Ik ben en was zorg-
medewerker, waarin ik vele baan-
tjes heb gehad. Van laag naar hoog 
en van hoog naar laag. als ik maar 
met mensen om kon gaan. Bij het 
CnV heb ik van alles gedaan: 
lid afdelingsbestuur, vakbondsles-
sen verzorgd, vakbondsconsulent, 
lid regio groep noord, lid LGB Zie-
kenhuizen, adviseur zorg en wel-
zijn, pensioenambassadeur en nu 
bij de senioren. Bij de senioren ga 
ik ook vast wel wat doen, want ik 
ben nu eenmaal een bezige bij.”

Jan e. De JOnGe 

“een BeZIGe BIJ”
HOBBY’s: BIJen
“De bijen, hardlopen, fiet-
sen en lekker van de na-
tuur genieten zijn mijn 
hobby`s. De bijen hebben 
een speciale plek, dit kost 
van mei tot oktober veel 
tijd en daarnaast ben ik 
voorzitter van een afde-
ling en lid in het provin-
ciaal bestuur bijenhou-
ders (nBV). De bijen heb-
ben in mijn hele leven een belang-
rijke rol gespeeld en zullen dat 
ook blijven doen. Het is mij met de 
paplepel ingegoten of het zat al in 
het moedermelk verscholen. Het 
is een bijzondere hobby, waarin ik 
veel heb geleerd. een bij doet niet 
zomaar wat, het is allemaal strak 
georganiseerd en elke bij weet 
precies wat zij moet doen.”

mensVrIenDeLIJke 
BIJen teLen
“Het betreft hier dames, alle werk-
sters en de koningin zijn vrou-
welijk en de mannen zijn de dar-
ren. Deze hebben als belangrijk-
ste taak de jong geboren koningin 
te bevruchten en als hij dat heeft 
gedaan is het gelijk zijn dood. De 
darren zijn ook alleen van mei tot 
augustus welkom, begin augus-
tus worden ze uit het volk ver-
jaagd. Over bijen worden vele stu-
dies gewijd en steeds weer komt 
men voor verrassingen te staan. 
mijn missie is erop gericht, dat wij 
mensvriendelijke bijen telen. al-
leen over het telen kan ik wel een 

boek schrijven, je kunt het vergelij-
ken met stamboek vee of raspaar-
den. rond mijn rol als voorzitter heb 
ik veel gesprekspartners: gemeen-
te, provincie en verenigingen met 
mensen met groene vingers.”

natUUr Laat ZICH nIet LeIDen
“mijn werk bestond veel uit observe-
ren en afwachten. Wat gaat het wor-
den en hoe moeten we erop reage-
ren. Bij de bijen is dat niet veel an-
ders. In het voorjaar ontwikkelt een 
volk zich zodat het in mei/juni zich 
kan vermeerderen door een zwerm. 
De imker (bijenhouder) wil dat graag 
begeleiden, daarvoor kijkt hij/zij 
veel naar het gedrag op de vlieg-
plank van de kast en/of er wordt in 
de bijenwoning (kast) gekeken.
Het aantreffen van veel darren en 
koninginnendoppen geeft aan dat 
er binnen enkele dagen een zwerm 
kan gaan uitvliegen. De imker kan 
op vele zaken inspelen, maar de na-
tuur gaat wel zijn eigen gang. De na-
tuur laat zich niet leiden, waardoor 
wij steeds weer voor verrassingen 
komen te staan. Het lijkt wel de vak-
bond of de politiek.”

Jan E. de Jonge: “Over telen van 
bijen kan ik wel een boek schrijven.”

“Een bij doet nooit zomaar iets”
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Leden willen elkaar ontmoeten. 
U was betrokken en wilt betrok-
ken blijven bij hetgeen CnV Con-
nectief voor u doet. Vooral onze 
plaatselijke groepen zijn daarin 
actief. Zij organiseren, vaak twee 
keer per jaar, een bijeenkomst 
voor de leden. Tekst: Geert Brackel

Onze plaatselijke groepen zijn vrij 
in de manier waarop zij aan “de 
ontmoeting” inhoud geven. een 
voorbeeld is de bijeenkomst die de 
plaatselijke groep arnhem in sep-
tember voor haar leden had geor-
ganiseerd. De bijeenkomst vond 
in Doesburg plaats en alfred Loh-
man, secretaris van de Landelij-
ke Groep senioren, was daarbij als 
spreker aanwezig. Van de plaatse-
lijke groep kregen we de volgende 
reactie.

“Ook dit jaar organiseren wij een 
ledenvergadering waarbij het 
nuttige met het aangename ver-
enigd wordt. Wij als bestuur van 
de plaatselijke groep arnhem vin-
den het van groot belang om daar-
bij een brug te zijn tussen de indi-
viduele leden en het bestuur van 
de plaatselijke groep. tot ons gro-
te genoegen worden wij daarin on-
dersteund door het bestuur van de 
Landelijke Groep senioren. Ver-
tegenwoordigers van dat bestuur 
zijn steeds bereid om met plezier 
aanwezig te zijn om tekst en uitleg 
te geven en in discussie te gaan 
met de leden. Dit jaar was 24 sep-

OntmOetInG & BetrOkkenHeID

tember de dag voor onze leden-
vergadering. een dag waarop de 
leden uitgenodigd werden om naar 
restaurant de Waag in Doesburg 
te komen. Daar werd om 12:00 
uur eerst een eenvoudige maal-
tijd met broodjes en soep gecon-
sumeerd waarna we alfred Loh-
man bereid hebben gevonden om 
namens het bestuur van de Lande-
lijke Groep leden bij te praten over 
zaken die te maken hebben met de 
fusie van CnV Publieke Zaak met 
CnV Onderwijs, de ontwikkelingen 
rond de inkomenspositie van se-
nioren, de pensioenen en de vier 
speerpunten die we als senioren 
naar het bestuur en de vakcentra-
le hebben gedefinieerd. te weten: 
inkomen/pensioen, zorg, welzijn 

en wonen.”
“na ruime en openhartige toelich-
ting door alfred Lohman, die door 
de leden met veel plezier en als 
zeer informatief is ervaren, zijn we 
Doesburg gaan verkennen.  met 
een gids hebben we de historische 
stad Doesburg bezichtigd. Voor de 
mobiele deelnemers per voet, voor 
de mindere deelnemers per huif-
kar. na de deze rondgang van cir-
ca 1,5 uur door Doesburg en dus 
teruggekomen in De Waag heb-
ben we vooral zitten napraten on-
der het genot van een drankje. met 
een tevreden gevoel heeft het be-
stuur de middag afgesloten. Voor 
herhaling vatbaar.”

Alfred Lohman tijdens zijn toespraak 
van de plaatselijke groep Arnhem
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Veel leden zijn langer lid dan hun 
werkzame leven heeft geduurd. 
Dat is mooi, omdat het CnV veel 
doet voor werkenden, maar ook 
voor niet-werkenden. Dat zorgt 
voor een gevoel van solidariteit; 
samen sta je sterk!

Tekst: Helen Adriani, 
voorzitter CNV Connectief

naast de rechtshulp plus, de 
rechtsbijstandverzekering voor 
consumentenzaken, doen we veel 
aan lobbywerkzaamheden, voor-
lichting, trainingen en (vereni-
gings)activiteiten. er is een voort-
durende lobby richting Den Haag 
door zowel de Vakcentrale als 
Connectief. Denk aan brieven en 
gesprekken over de koopkracht 
van ouderen, ontwikkelingen in de 
zorg, het nieuwe pensioenstelsel, 

of het belastingstelsel. Die lob-
by resulteert soms daadwerkelijk 
in aanpassing van centraal beleid, 
en dat is natuurlijk goed. Ook re-
gionaal 
Het dagelijks bestuur van het CnV 
wordt gevoed door onder meer de 
werkgroep pensioenen en de se-
nioren adviesraad waar onze ei-
gen leden zitting in hebben. Ver-
der is het CnV vertegenwoordigd 
in 35 arbeidsmarktregio´s waar 
we deelnemen in de werkkamer, 
de werkbedrijven, WsW-advies-
raden, kamer van koophandels, 
WmO-raden en ouderenraden. De 
invloed van het CnV reikt dus ver-
der dan CaO-tafels en Den Haag 
door aanwezigheid in de regio. en 
het mooie is dat leden bijzonder 
actief zijn binnen het CnV en in de 
regio’s. Op die manier krijgen we 
veel informatie en inzicht in wat er 
speelt.

Goed nieuws is dat de gemiddel-
de levensverwachting enorm ge-
stegen is. nadeel is dat de kosten 
voor alle belastingbetalers stijgen. 
niet alleen moet langer pensioen 
worden uitgekeerd, ook zorgkos-
ten stijgen en ontstaat er krapte 
op de huizenmarkt. Daarbovenop 
hadden we te maken met drie cri-
ses. Jongeren en werkenden kun-
nen nog enigszins op deze situatie 
van krapte anticiperen. Voor seni-

oren ligt dat ingewikkelder; alleen 
al vanwege het feit dat pensioenen 
al jaren niet geïndexeerd zijn. 

In PersPeCtIeF

maar laten we daarnaast ook  een 
en ander in perspectief zetten; 
nederland heeft één van de beste 

CnV BIeDt VeeL meer 
Dan GratIs reCHtsBIJstanD
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CnV BIeDt VeeL meer 
Dan GratIs reCHtsBIJstanD

pensioenstelsels ter wereld. Onze 
gezondheidszorg is de beste van 
europa (we staan boven Zwitser-
land en noorwegen), onze kinde-
ren behoren tot de gelukkigste in 
de wereld en ons welvaartsniveau 
is bijzonder hoog (4e plek in eu-
ropa). Over het algemeen hebben 
onze senioren het goed; voor de 
meesten geldt dat de kinderen het 
huis uit zijn, het huis grotendeels 
afbetaald is, zij nog midden in het 
leven staan en vaak zulke volle 
agenda’s hebben met activiteiten, 
vrijwilligerswerk, een paar daag-
jes er even tussenuit, dat er bij 

wijze van spreken zelfs afspraken 
gemaakt moeten worden om even 
langs te kunnen komen. en niet te 
vergeten; de meesten hebben nog 
een pensioen dat gebaseerd is op 
de eindloonregeling, waar de hui-
dige werkenden te maken hebben 
met de middelloonregeling. Dat 
maakt een groot verschil!
Dat neem niet weg dat CnV zich in 
blijft zetten voor alle doelgroepen, 
dus ook voor niet-werkenden, en 
dat we u daar over willen informe-
ren en kennis willen delen.  

ZOrG, WeLZIJn en WOnen

Zoals al in onze statuten staat; het 
CnV wil naast pensioenen ook ac-
tief zijn op het terrein van zorg, 
welzijn en wonen. Uit de groep se-
nioren van heel Connectief waar 
we nu mee in gesprek zijn om te 
komen tot een gezamenlijke visie 
op collectieve belangenbeharti-
ging voor senioren zullen ook on-
getwijfeld nog mooie ideeën ko-
men hoe we de collectieve belan-
genbehartiging, waar mogelijk, 
kunnen verbeteren. Daar ben ik 
blij mee, en in het volgende katern 
wil ik u daar graag meer over ver-
tellen!
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OOk CnV-COntaCtPersOOn
VOOr UW Gemeente?

Op vergaderingen in noord-Hol-
land waar CnV-ers bij elkaar ko-
men, verspreiden we flyers waar-
in bezoekers gevraagd wordt zich 
aan te melden als CnV-contact-
persoon voor hun woonplaats. We 
willen zo, binnen noord-Holland, 
een netwerk opbouwen van senio-
ren adviseurs. Wanneer u ons nog 
niet op een ledenvergadering hebt 
getroffen, kunt u alsnog reageren 
naar het mailadres onder aan dit 
artikel. In alle vijftig gemeenten 
in noord-Holland tenminste één 
contactpersoon is ons streven. Het 
netwerk moet gaan fungeren als 
de ogen en oren van het CnV-re-
giobestuur senioren noord-Hol-
land, ter plaatse.

De taak van de contactpersoon 
is vooral door te verwijzen naar 
dienstverlening die al aanwezig is 
binnen CnV of erbuiten maar mis-
schien minder toegankelijk omdat 
men niet over internet beschikt. 
Wij doen een beroep op alle CnV-
ers. 

Wilt u uw medelid helpen, mail 
dan naar het secretariaat van de 
regio noord Holland: 
wimvoorbraak@ziggo.nl. 

We hopen dat ons initiatief, wan-
neer het lukt, uitgerold kan wor-
den over de rest van het land.

rond het vaststellen van de sta-
tuten en het huishoudelijk re-
glement van de nieuwe vakbond 
CnV Connectief zijn veel vragen 
gesteld. Waar komt de Landelij-
ke Groep senioren in de nieuwe 
structuur terecht? Het Dage-
lijks Bestuur heeft, gehoord het 
Landelijk Groepsbestuur, in ge-
sprekken met het bestuur van 
CnV Connectief bereikt dat de 
senioren als zelfstandige groep 
blijven functioneren binnen de 
nieuwe gefuseerde vakbond. 

UItDaGInG

nu staat een nieuwe uitdaging 
voor de deur. Hoe organise-
ren wij de samenwerking tus-

sen de senioren van CnV Publie-
ke Zaak en de gepensioneerden 
van CnV Onderwijs? Gekozen is 
voor het leggen van contacten op 
lokaal niveau. Het geleidelijk naar 
elkaar toe groeien lijkt de juiste 
aanpak. Het bestuur van de regi-
onale groep Flevoland is het Da-
gelijks Bestuur erkentelijk dat zij 
vasthoudt aan het streven naar het 
bundelen van alle seniorengroe-
pen binnen het CnV in één CnV se-
nioren. Bij zowel het bestuur van 
CnV Connectief als bij de Vakcen-
trale CnV is doorgedrongen dat 
ook senioren recht hebben op een 
goede belangenbehartiging. Het 
gaat daarbij om onderwerpen in-
komen, pensioenen, zorgkosten 
en WmO. 

senIOren BLIJVen ZeLFstanDIGe GrOeP

Tekst Leo Caniels, voorzitter Regionale Groep Flevoland
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sinds kort wordt er op het gebied 
van de communicatie samenge-
werkt tussen de sectorgroep ge-
pensioneerden van CnV Onder-
wijs en de Landelijke Groep se-
nioren van voorheen CnV Publie-
ke Zaak. Voor de communicatie 
binnen de sectorgroep gepensi-
oneerden is Wim stoop verant-
woordelijk. We hebben Wim ge-
vraagd om in dit katern iets te 
vertellen over de activiteiten die 
de rayons van de sectorgroep or-
ganiseren. Tekst Wim Stoop

net zoals gepensioneerden uit 
de sectoren Overheid & Publie-
ke Diensten en Zorg & Welzijn een 
plaats hebben veroverd in de bre-
de vakbeweging, hebben de gewe-
zen onderwijsmensen dat ook ge-
daan. en niet zonder slag of stoot. 
De vakbeweging heeft altijd wat 
vreemd aan gekeken tegen gepen-
sioneerden. Het omgekeerde geldt 
ook. toch hebben ze elkaar in de 
loop van de tijd gevonden. 

strIJDVaarDIG en sLIm

als ik me mag beperken tot mijn 
zicht op onderwijs: niet alleen om-
dat gepensioneerden anders dan 
de kracht van hun argumenten 
geen echte machtsmiddelen heb-
ben en daarom hun heil zoeken in 

grotere maatschappelijke verban-
den. Ook niet alleen om samen te 
kunnen profiteren van diensten als 
juridische bijstand en verzekerin-
gen. Voor gepensioneerden met 
inzicht in hoe de hazen lopen, doet 
hun vakbondslidmaatschap ertoe 
om aanwezig te zijn op de plekken 
waar de beslissingen worden ge-
nomen. er collectief, strijdvaardig 
en slim bij te zijn in het bestuur van 
pensioenfonds, bij politieke lob-
by, in overleg- en beroepsorganen 
in de gemeente als het gaat om 
zorg, wonen en veiligheid. maar 
in de onderwijshoek zit er daarbo-
ven ook een sterke blijvende emo-
tionele band met het vroegere be-
roep van zorg voor jeugdigen, op-
voeding en kennisoverdracht ach-
ter de trouw aan de, niemand uit-
sluitende, brede vakbeweging. 

DICHt BIJ De LeDen
De betrokken, op veel vrijwilli-
gerswerk berustende positie en 
invloed van de gepensioneerden in 
de sector CnV Onderwijs vindt ook 
zijn uitdrukking in het heel dicht bij 
de leden zijn. De helaas niet altijd 
succesvolle bottom-up beïnvloe-
ding van het beleid is één poot, de 
zorg van de een voor de ander, het 
die ander nabij willen zijn de an-
dere. Dat doen de CnV-Onderwijs-
gepensioneerden in achtentwin-
tig dicht bij huis zijnde rayons. In 
veel gevarieerde ontmoetingsacti-
viteiten en met honderden rayon-
contactpersonen. Via een bezoek, 
telefoontje, kaartje bij een kroon-
jaar, meeleven bij ziekte of droe-
vige gebeurtenis, weten dat je er 
echt nog bij hoort en dat je meetelt.  

samenWerkInG senIOrenGrOePen 
BInnen CnV COnneCtIeF

Wim Stoop: ”Zorg voor de ander in achtentwintig rayons dichtbij huis”
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meer dan honderd leden waren 
aanwezig en er is uitgebreid ge-
praat en gediscussieerd met Wil-
lem Jelle Berg (aBP–bestuur), 
Patrick Fey (voorzitter sector CnV 
Overheid & Publieke Diensten) en 
alae Laghrich (risicomanager be-
stuursbureau aBP). De discussie 
werd vakkundig geleid door Peter 
van der Geer (debat.nl). De bijeen-

komst is het gevolg van de uitzen-
dingen van Omroep max ‘Zwar-
te Zwanen’. In die uitzendingen 
zijn kritische kanttekeningen ge-
plaatst bij het functioneren van 
pensioenfondsen. aan de hand 
van de door deelnemers ingedien-
de vragen is in deze bijeenkomst 
gediscussieerd over het indexatie-
beleid, de dekkingsgraad, het toe-

zicht door het Verantwoordingsor-
gaan, de invloed van politiek Den 
Haag op de pensioenwereld, het 
beleggingsbeleid en over extreme 
beloningen die aan vermogensbe-
heerders worden betaald.

OPen sFeer

Het debat vond in een open sfeer 
plaatst. De aanwezigen leden wa-
ren kritisch. De leden maken zich 
zorgen. Is er nog voldoende ver-
trouwen bijvoorbeeld als het om 
het indexeren van pensioenen gaat? 
Leden vragen zich af waarom poli-
tiek Den Haag zich zo sterk bezig-
houdt met pensioenen. Waarom zijn 

er is bij de leden van CnV Connectief behoefte aan een jaarlijkse bij-
eenkomst waarin CnV-vertegenwoordigers in het aBP-bestuur en in 
het Verantwoordingsorgaan uitleg geven over wat er speelt, bespro-
ken of besloten is. Dat is de uitkomst van de eerste georganiseer-
de pensioeninformatiebijeenkomst die op 10 november 2015 heeft 
plaatsgevonden. Tekst Alfred Lohman
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de regels zo streng? 
Waarom kan een goed 
presterend pensioen-
fonds niet wat ruimte 
krijgen om op een ver-
antwoorde wijze toch 
iets te doen aan het 
verhogen van de pen-
sioenen? 
Zowel Willem Jel-
le Berg en Patrick Fey 
hebben uitgelegd wat 
CnV Connectief en de 
Vakcentrale CnV doen 
om het kabinet en de 
tweede kamer er-
van te overtuigen dat 
er aandacht moet zijn 
voor de inkomenspo-
sitie van werkenden 
en gepensioneerden. 
Daarbij zijn de wettelijk 
aan pensioenfondsen 
opgelegde spelregels 
soms moeilijk han-
teerbaar en ook kort-
zichtig als het om een 
lange termijnvisie gaat 

waarmee pensioenfondsenbestu-
ren werken.
met betrekking tot het beleggings-
beleid en de kosten van vermo-
gensbeheer zijn diverse wisselen-
de suggesties gedaan. sommige 
leden zijn voorstander van duur-
zaam beleggen terwijl anderen 
het behalen van een goed rende-
ment belangrijk vinden. De leden 
vinden ook dat het bestuur actief 
moet optreden tegen vermogens-
beheerders die extreme vergoe-
dingen krijgen. Bijvoorbeeld door 
het bijwonen van de aandeelhou-
dersvergadering. De leden wil-
len transparantie als het gaat om 

waarin belegd wordt. Wat zijn de 
resultaten en hoe wordt beoor-
deeld in welke bedrijven of secto-
ren wordt belegd? alae Laghrich 
heeft uiteengezet door wie en vol-
gens welke procedures dergelijke 
afwegingen worden gemaakt.
tenslotte is kort stil gestaan bij de 
gevolgen van het loonakkoord. Pa-
trick Fey heeft deskundig uiteen-
gezet welke afwegingen zijn ge-
maakt. Wat de effecten van de af-
spraken zijn en waarom het goede 
afspraken zijn. Willem Jelle Berg 
heeft de positie van het aBP-be-
stuur in deze discussie aangege-
ven. Werkgevers en werknemers 

VrIJWILLIGer In Hart en nIeren

toon schelbergen is op 1 januari 1946 lid geworden van de algemene 
rooms-katholieke ambtenarenvereniging (arka). Dat is nu 69 jaar 
geleden. toon is ongeveer 40 jaar actief kaderlid. Hij heeft een groot 
aandeel gehad in het algemeen belang van de vakbond en de indivi-
duele belangen van de leden. Zowel in zijn werkzame periode als ook 
nu als gepensioneerde. Zijn aandeel in discussies over pensioen en 
zorg bewijst dat hij nu - op 93-jarige leeftijd - nog volop in staat is voor 
de belangen van de medemens en de leden van de vakbond te behar-
tigen. Heel bijzonder is dat hij op hoge leeftijd nog altijd actief is als 
penningmeester van de plaatselijke groep CnV Connectief senioren 
Venlo e.o. Zijn wijze van verantwoording is consciëntieus en dwingt 
bij de landelijke penningmeester en bij het plaatselijk bestuur res-
pect af. toon is daarnaast medeverantwoordelijk voor het regelen van 
het huldigen van jubilarissen (25, 40 en 60 en 70-jarig lidmaatschap) 
in de regio Venlo. Bijzonder is dat hij mensen die door hun hoge leef-
tijd, ziekte of anderszins niet op de huldiging aanwezig kunnen zijn, 
thuis gaat opzoeken om de versierselen met oorkonde persoonlijk uit 
te reiken. 

bespreken de inhoud van de re-
geling in de Pensioenkamer. Het 
aBP-bestuur voert de regeling 
uit en bepaalt, op basis van de in-
houd van de regeling, welke pre-
mie daarbij hoort. 
Peter van der Geer sloot de bijeen-
komst af en constateerde: het was 
nuttig, informatief en openhartig 
en dus voor herhaling vatbaar.

pEN
SIOEN

EN
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Het is weer gelukt. Ook dit jaar 
heeft de werkgroep ODP (Onder 
Dezelfde Paraplu) weer vijftien 
bijeenkomsten in het land geor-
ganiseerd. Ik mocht als dagvoor-
zitter aanwezig zijn bij enkele bij-
eenkomsten. Tekst: Lou Waterman

tILBUrG
Van verre is al zichtbaar dat er een 
CnV-bijeenkomst is. De CnV-vlag-
gen wapperen in de wind bij het 
parkeerterrein die door Frans van 
der Velden waren opgehangen. 
Langzaam stroomt de zaal vol. 
De presentatie Belastingser-
vice begint. Jaap Wormer praat 
de aanwezigen bij over de nieu-
we ontwikkelingen bij de Belas-
tingdienst. men heeft nu een Di-
giD nodig om bij de eigen gege-
vens te komen. en als iemand an-
ders uw belastingformulier invult 
dan is daarnaast nog een mach-
tigingscode nodig. De veranderin-
gen in het Belastingstelsel 2015 
worden uitgebreid behandeld. 
Bert schuur vervolgt met de pre-
sentatie Zorg, Welzijn, Wonen en 
Pensioenen. De leden willen ge-
informeerd worden over de veran-
deringen in de regelgeving voor de 
pensioenfondsen. Wat hebben die 
wijzigingen voor een gevolgen voor 
hun pensioen? Bert schuur wijst 
op de nieuwsbrieven die het CnV 
verstuurt. Het is lastig om elk lid 
dezelfde informatie te verstrek-
ken omdat de CnV-bonden op 
verschillende wijze communice-
ren. Vervolgens vindt een discus-

sie plaats over het loon-
akkoord voor de over-
heid. Waarom is het 
CnV wel akkoord ge-
gaan en het FnV niet?  
 
HOOFDDOrP
Ook hier een goede op-
komst, zelfs meer dan 
op de aanmeldingslijst 
stond. De Belastingser-
vice werd in Hoofddorp gepresen-
teerd door Jaap kuipers. er veran-
dert dit jaar niet zoveel. Wel is elk 
jaar weer sprake van versobering. 
Ook hier een levendige discussie 
over aftrekposten wegens ziekte 
en giften. Belangrijk: de ouderen-
aftrek vervalt (waarschijnlijk). 

GeLeen
sjef Janssen, de organisator van 
deze dag heeft het volgende ver-
slag gemaakt: “Onze dagvoorzitter 
Lou Waterman opende om 13.30 
uur de bijeenkomst met veel ver-
ve en een goed voorbereide intro. 
Frans van der Velden nam het be-
lastinggedeelte voor zijn rekening. 
met veel kennis van zaken hield hij 
het gezelschap in volle aandacht. 
Zwervend van Box 1 naar 3 en van 
huur- tot zorgtoeslag wist hij al 
veel vragen te beantwoorden. Ove-
rigens had hij er ook voor gezorgd 
dat bij de ingang de CnV-vlaggen 
vrolijk wapperden. na de pauze 
kwam Jaap Dijkema aan bod. In 
een gloedvol betoog wist hij zijn 
presentatie over te brengen. Van 
Zorg tot Wonen en Pensioenen 

met uitleg over de index, over rol-
lators, andere hulpmiddelen en de 
toekomstvisie. De zaal hing aan 
zijn lippen. Chapeau!!”
 
GOes 
Zoals gebruikelijk in Goes een vol-
le zaal. ’s morgens organiseert 
CnV Connectief regio Zeeland een 
themadag voor haar leden. Die le-
den, aangevuld met de leden van 
de andere bonden, genieten van 
het ODP-programma. De Belas-
tingservice gepresenteerd door 
Jaap Wormer wordt net zoals bij 
de andere bijeenkomsten door de 
vele vragen een leuk discussie-
uur. kyra keybets, een van de wei-
nige vrouwelijke ODP-presentatri-
ces, leidt de aanwezigen door de 
thema’s van Zorg, Wonen en Pen-
sioenen. 
alle bijeenkomsten geven veel 
stof tot nadenken en oppakken. en 
worden afgesloten met de volgen-
de tekst: “Geef ons vrede met wat 
onaf is en plezier in wat geklaard 
is”.

ImPressIe: naJaarsBIJeenkOmsten CnV 
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FOUTE AFSPIEGELING AAN DE KAAK GESTELD
Rianne is 53 jaar oud en werkzaam als assistente bij een grote zorgverlener. Haar vorige baan heeft zij 

pas ruim een jaar eerder opgezegd omdat zij toch eens graag in een andere omgeving wilde werken. 

Zij was, zoals veel mensen zouden zeggen, toe aan een nieuwe uitdaging.

Helaas blijkt al snel dat de nieuwe 
werkgever van Rianne financiële 
problemen kent. Er komt een re-
organisatieplan dat vergaande ge-
volgen lijkt te hebben voor Rianne. 
Volgens het plan kan en moet het 
werk voortaan met 15 assistentes 
minder gedaan worden. 
Omdat wordt uitgegaan van het 
zogenaamde afspiegelingsbegin-
sel, wordt voor Rianne toestem-
ming tot ontslag aangevraagd bij 
het UWV. Het afspiegelingsbegin-
sel gaat er immers vanuit dat per 
leeftijdsgroep medewerkers die 
het laatst in dienst gekomen zijn, 
als eerste ontslagen mogen wor-
den. En Rianne is pas ruim een 
jaar in dienst.

ONjUISTE TOEPASSING

Het UWV bekijkt de ontslagaan-
vraag van de werkgever kritisch 
en komt tot de conclusie dat de 
afspiegeling onjuist is toegepast. 
De werkgever gaat er ten onrech-
te vanuit dat de functie van Rian-
ne eenvoudig uitwisselbaar is met 
enkele andere functies binnen de 
organisatie. Nog voordat het UWV 
de toestemming voor ontslag kan 
weigeren, trekt de werkgever de 
ontslagaanvraag in.
Hiermee is echter de kous nog 
niet af. Enkele maanden later 
dient de werkgever een nieuwe 
ontslagaanvraag in. Een juridisch 

 

medewerker van CNV Connec-
tief voert namens Rianne verweer 
met als belangrijkste argument 
dat reeds diverse collega’s de or-
ganisatie vrijwillig hebben verla-
ten zodat ontslag van Rianne niet 
langer noodzakelijk is. Daarnaast 
zet de juridisch medewerker op-
nieuw vraagtekens bij de wijze van 
afspiegelen. Het UWV weigert toe-
stemming voor ontslag omdat de 
werkgever onzorgvuldig gehan-
deld had. De werkgever was uit-
gegaan van een verouderd perso-
neelsbestand waardoor de juist-
heid van de afspiegeling door het 

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

UWV niet kon worden gecontro-
leerd.
Een werkgever zal bij een ont-
slagaanvraag zorgvuldig en 
transparant te werk moeten 
gaan. Doet hij dit niet, dan is de 
kans aanzienlijk dat er geen toe-
stemming voor ontslag gegeven 
wordt. Inmiddels heeft Rianne 
bericht gekregen dat haar werk-
gever haar wil behouden. Binnen 
de organisatie wordt gezocht 
naar een goede plek voor haar. 
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SPRINGEND IN jE WERK! 
VOOR jONGEREN MET AMBITIE
Hoe sta jij in je werk? Kan jouw loopbaan wel een 
boost gebruiken? Heb je zin in een inspirerende 
dag? Of ben je op zoek naar een volgende uitda-
ging? Dan is SPRINGEND IN jE WERK hét event 
voor jou!
Springend in je werk biedt young professionals 
(t/m 35 jaar) op 18 februari 2016 een avond vol uit-
daging en persoonlijke ontwikkeling. je krijgt in-
zichten over jezelf als persoon en jouw loopbaan. 
Tijdens twee inspiratiesessies kies je de onderwer-
pen die bij jou passen. je kunt kiezen uit vier ver-
schillende thema’s: 
•	mijn kwaliteiten en ontwikkeling
•	jezelf profileren en solliciteren
•	Welke mogelijkheden zijn er om verder te groeien? 
•	timemanagement, een goede balans tussen je 

werk- en privéleven

Er is pizza en we sluiten af met een gezellige net-
werkborrel. Ga voor meer informatie en aanmel-
den naar www.mijnvakbond.nl/springendinjewerk. 

Dagelijks is er berichtgeving over vluchtelingen die een vei-
lige plek in Europa, en dus ook Nederland, zoeken. Meestal 
staan de zorgen van tegenstanders centraal. We merken dat 
dit onderwerp voor tweedeling in de samenleving zorgt, net als 
Griekenland dat de afgelopen jaren deed. Wij waren ooit een 
gastvrij en tolerant land, maar dat verdwijnt in een rap tempo 
en dat is echt zorgelijk. CNV Connectief is een vakvereniging 
die belangen behartigt van toekomstige, huidige en voorma-
lige werknemers in de publieke sector. Daarnaast vormen wij 
echter ook een maatschappelijke organisatie die het publie-
ke belang dient, met voelsprieten middenin de samenleving. 
Onlangs vertegenwoordigde ik onze vereniging op een bijeen-
komst bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in Den 
Haag samen met vertegenwoordigers van onder andere OCW, 
VWS, Veiligheid en justitie, onderwijswerkgevers en werkne-
mers, COA en de VNG in een overleg over de opvang van vluch-
telingenkinderen en het inventariseren en oplossen van knel-
punten. Daar worden de handen ineengeslagen en staan de 
kinderen centraal. Dat geeft hoop. 
Dit jaar zijn meer dan elfduizend kinderen ingestroomd uit 
vooral Syrië en Eritrea, die in de reguliere azc´s wonen. Er zijn 
praktische problemen zoals de huisvesting in het voortgezet 
onderwijs en de verdeling van vluchtelingen. Maar er is ook 
een tekort aan goede leermiddelen en extra handen in de klas. 
Wat jarenlang is wegbezuinigd, is nu weer meer dan ooit hard 
nodig. Deze inventarisatie is nog maar een begin om een goede 
opvang voor kinderen te organiseren. Kleuters en getrauma-
tiseerde kinderen/jongeren hebben veel extra aandacht nodig. 
je kunt rekenen en taal geven, maar ze moeten ook ruimte 
krijgen om hun, vaak traumatische, ervaringen te verwerken. 
Dat geldt natuurlijk ook voor volwassen vluchtelingen. Geluk-
kig zien we ook veel goede initiatieven vanuit gemeenten waar 
nu een groot beroep op gedaan wordt, maar ook door particu-
lieren die zich massaal aanmelden als vrijwilliger bij hulpor-
ganisaties om deze mensen een veilige, warme en welkome 
plek te bieden. Zolang er ook een positief tegengeluid blijft ko-
men, zolang men deze vluchtelingen als mensen blijft zien, en 
zolang overal in Nederland de handen ineengeslagen worden 
om deze mensen te helpen, is er een toekomst voor deze kin-
deren, voor deze volwassenen en ook voor Nederland. 

heLen AdriAni
Voorzitter cnV connectief
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LEDENSERVICE

CONTACT MET HET CNV

WEBSITE 
> cnvoverheid.nl 
> cnvpubliekediensten.nl
> cnvzorgwelzijn.nl 

MIjN PAGINA
Via jouw persoonlijke, beveiligde pagina op de web-
site kun je inloggen en precies aangeven welk CAO 
en sectornieuws voor jou van toepassing is. je kunt 
op elk moment wijzigingen in je persoonlijke situatie 
doorgeven: www.mijnvakbond.nl/inloggen. 
Omdat wij je regelmatig e-mails sturen, is het van 
belang dat wij je meest recente emailadres hebben.

KLANTENSERVICE 
We staan elke werkdag van 8:00 tot 18:00 voor jou 
klaar. Bel: 030 751 10 03, chat & mail: 
mijnvakbond.nl/contact

TWITTER 
Het laatste nieuws, tips, achter de schermen, 
het wordt allemaal gedeeld op Twitter: 
> twitter.com/CNVOverheid
> twitter.com/CNV_PD
> twitter.com/CNVZorgWelzijn

FACEBOOK
Praat mee, bekijk foto’s, lees sector gerelateerd 
nieuws of handige tips en ontmoet mensen uit 
jouw sector op Facebook: 
> facebook.com/CNVOverheid
> facebook.com/CNVPubliekeDiensten
> facebook.com/CNVZorgWelzijn

YOUTUBE 
Volg onze kanalen:
> CNV Overheid
> CNV Publieke Diensten
> CNV Zorg & Welzijn

LINKEDIN 
> linkedin.com/company/cnv-connectief
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Even over collectief
voordeel via 
CNV Connectief.

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 � inke kortingen op de verzekeringen. Ook zijn er leuke 

aanbiedingen op het gebied van vrije tijd. Ook je gezinsleden pro� teren mee

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

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

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

 onze Autoverzekering hebt.

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

Even Apeldoorn checken
www.centraalbeheer.nl/cnvconnectief

[ advertentie ]
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Op donderdag 3 december werd 
in De Schakel in Nijkerk het boek 
‘MET HART & Ziel’ gepresen-
teerd. Het boek beschrijft de ge-
schiedenis van de CFO en CNV 
Publieke Zaak van 1975 tot 2015. 

CNV Publieke Zaak fuseerde per 
1 januari 2015 met CNV Onder-
wijs tot CNV Connectief. Voor het 
bestuur van CNV Publieke Zaak 
reden opdracht te geven voor het 
schrijven van een historisch boek. 
Het boek is geschreven door jan 
Spijk, communicatieadviseur bij 
CNV Connectief. In acht hoofdstuk-
ken wordt de geschiedenis van de 
bond beschreven aan het hand van 
het nieuws uit die tijd, interviews 
en andere bijzondere historische 
gebeurtenissen. Zo is er aandacht 
voor de ambtenarenacties in 1983 
en de witte woede over de acties 
van het zorgpersoneel eind jaren 

80. Ook het mogelijke opstappen 
van de CFO uit het CNV komt aan 
de orde met hoofdrolspelers uit 
1996 (CFO-voorzitter Loek Poell 
en Hans Brüning, algemeen se-
cretaris van het CNV). Op het nip-
pertje werd het vertrek uit het CNV 
voorkomen. De schrijver maakte 
gebruik van documenten die tot nu 
toe niet door de bond aan de open-
baarheid waren prijs gegeven. 

BOEK BESTELLEN

Het eerste exemplaar werd door 
oud-voorzitter Eric de Macker van 
CNV Publieke Zaak en auteur jan 
Spijk uitgereikt aan mevrouw Dick 
Wieringa en mevrouw jannie An-
neveld. Zij zijn de weduwen van 
twee oud-voorzitters van de CFO. 
Het boek (209 pagina’s) is te be-

GESCHIEDENIS VAN DE CFO EN CNV PUBLIEKE ZAAK (1975-2015)

KORTING OP BOEK ‘MET HART & ZIEL’
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stellen via www.mijnvakbond.
nl/methartenziel. Op die pagina 
staat een link naar de webwinkel. 
Leden betalen 10,90 euro voor het 
boek, niet-leden 15,90 euro. Na 
betaling wordt het boek zo spoedig 
mogelijk toegestuurd. Leden kun-
nen gebruik maken van de kor-
tingscode: cnvkorting.

LEDENVOORDEEL € 5,=

Auteur jan Spijk spreekt de zaal en dick Wieringa en jannie Anneveld toe die even later van hem 
en eric de macker (links) het eerste exemplaar van het boek ‘met hArt & ZieL’ uitgereikt krijgen.

Veren
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g
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MIjN PUZZEL NIEUWE PUZZEL
Los de puzzel op, stuur de uitkomst naar de redactie en 
maak kans op een Irisbon van vijftig euro.

MIjN PUZZEL

HORIZONTAAL
1 Een van de geschenken van de drie Wijzen 6 Woes-
tijndieren 12 Ooit 14 Erkentelijkheid 15 Israël (in 
internetadressen) 17 Nieuw-Zeeland (in internet-
adressen) 18 Windrichting (afk.) 20 Zilver (symbool) 
21 Zonder twijfel (Lat. afk.) 22 Het kindje jezus 25 In-
wonende 28 Tegen 29 Armoedig 31 Snaarinstrument 
in de klassieke oudheid 32 Computerterm 33 Maan-
stand (afk.) 35 Zelfkant 36 Lidwoord 37 Uitwendig ge-
bruik (Lat. afk.) 38 Schop 40 Verlangen 42 Dag van de 
week (afk.) 43 Het ten huwelijk vragen 44 Voorzet-
sel 46 Stop van een fles 48 Kleur 51 Onder het nodi-
ge voorbehoud (Lat. afk.) 53 Bijbelboek 54 Niet dicht 
56 Nummer (afk.) 57 En anderen (afk.) 58 Een beetje 
60 Beddengoed 62 Goden- en heldenliederen (oud 
Scandinavië) 64 Onbeduidend iets 66 Equator 68 Kir-
gizië (op motorvoertuigen) 69 Geheel 70 Deel van het 
gelaat 72 Radium (symbool) 73 Manuscript (afk.) 74 
Plezier 76 Half 78 Nastoot (tennisterm) 79 Gunsten. 

VERTICAAL
1 Soort kaas 2 Water in Friesland 3 Soort hert 4 Be-
zittelijk voornaamwoord 5 Een van de dieren in de 
kerststal 7 jongensnaam 8 Metgezel 9 Gezanten van 
God 10 Laagste koers (afk.) 11 Dichterbij komen 13 
Voorzetsel 16 Smal weefsel 18 Edelgas 19 Geboor-
teplaats 21 jammer 23 Bijbelboek 24 Kookpunt (afk.) 
26 Nauru (in internetadressen) 27 Oude japanse 
afstandsmaat 30 Bede 34 Brandende lichtbron 36 
Overste 38 Deel van een boom 39 Kostuum 40 Route 
41 Muzieknoot 45 Iets vloeibaars nuttigen 47 Het op-
starten van bedrijfsactiviteiten (Engels) 49 Naar de 
omstandigheden (Lat.) 50 Gezellige lichtbronnen 52 
Tocht 54 Ondeskundige 55 Scheur in de huid zoals bij 
winterhanden 57 Kaasstad 59 Voorzetsel 60 Diskjoc-
key  61 Bedrijfsvorm (afk.) 63 Vrouwelijke dominee 
(Lat. afk.) 65 Wintervoertuig 67 Roemen 71 Persoon-
lijk voornaamwoord 74 Pseudoniem (Afk.) 75 Telluur 
(symbool) 76 Ernstige uitputtingsziekte 77 Tegen. 

Onze leden hebben weer massaal de oplossing van de puzzel in 
ons blad van september 2015 ingevuld (sudoku met als oplos-
sing 2 4 8 6 3). 

De prijswinnaars zijn mevrouw M.A. Belgraver, Apeldoorn (50 
euro), mevrouw C. Knol, Dedemsvaart (40 euro) en mevrouw 
C.j. Montaan (30 euro).

Deze keer een kruiswoordraadsel. je kunt de letters invullen in het blok onder de puzzel. Stuur de op-
lossing voor 1 februari 2016 naar www.mijnvakbond.nl/puzzel of stuur een kaartje naar MijnVakbond, 
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Veel puzzelplezier!
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“BIj CNV BEN IK tot 
bestemming GEKOMEN”  
Voor menig lid van voorheen CNV 
Publieke Zaak en nu CNV Con-
nectief een bekende naam: jan 
Spijk. Na ruim 30 jaar trouwe 
dienst bij het CNV neemt hij af-
scheid. Hij gaat verder als zelf-
standig journalist en tekstschrij-
ver onder de naam SpijkSchrift. 
Reken maar dat de redactie jan 
enorm gaat missen! interview en 

tekst: robien hali en tiny romkema

jan is zijn werkzame leven begon-
nen als journalist bij de Ommelan-
der Courant in Uithuizen (Gr). Zijn 
vader wees hem op een vacatu-
re voor een journalist bij de CFO, 
de voorganger van CNV Publieke 
Zaak. jan solliciteerde, werd aan-
genomen en verhuisde met Hilda 
(inmiddels zijn vrouw) naar Den 
Haag.  
Door de jaren heen is er veel ver-
anderd. “Toen ik begon hadden we 
twee bladen. Eén voor Zorg en Wel-
zijn en één voor ambtenaren”, ver-
telt jan. “Ik was heel veel op pad 
om verhalen te kunnen schrijven. 
Wat me uit die tijd vooral is bijge-
bleven zijn de grote manifestaties, 
bijvoorbeeld die van verontruste 
medewerkers in de zorg. Zij kwa-
men in actie tegen de werkdruk. 
Beroepsinhoud was voor de bond 
in die tijd erg belangrijk en we wa-
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ren ook veel aanwezig in het land. 
De power die we toen hadden, mis 
ik nu een beetje. Dat heeft ook met 
de maatschappelijke ontwikkelin-
gen te maken. Mensen komen niet 
zo snel meer in actie, zeker niet 
voor hun arbeidsvoorwaarden. En 
ze denken vaak geen vakbond no-
dig te hebben. Maar als ik de ver-
halen van onze juristen hoor over 
de hardheid van werkgevers naar 
hun personeel toe, dan denk ik dat 
een vakbond op dit moment juist 
hard nodig is.”

TOT BESTEMMING KOMEN

Het CNV past jan als een warme 
jas. Vanuit zijn visie op politiek en 
religie komt hij op voor de zwak-
keren in de samenleving.  “Waar 
het CNV voor staat, daar sta ik ook 
voor. Vroeger stond in onze kern-
waarden dat we mensen tot be-
stemming wilden laten komen. 
Dat vond ik altijd erg mooi. Ik heb 
me in mijn tijd bij het CNV ontwik-
keld als mens en ben voor mijn 
gevoel bij het CNV tot bestemming 
gekomen. Daarom ga ik nu ook 
met een heel erg goed gevoel weg. 
Ik sla een nieuwe weg in en begin 
een eigen bedrijf als tekstschrij-
ver. Dat was geen gemakkelijke 
keuze, maar geeft me nu wel alle 
vrijheid om te doen wat ik het lief-
ste doe en dat is schrijven.”

BOEK ‘MET HART EN ZIEL’

Eén van de laatste klussen van 
jan was het schrijven van het 
herinneringsboek ‘MET HART EN 

ZIEL’ over de historie van CFO en 
CNV Publieke Zaak (zie ook pa-
gina 30 van dit magazine). “Met 
de fusie van CNV Publieke Zaak 
en CNV Onderwijs tot CNV Con-
nectief ontstond het idee om een 
herinneringsboek uit te brengen. 
Het was een enorme klus. Ik heb 
bijvoorbeeld alle jaargangen van 
de ledenmagazines door geploe-
terd. Maar het was meer dan de 
moeite waard, want er is volgens 
mij een prachtig boek uit voort-
gekomen met veel interviews met 
(oud)-medewerkers en leden. Bo-
vendien heb ik geheime stukken 
in mogen zien over plannen van 
de CFO om in 1996 uit het CNV te 
stappen. Daarover gingen wel ge-
ruchten, maar er is nog nooit eer-
der iets over naar buiten geko-
men. Het staat nu wel als primeur 
in het boek!”

SPIEGEL

Over de toekomst van de vakbond 
is jan helder. “Het is mijn over-
tuiging dat een vakbond de maat-
schappij een spiegel voor moet 
houden. Bijvoorbeeld zoals Wak-
ker Dier dat doet met de kiloknal-
lers. Dat is erg effectief en dat 
maakt Wakker Dier gezagheb-
bend. Wij moeten ook zaken aan 
de kaak stellen, onze mening moet 
er toe doen. Zichtbaar zijn is ont-
zettend belangrijk, maar dan wel 
zichtbaar op de positieve manier 
waar het CNV voor staat.” 

meer weten over jan zijn nieuwe uitdaging? 
neem een kijkje op: www.spijkschrift.nl 

jAN TEN VOETEN UIT!

Welk boek ligt er op je nachtkastje: 
“Geen boek, maar een e-reader. 
Ik ben bezig alle boeken van mis-
daadschrijfster Karin Slaughter 
te lezen (Sara Linton-reeks). En 
onlangs heb ik een boek gekocht 
dat ik later op een mooi moment 
ga lezen; ‘Van totem tot verrezen 
Heer’ van john Leman.”

mooiste vakantiebestemming:
“Onze rondreis door Zambia, 
Botswana, Namibië en Zuid-Afri-
ka, en dan met name de Okavan-
godelta. Wat een overweldigende 
natuur, ver weg van de bewoonde 
wereld!”

mooiste natuurgebied in neder-
land: “De Amsterdamse Water-
leidingduinen tussen Zandvoort 
en Noordwijk. We hebben het 
Hollands Kustpad (ruim 700 ki-
lometer) helemaal gelopen en dit 
duingebied vond ik indrukwek-
kend.”

Voor 1 dag minister president: 
“Dan zou ik 24 uur alles op alles 
zetten om Nederland duurzamer 
te maken.”

tip voor een bezoekje aan den 
haag: “Het Hofkwartier is een 
echte aanrader. Een bijna ver-
borgen wijkje met smalle straat-
jes en hele leuke winkeltjes en 
galerieën.”
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JAARGANG 7 - december 2014 
Editie Senioren

HENK 
OOSTINGA
“Elan voor CNV Senioren”

MINDER BETAALDE KRACHTEN,
MEER VRIJWILLIGERSWERK

#3JAARGANG 7 - september 2014 
Editie Zorg/Welzijn

NETWERKEN
Rian Varkevisser: ‘Het leven is één groot netwerk’

FUSIE
Nieuwe sterke vakbond voor publieke sector 

LEDENVOORDEEL
Verdien je contributie terug

STERKER UIT CRISIS
Marlita van Belkom: overwin labyrint van werk naar werk

TERUGBLIK
Werkonzekerheid troef in 2013

LEDENVOORDEEL
Sporten met korting bij Achmea

#2JAARGANG 7 - juni 2014 
Editie Overheid / Markt

DRIVE
Juridisch medewerker Caroline Correa helpt CNV-leden 

MANTELZORGERS
Financiële vergoeding hard nodig

EUROPA
Verkiezingen ook voor werknemers belangrijk

#1JAARGANG 7 - maart 2014 
Editie Overheid / Markt

#4JAARGANG 7 - december 2014 
Editie Overheid / Markt

VRIJWILLIGERSWERK
Hoogleraar Evelien Tonkens: “Steeds minder betaalde krachten”

VOORZITTER ERIC DE MACKER NEEMT AFSCHEID

NIEUWE VAKBOND: CNV CONNECTIEF!

M
agazine voor m

ensen m
et hart en ziel -Editie Senioren

OP WEG NAAR 
NIEUW PENSIOENSTELSEL

MELD U AAN VOOR DE CNV-BELASTINGZITTINGEN

ACTIEVE CNV-SENIOREN

#4JAARGANG 6 - december 2013 

M
agazine voor m

ensen die w
erken m

et hart en ziel -Editie O
verheid/M

arkt

#4JAARGANG 6 - december 2013 

MOOI WERK!
Hoe brandweerman Martijn Blok sleutelt aan zijn baan

CNV GEZINSRECHTSHULP
Nieuwe en verbeterde voorwaarden

MIJN GOED DOEL
Schriften en boeken voor scholieren Zimbabwe

M
agazine voor m

ensen die w
erken m

et hart en ziel -Editie Zorg/W
elzijn

MOOI WERK!
Hoe ambulancezorgbegeleider Woutriëlle Blok 
sleutelt aan haar baan

CNV GEZINSRECHTSHULP
Nieuwe en verbeterde voorwaarden

MIJN GOED DOEL
Schriften en boeken voor scholieren Zimbabwe

#4JAARGANG 6 - december 2013 

1

M
agazine voor m

ensen die w
erken m

et hart en ziel - Editie Zorg/W
elzijn

‘WERKEN IN 
GEVANGENIS 
VEELZIJDIG’
Interview verpleegkundige Henk Hingstman

SOCIALE AGENDA 2013 
Gevolgen sociaal akkoord en zorgakkoord

MIJN GOEDE DOEL
‘Pleegkinderen verrijken je leven’

#2JAARGANG 6 - juni 2013 

MIJNVAKBOND#2Z&W.indd   1 18-06-2013   11:48:34
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FACeBooK 
facebook.com/CnVoverheid
facebook.com/CnVPubliekeDiensten
facebook.com/CnVZorgWelzijn

YoUTUBe
Volg onze kanalen:
CnV overheid
CnV Publieke Diensten
CnV Zorg & Welzijn

LinKeDin

linkedin.com/company/cnv-connectief

PosTADres:
Postbus 2510
3500 GM Utrecht

BeZoeKADres:
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht

sAMen sTAAn We sTerK
ConTACT MeT CnV oVerHeiD & PUBLieKe DiensTen
en CnV ZorG & WeLZiJn*

Vragen over lidmaatschap, werk en inkomen? We staan 
elke werkdag voor van 8.00 tot 18.00 uur voor je klaar. 
Bel ons: (030) 751 10 03, of stuur een mail via 
www.mijnvakbond.nl/contact. 

onZe VesTiGinG: 

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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VerDer ZiJn We Te VinDen oP: 

WeBsiTe
cnvoverheid.nl 
cnvpubliekediensten.nl
cnvzorgwelzijn.nl 

MiJnPAGinA
mijnvakbond.nl/inloggen

TWiTTer
twitter.com/CnVoverheid
twitter.com/CnV_PD
twitter.com/CnVZorgWelzijn

* Onderdeel van CNV Connectief

CoLoFon
MijnVakbond is een uitgave van CnV Connectief en verschijnt vier 
keer per jaar. Volgende editie verschijnt 26 maart 2016.

reDACTie ADres: MijnVakbond, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. 
email: redactie@mijnvakbond.nl

reDACTie: Tiny romkema en Jan spijk (eindredactie), Daniël-
le van der eerden, Patrick Fey, robien Hali, suzanne Kruizinga, 
Martin schutrups en sanne Weeber.

VorMGeVinG: Marjoleine reitsma

DrUK: Media Point B.V., Heerhugowaard

PriJs: MijnVakbond wordt gratis toegestuurd naar alle leden van 
CnV overheid & Publieke Diensten en CnV Zorg & Welzijn. niet-
leden betalen € 17,50 per jaar. een los exemplaar kost € 5,-.
CD: Leden met een leeshandicap kunnen een selectie van de ar-
tikelen uit MijnVakbond op CD ontvangen. Bel met de ledenami-
nistratie: 070 – 4160 600
issn: editie overheid & Publieke Diensten > 2215-1079,
editie Zorg & Welzijn > 2215-1060 
overname van artikelen is alleen toegestaan met bronvermel-
ding en toestemming van de uitgever.

BrUTosALAris MAAnDConTriBUTie

Helft minimumloon of minder  € 8,90

Minimumloon of minder € 13,00

Meer dan minimumloon € 16,85

Voltijd studenten MBo of HBo zorg/welzijn-opleiding € 4,50

(Vroeg)gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden (WW/WAo) € 8,90

De Mensen 
ACHTer ons BLAD

Tiny romkema (redacteur) en 
Daniëlle van der eerden (redac-
teur en beleidsmedewerker). 
Beiden verlaten de bond.



CnV Connectief wenst u 
fijne feestdagen en staat in 2016 

opnieuw voor u klaar! 


