
Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren 
 
Duidelijke resultaten opiniepeiling senioren 
 
De Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren (CCBB) heeft op 22 januari 2014 
de resultaten besproken van het begin november 2013 gehouden onderzoek onder de 
leden. Er hebben 2050 senioren gereageerd. Er zijn 9321 senioren benaderd. Een res-
pons van 22%. De opiniepeiling heeft duidelijke resultaten opgeleverd. Een overgrote 
meerderheid (84%) vindt de informatie die zij van CNV Publieke Zaak ontvangt goed.  
 
Er is onderzoek gedaan naar de verschillende dossiers waar de CCBB zich mee bezig 
houdt. De resultaten en conclusies worden per dossier weergegeven. 
Pensioen en inkomen 

• Een meerderheid (69%) vindt dat CNV Publieke Zaak zijn/haar belangen ten aan-
zien van pensioen en inkomen goed behartigt. Zij vinden dat “inzicht in de nieuw-
ste ontwikkelingen rond pensioenen en inkomen” een belangrijk element is van de 
belangenbehartiging door CNV Publieke Zaak; 

• Van de senioren die de belangenbehartiging matig of onvoldoende vinden, vindt 
een meerderheid (62%) dat CNV Publieke Zaak meer aandacht moet besteden 
aan het standpunt dat CNV Publieke Zaak inneemt rond pensioen en inkomen; 

• “Sterker profileren bij kabinet, politieke partijen en pensioenfondsen” is volgens 
tweederde de belangrijkste manier om belangen omtrent pensioen en inkomen 
(beter) te behartigen. 

Wonen 
• “Sterk profileren bij kabinet, politieke partijen en gemeenten” is voor de meerder-

heid dé manier waarop CNV Publieke Zaak de belangen op het gebied van wonen 
moet behartigen. 

Welzijn 
• De meerderheid van de senioren (60%) is ten dele op de hoogte van welzijnsta-

ken die door zijn/haar gemeente wordt uitgevoerd; 
• Ook op het gebied van welzijn vindt de meerderheid dat “sterk profileren bij kabi-

net, politieke partijen en gemeenten” de belangrijkste manier is waarop CNV Pu-
blieke Zaak de belangen van de leden moet behartigen. 

Zorg 
• De helft van de senioren (52%) is op de hoogte van de (financiële) wijzigingen in 

de zorg, maar is niet bekend met de inhoud. Ruim één op de drie (36%) is wel in-
houdelijk bekend met de wijzigingen; 

• Evenals bij de gebieden welzijn en wonen vindt de meerderheid dat “sterk profile-
ren bij kabinet, politieke partijen (71%) en gemeenten (62%)” dé manier is waar-
op CNV Publieke Zaak de belangen voor zorg moet behartigen; 

• De overgrote meerderheid van de senioren (85%) vindt dat CNV Publieke Zaak op 
landelijk niveau aan een discussie over toekomstige zorg moet deelnemen. 

 
Er zijn daarnaast ook vragen gesteld over de bereidheid van senioren om zich in te zet-
ten om de belangen van senioren te behartigen. Liefst 158 leden hebben aangegeven 
bereid te zijn zich actief in te zetten. Daarnaast hebben 335 leden kenbaar gemaakt hun 
kennis en ervaring te willen delen met de CCBB en het Landelijk Groepsbestuur Senioren. 
Dat zijn vreugdevolle en opmerkelijke resultaten. 
 
De Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren gaat nu van de leden die actief 
zijn, actief willen worden en kennis willen delen een databank aanleggen waarin wordt 
vastgelegd wie voor welk dossier beschikbaar is. Er kunnen daarna dan adviesgroepen 
worden opgericht waarin de leden van de CCBB samen met de leden van dat dossier ge-
sprekken kunnen starten om de belangenbehartiging concreet inhoud te geven. 
Zo is inmiddels duidelijk dat voor het leggen van contacten met kabinet, politieke partij-
en en andere maatschappelijk organisaties lobbyisten nodig zijn. Leden die met kennis 
van zaken de Landelijke Groep Senioren en CNV Publieke Zaak kunnen vertegenwoordi-



gen. Omdat goed te kunnen te doen is opleiding en training nodig. CNV Publieke Zaak is 
bereid om een en ander te financieren en te organiseren. 
 
Zo snel mogelijk worden de adviesgroepen opgezet en voor een eerste keer bij elkaar 
gehaald. Zij worden gevraagd een plan van aanpak voor hun werkterrein te schrijven. 
Die plannen worden gepresenteerd en besproken op de Algemene Vergadering van de 
Landelijke Groep Senioren die op woensdag 26 maart 2014 in Arnhem plaatsvindt. 
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