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Een introductie voor nieuwe bestuursleden bij seniorengroepen



Bondsstructuren 1Bondsstructuren 1

• Clusters sinds juni 2011:

– Overheid kantoor Den Haag
– Zorg kantoor Eindhoven
– Markt en Welzijn kantoor Apeldoorn

Vanuit deze clusters zijn de vakbondsbestuurders werkzaam, 
vaak ook vanuit eigen huiskantoor
De clusterkantoren zijn voor hen afstemmings- en 
coördinatiepunt. Tip: Bezoek ter oriëntatie de website: 

www.mijnvakbond.nl
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• Belangenbehartiging en verenigingswerk via beroeps-, c.q. 

sectorgroepen in een drielagen structuur, opklimmend van:

Plaatselijke groepen,   via afvaardiging naar:

Regionale groepen,      via afvaardiging naar:

Landelijke groep, via afvaardiging naar:

• Algemene Vergadering CNV Publieke Zaak:
Inzet CNV PZ-Bestuur bij de AV: verschuiven ‘cultuur’ van tot nu toe gebruikelijke 
‘controleren van het gevoerde bestuursbeleid’ naar
vergroten betrokkenheid (AV-)leden  door
informatie, discussie en meningsvorming 
als aanzetten te verdere beleidsvorming:

Meedenken – meepraten – meedoen
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Senioren: plaats in de bond: 1Senioren: plaats in de bond: 1
• Landelijke groep Senioren:

Ondergebracht bij de cluster Welzijn.
Adviserend vakbondsbestuurder sinds 1 juli 2011: de heer Arno Reijgersberg 

Landelijk groepsbestuur Senioren:
wordt gevormd door afgevaardigden van de resp. regionale groepen, die weer 
afstemmend en coördinerend zijn ten aanzien van de plaatselijke groepen.

Ø AB vergadert  2 maandelijks  tot      5x per jaar (hele dag)
Ø DB maandelijks: 5x per jaar (hele dag)

zodat er elke maand vergaderd wordt
Ø Algemene Leden Vergadering  Senioren (ALV): 1 x per jaar.

Ø RGB’s stemmen eigen vergaderschema af op LGB-schema

• Er is een reglement landelijk groepsbestuur Senioren 
DB-leden worden rechtstreeks ‘in functie’ gekozen
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Senioren: plaats in de bond: 2Senioren: plaats in de bond: 2
• Plaatselijke  groep Senioren 

De term ‘plaatselijk’ dekt de lading niet helemaal, omdat:

Ø er vaak sprake is van een bovengemeentelijke omvang, c.q. een cluster van 
(woon-) gemeenten, 
voorbeelden:  ZO-Brabant, Nw-Friesland, Zuid-Holland Zuid, etc.

Ø er soms zelfs een provinciale omvang is ontstaan door “samengaan” van 
plaatselijke groepen, waarbij er dan eerder gedacht wordt aan de term 
‘regionaal’ dan ‘plaatselijk’:  
Drenthe, Flevoland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Noord.

Ø Men houdt tenminste 1x per jaar een ledenvergadering (is heel erg weinig. . . ), 
maar men dient rekening te houden met vergaderschema LGB in verband met te 
bespreken onderwerpen op plaatselijk niveau

• Er is een Reglement Plaatselijke Groepen
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Senioren: plaats in de bond: 3Senioren: plaats in de bond: 3

• Regionale groep Senioren: (RGB)

Vormt de tussenlaag van plaatselijk naar landelijk groepsbestuur,
via de provinciegrenzen, maar: 

Indien een plaatselijke groep een hele of (qua bevolkingsaantal)
een halve provincie omvat, kan die groep dezelfde status hebben 
als een regionale groep. 
Dit zijn: Utrecht, Flevoland, Drenthe,  Zeeland,  Zuid-Holland Zuid en Zuid-
Holland Noord met een rechtstreekse afvaardiging  in het landelijk 
groepsbestuur.

• Er is een Reglement Regionale Groepen
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Senioren: plaats in de bond: 4Senioren: plaats in de bond: 4

• Landelijke Groep  Senioren (LGB-Senioren)

Via het landelijke groepsbestuur vindt vertegenwoordiging plaats 
in de:  
Algemene Vergadering van de CNV Publieke  Zaak , 
in feite het hoogste bondsorgaan.

Ø Overzichtslijst alle LGB-leden,  plv. leden en 
afvaardigingen: 
meest recente overzichtslijst februari 2012. 

• Er is een Reglement Landelijk Groepsbestuur 
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Senioren: plaats in de bond: 5Senioren: plaats in de bond: 5
• Commissies LGB - Senioren:

Commissie Senior Proof/indexatie en franchise
Wordt:
Commissie Collectieve Belangenbehartiging.
Aan de taak invulling wordt in 2012 gewerkt. 
E.e.a. betekent een andere en bredere taakinvulling dan 
voorheen, aangepast aan de eigentijdse situatie

Interne commissie Informatie voorziening
In de nieuwe PZ-structuur v.a. 1 juli 2011 is de oorspronkelijk 
opzet en taakstelling van de commissie komen te vervallen. 
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Senioren: plaats in de bond: 6Senioren: plaats in de bond: 6

• Vertegenwoordigingen namens CNV PZ IN:

Ø Algemene Vergadering CNV Vakcentrale

Ø Adviesraad Senioren CNV – Vakcentrale (SAR)

Ø Pensioenfondsadviesraden PGGM en ABP

Ø “Onder dezelfde Paraplu” (ODP) 
werkgroep senioren  van alle CNV-bonden in de SAR
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Senioren: plaats in de bond: 7Senioren: plaats in de bond: 7
Omvang en invloed Senioren op landelijk 

vakbondsbeleid:

Ø Het aandeel Senioren op het totale ledenbestand van Publieke 
Zaak is plm 23%.
Bij de nieuwe CNV-Bond Vakmensen: idem

Ø Aspecten van belangenbehartiging Senioren:
Van ‘werkend’ naar ‘gepensioneerd’ met: 
algemene, reguliere vakbondszaken én levensfase geënte thema’s:

daardoor veranderend maatschappelijk karakter, 
eigen vakbondsniveau overschrijdend,  
van ‘landelijke regelgeving naar gemeentelijke uitvoering’ en controle.
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Slimmer werken
LGB trainingsdag 2 maart 2011

Slimmer werken
LGB trainingsdag 2 maart 2011

• Motto: 
Vergaderen doe je over de inspanningen die je met zijn 
allen (DB+LGB) geleverd hebt.
LGB Senioren wil met projectgroepen gaan werken aan door haar zelf 
aangedragen thema’s.
Een projectgroep kan zich omgeven met deskundigen uit de eigen kringen 
t/m plaatselijk groepsniveau en/of daarbuiten.
Iedereen kan via internet toegang krijgen tot alle mogelijke en gewenste 
informatie, de kunst is om goed te kunnen filteren.

• Slimmer werken betekent dan:
We hebben een idee, daar willen we wat mee en 
Wie doet er mee om dit nader uit te werken.
De uitkomsten bespreken we gezamenlijk en stellen we vast in het LGB.
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Algemene Seniorenthema’sAlgemene Seniorenthema’s
• Inkomen: pensioenen – pensioenakkoord, belastingen.

• Inkomens gerelateerde maatschappelijke items als:
Zorg en Wonen, wetgeving: WMO, AWBZ, ZvW.

• Samenwerking met andere CNV-bonden: 
via de werkgroep ODP: organisator en uitvoerder van 16 informatie 
bijeenkomsten in het land in 2011. 
Zie ook de website CNV PZ.

• Aanzet tot meer inhoudelijke samenwerking 
met CNV-bonden en ouderenbonden PCOB en KBO: 
Voorbeeld: Themadag over de Zorg “Van Latere zorg” op 29 september 2011 
te Utrecht met PCOB en Unie KBO.  
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Een boeiend verhaalEen boeiend verhaal
Het LGB Senioren is in feite in hoge mate afhankelijk van het
welbevinden en functioneren van de groepen op “Plaatselijk”
niveau.

Dat betekent dáár: 
aandacht voor de leden, belangrijke thema’s toelichten en behandelen 
tegen de achtergrond van de ‘plaatselijke’ situatie .

ØZo mogelijk gezamenlijk aanpakken en de krachten bundelen met  senioren van 
de andere CNV-bonden:  
Kent men die al?      Welke netwerken kan men zelf benutten?
ØSlimmer werken.
Ø Op termijn wellicht ook inhoudelijke samenwerking met lokale afdelingen van 
ouderenbonden als PCOB en Unie KBO, e.a. (veel geuite wens)
Ø Plaatselijke groepen zorgen voor eigen informatieve leden bijeenkomsten en 

vormen de basis voor het te voeren LGB-beleid en de in te nemen 
standpunten op de Algemene Vergaderingen van de eigen vakbond en de 
Seniorenadviesraad.
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Initiatieven vanuit ODP-werkgroepen 
Seniorenadviesraad:

Initiatieven vanuit ODP-werkgroepen 
Seniorenadviesraad:

• Gerealiseerd:  Themadag “Van Latere Zorg”
discussies in ODP bijeenkomsten oktober/november 2011

• Op  termijn:
Ø Via ODP en Senioren Adviesraad CNV toewerken naar een  

beter gezamenlijk optrekken van de senioren van de resp. CNV-bonden. 
Discussienota voor de SAR is in voorbereiding.

Ø Zorgen voor een mogelijk inhoudelijke afstemming qua 
belangenbehartiging met ouderenbonden over maatschappelijke zaken 
de senioren betreffende.

Ø Voor  de jaren 2012 e.v. streven naar een reeks gezamenlijke (ODP-) 
voorlichtingsdagen in de regio met Unie KBO en PCOB. 
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Hoe gaat het verder

Jaap Dijkema, Vz LGB Sr  22-02-2012 15

Langzaam    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maar zeker,

Willen is kunnen               

?

Maar éérst de eigen LGB organisatie op orde krijgen in 
de vernieuwe werkorganisatie en dat is een gigantische 
klus voor  ons en ‘onze’ werkers. Zo blijkt nu . 
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Klaas Kater: 

…. Wij willen hetzelfde, 
dat is waar,

maar wij willen het niet
vanuit hetzelfde beginsel,

niet op dezelfde wijze,

niet langs dezelfde weg

niet tot hetzelfde doel …. 

100 jaar geleden bij de oprichting van het CNV
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Christelijk SociaalChristelijk Sociaal

• Ideologie
Bijbelse uitgangspunten trachten te vertalen in concrete 
beleidsmaatregelen.

• Mensen en organisatie

Een sociale beweging moet kunnen beschikken over mensen, die in de 
loop van de tijd vervangen moeten worden door steeds nieuwe mensen.

• Coalities
Een sociale beweging moet voldoende coalities kunnen sluiten om de 
eigen doelen te realiseren.

De oprichting van het CNV wordt onmiskenbaar beïnvloed door het 
bestaan van een socialistische vakcentrale.
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Tijdvak na WO II tot  2000
De democratie met verzuiling en collectivisme blijkt 

als vaderlandse beheersinstrumenten borg te kunnen staan 
voor materiële voorspoed en vooruitgang

• Problematiek en ideologie:  verschillen in denkwijzen deze periode
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• Problematiek: huidige stand van zaken 1:

• Aanvang 21e eeuw is de CAO hét arbeidsvoorwaarden instrument van werkgevers 
en werknemers gezamenlijk geworden en vormt het de basis voor tal van regelingen 
voor sectoren en bedrijven. (z.g. Formule van Doorn)

Herman Amelinks’ doel uiteindelijk gerealiseerd, 
met behulp van het huidige eigentijdse kennis- en inzichtsniveau.

• Medezeggenschap van werknemersvertegenwoordigers bij beleidsbepaling en
uitvoering van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid (helaas) alleen nog via 
lidmaatschap CNV-Vakcentrale in de Stichting van de ARBEID. 
De Landelijke Raad voor Werk en Inkomen wordt opgeheven

Met invoering wet op de ondernemingsraden is de inbreng van 
de vakbonden op strategisch denkniveau bij de bedrijven wat 
buiten de directe invloedssfeer geraakt.
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Huidige tijdvak na 2000:      DE EGOCENTRISCHE PERIODE.
Democratische verworvenheden zijn niet langer vanzelf sprekend, 

geldt ook de vanouds actieve volkspartijen CDA, PvdA en VVD. 
Terug naar 19e eeuw?
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• Problematiek: huidige stand van zaken 2:

In de wetgeving op arbeidsongeschiktheid wordt onderscheid gemaakt tussen 
mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn en mensen die dat niet zijn 
en voor wie werkhervatting doel moet zijn.

Basis:
Het overleg van Aart Jan de Geus als minister en de CNV-Vakcentrale binnen 
het ‘aloude’ CNV-gedachtegoed van het christelijk-sociaal denken en doen.

Ook hierin zou je kunnen zeggen dat uiteindelijk ook dit in de lijn ‘Amelink’
past.
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Huidige tijdvak na 2000      DE EGOCENTRISCHE PERIODE.
Democratische verworvenheden zijn niet langer vanzelf sprekend, 

geldt ook de vanouds actieve volkspartijen CDA, PvdA en VVD. 
Terug naar 19e eeuw?
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• Organisatie en mensen: samenvattend

In de jaren na 1945 wordt een groeiend aantal leden ook vertaald
in een toenemend aantal hoog opgeleide bestuurders en 
medewerkers en neemt de invloed toe.

Sinds de jaren ’90 lijkt door daling ledental die invloed af te 
nemen.

Het CNV heeft dus een belangrijke inhoudelijke rol gespeeld in 
de oplossing van het WAO-drama naar de WIA–wetgeving via 
CDA minister Aart Jan de Geus, oud vice voorzitter CNV.

Huidige tijdvak na 2000:      DE EGOCENTRISCHE PERIODE.
Democratische verworvenheden zijn niet langer vanzelf sprekend, 

geldt ook de vanouds actieve volkspartijen CDA, PvdA en VVD. 
Terug naar 19e eeuw?
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Slotconclusie Piet Hazenbosch in zijn dissertatie over 100 jaar CNV:

Het CNV is een christelijk-sociale beweging 
die streeft naar werknemersmedezeggenschap 
op het terrein van arbeid en inkomen.

Dat streven is met wisselend succes vorm gegeven, 
afhankelijk van het specifieke onderwerp  
en het specifieke moment. 

De invloed van het CNV kan onder druk komen te staan, 
zeker in verband met zijn ledenontwikkeling, 
als deze invloed al niet onder druk staat.
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Huidige tijdvak na 2000:      DE EGOCENTRISCHE PERIODE.
Democratische verworvenheden zijn niet langer vanzelf sprekend. 

Geldt ook voor de vanouds actieve volkspartijen CDA, PvdA en VVD. 
Terug naar 19e eeuw?
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