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Dat is een goede zaak: zelf de handen uit de mouwen steken en bereid zijn om voor de eigen  

belangen op te komen. Wil een aanstaand gepensioneerd lid van onze vakbond blijven als senior, 

dan moeten wij er wel met z’n allen `zin’ in hebben om voor de eigen belangen op te komen en 

daar vooral een positieve uitdaging in zien.

Waar liggen onze belangen en welke 
weg moeten we bewandelen om 
resultaten zichtbaar te maken? Deze 
vraag speelt binnen onze eigen bond, 
maar ook bij de senioren bij andere 
CNV-bonden. Wat nu heel helder is 
geworden: resultaten boek je alleen 
met een brede vakbondssamen- 
werking, waarin we in staat zullen  
zijn om onze belangen te bundelen  
en kracht te geven.

Inkomen, zorg, welzijn 
en wonen
De grote lijnen zijn duidelijk: de 
belangenbehartiging van senioren 
speelt zich op vier velden af, te weten: 
inkomen, zorg, welzijn en wonen. Op 
deze velden hebben we te maken met 
regel- en wetgeving, waar we met zijn 
allen invloed op kunnen uitoefenen.
Vakbondslid zijn is méér dan een 
‘verzekering’ voor je inkomen of 

Een seniorenkatern, gemaakt  
voor en door vakbondssenioren

zekerheid van je werkgelegenheid 
via de CAO, waarmee je stopt bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Vakbondslid zijn is ook te be-
schouwen als een diepte-investering 
voor ‘je oude dag’ en dito voorzieningen.

De komende tijd zullen wij verdere 
invulling geven aan het begrip collec-
tieve belangenbehartiging voor seni-
oren met behulp van de ‘vrijkomende’ 
kennis en deskundigheden van recent 
gepensioneerden op deze terreinen.  
We zullen deze kennis moeten 
delen met de collega-senioren van 
de andere bij het CNV aangesloten 
vakbonden, omdat we een taak en 
een rol hebben te vervullen in de 
Senioren Adviesraad van het CNV,  
onder andere bij de raadplegingen 
over standpunten in de SER. Eigenlijk 
zullen we ons moeten realiseren dat 
veel wetgeving rondom zorg, wonen  

en welzijn in toenemende mate 
op decentraal en op gemeentelijk 
niveau, wordt uitgevoerd. Vooral op 
dit terrein hebben we als vakbon-
den heel veel te winnen, zo mogelijk 
in nauwe samenwerking met onze 
‘collega’-ouderenbonden. 

Wat dat betreft is er nog heel veel te 
doen in de belangenbehartiging van 
senioren. Een belangenbehartiging 
voor senioren, maar ook een belan-
genbehartiging door senioren. Een 
belangenbehartiging waarin gepen-
sioneerden worden uitgedaagd om 
mee te denken, mee te praten en 
mee te beslissen! Dus, doet u mee?

Jaap Dijkema
Voorzitter Landelijk groepsbestuur 
Senioren
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Gepensioneerden nemen niet meer 
actief deel aan het arbeidsproces en 
de bepalingen in een CAO of rechts-
positiereglement zijn op hun niet van 
toepassing. Hooguit geldt dat voor 
hun pensioenregeling als het om de 
doorwerking gaat van de afgesproken 
loonsverbeteringen. 

Er worden besluiten genomen die  
het inkomen en omstandigheden  
van de senioren direct raken. De  
Landelijke Groep Senioren wil daar  
bij betrokken zijn en invloed uitoefe-
nen op de te nemen beslissingen.  
Dat kan alleen wanneer de senioren 
zelf deze belangenbehartiging ter 
hand nemen. Daarvoor is een  
Commissie Collectieve Belangen-
behartiging Senioren opgericht die 
hieraan inhoud gaat geven. Het 
gaat om vier dossiers: inkomen, zorg, 
welzijn en wonen.

Pensioenfondsen
Rond het dossier inkomen wil de 
Commissie contact gaan onderhou-
den met de vertegenwoordigers van 
CNV Publieke Zaak in de diverse 
besturen van pensioenfondsen,  
zoals ABP en PFZW. Maar ook met  
de vertegenwoordigers in de deel- 
nemersraden van deze pensioen-
fondsen. We willen regelmatig 
overleg over het beleid dat daar 

Commissie Collectieve  
Belangenbehartiging Senioren
Door: Alfred Lohman

besproken wordt en welke beslis-
singen er genomen moeten worden. 
Daarover rapporteren we dan naar 
onze achterban. We willen onze 
vertegenwoordigers voeden met de 
opvattingen die bij onze achterban 
leven. Uiteraard houden wij daarbij 
goed in de gaten dat onze belangen 
in evenwicht zijn met de belangen van 
andere deelnemers (werkenden en 
de zogenaamde slapers). Dat is ook 
de taak van CNV Publieke Zaak om 
adequaat te zorgen voor werkenden 
en niet werkenden.

Lidmaatschap is zinvol
Ook rond de andere dossiers willen 
we een goede belangenbehartiging 

opzetten, waarbij het voor de senio-
ren zichtbaar wordt dat een lidmaat-
schap van CNV Publieke Zaak zinvol 
is en blijft. Door middel van nieuws-
brieven, weblogs en publicaties op de 
website van CNV Publieke Zaak wor-
den de resultaten van de Commissie 
bekend gemaakt. Ook zullen de leden 
van de Commissie regelmatig in het 
land actief zijn om aan de senioren 
uitleg te geven van hun aanpak en 
resultaten. 

Interesse om als gepensioneerd lid mee 
te doen in de Commissie? Meld u aan 
via: senioren@cnvpubliekezaak.nl    
De laatste senioreninformatie:  
www.mijnvakbond.nl/Senioren

Waarom is het noodzakelijk om apart aandacht te besteden aan de collectieve 

belangenbehartiging van senioren? Simpel, dat is tot voor kort nooit goed  

georganiseerd binnen de vakbond. Immers een vakbond houdt zich traditio-

neel bezig met het behartigen van belangen van werknemers en ambtenaren. 

Het is belangrijk dat CNV Publieke Zaak zichtbaar maakt dat het ook voor senioren  
zinvol is lid te blijven van onze bond. 
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Persoonlijk vind ik het noodzakelijk lid 
te blijven van de vakbond na pensi-
onering. Ik ben dan ook van mening 
dat vele voormalige kaderleden zich 
eigenlijk beschikbaar moeten stellen 
om ingezet te worden voor de vakbond 
als vrijwilliger c.q. afgevaardigde 
naar de belangenorganisaties binnen 
hun gemeente. Zeker als het om het 
werkgebied welzijn gaat. 
Met de invoering van de Wmo heb-
ben gemeenten er nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden bij gekregen. 
De Wmo heeft als doelstelling dat 
iedereen kan Meedoen en Meedenken 
aan de samenleving: alle burgers, ook 
mensen met beperking. 

Investeren in welzijn is één van de 
belangrijke instrumenten om dit te 
bereiken. Voor veel gemeenten en 
welzijnorganisaties is nu het mo-
ment gekomen op de Wmo in de volle 
breedte neer te zetten en om de mo-
gelijkheden en potenties beter te gaan 
benutten met maatwerk, verbinden en 
integraal werken.

Senioren actief in welzijn
Door: Harm Tiemes
Foto: Ton Borsboom

Betrekken bij beleid
Cliëntenparticipatie (meedoen  
en meedenken) betekent dat het  
gemeentebestuur op gestructureerde 
wijze maatschappelijke organisaties, 
vakbonden en cliënten moet betrek-
ken bij de voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van beleid over de  
Wwb, de Wmo, de Wsw, het minima-
beleid, het integrale gehandicapten-
beleid en aanverwante beleids- 
terreinen. CNV Publieke Zaak is  
mijns inziens nu onvoldoende  
betrokken in de cliëntenparticipatie.
Zelf ben ik vrijwilliger in het  
“Overlegorgaan Belangenbehartiging 
Dronten” (OBD). Dit overlegorgaan 
bestaat uit: een onafhankelijke 
voorzitter en secretaris, zestien 
maatschappelijke instellingen, twee 
vakbonden (CNV en FNV), twee 
Wwb-cliënten, twee Wmo-cliënten, 
twee cliënten in een SW-bedrijf en 
twee Wsw-gerechtigden die op de 
wachtlijst staan. Het OBD adviseert 
het college en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies.

Verbreden  
belangenbehartiging
Het besluit van de landelijke groep 
senioren van CNV Publieke Zaak om de 
belangenbehartiging van senioren, die 
in het verleden vooral gericht was op 
inkomen, te verbreden naar de terreinen 
wonen, zorg en welzijn, juich ik dan ook 
van harte toe. Maar als wij als senioren 
van CNV Publieke Zaak willen meedoen 
en meedenken, dan hebben wij veel  
handen nodig. 

Gepensioneerden die net als ik bereid  
zijn om ook daadwerkelijk de handen uit 
de mouwen te steken. Daarvoor heb je  
en/of bouw je kennis en kunde op, ben je 
op de hoogte van de landelijke regelge-
ving met betrekking tot de Wwb, de Wmo, 
en de Wsw. Ook krijg je zicht op de manier 
waarop het landelijke beleid wordt uit-
gevoerd in de gemeente. 

Kortom: als u net als ik al actief bent in 
het werkveld welzijn: meld dit dan aan de 
commissie collectieve belangenbeharti-
ging: senioren@cnvpubliekezaak.nl.

Handen uit de  
mouwen voor het  
welzijnswerk!

Vrijwilligerswerk
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Portrait... Senioren Zeeland
Zeeland is een provincie in het zuid-
westen van Nederland. Zeeland 
grenst aan de Nederlandse provincies 
Zuid-Holland en Noord-Brabant en de 
Belgische provincies West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen en (voor een klein 
stuk) Antwerpen. Zeeland telt 381.500 
inwoners. De hoofdstad is Middelburg. 
Sinds de middeleeuwen is de strijd 
tegen het water een rode draad door 
de geschiedenis. Aanwinning en verlies 
van land wisselden elkaar af. 

En ook nu nog is met name het onder 
water zetten van de Hedwigepolder 
middelpunt van het nieuws. Vrijwel de 
hele provincie (behalve de duinstreek) 
ligt op of onder zeeniveau. Het land-

schap is een lappendeken van polders 
en dijken.

Senioren CNV Publieke 
Zaak
Zeeland kent één regionale groep van 
senioren van CNV Publieke Zaak met 
711 leden. Het bestuur bestaat uit zeven 
leden. Het bestuur houdt vijf bestuurs-
vergaderingen en twee ledenverga-
deringen. De vergaderingen vinden 
meestal plaats in Goes, het middelpunt 
van Zeeland. Tijdens de bestuurs- 
vergaderingen worden de ledenverga-
deringen voorbereid, de agendapunten 
van het Landelijk groepsbestuur (LGB) 
en bestuurlijke zaken, zoals begroting 
en bestuursverkiezing, besproken. 

Tijdens de ledenvergadering zijn er  
altijd twee onderwerpen. Eén onder-
werp is vakbond gerelateerd en één 
onderwerp van algemene aard. Zo is 
er in het verleden voorlichting gegeven 
over zorgverstrekker Alévo, pensioenen 
en erfrecht. Daarnaast informatie over 
de Westerscheldetunnel, aquacultuur 
en lezingen over de natuur in Zeeland. 

De ledenbijeenkomsten zijn niet alleen 
voor de ontmoeting en communicatie, 
maar ook voor het sociaal maatschap-
pelijk belang en de veranderingen  
over bovenstaande onderwerpen.  
De ledenbijeenkomsten worden door 
ongeveer 70 ledenbezocht.

Geen dierber’ plek voor ons op aard, 

Geen oord ter wereld meer ons waard, 

Dan, waar beschermd door dijk en duin, 

Ons toelacht veld en bosch en tuin; 

Waar steeds d’aloude Eendracht woont, 

En welvaart ‘s landsmans werk bekroont, 

waar klinkt des Leeuwen forsche stem; 

‘Ik worstel moedig en ontzwem!’ 

Het land, dat fier zijn zonen prijst, 

En ons met trots de namen wijst, 

Van Bestevaer en Joost de Moor, 

Die blinken zullen d’eeuwen door; 

Waarvan in de historieblaên, 

De Evertsen en Bankert staan, 

Dat immerhoog in eere houdt, 

den onverschrokken Naerebout. 

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land, 

Wij dulden hier geen vreemde hand, 

Die over ons regeeren zou, 

Aan onze vrijheid zijn wij trouw. 

Wij hebben slechts één enk’le keus: 

‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus! 

Zoo blijven wij met hart en mond, 

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Het Zeeuws volkslied luidt:



Benodigdheden 
Natuurlijk een personal computer, 
afgekort een pc. De pc is de alge-
meen gebruikte naam voor een com-
puter voor individueel gebruik. De pc 
wordt gebruikt voor het uitvoeren van 
diverse taken, zoals administratie, 
tekstverwerking en toegang tot het 
internet door een provider. Er zijn ook 
allerlei variaties op de pc. Een draag-
bare pc is een laptop. Nog kleiner 
is de Ipad van Apple. Naast een pc, 
laptop of Ipad heeft u een internet-
aansluiting nodig om het internet op 
te kunnen of een eigen e-mailadres 
te verkrijgen.

Meerwaarde  lidmaatschap 
Als lid met een internetaansluiting en 

Senioren voelen zich thuis op 
de digitale snelweg 

eigen e-mail bent u sneller geïnfor-
meerd en vooral ook efficiënter. U 
krijgt bijvoorbeeld per e-mail een 
uitnodiging. U aanmelden voor een 
activiteit van de bond gaat ook per  
e-mail. Daarnaast heeft u met internet 
toegang tot de website van onze 
bond, met daarop heel veel informatie 
die u kunt raadplegen wanneer het  
u uitkomt.

Website 
De website van CNV Publieke zaak  
is te vinden op het adres:  
www.mijnvakbond.nl. Als senior is het 
nieuws van onze landelijke groep se-
nioren het meest interessant. U klikt 
dan met uw muis op ‘Groepen’. Dat 
staat in de paarse balk in het midden. 

Op de pagina die dan opent ziet u 
links ‘Groepen’ staan met daar- 
onder ‘Senioren’. Klik ‘Senioren’ 
aan met uw muis. Er verschijnt links 
op de pagina een keuzemenu onder 
‘Senioren’ met de volgende keuzes: 
Weblogs Jaap Dijkema, Weblogs 
Alfred Lohman, Landelijke groep, 
Samenstelling LGB, Contact en 
Informatie. Rechts op de pagina 
ziet u de ‘Senioren nieuwsberichten’ 
en de ‘Seniorenagenda’. 
De rechtstreekse url is  
www.mijnvakbond.nl/Senioren.
Klik weer met uw muis op de 
keuze waar u meer van wilt weten. 
Natuurlijk kunt u naast de website 
van CNV Publieke Zaak nog miljoe-
nen andere pagina’s op het internet 
bezoeken.

Door: Lou Waterman

U kunt er tegenwoordig niet meer  
omheen; Internet hoort er bij. Jongeren 
hoef je daar niets meer over uit te leggen, 
maar ouderen blijven (soms) aan de kant 
staan. En dat is niet nodig. Het is gemak-
kelijk en door iedereen te leren. Veel  
senioren zijn wel in het bezit van een  
PC, maar doen er (te) weinig mee.  
Daarom hieronder een korte uitleg.

InternetUit de regio
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Marktwerking
Het Sociaal Cultureel Planbureau 
constateerde in diezelfde periode dat er 
van veel minder ‘marktwerking’ sprake 
was dan voorzien en dat die ook nog 
eens veel moeilijker was te doorgron-
den dan gedacht. Het gebrek aan 
concurrerend aanbod van zorg houdt de 
consument zwak, terwijl er een groot 

Ingewikkelde onderwerpen met veel 
betrokken partijen en instanties, veelal 
vallend onder het ministerie van Volks-
gezondheid, waar iedere Nederlander 
altijd mee te maken krijgt. Al was het 
alleen maar via de te betalen premies 
voor de zorgverzekering en de belas-
tingheffing voor de AWBZ. Alle zorgen 
die ons nu bezighouden rond het thema 

‘de Zorg’ komen niet zo maar uit de 
lucht vallen. Ruim drie jaar geleden is 
CNV Senioren met deze informatie-
bijeenkomsten begonnen. Aanleiding 
waren de schrikbarende cijfers op 
Prinsjesdag 2009 van de jaarlijkse  
stijging van onze nationale zorgkosten. 
De start was een landelijke studiedag 
op 2 februari 2010 over ‘de Zorg’. 

‘De Zorg’ en het 
actief ouDer  
worDen

Afgelopen herfst is door CNV  
Senioren in 15 landelijke informatie-
bijeenkomsten stilgestaan bij de zorg 
en het zorgstelsel, de marktwerking 
en de belastingwetgeving. 

Door: Jaap Dijkema

Over de zorg
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gebrek is aan kostenbesef bij zorgvra-
gers en zorgbieders. Kostbare principes 
dreigen knelpunten te worden, onder 
andere vanwege het collectief maken 
van persoonlijke kosten en risico’s, van-
wege de kwaliteit die boven de (kost-)
prijs uitgaat en vanwege de betrekkelijk 
lage eigen bijdragen van gemiddeld 
1,2% van het huishoudbudget. Ook 
doet zich de werking van de ‘wet van 
Baumol’ gelden, die aangeeft dat het-
zelfde werk steeds duurder wordt: de 
verhoging salarissen via CAO-afspra-
ken, met als gevolg een achterblijvende 
arbeids productiviteit, of een inkrimping 
van werkgelegenheid en een daardoor 
toenemende werkdruk.
Ook in september 2011 organiseerde 
CNV Senioren een themadag onder de 
titel ‘Van Latere Zorg’, in samenwerking 
met de ouderenbonden KBO en PCOB. 
Eén van de inleiders, prof. dr. Werner 
Brouwer van de Erasmus Universiteit, 
stelde enkele vragen als: wat is ons 
doel met de zorg? Is dat een lang, 
gezond en ‘wel verzorgd’ leven? Wat is 
dat doel ons waard? Veel? Hoeveel dan 
wel? Is ingrijpen in de zorg alleen nodig, 
als de ‘kosten’ niet gerechtvaardigd zijn 
uit de ‘opbrengsten’?

Solidariteit 
Het Centraal Planbureau stelde in die 
bijeenkomst dat belangrijke aandachts-
punten voor de komende decennia zijn: 
de stijging van de prijs van solidariteit. 
Hoe groot blijft de bereidheid om daar-
toe inkomens te herverdelen? De zich 
in hoog tempo ontwikkelende medische 

technologie. En moeten alle technieken 
toegankelijk blijven voor iedereen? Naar 
aanleiding daarvan zijn wij in gesprek 
gegaan met onze leden. Wij hebben 
vragen gesteld welke oplossingen voor 
handen zijn, als we ons niet (meer) 
een beroep kunnen doen op collectieve 
voorzieningen. Of in de toekomst ge-
neraties zelf moeten gaan sparen voor 
hun oudedags voorzieningen. 

Kunnen we zelf wel grenzen stellen 
aan onze zorgbehoeften, bijvoorbeeld in 
onze laatste  levensjaren, of krijgen we 
daartoe de kans niet meer? Is het wel 
ethisch om mensen aan te spreken op 
gezond gedrag om zo de kosten in de 
zorg te beperken? Het moge duidelijk 
zijn, ook de komende jaren zal het the-
ma zorg de gemoederen binnen CNV 
Publieke Zaak bezig houden. Vandaar 
dat ‘de Zorg’ een belangrijk thema is in 
de  belangenbehartiging van  senioren. U 
leest daar de  komende tijd meer over.

Actief ouder worden
Prof. dr. Rudi Westendorp – hoogleraar 
ouderengeneeskunde en projectleider 
van het programma ‘Vitality’ publi-
ceerde in oktober 2011: ‘Laat ouderen 
iets nuttigs doen met die extra tijd, laat 
vitale ouderen in de zorg werken.’ In 
oktober 2012 vraagt hij zich in een vol-
gende publicatie af waarom Nederland 
zo ingenomen is met de idee dat het 
oude leven zinloos is en dat nog-langer-
leven een zinloze gedachte lijkt. Hij stelt 
dat de essentie van (over-)leven is om 
doelen te stellen, barrières te slechten  

en ambities waar te maken. Deze 
vitaliteit is volgens hem evolutionair 
geselecteerd. Als soort kunnen we niet 
zonder. We voelen ons gewoon beter als 
we onze idealen kunnen laten uitkomen. 
Zo raken oude mensen door internet-
technologie weer sociaal aangehaakt, 
iets wat hen door ‘versleten gewrichten’ 
was ontnomen. 

Een hoge leeftijd komt met ziekte 
en beperkingen. Dit vraagt veel van 
ouderen en de samenleving waarin wij 
wonen. Dit besef maakt de reclame voor 
het ‘Zwitserleven’ ridicuul zo stelt hij. 
Een financieel pensioen heb je nodig om 
het leven voort te kunnen zetten en niet 
om alles uit je handen te laten vallen 
en eindeloos te genieten. Sommigen 
vinden het een dilemma om ouderen 
te moeten vragen doelen te moeten 
stellen. Jongeren vinden dat al moeilijk, 
laat staan als je lijf het toenemend laat 
afweten, maar een maatschappelijke 
ontkenning van de vitaliteit van oude-
ren betekent volgens Westendorp, dat 
ouderen dan massaal aan de kant gezet 
worden als ‘mislukt’. 

In deze kern raakt Westendorps  
stellingname mijns inziens óók het 
wezen van actieve senioren in de vak-
beweging binnen ons CNV. Want waar 
kun je je een betere plek ambiëren  
van aansluitende collectieve belangen-
behartiging na je pensionering?  
Ook daartoe is het slechten van 
vakbonds-denk-barrières gewenst  
én waard, dunkt mij.
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vooral  
financiële 
uitbuiting

Achtergrond
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Ouderen 
mishandeling

De Volkskrant meldt in september  

2012 dat het ministerie van  

Volksgezondheid de komende tijd  

10 miljoen euro per jaar uittrekt 

om het taboe rond ouderen- 

mishandeling te doorbreken.  

Ouderenmishandeling vindt  

plaats in het verborgene.  

De oudere wordt vaak geïsoleerd  

van de buitenwereld.

Door: Gerda Krediet
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In tegenstelling tot kinderen die 
mishandeld worden, zijn ouderen 
stil. Tenzij de oudere in een crisis 
terecht komt, wordt de mishande-
ling niet opgemerkt. Kenmerk bij de 
definitie van ouderenmishandeling 
is de afhankelijkheid van zorg van 
de dader. Er bestaat dus altijd een 
vertrouwensband tussen slachtoffer 
en dader. Dat bemoeilijkt het melden 
van ouderenmishandeling. Tevens is 
het vaak onduidelijk wie er hulp kan 
bieden. Dat de overheid voorlichting 
over ouderenmishandeling meer in 
de openbaarheid wil brengen, is dus 
een goede zaak.

Verschillende vormen 
Ouderenmishandeling kan verschil-
lende vormen aannemen. Zo zijn er 
de echtparen ruzies op hoge leeftijd. 
Meestal hebben deze mensen in hun 
hele huwelijk allerlei conflicten met 
elkaar gehad. Dan is er een overbe-
laste mantelzorger die uit vermoeid-
heid of frustratie de oudere even 
opsluit of een extra kalmeringsmid-
deltje geeft of een klap uitdeelt. 
Echter in verreweg de meeste geval-
len waar moedwillig en herhaaldelijk 
mishandeling plaatsvindt, draait 
het om financieel gewin. Ouderen 
worden gedwongen tot het openen 
van een rekening of het afgeven van 
bankpas en pincode, het wijzigen 
van een testament ten gunste van 
de dader, de verkoop van eigen huis 
ver onder de taxatiewaarde en het 
ontvreemden van dure sieraden en 
goederen. De dader oefent vaak 
psychische druk uit op de oudere om 
toegang te krijgen tot het vermogen 
of doet uitermate lief met cadeautjes. 
De financiële uitbuiting begint vaak 
klein, maar groeit snel. De uitbuiting 
kan in korte tijd zulke proporties 
aannemen dat de oudere zelf in 
financiële problemen komt.

Slachtoffer 
“Iedere keer zat ze er weer over te 
huilen dat ze geld nodig had. En ik, 
stommeling, hielp haar maar weer.” 
Mevrouw van Zuiden (83) slaat zich 
voor het hoofd. Trillend van woede  
zit ze in haar stoel, en haar ogen 
spuwen zowat vuur. Het is moeilijk 
voor te stellen dat deze kranige 
vrouw zich binnen een paar maanden 
compleet financieel heeft laten  
uitkleden door haar nichtje. Het 
begon met een pak koffie. “Annette 
deed weleens boodschappen voor 
me. Op een keer had ze ook een pak 
koffie voor zichzelf meegenomen. 
Ach, dacht ik, ze moet ook iets  
hebben voor het boodschappen  
doen. Maar de volgende keer had ze 
voor twintig euro aan boodschappen 
voor zichzelf meegenomen. Toen 
ging het van kwaad tot erger. Ze 
kocht kleding en een computer met 
mijn pinpas.” 

Binnen een paar maanden staat 
mevrouw van Zuiden haar maximum 
van 1000 euro bij de bank in het 
rood. Hier kan ze met haar AOW van 
rond de 900 euro in de maand niet 
meer uit komen. Ze schaamt zich 
ervoor, maar noodgedwongen belt 
ze haar broer voor geld om aan eten 
te komen. Resoluut maakt hij een 
einde aan de situatie. Hij regelt voor 
zijn zus een nieuwe bankpas met een 
nieuwe pincode. Die pincode mag ze 
uitdrukkelijk niet meer aan Annette 
geven. 

Kort hierna krijgt mevrouw van 
Zuiden een lichte hersenbloeding en 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. 
Annette komt meteen langs. Als ze 
de bankpas en pincode krijgt van 
tante wil ze wel een pakje sigaretten 
voor haar kopen. Het misbruik begint 
weer van voren af aan.

Kritische momenten 
Er kunnen zich kritische momenten 
voordoen wanneer de oudere extra 
kwetsbaar is voor financiële uitbui-
ting. Dat is bij het verlies van een 
partner waardoor men in diepe rouw 
verkeert. Maar ook bij plotselinge 
opname in een ziekenhuis. Een kind, 
een neef of nicht snelt toe en wil ‘de 
financiën wel gaan regelen’. In goed 
vertrouwen stemt de oudere hiermee 
in. Men denkt: bij mijn familielid is 
het in goede handen. In de meeste 
gevallen is dat ook zo. In een fors 
aantal gevallen maakt de gelegen-
heid de dief en kunnen famileleden 
onbeperkt het vermogen naar zich 
toe trekken. Financiële uitbuiting 
is dan ook de meest voorkomende 
vorm van ouderenmishandeling. 

Over de auteur 
Gerda Krediet is Sociaal  
Psychiatrisch Verpleegkundige.  
Ze werkte tien jaar bij het meld-
punt ouderenmishandeling van de 
GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze is 
nu directeur van Nood ZAAK, een 
bureau voor advies, onderzoek en 
interventie bij oudererenmishande-
ling en professioneel mentorschap.
E-mail: gkrediet@nood-zaak.com
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Voor iedereen is kerst een bijzonder feest. Lekker 
eten, gezelligheid in huis of tijd voor een welverdiende 
wintersportvakantie. Weet men de betekenis van 
het Kerstfeest of is kerst verworden tot een gezellig 
familiefeest? 

Bekend is het verhaal dat in de Eerste Wereldoorlog 
militairen vanuit tegenover elkaar liggende loopgra-
ven op kerstnacht samen kerst hebben gevierd. Wat 
is toch die diepere betekenis van het Kerstfeest? Het 
gevoel dat we willen delen met anderen. Het gevoel 
dat we oog en oor hebben voor onze naasten. Het 
Leger des Heils houdt kerstmaaltijden voor sociaal 
zwakkeren, daklozen en alleenstaanden. De diaco-
nieën van veel kerken zorgen voor een kerstpakket 
of een financiële ondersteuning voor mensen die het 
niet te breed hebben, zodat ook zij ‘iets’ bijzonders 
kunnen kopen. 

Er zijn ook mensen die hun huis openzetten voor 
anderen die het minder goed getroffen hebben. Het 
is jammer dat al deze goede bedoelingen niet zo lang 
meegaan, maar vaak met het opruimen van de kerst-
spullen mee ingepakt worden tot een volgend jaar.

Ik wil afsluiten met een gedicht van ds. Okke Jager:

Over enkele dagen is het weer kerst.  
Het huis en de omgeving (winkelcentra  
en dergelijke) zijn al versierd en er wordt  
nagedacht over een lekkere maaltijd. 

“Ere zij God” duurt lang.
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen om het orgel staan.
Ik hoorde wel dat iemand stond te bellen,
Maar onder ’t zingen
kon ik niet naar voren gaan.

‘k Had anders eerst wel
uit het raam gekeken,
maar dat was nu, vond ik,
de eer van God te na.
’t Zou oneerbiedig zijn 
de zang te onderbreken.
Wij zongen – tweede stem –
het lied der englen na.

“Ere zij God”duurt lang
en “Vrede op aarde”.
Ik liet maar bellen
tot het allerlaatste refrein.
Toen zag ik
wie er door de ruiten staarde.
Het Kind vroeg in een kind
of Hij er bij mocht zijn.

“ere zij God” 

Kerst-
feest
Door: Wim Gortzak
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Na pensionering is Dick van der Merwe nog volop 
actief in verschillende maatschappelijke raden.

Dick van de Merwe (1946) uit Goes 
begon in 1963 bij het Streeklabo-
ratorium in Goes na de MULO B. 
Deed daar de analistenopleiding en 
hierna de HBO opleiding medisch-
biologische richting in Rotterdam. Na 
zijn diplomering ging hij twee jaar in 
militaire dienst en na zijn militaire 
dienst werkte hij als hoofdanalist bij 
het Streeklaboratorium.

Politiek
Dick was naast zijn werk ook actief in 
de politiek voor D66 en ging voor deze 
partij van 1982 tot 2002 (vijf perioden) 
in de gemeenteraad: vier perioden 
als raadslid en één periode als wet-
houder. Hij had daar de portefeuille: 
Sociale Zaken, Maatschappelijke 
Dienstverlening, Volksgezondheid 
en Sport. “Je bent dan maatschap-
pelijk al erg betrokken en bouwt vrij 
eenvoudig een netwerk op. Na die 
tijd werd ik ook actief voor het Astma 
Fonds zowel regionaal als landelijk.”

Na zijn pensionering en het wegval-
len van zijn politieke functie ging de 
overgang naar het vrijwilligerswerk 
dan ook bijna als vanzelfsprekend. 
Zijn maatschappelijke betrokkenheid 
was tijdens zijn tijd in de gemeen-
teraad al groot en door deze functie 
heeft hij een uitgebreid maatschap-
pelijk netwerk opgebouwd. Hij is  
actief in de ANBO, is bestuurslid 
SMWO (welzijnsorganisatie) en was 

lichamelijke beperking en mensen 
met een geestelijke of verstandelijke 
beperking, Mantelzorg, Jeugd en 
Zorg en Welzijn. De WMO Raad werkt 
vooral beleidsadviserend en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies.

Meer resultaat 
Dick: “Participatie in het beleid vanaf 
het begin van de plannen en inspraak 
in het ontwikkelen ervan geeft meer 
resultaat, dan adviseren als de plan-
nen al klaar zijn voor besluitvorming 
in de gemeenteraad. Je kan dan nog 
sturen. Als er al sprake is van een 
voorgenomen besluit door het college 
van Burgemeester & Wethouders 
wordt het een stuk lastiger.” 
Naast de WMO-raad is Dick nu 
nog actief in de Seniorenraad, de 
Sportraad, het Astmafonds en in de 
D66-fractie. Zijn kennis en netwerk 
kan hij hier goed in kwijt en het geeft 
veel voldoening om als vrijwilliger te 
zien hoeveel je kan betekenen voor 
de medemens. Ook vindt Dick nog 
tijd voor zijn hobby’s toerfietsen en 
tuinieren.

voorzitter Groei en Bloei voor ZW  
Nederland. Dick zit nu vijf jaar in de 
WMO Raad. Hij vertegenwoordigt 
daarin de groep Chronisch Zieken.   
Er zijn verschillende prestatie-
velden: BV Senioren, geestelijke  
gezondheidszorg, mensen met een

Vrijwilliger in  
de wMo raad en  
de Seniorenraad

Conclusie: als gepensioneerde kan 
je nog heel veel betekenen voor de 
maatschappij en je kennis en  
ervaring gebruiken om gemeen-
schappelijke doelen te bereiken.

Interview

Dick van der Merwe: 
“ Het geeft veel voldoening 
iets te betekenen voor de  
medemens.”
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Leden over...

‘ De vakbond van de  
toekomst voor Senioren’

Jack Zegveld
GEPENSIONEERD 

RIJKSAMBTENAAR:

Frans Hermans
VOORZITTER VAN 

DE REGIONALE GROEP 
NOORD-BRABANT:

Henk Köhler
VOORZITTER ONDER 

DEZELFDE PARAPLU, 
ORGANISATIE DIE ELK JAAR 

CNV-SENIORENBIJEEN- 
KOMSTEN HOUDT:

Jaap Smit
VOORZITTER 

CNV VAKCENTRALE:

“De vakbond van de toekomst zal voor senioren een platform moeten worden, waar 
hun mening wordt gehoord en die deze laat doorklinken in de maatschappij. Wat de 
uitslag van de laatste verkiezingen en het regeerakkoord mij hebben geleerd is dat 
onze stem niet wordt gehoord. Toch is het kiezerspotentieel van de senioren meer 
dan 20 procent van alle kiesgerechtigden. Het mobiliseren van de senioren en het 
politieke belang van deze groep tussen de oren krijgen van de ‘haagse politiek’, lijkt 
mij de grote uitdaging voor de seniorengroep van de vakbond van de toekomst.”

“Het is de hoogste tijd om binnen het CNV alle krachten te bundelen. De be-
langen van senioren van de diverse bonden lopen vrijwel overal parallel. Zowel 
de individuele als de collectieve belangen van de senioren kunnen naar mijn 
mening goedkoper, efficiënter en effectiever behartigd worden door de binding 
met de afzonderlijke vakbonden losser te maken en de onderlinge band tussen 
de seniorengroepen binnen de vakcentrale te versterken. Ik verwacht dat één 
gezamenlijke CNV-seniorengroep binnen drie jaar een feit zal zijn!” 

“Wat mij betreft zijn er twee voorwaarden waaraan de vakbond voor senioren moet 
voldoen: Ondersteuning/advisering over inkomen door bestuurders en beleidsmede-
werkers vanuit de deskundigheid van de verschillende CNV-bonden en de belangrijke 
items voor senioren door ervaren vrijwilligers. Dit laatste is alleen mogelijk als er 
binnen het CNV één daadkrachtige seniorengroep ontstaat. Die na overleg met onder 
andere CNV Jongeren tot beleidsadviezen naar de vakcentrale komt, informatie levert 
aan bondsbladen en bijeenkomsten houdt, zoals de ODP. Als dit niet op korte termijn 
gebeurt loop je de kans dat gepensioneerden zich buiten onze bond gaan organiseren 
en dat is een gemiste kans!”

“Ik lees deze stelling op twee manieren. De eerste als: bestaat de vakbond in de 
toekomst nog uit louter senioren? Dat zou een slechte zaak zijn en daarom roep 
ik voortdurend mijn ‘voorban’ op om zich aan te sluiten bij de vakbond. De tweede 
manier waarop ik de stelling lees is: is de vakbond van de toekomst er ook voor seni-
oren? Voor mij is het woordje ‘ook’ dan van belang. Ik geloof in een vakbond die er is 
voor verschillende generaties, dus voor junior en senior!”


