
 
 

 

NIEUWSBRIEF 

Even voorstellen…….. 

“Wat gebeurt er met mijn rechten als ik net voor het aflopen van het SBK 
boventallig word verklaard?” 

Het sociaal beleidskader voor de SVB is verlengd tot 30 juni 2014. Stel dat u 
per 1 juni 2014 boventallig wordt verklaard, dan is de looptijd van het SBK 
binnen een maand verstreken. De inhoud van het SBK is daarna nog wel op 
u van toepassing. Juridisch is het bij het aflopen van zo’n overeenkomst dat 
het collectieve recht wordt omgezet in een individueel recht. Tijdens de 
looptijd van het SBK doet u beroep op de inhoud ervan; de uitwerking kan 
tot (ver) na het verstrijken van zo’n overeenkomst duren. 

Wat als de looptijd van het SBK voorbij is? 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de landelijke groep CNV/SVB. De nieuwsbrief 
is en wordt gemaakt door collega’s die in het Landelijk Groepsbestuur (LGB) 
zitten. In de nieuwsbrief vind je nieuws over en uit het LGB. In het LGB praten 
en denken wij over de arbeidsvoorwaarden bij de SVB. Het plan is om 
tenminste elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen. Dit is dus de eerste. 
Veel leesplezier! 

Nieuwsbrief waarom en van wie? 

Mijn naam is Bart Schnoor (49) en vanaf najaar 2012 ben ik namens CNV 
Publieke Zaak de bestuurder voor de Sociale Verzekeringsbank. Sinds zes 
jaar ben ik werkzaam bij onze bond. In die periode vormde “overheid” de 
kern van mijn pakket. 

Ik volg Jorick de Brujn op, die de collectieve belangenbehartiging bij de SVB 
jarenlang gedaan heeft.  

Het worden roerige tijden bij de SVB! Ik ga, samen met de kaderleden, mijn 
uiterste best doen om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen en heb 
daar zin in! 

Hopelijk tot ziens! 

Bart Schnoor 
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Op 5 oktober 2012 was alweer onze vierde themadag. Deze werd 
gehouden op VK Utrecht. Dit jaar hadden we twee thema’s: 
arbeidsvoorwaardenbeleid en ontslagrecht. We hadden daarvoor twee 
deskundigen uitgenodigd van CNV Publieke Zaak. 
Arbeidsvoorwaardenbeleid werd behandeld door Ron Reijsbergen 
(beleidsadviseur). Hij vertelde wat arbeidsvoorwaardenbeleid is en hoe het 
tot stand komt. Ontslagrecht kwam voor rekening van Marina Nolle (juridisch 
beleidsadviseur). Zij gaf uitleg over rechten en plichten bij reorganisatie en 
stipte actuele ontwikkelingen aan. Er was ruimte voor vragen en discussie. 
Daar werd door de pakweg 25 aanwezigen goed gebruik van gemaakt.  
Tijdens de staande lunch was er gelegenheid om onderling en met Ron en 
Marina van gedachten te wisselen. Het tweede deel van de middag was 
ingeruimd voor een luchtige activiteit. Het betrof een bezoek aan het 
Geldmuseum, met een rondleiding. Het was leuk te zien hoe munten en 
biljetten tot stand komen en ook hoe ze gemaakt worden. Dat laatste 
mochten we helaas niet zelf, maar we konden wel betaalmiddelen met 
onze eigen beeltenis maken. De themadag was weer een zeer geslaagde 
dag. 

Themadag 2012 

 

Themadag: 
arbeidsvoorwaarden
beleid, ontslagrecht 

en Geldmuseum. 

Leden Landelijk Groepsbestuur (LGB) 
De leden van het Landelijk Groeps Bestuur van de CNV Publieke Zaak bij de SVB 
zijn: 

Kantoor Naam Telefoon 

Breda Bert Timan (afgevaardigde AV,lid communicatiegroep) 
010-
4174517 

Deventer Han Visscher (lid communicatiegroep) 
0570-
506510 

  Gerard Schwering  0570-
506733 

FVP Hans van den Berg (secretaris) 
020-
6565174 

Groningen Klaas Tempel  
050-
3169883 

  Peter van der Ploeg 050-
3169872 

Hoofdkantoor Hans van den Berg (secretaris) 
020-
6565174 

Leiden Bert Timan (afgevaardigde AV,lid communicatiegroep, 
consulent) 

010-
4174517 

  Ab van der Wel (plv voorzitter,afgevaardigde AV,lid 
communicatiegroep,penningmeester) 

010-
4174752 

Nijmegen Geert Verbeet (consulent) 
024-
3431342 

  Marco van Tuyl 024-
3431731  

Roermond Marloes Bakker (consulent) 
0475-
368836 

Rotterdam Bert Timan (afgevaardigde AV,lid communicatiegroep) 010-
4174517 

  Ab van der Wel (plv voorzitter,afgevaardigde AV,lid 
communicatiegroep,penningmeester) 

010-
4174752 

SSP Eddy van Ommeren (voorzitter, lid communicatiegroep) 030-
2649152 

Utrecht Eddy van Ommeren (voorzitter, lid communicatiegroep) 030-
2649152 

 Johan van Muyden (consulent, geen lid van LGB) 
030-
2649243 


