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Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief december 2016 

 

De Sectorgroep Senioren van uw vakbond CNV Connectief brengt maandelijks een 

nieuwsbrief uit om u op de hoogte te brengen van actuele thema’s die voor onze leden 

van belang zijn. De nieuwsbrief wordt digitaal uitgebracht en is ook te vinden op de web-

site Mijnvakbond.nl onder de button senioren: www.mijnvakbond.nl/senioren. 

 

Zeer geslaagd seniorencongres 

Het bestuur van de sectorgroep Senioren kijkt met voldoening terug op een zeer ge-

slaagd seniorencongres dat op woensdag 7 december heeft plaatsgevonden. Het was 

verheugend om te zien dat het onderwerp “U en de Zorg in Nederland” veel leden aan-

sprak en meer dan 140 deelnemers zich voor het congres hadden ingeschreven. 

Naast een tweetal sprekers, Mona Keijzer en Machteld Huber, waren er een tweetal pre-

sentaties en twee workshops waaraan men kon deelnemen. Daarnaast was er ook een 

mogelijkheid om individueel te praten met CNV deskundigen rond de dienstverlening hulp 

bij keukentafelgesprekken en met de voorzitter van de Commissie Collectieve Belangen-

behartiging. 

 

Mona Keijzer heeft in haar presentatie duidelijk gemaakt dat de zorg in Nederland niet 

goed georganiseerd is en dat ouderen steeds vaker goede en noodzakelijke hulp ontbe-

ren. Naar haar mening moet een volgend Kabinet meer aandacht besteden aan het an-

ders en beter organiseren van de zorg in Nederland. De rol en positie van zorgverzeke-

raars is te dominant geworden en het belang van de patiënt wordt ondergeschikt ge-

maakt aan strenge financiële regels. 

    

    
 

Mona Keijzer    Machteld Huber 

 

 

Ook Machteld Huber kwam tot vergelijkbare conclusies. Haar presentatie is vooral gericht 

op het weer centraal stellen van het belang van de patiënt. Zij heeft een methode ont-

wikkeld waarmee de patiënt zelf kan vaststellen wat voor hem of haar essentieel is om te 

komen tot een goede en positieve gezondheid. Voor deze methodiek is grote belang-

stelling bij onder andere zorgverzekeraars, medisch specialisten, verpleegkundigen, huis-

artsen en allerlei organisaties die met gezondheid te maken hebben. 

Greet Kappers van Spirit heeft in haar workshop vooral het zelf regisseren van je eigen 

zorg centraal gesteld en de deelnemers getraind in het aanpakken van de eigen verant-

woordelijkheid rond het verkrijgen van zorg. 

Notaris Marjolein Elings van Van Rhijn Notarissen had een boeiende presentatie over het 

besparen van zorgkosten wanneer men gebruik moet maken van de AWBZ. Daarnaast 

heeft zij een uitleg gegeven over de mogelijkheden om zaken per testament te regelen 

en ook aandacht besteed aan het levenstestament. 

Michiel van de Berg van KLUP heeft de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de mo-

gelijkheid om met andere senioren contact te leggen via een daarvoor ontwikkelde app. 

Met als doel om samen dingen te gaan doen en zo bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrij-

den. Deze app is voor het CNV interessant omdat het wellicht de mogelijkheid biedt om 

goede ondersteunende contacten te kunnen organiseren tussen de leden en de kaderle-

den. Om daarmee een betere hulp te bieden aan de leden die daar behoefte aan hebben. 

http://www.mijnvakbond.nl/senioren
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Guido Verbaal van PGGM&CO heeft uitleg gegeven over een andere methode om tot be-

tere lokale contacten te komen tussen leden en kaderleden. PGGM&CO werkt met com-

munities en ondersteunt de leden bij het opzetten en in stand houden van dergelijke 

platforms. Is dit een mogelijkheid die wij eventueel willen inzetten om daarmee het ka-

der te helpen bij het verbeteren van de dienstverlening aan de leden? 

 

   
 

 

Zowel van de sprekers als van degenen die de workshops en presentaties organiseerden 

kwamen positieve reacties. Er werden veel vragen gesteld, zaken uitgeprobeerd, discus-

sies gevoerd en nieuwe ideeën gelanceerd. Ook de deelnemers reageerden positief en 

gaven te kennen dat zij een goede en uiterst nuttige dag hebben gehad. 

Suzanne Kruizinga, voorzitter van de sector Zorg en Welzijn en mede organisator van dit 

congres, kon dan ook na afloop vaststellen dat het bestuur van de sectorgroep senioren 

nadrukkelijk de leden betrekt bij wat voor hen interessant en nuttig is. Een dergelijk con-

gres verdient dan ook navolging en zij suggereert om in 2017 dit te gaan organiseren 

voor alle senioren/gepensioneerden binnen CNV Connectief. 

Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, sloot het congres af. Hij benadrukte dat senio-

ren een wezenlijk onderdeel zijn van een goed functionerende vakbond en dat het CNV 

zich bewust is dat de belangen van senioren goed behartigd dienen te worden. 

 

Succesvolle gezamenlijke bijeenkomst Regionale Groep Overijssel 

Bijdrage van Herman Rotgers, lid van het Regionaal Bestuur Overijssel 

Op dinsdag 29 november 2016 heeft een eerste succesvolle samenwerking tussen de se-

nioren van CNV Connectief, CNV Onderwijs en CNV Vakmensen plaatsgevonden. Door de 

betrokken besturen is een themabijeenkomst georganiseerd waar ruim 125 leden van 

CNV Connectief, CNV Onderwijs en CNV Vakmensen aan hebben deelgenomen. Met als 

thema “Besparing zorgkosten en Erfbelasting”.  

Een notaris uit Wierden wist op uiterst boeiende en levendige wijze dit onderwerp helder 

en duidelijk uit te leggen. De notaris deed zijn verhaal aan de hand van een power point 

presentatie waarbij hij duidelijk maakte wat de voor en nadelen bij vermogensbeheer zijn 

en waar men vooral op moet letten. Tijdens zijn betoog ontstond er een veelheid aan 

vragen deze werden vakkundig beantwoord, zelfs tijdens de pauze werd de notaris be-

stormd met persoonlijke vragen. 

Aan het eind werd er een brochure uitgereikt met als titel: “ Wie geef ik het vertrouwen? 

En Hoe regel ik mijn nalatenschap?” Een ieder ging met een voldaan gevoel naar huis. 

Niet alleen kijken de betrokken besturen terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Het 

leert ons ook dat wanneer de lokale en regionale besturen van de verschillende vakbon-

den elkaar positief benaderen goede en instructieve bijeenkomsten kunnen worden opge-

zet waar veel leden op af komen. Een goed initiatief dat navolging verdient. 

 

Pensioenfondsen: snel plan voor nieuw pensioenstelsel 

Bijdrage van André Bloemendaal, werkgroep Pensioenen CCBB 

De Pensioenfederatie heeft vandaag een aantal onderzoeksrapporten gepresenteerd en 

aangeboden aan de SER. Het betreft een praktijktoets van twee typen pensioencontrac-

ten die de SER heeft ontwikkeld, namelijk persoonlijk pensioenvermogen met collectieve 

risicodeling en de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling. 
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De Pensioenfederatie heeft deze typen pensioencontracten nader onderzocht op financi-

ele, juridische, communicatieve en uitvoeringsaspecten. Beide contractvormen blijken in 

de praktijk uitvoerbaar. Voor beide geldt ook dat verdere uitwerking qua vormgeving mo-

gelijk is.  

De Pensioenfederatie denkt dat er in het vroege voorjaar van 2017 een plan kan liggen 

voor de hervorming van het pensioenstelsel. Hoewel de twee varianten die nu op tafel 

liggen nog voor verbetering vatbaar zijn, zijn ze allebei in ieder geval werkbaar. 

De koepel van pensioenfondsen concludeert na onderzoek waarvan de resultaten woens-

dag zijn aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad (SER). ,,De uitkomsten van onze 

verkenning stemmen hoopvol''. Zij benadrukt dat het hoog tijd is om knopen door te 

hakken, gezien de aanhoudende onzekerheid rond de pensioenen en het gebrek aan ver-

trouwen in het huidige stelsel. 

De uiteindelijke afronding van de pensioenhervorming laat echter nog wel even op zich 

wachten. Als het lukt om rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer een doorontwik-

keld plan te presenteren, kost het nog zeker drie jaar om de benodigde wetgeving inge-

voerd te krijgen. ,,En dat is het meest optimistische scenario'', aldus directeur Gerard 

Riemen. 

Het kabinet gaf eerder dit jaar aan dat van alle mogelijke pensioencontracten die de SER 

had bedacht, er twee de moeite waard waren om nader te onderzoeken. De ene variant 

gaat net zoals het huidige stelsel uit van een collectieve pensioenpot, maar zonder de ge-

garandeerde pensioenuitkering waar nu nog sprake van is. In de tweede variant spaart 

iedereen voor zijn eigen pensioenpot, maar worden bepaalde risico's nog wel gedeeld. 

Van beide varianten is bekeken of ze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn en 

of er voldoende draagvlak voor valt te vinden. Dat blijkt zo te zijn, al valt aan beide mo-

dellen nog het nodige te sleutelen. Een persoonlijke pensioenpot zal naar verwachting op 

het meeste draagvlak kunnen rekenen. Die variant kan bijvoorbeeld het misverstand 

wegnemen dat jongeren betalen voor het pensioen van ouderen, aldus de federatie 

De sociale partners zijn nu aan zet! 

Zie ook: http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Pensioenvarian-

ten_doorstaan_praktijktoets_1285.aspx 

 

Een gewaarschuwd man (m/v) telt nog steeds voor twee 

Bijdrage van Wim Stoop, redacteur nieuwsbrief gepensioneerden sector onderwijs    

Het komt de laatste tijd soms voor dat ouderen compleet kaalgeplukt worden door 

“slimme” lieden. Soms via datingsites, soms via hun vrijwilligerswerk waar ze in contact 

komen met zielige verhalen van mensen die klagen dat ze geld nodig hebben voor de be-

grafenis van moeder of kind. De bittere ervaring is vaak dat er niets wordt terugbetaald.  

Wordt er via een  datingsite geld gevraagd? Vaak klopt er dan iets niet! Ook komt het 

voor dat een vriend, vriendin of familielid boodschappen voor iemand doet en dan de 

bankpas met pincode meevraagt. Pas ook dan op. Open een afzonderlijke rekening met 

een klein bedrag om boodschappen te doen of zorg er voor dat uw betaalrekening steeds 

maar een klein saldo heeft en maak de rest regelmatig over op uw spaarrekening. Dat 

geeft nog wat rente ook. Geef geen machtiging aan anderen tenzij een arts adviseert om 

dat te doen omdat u het zelf niet meer kunt. Blokkeer pinpassen die bij anderen in bezit 

zijn. Overigens, voorzichtigheid is iets anders dan angstig om u heen kijken maar een 

gewaarschuwd man (m/v) telt wel nog steeds voor twee.  

 
Seniorenkatern 

Ook dit jaar verschijnt er in december een specifiek eigen seniorenkatern. Dit katern 

maakt onderdeel uit van het blad “Mijn Vakbond” dat u per post toegezonden krijgt. Dit 

jaar is de redactie van Mijn Vakbond verantwoordelijk voor de inhoud van het senioren-

katern. Het is de werkgroep Communicatie van de sectorgroep Senioren dit jaar niet ge-

lukt om op tijd te starten met het leveren van kopij voor dit seniorenkatern. We zijn de 

redactie dan ook dank verschuldigd dat zij het mogelijk hebben gemaakt om uw eigen 

seniorenkatern weer te laten verschijnen. En natuurlijk gaan wij er voor zorgen dat in 

2017 de werkgroep weer het schrijven van een seniorenkatern op tijd ter hand neemt. 

 

http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Pensioenvarianten_doorstaan_praktijktoets_1285.aspx
http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Pensioenvarianten_doorstaan_praktijktoets_1285.aspx
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Secretariaat Sectorgroep Senioren 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwsbrief of u wilt andere zaken onder de 

aandacht brengen van de Sectorgroep Senioren, dan kunt u daarvoor contact opnemen 

met het secretariaat 030-7511182 (Natasja van den Berg) of 030-7511184 (Linda War-

naar) of per mail: senioren-cnv-connectief@cnv.nl. Ook kunt u contact opnemen met de 

secretaris Alfred Lohman. Hij is bereikbaar per mail: a.lohman@cnv.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Senioren CNV Connectief 
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