
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief februari 2017 
 
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 website Mijnvakbond.nl onder de button 
senioren: www.mijnvakbond.nl/senioren. 
 
Verkiezingen Tweede Kamer 
Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Uiteraard gaat u uw stem 
uitbrengen. Maar weet u al op welke partij u wilt gaan stemmen? De Senioren Advies Raad (SAR) 
heeft het CNV gevraagd om de verschillende verkiezingsprogramma’s door te lichten op hetgeen 
politieke partijen met ons senioren voor hebben. 
 
Samen met collega’s van andere landelijke seniorenbesturen binnen de Vakcentrale CNV  heeft de 
Commissie Collectieve Belangenbehartiging een vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s 
van de grote politieke partijen. Die vergelijking is gemaakt op de voor senioren belangrijke punten. 
Het betreft AOW, inkomen, WMO, wonen, zorg en vereenvoudiging van regelgeving. Deze 
vergelijking is via de SAR aangeboden aan de beleidsmakers van de Vakcentrale CNV. Met als doel zo 
snel mogelijk deze vergelijking op de website CNV Senioren te plaatsen. 
 
Wij willen u hiermee geenszins een stemadvies geven. Bij verkiezingen gaat het immers niet alleen 
om het eigen belang maar om het belang van de samenleving en de visie die elk mens daarop heeft. 
Daarnaast speelt bij het uitbrengen van uw stem vanzelfsprekend ook uw vertrouwen in het 
(financieel) kunnen realiseren van de in de verkiezingsprogramma’s opgeschreven voornemens. Ziet 
u dit dus als een hulpmiddel bij het bepalen van uw stem op 15 maart. De samenstellers van deze 
vergelijking stellen wel vast dat door het beleid van het PvdA/VVD-kabinet in de afgelopen jaren de 
positie van senioren vooral materieel is verslechterd.  
 
De vergelijking die wij in een matrix hebben gezet kunt u vinden door de volgende link te gebruiken: 
https://cnvsenioren.nl/keuze-nog-niet-bepaald-cnv-senioren-maakt-kiezen-eenvoudiger/ 
 
Waardig ouder worden 
In de afgelopen tijd is er veel te doen geweest over hulp en ondersteuning die ouderen tegenwoordig 
krijgen. En over de soms schrijnende misstanden die in verpleeg- en verzorgingshuizen bestaan. 
Regelmatig lezen we in kranten en zien we op de televisie wat het beleid voor consequenties heeft 
voor ouderen. Je vraagt je soms af of wij ouderen nog waardig ouder mogen worden! 
 
Vanuit verschillende organisaties is nu een initiatief “Waardig ouder worden” ontstaan. In een 
manifest is een negental uitgangspunten vastgelegd waarover op 21 februari 2017 een 
maatschappelijk en politiek Zilveren Pact wordt gesloten met alle deelnemende partners en 
ondersteuners. Met als doel dat een volgend kabinet zich serieus gaat inzetten voor een samenleving 
waarin ook ouderen een volwaardige plaats hebben. 
 
U kunt dit ondersteunen door uw handtekening onder het manifest te zetten. Gebruik daarvoor de 
volgende link: https://waardigouderworden.christenunie.nl/manifest. 
 
De Sectorgroep Senioren heeft het CNV gevraagd als ondersteuner van het manifest mee te doen. Op 
dit moment weten we nog niet wat het CNV ter zake heeft besloten. 
 
Themabijeenkomst CNV 
Jaarlijks organiseert de Senioren Advies Raad, samen met de Vakcentrale CNV, een 
themabijeenkomst voor alle kaderleden van alle seniorengroepen die binnen de Vakcentrale CNV 
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actief zijn. De themabijeenkomst vindt dit jaar plaats op woensdag 29 maart vanaf 13.30 uur in De 
Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk. Op dit moment is nog niet het thema van deze bijeenkomst 
bekend. Informatie daarover vindt u op de website: https://cnvsenioren.nl/landelijke-themamiddag-
cnv-senioren. Later volgt ook berichtgeving hoe u zich, als kaderlid, hiervoor kunt aanmelden bij de 
Vakcentrale CNV. 
 
Algemene Vergadering Sectorgroep Senioren CNV Connectief 
Op woensdag 29 maart 2017 vindt ook de Algemene Vergadering plaats van de sectorgroep senioren 
van CNV Connectief. Deze vindt eveneens in De Schakel te Nijkerk plaats doch in de ochtend (van 
10.00 tot 12.30 uur). 
In deze vergadering legt het sectorgroepsbestuur verantwoording af voor het beleid dat zij in 2016 
heeft gevoerd, wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd en wordt uitleg gegeven over het 
beleid dat men de komende jaren wil voeren. 
Voor deze Algemene Vergadering worden de vertegenwoordigers van de regionale en plaatselijke 
groepen uitgenodigd. Maar ook leden zijn als toehoorder welkom. 
U moet dan een mail sturen aan het secretariaat van de sectorgroep senioren: senioren-cnv-
connectief@cnv.nl. Op grond van de vanaf per 1 januari 2017 geldende declaratieregeling reiskosten 
worden uw reiskosten echter niet vergoed. 
 
Pilot KLUP 
Op het seniorencongres van de sectorgroep senioren hebben leden kennis kunnen maken met KLUP. 
KLUP is een app waarmee u contact kunt leggen met andere kluppers om samen dingen te gaan 
ondernemen. KLUP is vooral opgericht om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. U maakt 
een profiel aan, geeft in uw profiel aan welke interesses u heeft of waar uw belangstelling naar uit 
gaat. Via de app kunt u dan met anderen in contact komen die uw interesses of belangstelling delen 
en waarmee u dus een afspraak kunt maken om samen iets te gaan ondernemen. 
De sectorgroep senioren staat positief tegenover dit initiatief van Michiel van den Berg en Michelle 
Wolters. Besloten is dan ook om een pilot te starten om te onderzoeken hoe de app ingezet zou 
kunnen worden om de dienstverlening van het CNV dichter bij de leden te brengen en vooral lokaal 
aan onze leden ondersteuning te bieden bij zaken en problemen die zich voordoen. De pilot vindt 
plaats in het gebied waar de plaatselijke groep Oosterhout-Dongemond actief is. Trekker van deze 
pilot is Bert Schuur.  
Via de app store (Apple) of via google play (Android) kunt u de app downloaden op uw mobiele 
telefoon of tablet. Ook kunt u informatie vinden op: www.kluppen.nl. 
 
Scholing 
Er is nog geen overeenstemming bereikt over een scholingsaanbod aan senioren. Eerder is vanuit de 
plaatselijke groep Apeldoorn voorgesteld om ook trainingen en scholing aan senioren aan te bieden. 
Met als doel hun kwaliteiten en expertise binnen de sectorgroep en binnen CNV Connectief in te 
zetten. Maar ook om de senioren beter te equiperen voor situaties waar zij dagelijks mee te maken. 
Bijvoorbeeld om zich weerbaar op te stellen als zij met hun gemeente in gesprek moeten gaan om 
bepaalde ondersteuning of voorzieningen te krijgen. 
Het voorstel dat in de vergadering van het sectorgroepsbestuur is besproken, gaat uit van een 
éénmalig aanbod te financieren door de sectorgroep zelf. Het sectorgroepsbestuur denkt aan een 
structureel aanbod waarbij ook verder overleg over de financiering noodzakelijk is. Afgesproken is 
dat in klein verband over het aanbod verder gesproken gaat worden. 
 
Samenwerking met sectorgroep gepensioneerden 
Begin januari 2017 heeft er opnieuw een constructief gesprek plaatsgevonden met onze bestuurlijke 
collega’s van de groep gepensioneerden. Steeds meer en steeds vaker zijn er contacten tussen 
bestuursleden van de rayons van de sectorgroep gepensioneerden met bestuursleden van onze 
regionale en plaatselijke groepen. Er worden in 2017 meer gezamenlijke bijeenkomsten 
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georganiseerd waar de leden van beide groepen voor uitgenodigd worden. Ook zijn er contacten met 
de senioren van de vakbond CNV Vakmensen en zij gaan samen met ons ook gezamenlijke 
bijeenkomsten organiseren. 
Er is al voorzichtig gesuggereerd om in 2018 op dezelfde dag de sectorgroep senioren en de 
sectorgroep gepensioneerden hun algemene vergadering te laten plaatsvinden. Uiteraard ieder 
apart. Aansluitend kan dan een gezamenlijke themabijeenkomst voor beide groepen worden 
georganiseerd opdat we elkaar nog beter gaan leren kennen. 
 
Waarover spraken zij… 
(Bijdrage van Wim Stoop, redacteur van de nieuwsbrief van de sectorgroep gepensioneerden. Wim is 
in december 2016 overleden). 
In de Sociaal Economische Raad (SER) praat onze vakcentrale CNV mee over een geheel nieuw 
pensioenstelsel. Dat is nodig omdat: 

 Mensen niet meer als vroeger nagenoeg altijd bij dezelfde baas werken of onder 

verschillende pensioenfondsen vallen, (tijdelijk) helemaal geen cao hebben (zzp-ers) en dan 

geen pensioen opbouwen. Kortom een zeer gevarieerd arbeidsleven kennen 

(arbeidsmobiliteit);  

 Mensen veel meer dan vroeger daardoor behoefte hebben om privé pensioenzekerheid op 

te bouwen, zodat ze eventueel zelf privé ook extra kunnen sparen (keuzevrijheid en 

transparantie);  

 Slechte ervaringen in Amerika ons leren dat solidariteit geboden blijft en alleen collectieve 

wereldwijde beleggingen profijtelijk zijn. De oplossing gaat, maar wel aarzelend en 

behoedzaam, die richting uit;  

 Dat er gestreefd wordt naar privé herkenbaar gespaard vermogen; 

 Dat gewerkt wordt met jaarlijkse pensioen-overeenkomsten; 

 Dat beleggingen collectief blijven (de vraag of je dan de premie van jongeren wat riskanter 

kunt beleggen en premie van ouderen wat behoedzamer is nog lang niet beantwoord); 

 Dat het pensioen ook een component moeten blijven houden met een buffer voor collectief 

gedeelde risico’s: van eerder overlijden dan de sterftetabellen aangeven, van langer leven 

dan de sterftetabellen aangeven, van blijvende invaliditeit en van de toevallige situatie op de 

financiële markten op het moment van pensionering; 

 Dat er dan sprake is van jaarlijkse pensioenvermogens-overeenkomsten met ieder die 

pensioen opbouwt (of al heeft).  

 
Of en hoe die nieuwe regels ook toepasbaar zijn of worden op de reeds gepensioneerden (en op de 
reeds opgebouwde rechten van de nog niet gepensioneerden) is nog volstrekt onduidelijk. Het 
voordeel van de nieuwe gedachten is dat we af zijn van het gedoe met de eenzijdige hantering van 
de risicovrije rekenrente waar onze huidige pensioenen zo van te lijden hadden en hebben. Het is 
zelfs ook nog niet duidelijk of de Europese Eigendomsrechten het überhaupt mogelijk maken om de 
oude rechten tegen iemands zin in te varen in het nieuwe systeem. Die vraag zal, ook voor de 
individuele hulpverlening van de bond, des te knellender worden als “nieuw” in concrete gevallen 
slechte resultaten oplevert in vergelijking met “oud” terwijl de bond met het verplicht collectief 
invaren wel akkoord zou zijn gegaan. 
   
Kortom: er is in pensioenland veel te doen. Wellicht komen we niet veel verder dan een ander 
premiesysteem (geen doorsneepremie meer) plus een wat realistischer manier van omgaan met de 
dekking van toekomstige onzekerheden over de hoogte van de verplichtingen van het ABP. Want dat 
de huidige wettelijke dwang (om uitsluitend uit te gaan van de totale risicoloze rente in plaats van 



een betere en meer realistisch mix van rente en andere beleggingsresultaten) te veel van het 
voorzichtige is, is volgens onze vakbond volstrekt duidelijk. Maar we moeten in deze discussie wel 
ook nog halsstarrige Kamerleden van een en ander overtuigen en dat die met name ouderen niet 
welgevallig zijn, is even duidelijk als de ontoereikendheid van ons huidige systeem. 
 
Klankbordgroepen 
De Commissie Collectieve Belangenbehartiging heeft destijds klankbordgroepen ingesteld om de 
Commissie van advies te dienen bij het ontwikkelen van beleid rond inkomen, pensioen, zorg, welzijn 
en leefomgeving. Een aantal malen is daarvan gebruikt gemaakt maar de Commissie heeft 
geconstateerd dat er beperkt gereageerd wordt op een verzoek om advies. De Commissie heeft dan 
ook besloten geen gebruik meer te maken van deze klankbordgroepen. Mocht u lid zijn of zijn 
geweest van deze klankbordgroepen dan wordt u hartelijk bedankt voor uw medewerking in de 
afgelopen jaren. 
 
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 Warnaar) 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. 
 
Alfred Lohman 
Senioren CNV Connectief 
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