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‘Homo of niet, kan me geen flikker schelen’
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NET LID

‘IK WIL MENSEN LATEN WETEN
HOE GOED DE BOND IS’
LINDSAY SOOIJS (21) hoorde haar moeder wel eens over de
bond praten. Eerst zei haar dat weinig, maar nu is ze lid. Sinds
november vorig jaar.
TEKST PETER BEEKMAN BEELD MARK HORN
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WAT VOOR WERK DOE JE?

‘Ik ben allroundmedewerker bij de Kwantum. Dat bevalt me
prima. Zij zijn ook blij met mij.’
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WAAROM BEN JE LID GEWORDEN?

‘Ik wil het verschil maken. Als ik het niet doe, wie dan wel? En
ik hoop ook dat meer mensen mijn voorbeeld zullen volgen
en zich ook bij de FNV aansluiten.’
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WAT WIST JE VAN DE FNV?

‘Vrij weinig eigenlijk. Mijn moeder vertelde er wel
over, maar dat begreep ik toen nog niet. Maar
hoe ouder ik werd, hoe meer ik het begreep.
Zo’n staking in de metaal is gaaf. Dat mensen
opkomen voor meer loon en beter werk. Bij
zo’n bond wil ik horen.’
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HOE BEVALT JE LIDMAATSCHAP?

‘Hartstikke goed! Eerst was ik gewoon lid,
toen werd ik benaderd om bij Young &
United te komen. Zij strijden voor zekere
contracten, meer respect en afschaffing
van het minimumjeugdloon. Bij
Kwantum betalen ze trouwens meer
dan dat. Dat is heel fijn.’
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WIL JE NOG MEER GAAN
DOEN VOOR DE BOND?
‘Zo veel mogelijk mensen
aansporen lid te worden van
de bond! Hoe groter het aantal
leden, hoe meer je kunt
bereiken. In je eentje kun je
niks. Ik wil mensen laten
weten hoe goed de bond
eigenlijk is.’
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LEES MEER over wat Young & United
is en waarom de FNV deze beweging
ondersteunt: youngandunited.nl.
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OPSTAAN VOOR
KOOPKRACHT
De inkomens van senioren gaan al jaren achteruit. En als we niet ingrijpen, dan wordt het
de komende jaren niet beter, eerder slechter.
Vreemd eigenlijk, want Nederland heeft een
van de grootste pensioenpotten van de wereld.
Dan mag je als gepensioneerde toch minstens
verwachten dat je loon wordt aangepast aan de
loonstijgingen? Niet dus.
Het Nederlandse pensioenstelsel is de laatste
jaren flink veranderd. De AOW-leeftijd is
verhoogd en de maximale opbouw is verlaagd.
Door nieuwe, strenge toetsingsregels moeten
pensioenfondsen grotere financiële reserves
aanhouden. De regels voor indexering zijn nu
zo scherp, dat bijna alle pensioenfondsen de
komende tien jaar niet kunnen indexeren. Dit
gaat uiteraard ten koste van de koopkracht
van senioren. En er komen mogelijk nog meer
veranderingen aan die de solidariteit in het
stelsel bedreigen.
Aan de koopkrachtdaling van ouderen moet
een eind komen. Drie miljoen gepensioneerden telt Nederland en als we gezamenlijk optrekken tegen de veranderingen, dan moet de
politiek naar ons luisteren. Je kunt meewerken
aan het verzet en aansluiten bij het netwerk
contactpersonen van ons actiecomité Red
Koopkracht Pensioenen (lees daar meer over
op pagina 42). Doe mee en sta samen met ons
op voor onze koopkracht!

MARTIN SPANJERS,
VOORZITTER FNV SENIOREN

PAG 42
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BEDRIJFSWINSTEN

‘VERHOOG
DE LONEN!’
Bedrijven worden steeds rijker, terwijl de lonen nauwelijks
stijgen. Dat is schadelijk voor de economie, die gebaat is bij
huishoudens die meer kunnen uitgeven. ‘We moeten niet zo
bang zijn voor forse looneisen.’
TEKST ANDRÉ DE VOS BEELD JOEP BERTRAMS

Al een paar jaar lang klinkt in Nederland de
roep om hogere lonen. Niet alleen bij de FNV.
Ook vooraanstaande economen, de Europese
Commissie, het IMF, zelfs DNB-president Klaas
Knot: ze vinden allemaal dat loonmatiging
de economie meer kwaad doet dan goed. Er is
behoefte aan werknemers met koopkracht in
plaats van bedrijven die hun geld oppotten.
‘We moeten de winsten van exporterende
bedrijven afromen en uitbetalen aan de
werknemers’, zegt FNV-econoom Aldert
Boonen. ‘Als die dat dan weer uitgeven, gaan
ook de Nederlandse bedrijven die het alleen
van de binnenlandse vraag moeten hebben,
beter draaien. En die kunnen dan óók meer
betalen.’ Boonen heeft de indruk dat veel
vakbondsbestuurders en -leden bang zijn voor
forse looneisen, omdat ze een te pessimistisch
beeld hebben van hoe bedrijven ervoor staan.
‘Natuurlijk zeggen bedrijven dat er geen geld
is voor hogere salarissen, maar dat is gewoon
niet waar. De bedrijfswinsten stijgen al twee
decennia. De lonen blijven daar ruim bij
achter. Niet in elke sector gaat het even goed,
maar met name in de exporterende sectoren
wordt veel geld verdiend. Daar kunnen de
lonen omhoog zonder dat dat ten koste gaat
van onze exportpositie en zonder dat de
werkloosheid gaat stijgen.’

61% van wat er in
industriële bedrijven
wordt verdiend gaat
naar de werknemers,
minder dan in andere
westerse landen.
De vennootschapsbelasting voor
bedrijven is gedaald
van 35% naar 25%.

BEDRIJVEN INVESTEREN NIET
Ook in de minder sterke sectoren is vaak meer
ruimte voor loonsverhoging dan bestuurders en
werknemers denken. ‘Sectoren zoals de bouw
hebben het echt moeilijk, maar je ziet ook
allerlei constructies om de winst kunstmatig
laag te houden. Dan wordt bijvoorbeeld het
vastgoed van een onderneming in een andere bv
ondergebracht en teruggehuurd. Dan daalt op
papier de winst van het bedrijf omdat het geld in
de vastgoed-bv terechtkomt.’
Boonen is de afgelopen maanden in de nationale
en internationale statistieken gedoken om
munitie te vergaren voor hogere looneisen. De
verdeling van het bruto binnenlands product is
de laatste twintig jaar behoorlijk veranderd. Er
gaat wat meer geld naar de overheid en meer
naar pensioenen, maar vooral de bedrijven eisen
een steeds groter deel van de koek op. Debrutowinsten zijn sinds 2000 met bijna driekwart
gestegen, de nettowinsten meer dan verdubbeld.
Ondernemingen profiteren van de extreem lage
rente en van de fors gedaalde vennootschapsbelasting. Bedrijven kunnen steeds meer sparen of
uitkeren aan hun aandeelhouders. De investeringen blijven achter. Boonen: ‘Bedrijven investeren
als de lonen stijgen en de productiviteit per
werknemer omhoog moet, of omdat ze verdere
groei verwachten. Maar als de binnenlandse >
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De bedrijfsinvesteringen zijn gedaald
van 23% van het
Nationaal Product
in 1970 naar 13%
vorig jaar.
Van iedere verdiende
euro ging in 1990
20 cent naar het
bedrijfsleven,
nu 27 cent.
Het beschikbaar
inkomen voor
huishoudens is
gedaald van 54%
van het Nationaal
Product in 1992
naar 45%.
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vraag niet aantrekt, zien veel bedrijven geen
noodzaak om te investeren.’
De hogere bedrijfswinsten gaan ten koste van de
werknemer. De cao-lonen zijn, gecorrigeerd voor
inflatie, de afgelopen twintig jaar niet gestegen.
Het besteedbaar inkomen van huishoudens blijft
al twintig jaar achter bij de economische groei.
Begin jaren negentig waren huishoudens goed
voor ruim de helft (54%) van het in Nederland
verdiende inkomen. Dat is inmiddels nog maar
45 procent. Er is sprake van een negatieve spiraal
waarbij de binnenlandse bestedingen niet
groeien, waardoor bedrijven niet investeren en
groei uitblijft.

HOGE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
De oplossing: hogere lonen. Dan trekt de vraag
aan en wordt investeren weer aantrekkelijk.
Dat gaat volgens Boonen niet ten koste van de
Nederlandse concurrentiepositie. Weliswaar
zijn de loonkosten in Nederland vrij hoog,
maar dat geldt ook voor de productiviteit van
de Nederlandse werknemer. ‘Nederland scoort
internationaal erg hoog op arbeidsproductiviteit
in sectoren als transport en industrie. Maar in
Nederland gaat een relatief groot deel van die
verdiensten naar het bedrijf zelf. In vrijwel alle
andere EU-landen krijgen werknemers een groter
deel van de winst. Daarom doet onze export het
zo goed. Als het salaris omhoog gaat, stort die
export echt niet gelijk in.’
Ook de werkloosheid zal volgens Boonen niet

stijgen. De exporterende bedrijven kunnen de
loonstijging makkelijk betalen, terwijl andere
bedrijven profiteren van meer omzet als de
binnenlandse vraag aantrekt.

LAGERE BELASTINGEN
Hogere lonen zijn mede oorzaak van de scheve
verhoudingen in de Europese Unie, waar zuidelijke landen nu amper concurreren met landen
in het noordwesten, omdat daar de salarissen
te laag zijn. Geen wonder dus dat de Europese
Commissie al langer aandringt op hogere lonen.
Duitsland doet dat al, Nederland nog amper.
Niet iedereen is voorstander van hogere lonen.
Sommige economen betwijfelen of de hogere
lonen ook worden gebruikt voor meer consumptie. Maar zelfs VNO-NCW lijkt niet meer zo
luidruchtig tegenstander van loonsverhoging. De
werkgeversvereniging wil echter dat de nettoinkomens stijgen door lagere belastingen. ‘Als
je de lonen verhoogt zonder dat de belastingen
omlaag gaan, schiet je weinig op’, zegt directeur
communicatie Sigrid Verweij. ‘En een algemene
loonsverhoging doet geen recht aan de grote
verschillen tussen de verschillende sectoren.’
Verweij vindt het met de (fiscale) bevoordeling
van bedrijven wel meevallen. ‘Het belastingtarief
van de vennootschapsbelasting is weliswaar
lager, maar het totaalbedrag aan vennootschapsbelasting is niet veel gedaald. Het probleem
is vooral dat de belastingen op arbeid zo zijn
gestegen.’

BEDRIJFSWINSTEN

In twintig jaar tijd zijn
de cao-lonen slechts
met 1,5% gestegen,
rekening houdend
met inflatie.
De 10% hoogste
inkomens zijn er sinds
2000 het meest in
koopkracht op vooruitgegaan: ruim 20%.

BEDRIJVEN BETALEN
MINDER BELASTING,
WERKNEMERS MEER
De vennootschapsbelasting is begin deze eeuw
verlaagd van 35 naar 25 procent. De belastingdruk
voor werknemers is alleen maar toegenomen. De
opbrengsten voor het Rijk uit de vennootschapsbelasting daalden sinds 2000 van 16,7 miljard naar
14,5 miljard, terwijl de bedrijfswinsten verdubbelden. In dezelfde periode verdubbelden de inkomsten uit de loon- en inkomstenbelasting van 23
naar 45 miljard.

ARBEIDSINKOMENSQUOTE
Toch lijkt er brede steun voor loonsverhoging.
Zelfs deskundigen die niet van linkse sympathieën kunnen worden beticht, roepen
vakbonden op om harder in te zetten op loonsverhoging. De vakbeweging wordt ‘te timide’
gedrag verweten. Hoogleraar economie en
oud-directeur van De Nederlandsche Bank Lex
Hoogduin constateert dat de lonen in Nederland
achterblijven bij de productiviteitsontwikkeling.
Hij stelt dat de lonen in Nederland minimaal
met zo’n 2 procent omhoog moeten, meer
in goed presterende sectoren. ‘Door de lange
periode van loonmatiging is de prijsstabiliteit
in gevaar. Dat kun je doorbreken door de lonen
te laten stijgen met de gewenste inflatie en niet
met de huidige lage inflatie.’

Volgens het Centraal Planbureau schommelt de
arbeidsinkomensquote al jaren rond de 80 procent.
Die quote geeft aan welk percentage van het in
Nederland verdiende geld naar werkenden gaat.
De constatering van het CPB lijkt haaks te staan
op het groeiende deel dat bedrijven krijgen van
het nationale inkomen. Dat heeft volgens Robin
Fransman te maken met de overschatting van het
inkomen van zelfstandigen. ‘Het CPB behandelt
zelfstandigen hetzelfde als werknemers, maar
de inkomens van zelfstandigen blijven achter. Als
je daarvoor corrigeert, kom je op een veel lagere
arbeidsinkomensquote uit.’

KOOPKRACHTIGE WERKNEMERS
‘Het kapitalisme kan nu alleen worden gered
door de vakbeweging’, zegt VVD’er Robin
Fransman. Columnist Fransman was lange tijd
werkzaam in de bankensector en tot voor kort
directeur van de lobbyclub van de financiële
sector. Geen logische bondgenoot van de vakbeweging. Maar zijn visie, die hij ook naar voren
bracht op een presentatie voor FNV-bestuurders,
moet de bond als muziek in de oren klinken.
Voor een goed draaiende economie heb je sterke
binnenlandse vraag nodig. Dus koopkrachtige
werknemers. ‘Bedrijven willen rijke consumenten en goedkope arbeidskrachten, maar dat kan
natuurlijk niet. De stijging van de bedrijfswin-

sten ten koste van de werknemer is onhoudbaar,
op deze manier houden bedrijven geen klant
meer over.’
€ 40
Fransman vindt dat Nederland te lang is blijven
geloven in loonmatiging. ‘Loonmatiging werkte
goed tot pakweg begin deze eeuw. Maar het
heeft alleen zin bij een zwakke internationale
concurrentiepositie. Er heeft nu een schadelijke
herverdeling plaatsgevonden van de winst van
het binnenlandse bedrijfsleven naar het exporterende bedrijfsleven. Natuurlijk is de export
belangrijk, maar de binnenlandse vraag is veel
belangrijker. Dus daarom: verhoog die lonen!’

WAT VIND JIJ?
GA NAAR FNV.NL/SAMENLEVING

MEER OVER
BEDRIJFSWINSTEN
OP PAGINA 26.

7

FNV MOMENT

Een dag voor de DAF-fabriek dichtging wegens zomervakantie voerden de werknemers nog eens flink actie.
Het was de vierde 24-uursstaking sinds het ultimatum
voor een nieuwe cao in mei verliep. Metaalwerkers — ruim
285.000 vakmensen in de Metaal & Techniek en 140.000
werknemers in de Metalektro — zijn het goed zat. ‘Wij vragen geen gouden bergen’, zei kaderlid Tom Barkmeyer.
‘We willen een fatsoenlijk loon, werkzekerheid en zeggenschap over werktijden. We gaan door, net zo lang totdat
de werkgevers met goede voorstellen komen. Als het
moet breiden we de stakingen in de herfst uit naar 48
uur.’ Groot gejuich van de actievoerders. Die gezellig hun
kinderen hadden meegenomen naar de inschrijving voor
de staking. Jong geleerd is oud gedaan tenslotte.
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TEKST DIMPHY SMEETS BEELD GERLO BEERNINK

STAKING
BIJ DAF!

KIJK VOOR MEER INFO: FNV.NL/METAAL EN HIER FNV.NL/SE

ECTOR-EN-CAO/ALLE-SECTOREN/METAAL/NIEUWS/1094017-VIERDE-STAKING-BIJ-DAF-TRUCKS/
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NIELS SUIJKER

EEN BURGEMEESTER

RIJDT NOOIT
DOOR ROOD
Ben Visser is pas begonnen, Annie
Brouwer heeft het ambt lang geleden
neergelegd. Twee burgemeesters over
de veranderingen in hun vak.
TEKST AD VAN LIEMPT BEELD DINGENA MOL

Laatst moest Nederlands jongste
burgemeester, Ben Visser (33,
Scherpenzeel), op een internationale bijeenkomst het
Nederlandse systeem uitleggen.
‘I am appointed by His Majesty
the King, zei ik, en de monden
vielen open, ze wisten niet wat
ze hoorden.’ Hij kijkt er trots
bij – hij doet zijn werk met hart
en ziel, en hij vindt die positie,
boven de partijen, ideaal. ‘Als
we een gekozen burgemeester
krijgen, prima, dan klim ik op
de zeepkist, ook goed. Maar het
zou wel jammer zijn.’
Annie Brouwer (69), die burgemeester was van Zutphen,
Amersfoort en Utrecht, knikt
instemmend. En bovendien:
‘De burgemeester wordt in feite
al gekozen, door de gemeenteraden. Al in geen jaren is er
afgeweken van de voordracht.
Ik zei in het buitenland altijd:
10 FNV MAGAZINE

not elected, but selected, niet
gekozen, maar uitgekozen.’
Ze praten over het vak van
burgemeester, Brouwer (PvdA)
en Visser (ChristenUnie). Allebei waren ze eerst wethouder.
Brouwer in Nijmegen, Visser in
zijn geboorteplaats Urk. Brouwer had al een tijdje de burgemeester vervangen, ze had
zelfs een zware klus geklaard:
de ontruiming van woningen
ten behoeve van een omstreden
parkeergarage. Het werd chaos
in de stad, radio Rataplan riep
krakers uit alle windrichtingen
op om strijd tegen de politie te
voeren. Na afloop ijverde Brouwer voor de strafrechtelijke vervolging van de leiders van de
lokale opstand. Daarna dacht
ze: burgemeester, interessante
functie, dat kan ik eigenlijk
best. Haar eerste sollicitatie was
raak: Zutphen.

BEN VISSER WAS VAN 2007 TOT 2010 LID VAN DE
GEMEENTERAAD VAN URK. SINDS 26 SEPTEMBER 2013 IS
VISSER BURGEMEESTER VAN SCHERPENZEEL.
HIJ IS NEDERLANDS JONGSTE BURGERVADER.

PIJNLIJKE KLUS
Ook Visser schoot direct in de
roos. Hij was als twintiger al
wethouder in Urk, had ook als
locoburgemeester meegedraaid.
Toen ‘Urk’ vacant kwam werd
hij ervoor gepolst, maar dat
leek hem niet verstandig, meteen burgemeester worden van
je eigen woonplaats. Maar ‘het
zaadje was geplant’ – hij schreef
op de vacature-Scherpenzeel en
werd gekozen, 31 jaar oud toen.
Binnen drie maanden stond
hij al voor een vuurproef. Een
wethouder, met veel aanzien en

‘Ik nam het besluit:
op het gebied van
integriteit geen
compromissen. Dan
sturen ze me maar
weg’

BURGEMEESTERS

AD VAN LIEMPT
GERENOMMEERD JOURNALIST EN TV-MAKER.

ANNIE BROUWER WAS TUSSEN 1999 EN 2008 BURGEMEESTER VAN UTRECHT. EERDER
WAS ZE BURGEMEESTER VAN ZUTPHEN EN AMERSFOORT. IN DIE BEIDE PLAATSEN WAS ZIJ
DE EERSTE VROUW DIE DE AMBTSKETEN MOCHT DRAGEN.

lokaal populair, was in de fout
gegaan, zoals Visser het noemt,
‘had de integriteit geschonden’.
Hij heeft hem ‘naar de achterdeur begeleid’ – mooi gezegd,
maar het was een uiterst
pijnlijke klus. Visser: ‘Ik nam
het besluit: op het gebied van
integriteit geen compromissen.
Dan sturen ze me maar weg,
maar geen compromissen. Ik
dacht: lex dura. De wet is hard.’
De wethouder trad zelf af. Visser had de lijn strak gehouden,
hij heeft maandenlang de taken
van de vertrokken wethouder

waargenomen.
Ook Brouwer heeft haar
heikele kwesties gehad, vooral
in Utrecht, waar de lokale
Leefbaar-partij ongekend fel
oppositie voerde. Ze vond een
oplossing in wat later het
Brigittenstraat-overleg is gaan
heten: ze nodigde wethouders,
en soms ook fractievoorzitters bij haar thuis uit, voor
informeel beraad. Ze wilde op
haar manier ‘de boel bij elkaar
houden’ en dat werkte in veel
gevallen. ‘Ik ben heel erg een
poldermeisje.’

CRISISBEHEERSING
De positie van de burgemeester
heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan, is steeds meer
die van crisismanager geworden. Als zich een calamiteit
voordoet, kijkt iedereen naar
de burgemeester: zijn of haar
optreden is vaak beslissend voor
hoe het verder gaat.
Visser: ‘De burgemeester gaat
in die gevallen altijd langs de
rand van de afgrond. Ik heb me
als wethouder al voorgenomen:
het zal mij niet gebeuren dat ik
onvoorbereid in een calamiteit

VAN LIEMPT STOND IN 1989
AAN DE WIEG VAN HET
PROGRAMMA ‘NOS-LAAT’,
DE VOORLOPER VAN ‘NOVA’.
BIJ NOVA WAS VAN LIEMPT
ENKELE JAREN HOOFDREDACTEUR. OOK HET
TV-PROGRAMMA ‘ANDERE
TIJDEN’ (NPS/VPRO) IS AAN
ZIJN BREIN ONTSPROTEN. IN
2009 BEDACHT EN MAAKTE
VAN LIEMPT DE 12-DELIGE
TELEVISIEDOCUMENTAIRE
‘DE OORLOG’ VOOR DE NPS.

Ze wilde op haar
manier ‘de boel
bij elkaar houden’
en dat werkte in
veel gevallen. ‘Ik
ben heel erg een
poldermeisje’
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terechtkom.’ En dus heeft hij
allerlei trainingen gevolgd in
crisisbeheersing. Elk jaar doet
hij wel aan een grote oefening
mee. Dat gaat er heel serieus
aan toe: ‘Dus met alles erop en
eraan, cameraploegen voor je
neus, journalisten die kritische
vragen stellen. En verder moet
je investeren in de mensen om
je heen, de politie, de brandweer, je veiligheidsadviseur.’
Brouwer ziet een groot verschil
in het bestaan van een burgemeester, vergeleken met tien
jaar geleden: de rol van social
media. ‘Als ik hoor wat mijn opvolgers anoniem aan scheldpartijen over zich heen krijgen, dat
is echt verschrikkelijk. Ik ben
blij dat dat in mijn tijd niet bestond.’ Visser reageert direct, hij
zat tot voor kort op Facebook en
is een verwoed twitteraar. ‘Het
is een vloek en een zegen. Een
vloek omdat je er een podium
door creëert voor allerlei idioten. Maar het is ook een zegen,
mensen vinden het heel prettig
dat ze op de hoogte blijven van
wat je doet, en je kunt heel snel
contact maken.’ Brouwer houdt
het toch maar op een vloek, Vis-

‘In mijn tijd waren
er gelukkig geen
sociale media’
ser vindt het vooral een zegen
(hoewel, de dag na het gesprek
is er opeens een tweet van
Visser: hij stopt met twitteren,
‘t kost te veel tijd, hij gaat een
studie bestuurskunde doen).
Brouwer is bang dat we het te
veel over de schaduwkanten
hebben: ‘Het is zo’n geweldige
baan. Ik heb me wel eens afgevraagd: hoe kon ik dat volhouden, zulke lange zware dagen?
Het antwoord is: je krijgt er
juist energie van.’
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Noem dan eens wat
voorbeelden?
Brouwer: ‘Ik was laatst in
Amersfoort, in het Eemkwartier. Kende ik alleen van de
plannen, de besluiten. En kijk
nu eens, een prachtig archiefgebouw, een prachtige bibliotheek. Iets anders: FC Utrecht
won de KNVB-beker. Toen heb
ik goed gevonden dat de feest
wagen onder de Dom doorreed.
De politie en de brandweer waren tegen, ik heb het toch toegestaan. Ik stond met het zweet
in mijn handen te kijken, maar
het was zo’n prachtig feest.’
Visser: ‘Het is ook wel eens
moeilijk. Kom je in een zaal vol
ondernemers, dan zou ik het
liefst in een hoekje gaan zitten
en rustig rondkijken. Maar dat
kan niet, je bent meteen het
middelpunt, ook als je hoofd er
niet naar staat.’ Brouwer:
‘Daar heb ik iets op.
Je moet zo’n gebouw binnen-

gaan met het idee in je hoofd
dat je dat gebouw zojuist
gekocht hebt. Dat werkt prima.’
Ze zijn het erover eens dat het
een baan is die volledig is verkleefd met je privébestaan. ‘Ik
weet wel dat ik voor een oranje
stoplicht altijd inhield’, zegt
Annie Brouwer. ‘Een burgemeester rijdt nooit door rood.’

En gaat bij Visser op
vakantie de telefoon wel
eens uit?
Hij antwoordt onmiddellijk:
‘Nooit. Als loco heb ik dat eens
gedaan, op een gezellige avond.
Toen ik ’m aanzette zag ik: 35
oproepen gemist. Er was een
jongetje verdronken in het
sluisgat in Urk. Ze hebben de
andere wethouder gebeld, alles
is goed geregeld, daar niet van.
Maar ik heb er tot de dag van
vandaag wroeging over. Hij gaat
nooit meer uit.’

WONEN EN ZORG

Homo’s zorgen voor elkaar

ÉÉN GROTE
FAMILIE
In hartje Jordaan zit
Gay Care, de eerste
thuiszorginstelling
speciaal voor
(oudere) homo’s
en lesbiënnes.
Een gat in de markt.
‘We zijn als familie:
de jongere homo’s
dragen zorg voor de
oudere generatie.’

Het zijn drukke dagen voor de
zorgverleners van Gay Care en
de tientallen vrijwilligers. Amsterdam staat in het teken van
Gay Pride, een week met feesten
en activiteiten door en voor lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), met als hoogtepunt de Canal Parade. In de Gay
Care Lounge, de ontmoetingsplaats van de zorginstelling,
neemt verpleegkundige Willem
de Wit (56) deze ochtend de

planning van de week door
met personeel en vrijwilligers.
‘Morgen treedt Dolly Bellefleur
hier op, donderdag is de Pride
Walk en daarna de SeniorPride
op de Oudezijds.’ Op vrijdag
is er de Roze Brunch, vervolgt
De Wit, met verrassingen en
muzikale optredens voor roze
55-plussers. ‘Vier klanten willen
daarnaartoe. De vrijwilligers die
hen ophalen zijn al bekend. En
dan is het natuurlijk zaterdag,
Canal Parade.’

IJDEL ALS EEN OUDE DOOS
Gay Care is een jonge thuiszorgorganisatie in Amsterdam die
zich als eerste – en enige – richt
op de LHBT-gemeenschap. De
instelling, met voornamelijk
homoseksuele en lesbische
zorgverleners, levert zorg
aan klanten als elke andere
thuiszorgorganisatie: hulp bij
douchen en aankleden, steunkousen aantrekken, wondverzorging en huishoudelijke hulp.
Maar Gay Care ‘bouwt’ meer

TEKST BART SPELEERS
BEELD JEANNETTE SCHOLS

EEN BEZOEKER VAN DE KOFFIEOCHTEND IN DE GAY CARE LOUNGE
IN GESPREK MET EEN VRIJWILLIGER
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tijd in voor vragen, gesprekjes,
gevoelens en het thema eenzaamheid, aldus De Wit. ‘Onze
klanten zijn vooral oudere
homo’s zonder kinderen en met
vrienden die even oud zijn als
zijzelf. Isolement ligt sneller op
de loer dan bij heteroseksuelen
met kinderen. We zijn als familie: de jongeren dragen zorg
voor de ouderen.’
Zorgverlener en hulpvrager
zijn vertrouwder met elkaar,
zij komen immers uit dezelfde
‘doelgroep’. Dit haalt schroom
weg, waar vooral senioren last
van kunnen hebben. De Wit:
‘Kijk, als ik straks oud ben en
zorg nodig heb, dan wil ik me
niet generen voor mijn homoseksualiteit. Ik ben ijdel, wil
geen lichaamsbeharing, later
ook niet. Een heteroseksuele
vrouw zal het vreemd vinden
als ik haar vraag mijn lichaam
te scheren, maar een homozorgverlener kijkt er niet van op.
Die begrijpt dondersgoed dat ik
het fijn vind om er nog ijdel als
een oude doos bij te zitten.’

BAUDINE VAN DEN BERG (53)
‘DE ZORGVERLENERS VAN
GAY CARE HEBBEN VEEL
BEGRIP VOOR DE MENS’
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VERPLEEGHUIS VOOR
HOMO’S
En dan is er nog de discriminatie van homoseksuele ouderen
in verpleeg- en zorghuizen. Uit
onderzoek van het VU medisch
centrum blijkt dat zij met
allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting te maken
krijgen. Vaak gaat het om kleine
vernederingen, zoals vergeten
worden, stoelen bezet houden
of ‘grapjes’. Verpleegkundige
Karel Hus (55) van Gay Care ziet
het in de praktijk. ‘Vroeger was
homoseksualiteit een ziekte,
het was vies. Er zijn ouderen die
nog steeds zo denken, helaas.
Het leidt er zelfs toe dat mensen
weer terug in de kast gaan.’
Zorginstellingen die structureel werken aan integratie en
acceptatie van homoseksualiteit
in hun organisatie kunnen het

certificaat ‘Roze Loper’ ontvangen. 103 Instellingen dragen
dit keurmerk. Gay Care gaat
verder en opent binnenkort
een verpleeghuis speciaal voor
oudere LHBT’ers. ‘Ik hoor vaak:
moet dat nou, een verpleeghuis
voor homo’s?’, zegt Hus. ‘Maar
je hebt toch ook Joodse en
islamitische huizen? Mensen
zoeken elkaar nu eenmaal op.
Ik werk ook in een verpleeghuis waar een demente homo
woont, maar die zit daar maar
alleen. Zou het niet leuk zijn
als hij met mensen uit dezelfde
doelgroep samenleeft, zodat ‘ie
zich kan uiten?’

VRIJHEID
De Gay Care Lounge loopt
langzaam vol met vrijwilligers,
bezoekers en klanten die komen voor een kop koffie en een
praatje. Onder hen is transgender Baudine van den Berg (53),
die door twee hersenbloedingen
in haar jeugd gehandicapt is
geraakt. Van den Berg was zes
jaar oud toen ze merkte dat zij
niet in een mannenlichaam
paste. ‘Ik heb dat gevoel heel
lang onderdrukt. Na de dood
van mijn vader, in 2003, ben
ik ermee aan de slag gegaan.’
Van den Berg onderging een
geslachtsveranderende operatie en zal over een paar weken
borstimplantaten krijgen, de
laatste stap in een lang proces.
De wijkverpleging die ze na
deze ingreep krijgt, komt van
Gay Care. ‘Daar ben ik zó blij
mee. De zorgverleners hebben
veel begrip voor de mens, veel
meer dan bij andere zorginstellingen.’ Voordat Van den
Berg een jaar geleden overstapte naar Gay Care, kreeg ze
jarenlang huishoudelijke zorg
van verschillende instanties.
‘De meeste organisaties kunnen
niet met mijn geaardheid omgaan. Ik merkte dat vooral Marokkaanse en Turkse zorgverle-
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ners me niet serieus namen. Als
ze wisten dat ze bij mij moesten
schoonmaken, meldden ze zich
ziek.’ Gay Care staat voor haar
niet alleen voor ‘menselijkere’
zorg, maar ook voor ‘een beetje
familie’. ‘Mijn eigen familie wil
niets meer van me weten. Dat is
hard hoor. Maar ik onderneem

‘Homo’s zijn
toegewijder
en er is altijd
tijd om je hart
te luchten’
nu leuke dingen met de vrijwilligers van Gay Care.’
De zorginstelling ontwikkelde een app waarmee klanten
en vrijwilligers aan elkaar
gekoppeld kunnen worden.
Een van de vrijwilligers is Ad
Bakker (44). Hij verzorgt de
koffieochtenden in de Lounge
en onderhoudt contact met
een aantal klanten. ‘Ik kom
een kopje koffie bij ze drinken,
maak een wandelingetje met ze
of we bezoeken een museum.
Het zijn dit soort kleine dingen
die mensen net even nodig
hebben.’ Een klant waar Bakker
veel mee optrekt, vindt het eng
om alleen de stad in te gaan.
‘Die meneer is slecht ter been
en erg kwetsbaar. Hij is een
paar keer bedreigd en achtervolgd, waarschijnlijk omdat hij
homoseksueel is. Met mij kan
hij veilig over straat.’ Dat is ook
een van de redenen dat Bakker
vrijwilliger bij Gay Care is. ‘De
oudere homo’s hebben voor
mijn vrijheid gevochten. Ik wil
iets terugdoen voor die generatie en zorgen dat de vrijheid die
er nu is intact blijft.’

SCHEELT GEEN FLIKKER
Na de koffieochtend vertrekt
Arne Romkes (24), student
verpleegkunde, voor zijn ronde
door de wijk. De eerste stop is
bij meneer Van Tongeren (86),
die in een rolstoel zit en aan
huis gekluisterd is. Vijf keer per
dag komen de zorgverleners
van Gay Care bij hem op bezoek, om hem te helpen bij douchen en aankleden, medicijnen
te geven en ontbijt en lunch
klaar te maken. Met indringende, blauwe ogen neemt Van Tongeren het bezoek in zich op. Als
Arne hem een pilletje aanreikt,
begint de klant over vroeger.
‘Jaren geleden woonde ik op de
Prinsengracht en keek ik uit op
de Westertoren. Mijn vrouw is
zes maanden geleden doodgegaan. Hoelang ik getrouwd was?
Dat weet ik allemaal niet meer.’
Zonder zijn blik af te wenden,
geeft hij antwoord op de vraag
hoe hij zijn dag doorkomt.
‘Ik maak de hele woonkamer
schoon.’ Er breekt een glimlachje bij Van Tongeren door.
‘Dat kèn toch helemaal niet,
met die rolstoel? Jaja, humor
heb ik wel. Kom uit Amsterdam,
hè.’ Hoe vindt meneer van
Tongeren - heteroseksueel - dat
hij door homoseksuelen wordt
verzorgd? ‘Kèn me geen flikker
schelen, homo of niet.’

ICOON IN CHRISTELIJKE
KRING
De volgende klant is Jaap Zijlstra (82), dichter en de eerste
dominee die openlijk voor zijn
homoseksualiteit uitkwam.
Tweeënhalf jaar geleden kreeg
hij een herseninfarct en later,
in het ziekenhuis, een maagbloeding, veroorzaakt door
maagkanker. ‘Een kanjer van
een gezwel. Haal maar weg, zei
ik tegen de artsen, ondanks
de risico’s. Ik ben een gelovig
mens, ik weet waar ik naartoe ga, ik ben er klaar voor.’

MENEER VAN TONGEREN (86) KRIJGT ZIJN MEDICATIE
VAN ARNE ROMKES (24)

Zijlstra overleefde de risicovolle operatie, is nu kankervrij,
maar sterk afgevallen en snel
vermoeid. Een jaar verbleef hij
in ziekenhuis en verpleeghuis.
‘Ik zei tegen de dokter: ik heb
heimwee naar mijn mooie huis
en mis mijn schilderijen.’ Thuis
op de Keizersgracht kwam de
thuiszorg, drie keer per week.
‘De verzorgers hadden het druk.
Het ging allemaal snelsnel.’
Door personeelstekort werd de
dominee vorig jaar ‘afgestoten’
naar Gay Care. ‘Bij het intakegesprek werd me pas duidelijk
wat Gay Care was. Ik kende het
niet. De zorgverleners zeiden
tegen me: we accepteren u - als
heteroseksueel - ook als klant.
Nou, dat is mooi, lachte ik,
maar ik ben ook homo.’
Zijlstra stond voor zijn overstap
niet stil bij verzorging door
hetero’s of homo’s. ‘Maar nu ik
door Gay Care wordt geholpen,
merk ik toch dat het fijn is
door homoseksuelen verzorgd
te worden. Ze zijn toegewijder

en er is altijd tijd om even je
hart te luchten.’ Of om ‘gemeenschappelijke’ thema’s
te bespreken, zegt Zijlstra. ‘Er
wordt me bijvoorbeeld gevraagd
hoe het was als homoseksuele
dominee. Willem de Wit zei dat
hij het een eer vond om bij me
te komen. Maar waarom dan,
vroeg ik. U bent in christelijke
homokringen een icoon, zei
hij. Ja, dat is toch mooi om te
horen.’
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OP DE FIETSBOOT
Door de Utrechtse polders meandert het ‘verborgen’ riviertje de
Eem. Het weidse landschap met prachtige vergezichten is het
best te bewonderen vanaf de Eemlijn Fietsboot, die volledig
draait op vrijwilligers van vijftigplus. Zij stallen fietsen, geven
uitleg over de omgeving, beheren de bar én genieten van de Eem,
net als de passagiers. FNV Magazine vaart een dagje mee.
TEKST BART SPELEERS BEELD JEANNETTE SCHOLS

Levi (9), kleinzoon van Bernadette Sikkers (66) uit Hoogland, vaart voor het eerst mee op de Eemlijn. Sikkers, theatermaakster van beroep, fietst en wandelt vaak langs de Eem. ‘Eerlijk gezegd vind ik bootje varen vrij snel saai, maar het is prachtig
om de omgeving van de andere kant te zien. Volgende week ga ik weer, maar dan met de twee jongere broertjes van Levi.’
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Eén keer per week werkt Herman Baars (60) vrijwillig op de fietsboot. De voormalig productmanager
bij een reisorganisatie is werkzoekend en wil met dit vrijwilligerswerk zijn ervaring en netwerk
uitbreiden. ‘Het is heel leuk om te doen, van fietsen aannemen tot de verkoop van versnaperingen.’

Passagier Leo Schuitemaker (65) maakt met zijn vrouw een
dagtochtje op de fietsboot. Schuitemaker, die tot zijn prepensioen
werkte bij Rijkswaterstaat, is een groot liefhebber van de binnenvaart. ‘Ik ben geboren op een binnenvaartschip en heb er vanaf
mijn veertiende jarenlang op gewerkt.’
17
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Dirk van Zanten (62), derde van links, werkte 43 jaar op de afdeling P&O van de NS en is nu twee jaar vrijwilliger op de
Eemlijn. ‘Ik miste als gepensioneerde het contact met mensen. Nu ben ik de hele dag met de passagiers in de weer.’

Vrijwilligster Ingrid Saul (68) geeft uitleg aan de opvarenden over de
geschiedenis van de Eem, de natuur en de verzwaring van de dijken.
De voormalig officemanager voer ooit mee als passagier.
‘Toen dacht ik: als ik met pensioen ga, word ik vrijwilliger op
de fietsboot. Het is heerlijk om met de passagiers om te gaan.’
18 FNV MAGAZINE
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JOEP DOHMEN

‘Wat betekent het
om ‘normaal’, niet
dement te zijn?’

WAT WE VAN DEMENTIE
KUNNEN LEREN
Omdat ik met pensioen ben,
kan ik vaker op bezoek gaan
bij mijn dementerende moeder
(89). Ze zit al drie jaar in een
Alzheimerhuis en is in ‘de
kritische fase’ aanbeland.
Nu ze vrijwel niets meer kan
onthouden, raakt ze ook haar
laatste restje autonomie kwijt.
Binnenkort kan ze zichzelf niet
meer aankleden en niet meer
zelf de eetzaal vinden. Dan weet
ze waarschijnlijk ook niet meer
wie ik ben.
De afgelopen jaren heb ik niet
alleen veel over Alzheimer geleerd maar ook over mezelf, en
wat het betekent om ‘normaal’,
niet dement te zijn. Normale
mensen zoals u en ik leven op
een tijdsboog: vanuit het verleden, via in het heden naar de
toekomst. Onze ervaringen zijn
geen willekeurige, losse elemen-

ten, maar vormen een unieke
samenhang. Mijn geschiedenis
verwijst naar mijn verleden en
niet naar het uwe. Hoe belangrijk daarbij de rol van de tijd is,
blijkt vooral uit de vele stemmingen die u en ik maar al te
goed kennen: verlangen, hopen,
zich verheugen, vooruitzien,
wachten, ongeduldig zijn, treuzelen, vertragen, zich herinneren, klaar staan, zich vervelen,
uithouden.
Behalve tijd speelt ook de factor
ruimte een fundamentele rol
in ons leven en dat van de
Alzheimerpatiënt. De dementerende verliest gaandeweg zijn
of haar ruimte-coördinaten.
Normale mensen vinden zelfs
in het meest drukke restaurant
gemakkelijk de weg naar het
toilet, maar dementerende
mensen vinden die niet eens

Sinds de Alzheimer van mijn
moeder besef ik meer dan ooit
het belang van gezonde hersens
en van de menselijke geest. Normaal zijn betekent dat je leeft
in een verwachtingshorizon:
ik weet dat ik straks om twee
uur mijn moeder ga bezoeken,
ik hoop dat ik haar een beetje
Zonder tijdruimtelijk inzicht
verdwijnt ook een groot deel van in goede doen aantref maar ik
het eigen actorschap. Demente- vrees van niet. Ik weet bijna
blind de weg naar haar huis en
renden kunnen geen plannen
als ze niet op haar kamer zit,
meer maken en die in daden
omzetten. Ze raken steeds afhan- weet ik precies wáár ik haar kan
kelijker van anderen en leven in vinden. Ik weet waarom ik haar
angst en wanhoop: welke dag is opzoek. Natuurlijk hebben mensen elkaar nodig in hun aardse
het vandaag, waar ben ik, wie
bestaan. Maar ik begrijp veel
ben jij, waar is mijn moeder,
beter hoe belangrijk het is voor
wat gebeurt hier allemaal?
ons geluk om te midden van
Totdat hun ‘ik’ verkruimelt en
anderen, wanneer en waar dan
er weinig meer overblijft dan
opflakkeringen van de geest en ook, een zelfstandig, autonoom
mens te kunnen zijn.
een enkele vage herinnering.
Die laatste fase noemen ze wel
de Zen-dementie.
in hun eigen kamer of op de
gang. Naarmate iemand verder
dementeert, komt hij in een
labyrint terecht. Hun probleem
is letterlijk: waar ben ik toch,
welke kant moet ik op, ik verdwaal.
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LANDGENOTEN!
Leden der
Staten-Generaal
BEELD HOLLANDSE HOOGTE, ANP

Het is Prinsjesdag, 15 september. In de
troonrede vertelt koning Willem-Alexander
wat de plannen zijn van de regering.
FNV Magazine laat anderen aan het woord.
KLOOF VERKLEINEN
‘De regering gaat bezuinigingen op kwetsbare mensen die zorg nodig hebben terugdraaien. In 2016
is genoeg extra geld beschikbaar voor een stevige
kwaliteitsimpuls voor de thuiszorg, de jeugdzorg en
de sociale werkplaatsen, alsook voor meer loon.
De regering gaat een einde maken aan het fiscaal
gunstige klimaat voor bedrijven die Nederland
gebruiken voor belastingontwijking.
De vermogensbelasting voor mensen met meer dan
een half miljoen euro (los van bezit huis en pensioenspaarpot) zal extra belast worden: er wordt
een dagobertducktaks ingevoerd.
Met genoemde maatregelen wil de regering de
kloof tussen arm en rijk in ons land verkleinen.
De regering wil voorts de jeugdwerkloosheid
bestrijden door een tijdelijk flexibele regeling voor
ouderen in te voeren, waardoor zij eerder kunnen
stoppen. Jongeren vanaf 18 jaar gaan het volwassen minimumloon verdienen, zodat ook zij een
eerlijke kans krijgen een zelfstandig bestaan op te
bouwen.
Ten slotte beveelt de regering lidmaatschap van
een vakbond aan, zodat werkenden samen een
goede vuist kunnen maken voor meer echte banen
en solidariteit. Uit onderzoek blijkt dat dat mensen gelukkig maakt. Het spreekt voor zich dat de
regering het goede voorbeeld gaat geven met het
omzetten van onzekere contracten in echte banen
binnen overheidssectoren.’
TON HEERTS, VOORZITTER FNV
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NEDERLAND IN EUROPA

EERLIJKE ARBEIDSMOBILITEIT

‘Voldoende banen die lonen, is essentieel voor een
evenwichtige samenleving. Dat vraagt een stevige
langjarige economische groei met als ondergrens
zeker 1,5 procent. Groei vraagt dat Nederlandse
bedrijven internationaal uitstekend presteren in
kosten per eenheid product, innovatie en vernieuwend ondernemerschap. Een goede inrichting van
onze economie en samenleving leidt tot groei van
binnenlandse banen. Met de belastingherziening
houden werknemers netto meer over. Dat moeten we
internationaal uitdragen. “Be good and tell it.” Laat de
wereld weten dat in het uniformerend Europa, Nederland hét land is waar je wilt investeren, ondernemen,
werken en wonen. Nederland is de open en inclusieve
samenleving die economisch zwakkeren beschermt
en talenten koestert. Voor binnenlandse welvaart
moet de ambitie liggen op het buitenland: Nederland
in Europa, Nederland in de wereld.’

‘Binnen de EU kunnen arbeidsmigranten werken
voor een buitenlandse werkgever volgens arbeidsvoorwaarden uit hun eigen land. Door welvaartsverschillen tussen EU-lidstaten trekken veel arbeidsmigranten vanuit het oosten naar West-Europa.
De praktijk wijst uit dat zij vaak regulier werk doen
voor minder dan het Nederlandse minimumloon. Zij
lopen het risico te worden uitgebuit door malafide
werkgevers en uitzendbureaus. Bovendien nemen
ze een oneerlijke concurrentiepositie in jegens
werknemers met de Nederlandse nationaliteit, die
wel volgens hier geldende maatstaven beloond
moeten worden. Nederland gaat straks zijn positie
als voorzitter van de Europese Raad ten volle
benutten om, in overleg met sociale partners, het
actieplan ‘Bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in
de EU’ hoog op de agenda te plaatsen.’
PAUL SCHNABEL, EERSTE KAMERLID EN VOORMALIG

HANS DE BOER, VOORZITTER VNO/NCW

DIRECTEUR VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

MEER GELD VOOR OUDEREN
‘Iedere Nederlander betaalt per jaar 5 euro. Dat geld, ruim 80 miljoen
euro, moet worden gebruikt om de pensioenen van onze ouderen
aan te vullen. Door de (aandelen)crisis en bezuinigingen worden de
pensioenen van de generatie 70-plus in Nederland al jaren niet meer
geïndexeerd. Deze ouderen hebben de laatste jaren flink moeten
inleveren en dat is een schande. Het zijn de mensen die ons land
hebben opgebouwd, en om die zo te pakken kan echt niet. En koning
Willem-Alexander: huur eens een goede speechschrijver in, eentje
die de troonrede een beetje kan opleuken.’
MARIJKE HELWEGEN, MEDIAPERSOONLIJKHEID EN VREDESDUIVENKONINGIN
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TECHNIEK BEGINT IN HET
ONDERWIJS

ZORG VOOR KWETSBARE
MENSEN

‘De werkloosheid onder jongeren is groot en er is
een tekort aan technisch personeel. Hoe kun je
jongeren enthousiast maken voor techniek, zodat ze
daarin sneller een baan zoeken? Voor alle volwassen plannenmakers: de verantwoordelijkheid ligt
in eerste instantie bij de scholen. Op mijn school
kunnen leerlingen zelf onderzoeken opzetten.
Ze kunnen elkaar lesgeven en brengen bezoeken
aan bedrijven. Zo zien ze in de praktijk wat in de
schoolboeken staat. En ze kunnen vragen stellen
aan vakmensen. De overheid stelt geld hiervoor
beschikbaar en wil scholen met dit soort projecten
officieel erkennen.’

‘Eén ding staat bij mij voorop en dat is zorgen voor
de terugkeer van het gevoel van veiligheid van zieke,
oude of anderszins kwetsbare mensen. Tot voor kort
dachten die dat er, als het erop aankwam, altijd hulp
voor hen zou zijn, in welke vorm dan ook. Thuiszorg,
de juiste medicijnen, zelfs als die peperduur zijn, of
een plaats in een goed verpleegtehuis. Dat gevoel
is de laatste jaren hardhandig onderuitgehaald. Niet
door opgeklopte sensatieverhalen in De Telegraaf,
maar door een keiharde sanering, uitgevoerd door op
zichzelf best aardige mensen als Edith Schippers en
Martin van Rijn. Als een speer moeten die twee nu
een deel van die bezuinigingen terugdraaien.’

SANNE VAN BEEM, SCHOLIERE, IS EEN ALLESKUNNER MAAR

CISCA DRESSELHUYS, JOURNALIST,

KOOS VOOR EEN BÈTAPROFIEL. OP YOUTECH.NL SCHRIJFT

OUD-HOOFDREDACTEUR OPZIJ

ZE BLOGS OVER WETENSCHAP.

MBO BETER TOEGANKELIJK
‘De studenten gaan deel uitmaken van de organisatie, in plaats van louter deelnemers aan het onderwijs te zijn. Medezeggenschap is daartoe
een noodzakelijk middel. Nu wordt nog te veel over de hoofden van
de studenten beslist, in plaats van hen zélf te vragen wat ze wensen.
De toegankelijkheid van het mbo-onderwijs wordt vergroot. Iedereen
moet mee kunnen doen. Meer kansen bieden, minder denken in risico’s.
Aan de onduidelijkheid gaat een einde komen: docenten moeten weten
welke vakken ze op welke manier geven. Op die manier is een goede
voorbereiding op het centrale examen gewaarborgd.’
NICKY NIJHUIS, VOORZITTER VAN JOB, STUDENTENVAKBOND VOOR HET MBO
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WAT VIND JIJ?
GA NAAR FNV.NL/
ZOZITDAT

FINANCIËLE TIPS

AFLOSSEN
MAAR!
Nooit eerder hadden we zo veel spaargeld
en nooit eerder leverde dat zo weinig op.
Kan dat niet slimmer?
TEKST ANDRÉ DE VOS

FISCAAL
VOORDEEL

335 MILJARD
Nederlanders hebben samen 335
miljard euro spaargeld. Gemiddeld
44.000 euro per huishouden.
Dat gemiddelde vertekent nogal,
want ruim de helft van de Nederlandse gezinnen heeft geen of
te weinig spaargeld. Dan is er bij
financiële tegenslag gelijk een
probleem. Het Nibud adviseert
een minimumbuffer van tussen
3500 en 5000 euro. Wie veel
meer spaargeld heeft, heeft een
heel ander probleem: het levert
niets op. De maximale rente voor
een gewone spaarrekening ligt
onder de 1,5 procent. Boven de
21.330 euro moet je daar ook nog
belasting over betalen. Gecombineerd met de inflatie zorgt dat er
zelfs voor dat je geld op de bank
minder waard wordt.

Als je een slecht pensioen
hebt, kun je met fiscaal
voordeel bijsparen, het
zogenaamde banksparen.
Dat vereist enig rekenwerk.
Je moet namelijk bepalen of
je nog ‘jaarruimte’ of ‘reserveringsruimte’ hebt om met
belastingvoordeel te sparen
voor je pensioen. Voordeel
van fiscaal pensioensparen
is dat het ingelegde bedrag
van het inkomen mag worden
afgetrokken en dat over het
spaargeld geen vermogensrendementsbelasting hoeft te
worden betaald.

BELEGGEN

UITGEVEN
Het geld gewoon uitgeven
is zo dom nog niet. Aan een
broodnodige verbouwing of die
langgekoesterde reis. Dat levert
niet altijd financieel voordeel op,
maar als het spaargeld anders
toch maar staat weg te smelten,
waarom niet? Geld is tenslotte
bedoeld om dingen mee te doen
die het leven prettiger maken.

SCHULDEN AFLOSSEN
Veel spaargeld is niet per se verstandig. Sommige Nederlanders zijn
zo spaarzaam dat ze liever geld sparen dan schulden aflossen. Raar
maar waar. Er zijn natuurlijk legitieme redenen om te sparen. De
aankoop van een huis, de studie van de kinderen. Maar wie genoeg
buffer heeft, kan zijn spaargeld beter anders inzetten. Aflossen van
schulden staat bovenaan. Eerst de consumptieve schulden, dan de
hypotheek en misschien zelfs studieschuld, ondanks de heel lage rente. Aflossen levert vrijwel altijd financieel voordeel op. Los daarvan,
een schuld moet ooit worden afgelost en lagere of geen schulden
geven veel onbetaalbare gemoedsrust. Veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek realiseren zich niet dat dat bedrag na dertig jaar
echt moet worden terugbetaald.

Wie geen schulden heeft en geen
dure wensen, heeft waarschijnlijk
geld over voor de lange termijn.
Het geld langer op een spaarrekening vastzetten levert nauwelijks
iets extra’s op. Beleggen is dan
een optie. Dat kan vrij eenvoudig met zogenaamde trackers.
Dat zijn geen aandelen, maar
samengestelde fondsen die bijvoorbeeld alle grote Nederlandse
aandelen volgen (AEX-tracker),
of de wereldeconomie. Beleggen
betekent veel risico. De belegging
kan in waarde halveren. Maar
verdubbelen, zoals de afgelopen
jaren, kan ook. Beleggen is daarom alleen zinvol voor de lange
termijn (+10 jaar) en met geld dat
je niet direct nodig hebt. Beleg
in stapjes, bijvoorbeeld een vast
bedrag per maand, en niet in één
keer een groot bedrag.
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DOORBETALING
BIJ ZIEKTE MOET
WORDEN BEPERKT
VOOR

PAUL VAN DEN BOOM, ADVISEUR SOCIALE
ZEKERHEID FNV

‘We willen meer
keuze voor
werknemers zelf’

‘Om dit te bereiken wil
de VVD dat de werknemer meer keuze krijgt:
zélf het inkomen tegen
ziekte verzekeren. Dat
sluit aan bij de wensen
die er leven. Het traject
dat de Wet verbetering
poortwachter oplegt, is
ook erg strak.’

‘Nu is het zo dat je pas
na één jaar ziekte mag
gaan zoeken naar een
andere werkgever. Dat
moet sneller.‘

‘Als de werknemer zelf de regie
neemt over zijn eigen werknemersverzekering, kun je ook een
eigen therapie kiezen of een
omscholingstraject. Nee, dat is niet
duurder, de werkgever heeft minder
risico, betaalt een hoger nettoloon
waaruit de premie wordt betaald.’
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TEKST PETER BEEKMAN, ONNO VAN BUREN BEELD HOLLANDSE HOOGTE

TEGEN

ANOUSHKA SCHUT, TWEEDE KAMERLID VVD

‘In principe ben ik het
ermee eens. De twee
jaar doorbetaling bij
ziekte is de hoogste van
Europa. Voor de werkgever ontstaat hierdoor
een enorm risico om
mensen aan te nemen.
En het ziekteverzuim is
hoog. Om in te spelen
op de veranderingen in
de arbeidsmarkt moet
het lager, en de kosten
minder voor iedereen.’

Eén stelling, twee meningen,
onderbouwd met verschillende
argumenten. Met wie ben jij het
eens? Discussieer online mee.

DISCUSSIEER MEE
op fnv.nl/voorentegen

‘Het werkt, het
ziekteverzuim is
gedaald’
‘Nee, er is geen enkele aanleiding tot beperken van
loondoorbetaling bij ziekte. De loondoorbetalingsperiode
is in 2004 mede op verzoek van werkgevers van één
naar twee jaar gegaan om de instroom in de WAO en de
WIA te beperken. Het werkt: sindsdien zien we dalend
ziekteverzuim.’

‘Bovendien is re-integratie van
werknemers in vaste dienst veel
succesvoller dan van werknemers
met onzekere contracten die geen
recht hebben op loondoorbetaling. Werkgevers kregen een forse
lastenverlichting om de kosten
van het tweede jaar te compenseren (verlaging van WAO-premie).
Nu gaan klagen over de hoge kosten is dus ‘huilen met de wolven
in het bos’.

‘Het risico voor
mkb-bedrijven
is prima te
verzekeren.
Recent onderzoek toont
aan dat de
meeste kleine
werkgevers
dit ook gewoon doen.’

‘Het CPB heeft berekend dat verkorting van
de loondoorbetalingsperiode werkgevers
800 miljoen extra zou kosten. Afwentelen
op collectieve regelingen lijkt in individuele
gevallen wel aantrekkelijk, maar leidt overall
vooral tot langere ziekteperiodes.’

RECENSIE

Ruud recenseert

DE OUDERENAUTO
BESTAAT NIET
Ruud Buurman, journalist, recensent,
schrijver en columnist, recenseert voor
FNV Senioren alledaagse dingen.
Mét pret, zónder pretenties.
TEKST RUUD BUURMAN BEELD ROB NELISSE

Heel lang geleden, toen het
woord ‘bejaard’ nog geen belediging was en we 60-plussers
‘ouden van dagen’ noemden,
had je de DAF. Met het pientere
pookje. Dan hoefde je niet te
schakelen en alleen daarom
al was het in de volksmond
‘een bejaardenauto’. Ik had
een nicht, die toen ze uit het
klooster trad, een DAF kocht en
ermee door het hele land crosste. Ik kreeg eens een lift van
haar en sindsdien lijd ik aan
posttraumatische stress-stoornis
zodra ik een kanariegele auto
zie.

FLIRTEN
Op zoek naar een nieuwe auto
voor minimaal de komende
acht jaar, moesten we een
aantal zaken in ogenschouw nemen die nooit een rol speelden
bij het kiezen en die te maken
hadden met ouderdom.
En kleine gebreken die met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid groter worden.
Als je verstandig bent, zo lazen
wij, dan kies je dus voor een
auto met hoge (minimaal zestig
centimeter vanaf straatniveau!)

en brede instap, raamstijlen
waartegen je je hoofd niet stoot,
parkeerhulp met piepjes, lage
tildrempel van de bagageruimte
en veel handgrepen en steunen.
Dat zal wel, maar in Ermelo
stond een puntgave BMW te
flirten. Die had dat allemaal
niet natuurlijk. En BMW...,
tja, wel een merk waar je als
jongetje van droomde, maar
dat je je hele leven niet durfde
te kopen omdat je vrienden het
een proletenbak vonden.
een 79-jarige dame een luxe
sportauto had gekocht, met
een instap waar menig veerLUXE AUTO
tigjarige een hernia van zou
Er bestaat niet zoiets als de
krijgen. Er zijn veel ouderen
‘typische auto voor ouderen’,
die zichzelf nog een keer stevig
ook al werd de Toyota Yaris
verwennen met die ene luxe
enkele jaren achtereen in de
media spottend tot gekozen tot wagen. Nadat ze hun hele
leven en een brave gezinsauto
‘bejaardenauto van het jaar’.
reden, vanwege de kinderen.
Kekke auto’s als een Citroen
In Ermelo vragen wij de
C4 Cactus, de Opel Mokka,
verkoopadviseur hoe hij ons
de Renault Captur, of in de
inschat. Hoge of lage instap?
duurdere klasse de Mercedes B
‘Ergens ertussenin’, waagt hij.
worden gekocht door alle leefOmdat verstand net als gebre
tijdsgroepen, want die willen
ken vast nog wel eens met
blijkbaar ook de gemaksopties
de jaren komt, reden we de
die oudere rijders zo aanspreshowroom uit met die puntgave
ken. Inclusief pienter pookje,
verwen-BMW. Net zo grijs als
de automaat.
Een dealer vertelde dat er laatst mijn haar.

‘Vroeger had je
‘bejaardenauto’
DAF, met het
pientere pookje.
Nu is er geen
typische auto
voor ouderen
meer’

Met dank aan Schouten
Autobedrijf Ermelo en
Cock van Buren Auto’s Velddriel
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Wat doen bedrijven met

DENKKAART

Hoe
verdelen
werkenden en
bedrijven de
koek?

We verdienen steeds meer …
613

663

448

… en bedrijven maken bijna twee
keer zoveel winst …

2000

2007

2014

1.1 Nationaal inkomen in miljard euro

188

180

… maar werkenden krijgen relatief
steeds minder.

100

2000

2007

2014

78

1.2 B
 rutowinst van bedrijven in miljard euro

73

2000

2015

1.3 P
 ercentage van de productieopbrengst dat bedrijven
uitbetalen als loon

Hoeveel
belasting betalen
werkenden en
bedrijven?

Werkenden betalen
steeds meer belasting …

23

… bedrijven steeds minder.
28

31
16

2000

2007

10

2014

2.1 Betaalde loon- en inkomstenbelasting in miljard euro

2000

2014

2.2 Betaalde vennootschapsbelasting in miljard euro
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hun groeiende winsten?

Bedrijven houden meer geld over …
Nettowinst

BEDRIJFSWINSTEN

Wat
doen bedrijven
met hun
winsten?

207
168
100

… ze sparen steeds meer …

Brutowinst
2000

2014

9

3.1 Nettowinst en brutowinst als indexcijfer
(index 2000 = 100)

3

2000

… investeren minder …
19

16

2010

3.2 B
 edrag dat bedrijven sparen als percentage van het
nationaal inkomen

17

…e
 n keren meer winst uit aan hun
aandeelhouders.
2000

2007

2014

55

3.3 Percentage van de productieopbrengst dat wordt
geïnvesteerd

23

2000

2011

3.4 W
 instuitkeringen in miljard euro

Deze Feitenkaart over bedrijfswinsten geeft aan de hand van drie
vragen inzicht in hoe het staat met bedrijfswinsten in Nederland.
Financiële instellingen zijn hierin niet meegenomen, met uitzondering
van grafiek 1.3. De cijfers zijn afkomstig van CBS en CPB. Deze kaart is
gemaakt door De Argumentenfabriek, in samenwerking met FNV.

gemaakt door:

De ArgumentenFabriek

De Feitenkaart

2015

27

INTERVIEW

FNV-REDACTEUR
PETER BEEKMAN STELT
KRITISCHE VRAGEN AAN
GERDI VERBEET

‘IK BEN
TROTS
OP MIJN
TRADITIE’

Gerdi Verbeet
presenteert
De Strijd,
de gouden eeuw
van de arbeider
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GERDI VERBEET

De documentaire serie ‘De Strijd, de gouden
eeuw van de arbeider’ is bij VARA/BNN
vanaf oktober in tien afleveringen te zien.
Gerdi Verbeet leidt elke aflevering in.

geven, ze in hun kracht zetten.
Dat ze risico’s durven nemen.
Maar wel met de zekerheid dat
ze er niet alleen voorstaan als
het af en toe niet goed gaat.’

TEKST PETER BEEKMAN BEELD DINGENA MOL

U heeft het over
solidariteit, een vangnet.

Hoe bent u bij de
documentaire serie
De Strijd betrokken
geraakt?
‘Ik denk dat Kees (Driehuis,
eindredacteur van De Strijd,
red.) mij heeft gezien bij DWDD
en bij Omroep Max, waar ik
meedeed in een serie over de
Tweede Kamer. En dat ie toen
dacht: “Die ouwe schooljuf
frouw moet ik hebben!” Ik vind
het prachtig om te doen. En
samen met jonge hond Erik
– jakhals – Dijkstra is het een
feest! Ik leid elke aflevering in.
En verbind het met mijn eigen
geschiedenis en die van mijn
familie.’

Uit wat voor familie
komt u?
‘Ik heb een heel gelukkige jeugd
gehad. Mijn ouders waren alle
bei onderwijzer. Mijn moeder
komt uit het katholieke Brabant
en werd in 1946 meteen lid van
de Partij van de Arbeid – een
echte doorbraaksocialist. Mijn
vader komt uit Amsterdam.
Hij was lid van de bond, mijn
moeder van de partij.
Onderwijzers verdienden toen
weinig en van allebei lid zijn
konden ze zich niet veroor
loven. Ze waren echte sociaal
democraten, met een dikke
streep onder ‘democraten’.
De ouders van mijn vader stem
den ook SDAP. Mijn grootvader
was fijninstrumentmaker. Hij
was nauw betrokken bij de
ontwikkeling van de telefonie
hier in Amsterdam. Ik ben echt
trots op hun bijdragen aan de
maatschappij. En trots op de
traditie waarin ik sta.’

Beschrijft u die traditie
eens?

‘Ja, maar dat vangnet moet ook
trampoline zijn: je moet terug
kunnen komen. Kijk: sinds het
‘Je moest je best doen. Hard
begin van de arbeidersbeweging
werken, altijd studeren. Als
zijn er altijd realistische afspra
je een repetitie had, was dat
ken gemaakt. Als je weduwe
een goed excuus om niet af te
was, of je was ziek, dan kreeg
hoeven drogen. Mijn grootva
je geld. Maar ze moesten wél je
der heeft zichzelf het Frans en
Duits eigen gemaakt uit boeken. naam en adres weten, zodat er
geen misbruik van gemaakt kon
Dat is zijn geschiedenis. De
worden. Toen in Amsterdam de
verheffing van de arbeider hè?
conducteurs van de trams af
Boeken van de Wereldbiblio
theek en dergelijke. Mijn groot werden gehaald, ergens in de
jaren zeventig, zei mijn groot
moeder was meisje voor dag
moeder meteen dat dat niet
en nacht. Haar kleindochter
verstandig was. Ze heeft gelijk
werd voorzitter van de Tweede
gekregen, want er werd massaal
Kamer. Dat is toch prachtig?
zwartgereden. De mens is niet
Dat vertelde ik ook altijd als ik
leerlingen in de Tweede Kamer altijd goed. Mijn oma was een
wijze vrouw.’
ontving. Dat vonden ze gewel
dig! Dat biedt hoop, het kan.
Maar het gaat niet vanzelf. ’
‘VROUWEN ZIJN

Dus honderd jaar
arbeidersbeweging is een
succes. Het is af?
‘Het is een succes ja. Maar voor
een sociaaldemocraat is het
nooit af. Er zijn gelijke kansen,
maar niet iedereen profiteert
daarvan. En er zijn groepen in
de samenleving waar een bijna
erfelijke werkloosheid is.
Dat vind ik onverdraaglijk.
Die mensen vinden geen aan
sluiting bij de maatschappij.’

‘VOOR EEN
SOCIAALDEMOCRAAT
IS HET NOOIT AF’
Wat kun je daaraan doen?
‘Onderwijs is cruciaal. Je moet
de kinderen zelfvertrouwen

GEEN BETERE
MENSEN’

GERDI VERBEET (1951)
Gerdi Verbeet trad in het
voetspoor van haar ouders toen
ze na haar studie Nederlandse
Taal- en Letterkunde het
onderwijs inging. In 1994
werkte ze als politiek adviseur
en in 2001 ging ze voor de
PvdA de Tweede Kamer in.
Van december 2006 tot en
met september 2012 was
zij voorzitter van de Tweede
Kamer. Verbeet vervult
meerdere bestuursfuncties en
is bekend als tafeldame in
De Wereld Draait Door.

We hebben het over
de emancipatie van de
arbeider gehad. Hoe zit het
met de emancipatie van de
vrouw?
‘Op dat gebied ben ik een
laatbloeier, eerlijk gezegd.
Mijn moeder heeft altijd
gewerkt, dus dat vrouwen
werken was voor mij heel
vanzelfsprekend. Toen mijn
moeder eind 1949 trouwde,
werd ze ontslagen. Dat ging
toen nog zo. Ze begon meteen
met een klasje thuis. Ik ben pas
door het Witte Wijvenplan van
Irène Donner-van de Weetering
feminist geworden, eind jaren
zestig. Dat ging onder meer om
seksuele voorlichting.
Op school leerde je wel over
29

INTERVIEW

burgers, zoals David van
Reybrouck heeft gedaan met
G1000. Die geef je het laatste
woord over belangrijke
punten. Als je die groep zo
groot mogelijk maakt, dan heb
je de beste kans op een goede
beslissing. Ik zal een voorbeeld
geven: we hebben met een
Kamercommissie een keer aan
ouderen gevraagd wat zij het
belangrijkste vonden. Ik dacht
dat het antwoord goede zorg
zou zijn. Maar dat was niet zo,
dat was voor mij een eyeopener.
Mobiliteit stond voorop: de deur
uit kunnen, onder de mensen
kunnen zijn, blijven meedoen.
Dat kwamen we alleen te weten
doordat we het de mensen zélf
gevraagd hebben. In onder
meer Amersfoort wordt met
een G1000 geëxperimenteerd.
Het is een pril begin, en ik
hoop dat het een succes wordt.
Voor de goede orde: ik wil de
parlementaire democratie niet
afschaffen hoor.’

‘MAAK GEBRUIK
VAN DE WIJSHEID
VAN DE MENSEN’
stampers van bloemen en zo, en
hoe het bij de bijtjes ging, maar
als de mensen aan bod kwamen
was het vaak al te laat, haha!’

U bent voorzitter van
Monitoring Talent
naar de Top om meer
vrouwen in besturen en
toezichthoudende functies
te krijgen.
‘Ja, en ik ben ook commissaris
bij Siemens, op voordracht
van de ondernemingsraad. Ik
vind diversiteit aan de top erg
belangrijk. Die is nu vaak nog
te eenzijdig samengesteld met
mannen van een zekere leeftijd,
waardoor de kans groot is dat
je ontwikkelingen mist en er
een tunnelvisie ontstaat. Als er
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meer vrouwen in de top zitten,
krijg je een bredere blik, en
dat is goed voor de organisatie.
Lehman Sisters was ook omge
vallen hoor. En vrouwen zijn
geen betere mensen, maar ze
kijken wel anders tegen dingen
aan. Diversiteit is beter voor het
bedrijf, zo blijkt uit onderzoek.
En het is sowieso vreemd om
zo’n groot deel van je potentieel
onbenut te laten. Dat geldt niet
alleen voor vrouwen trouwens.’

Hoe bedoelt u?
‘Ik geloof erg in the wisdom of
the crowds. Maak gebruik van
de wijsheid van de mensen.
Dat geldt voor bedrijven –
ik denk dat een werknemer van
V&D eerder door had dat het
niet goed ging dan de directie.
En dat geldt ook voor de demo
cratie. Politieke partijen hebben
samen maar 200.000 leden.
Veel mensen doen dus niet mee.
Vorm door loting groepen

‘De Strijd, de gouden
eeuw van de arbeider’
is vanaf 9 oktober te
zien. NPO 2, 21.05 uur.
destrijd.vara.nl

Met ‘De Strijd’ kijken we
terug op de gouden eeuw
van de arbeider. Wat wordt
de komende eeuw?
‘Ik hoop dat er een zelfbewuste
generatie ontstaat, die kiest
voor de kwaliteit van het leven.
Mensen die investeren in zich
zelf en ook solidair zijn met en
verantwoordelijk voor andere
mensen. Ook over de grenzen
heen.’

Dus ‘De Internationale’
staat voor u nog recht
overeind?
‘Jazeker! Maar het tweede
couplet zing ik nooit.’

Waarom niet?
‘“De staat verdrukt, de wet is
logen” kan ik niet zingen.’
PETER BEEKMAN,
eindredacteur FNV Magazine
p.beekman@bg.fnv.nl

IDEALEN

‘RECHT
OP ANDERS
ZIJN’

Een groot deel van haar leven stelt Twie
Tjoa (71) in het teken van verdraagzaamheid. ‘Iedereen moet zichzelf kunnen
zijn, zonder een oordeel naar elkaar toe.’
TEKST LOUIS ENGELMAN BEELD JEANNETTE SCHOLS

‘Niemand hoort
te worden
uitgesloten’

De oorsprong van haar drijfveer
ligt in haar geboortegrond Indonesië, vertelt ze in haar appartement in Diemen. Tjoa groeide op
Java onbekommerd op als kind
van Chinese ouders. Maar na 1965
sloeg het klimaat om. Soeharto
pleegde een staatsgreep tegen
Soekarno en elimineerde de
machtige communistische partij
in het land. Méér dan één miljoen
‘verdachte’ mensen werden
vermoord en gevangen gezet.
Tjoa: ‘Omdat Soekarno bevriend
was met Mao Zedong werden
plotseling alle Chinezen in
Indonesië verdacht van communisme. Wij dus ook. Dat maakte
ons heel angstig. Je kon niemand
meer vertrouwen, alleen je eigen
familie.’ Dat gevoel van ‘uitsluiting’
heeft op haar een enorme impact
gehad. ‘Ik ben er door gevormd.’

WARM ONTVANGST
Om het gezin te beschermen
besloten haar ouders naar Suriname te emigreren, toen nog een
Nederlandse kolonie. ‘De warme
ontvangst daar zou je elke migrant gunnen’, zegt Tjoa. ‘Ik ervoer
weer hoe het kon zijn om vrij te
zijn en erbij te horen.’ Na studies
in Nijmegen (Sociale Academie)
en Utrecht (sociologie) keerde ze
naar Paramaribo terug en werkte

TWIE TJOA STRIJDT IN TAL VAN ORGANISATIES VOOR DE
GELIJKWAARDIGHEID VAN PERSONEN.

daar onder meer als directeur van
het Ministerie van Arbeid. Omdat
er na een niertransplantatie
onvoldoende medische nazorg
beschikbaar was in Suriname,
verhuisde Tjoa zeventien jaar geleden definitief naar Nederland.
Sindsdien zet ze zich volledig
in voor de positie van vrouwen
uit minderheidsgroepen in de
samenleving. Ze was en is actief
in besturen van onder meer
FNV Vrouw, Fos’ten (Surinaamse
50+-vrouwen), DIAN (Indonesische vrouwen) en Mil Colores
(aandacht voor lesbische vrouwen
met migrantenachtergrond).

NIET BUITENSLUITEN
Steeds bleef voor haar daarbij het
‘recht op anderszijn’ het uitgangspunt. ‘De begrippen “diversiteit”

en “inclusiviteit” zijn voor mij
heel belangrijk. Niemand hoort
te worden uitgesloten.’ Ze heeft
er haar levenswerk van gemaakt.
Pessimistisch is ze zeker niet
over de positieverbetering van
vrouwen. ‘Het gaat weliswaar met
kleine stapjes, maar daar wil ik mij
niet door laten ontmoedigen.’
Toch slaat haar soms de angst om
het hart, vertelt ze. ‘Bijvoorbeeld
toen Wilders die uitspraken deed
over “minder Marokkanen”. Hij wil
mensen opnieuw buitensluiten.
Ik zal me daar altijd tegen blijven
verzetten. Iedereen heeft recht
op een eigen plek. Want alleen
op die manier kun je de samenleving menselijk en rechtvaardig
houden.’
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KADERLID IN BEELD

ALTIJD EEN
HELPENDE HAND
Joyce Rijnders (74)
is al tien jaar
seniorconsulent
bij Abvakabo FNV
in Delft, waar ze
spreekuur houdt.
‘Dit past bij mij.
Ik heb altijd met
mensen gewerkt.’

TEKST EVA PRINS BEELD ROB NELISSE

Vragen beantwoorden, een brief
schrijven naar een instantie,
helpen met het invullen van
formulieren, hulp bij de aanvraag
van voorzieningen als een traplift
of rollator: het zijn de meest
voorkomende werkzaamheden
van een seniorconsulent. Joyce
Rijnders doet dit werk al zo’n tien
jaar. Eens per week heeft ze een
ochtend spreekuur op het vakbondskantoor in haar woonplaats
Delft. Ouderen kunnen dan bellen
of langskomen met allerhande
vragen; de meeste gaan over
wonen en zorg.

beter toegankelijk te maken voor
rollators en scootmobielen. Juist
die diversiteit en het contact met
mensen maakt het consulentenwerk leuk en bevredigend, vindt
Rijnders.

SENIORENGROEP

Helpen zit haar in het bloed.
Opgeleid tot röntgenlaborante, werkte Rijnders een groot
deel van haar leven in diverse
ziekenhuizen. De laatste jaren
was ze klachtenfunctionaris en
voorlichtster.
Eenmaal met pensioen, wilde
ze graag vrijwilligerswerk doen.
De oproep voor seniorconsulent
ZIEKENHUISBEZOEK
sprak haar aan. ‘Dit past bij mij. Ik
Maar de hulp van Rijnders gaat
verder dan het beantwoorden van heb altijd met mensen gewerkt.’
Ze volgde een meerdaagse cursus
vragen en hulp bij het invullen
en ging aan de slag. Al snel werd
van formulieren. Zo gaat ze ook
ze ook voorzitter van de seniowel eens met een senior naar de
rengroep. Die groep organiseert
thuiszorgwinkel of mee op dokonder andere themamiddagen,
ters- of ziekenhuisbezoek, soms
bijvoorbeeld over pensioenen en
erfrecht, en een jaarlijks uitje voor
oudere leden. Als voorzitter van
de seniorengroep is ze bovendien
lid van het bestuur van FNV Delft.
(voormalig Abvakabo).

‘Zolang ik
vitaal ben,
help ik’

MEER VROUWEN
tot in Den Haag of Rotterdam aan
toe. ‘Vaak woont familie ver weg
en werken de buren’, zegt ze. Dus
doet zij het, als iemand daar om
vraagt. Hoewel ze zelf ook al even
een senior is, zullen mensen niet
snel tevergeefs een beroep op
haar doen. ‘Zolang ik nog vitaal
ben, help ik.’
Ze bemiddelde zelfs wel eens
bij burenoverlast en bepleitte
– met succes – bij de gemeente
verlaging van de stoepen om ze
32 FNV MAGAZINE

Rijnders vindt het belangrijk
dat er meer vrouwen zichtbaar
worden binnen de bond. In het
bestuur zijn ze met twee vrouwen, op acht mannen, en in de seniorengroep is ze de enige vrouw
van de zeven leden. ‘Dat vind ik
jammer’, zegt ze. ‘Er werken steeds
meer vrouwen, dus ik hoop – en
verwacht – dat ze ook binnen de
bond meer op de voorgrond zullen treden. Anders hoor je alleen
mannen praten.’

SCHRIJNEND
Natuurlijk, het werk voor de bond
kost tijd, maar Rijnders vindt het
fijn dat ze via dit vrijwilligerswerk
mensen kan helpen en – met
name door het bestuurswerk –
bezig is met actuele kwesties,

Altijd bezig
met actuele
kwesties
als het pensioen, de crisis in
Griekenland, of dichterbij huis: de
bezuinigingen op de zorg.
Zo was ze eerder dit jaar betrokken bij de acties tegen de
bezuinigingen op de zorg in Delft.
Ze ging naar protestbijeenkomsten en deelde folders uit. Het
gaat haar dan ook aan het hart.
‘Zorg- en verpleeghuizen dreigen
te worden gesloten, zorgverleners komen op straat te staan, de
dagopvang gaat dicht. Ik vind dat
heel schrijnend, want deze ouderen hebben hulp hard nodig.’

KADERLID IN BEELD

‘MEER VROUWEN
MOETEN ZICHTBAAR
WORDEN BINNEN DE
BOND’
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Wereldwijd is verlof rond zwangerschap heel verschillend
geregeld. Ouders in Noorwegen zijn een stuk beter af dan
in India. En hoe zit het in Marokko en Nederland?
TEKST BART SPELEERS BEELD MARC DRIESSEN / STIG NORDERHAUG / HANNE VAN DER WOUDE

Overal anders

ZWANGERSCHAPSVERLOF
INDIA

‘WERKLOOS DOOR ZWANGERSCHAP’
Mythili, kleermaakster in Tirupur, heeft twee zoontjes.

Van zwangerschapsverlof heeft
Mythili (25) nog nooit gehoord.
En van betaald verlof al helemaal niet. ‘Waar krijg je dat,
toch niet in India?’, reageert
ze verbaasd. Mythili werkt als
kleermaakster in een klein naaiatelier in het Indiase Tirupur,
ook wel de ‘T-shirthoofdstad
van de wereld’ genoemd. Bijna
alle grote kledingmerken en
-winkels, van C&A tot H&M, laten hier hun T-shirts of andere
kledingstukken maken. Voor
onder meer de Nederlandse consument naait Mythili achthonderd shirts in twaalf uur voor
een loon van 4,25 euro.
Maar sinds tien maanden is ze
werkloos. Mythili zegde haar
baan op toen ze vijf maanden
zwanger was van haar tweede
zoontje. Ondanks haar zwangerschap moest ze van haar
werkgever hetzelfde werk ver34 FNV MAGAZINE

zetten als haar niet-zwangere
collega’s. ‘Veel te zwaar’, zegt de
kleermaakster. ‘Dat houdt geen
enkele zwangere vrouw vol.
Daarom nemen alle vrouwen
in Tirupur ontslag tijdens hun
zwangerschap.’
Dat vrouwen, onder druk of
niet, hun baan opzeggen als ze
zwanger zijn, is volgens de Indiase wet niet de bedoeling. Al 54
jaar is zwangerschapsverlof in
India vastgelegd in de wet. Een
zwangere vrouw heeft recht op
twaalf weken betaald verlof, zes
weken voor en zes weken na de
bevalling. Een werkgever die
een zwangere ontslaat of haar
het betaald verlof onthoudt,
riskeert een boete of zelfs gevangenisstraf.
Maar de praktijk ziet er dus
heel anders uit. Zwangere en
bevallen vrouwen in Tirupur
zitten onbetaald thuis, hun
mannen blijven doorwerken en
bij problemen kunnen zij, met

een beetje geluk, terugvallen op
familie. Zoals Mythili en haar
man. ‘Het salaris van mijn man
ging helemaal op aan zieken-

huiskosten voor de bevalling.
Zijn familie, die vlakbij woont,
helpt ons nu rond te komen.’

ZWANGERE EN BEVALLEN VROUWEN IN TIRUPUR ZITTEN
ONBETAALD THUIS, HUN MANNEN BLIJVEN DOORWERKEN.
BIJ PROBLEMEN MOETEN ZE TERUGVALLEN OP FAMILIE.

OUDERSCHAPSVERLOF

NOORWEGEN

‘ROL VADER OOK
HEEL BELANGRIJK’
Rune Bugten (33), adviseur bij
de Noorse vakbond LO, heeft
een zoontje: Kristoffer.

salaris. Een deel van dit betaald
verlof – 26 of 36 weken tegen 80
procent – kan verdeeld worden
over de ouders tot het kind drie
Op
5
maart
werd
Kristoffer
geEEN MAAND VOOR DE BEVALLING GING JAMILA MET
jaar oud is. ‘Wij hebben besloten
boren,
55
cm
lang
en
3660
gram
BETAALD ZWANGERSCHAPSVERLOF.
om 36 weken op te nemen en die
zwaar. Rune was bij de geboorte
onderling te verdelen’, vertelt
van zijn zoontje. VanzelfspreRune. ‘Ik neem acht weken
kend, zou je denken, maar Rune
betaald verlof, Kristoffers moeder
en de moeder vormen geen stel.
de rest.’
‘We kennen elkaar al heel lang
Het riante betaald verlof voor
en hebben een goede band.
Noorse moeders en vaders vindt
Gelukkig wilde de moeder dat
Rune niet meer dan normaal.
ik bij de bevalling zou zijn. Een
geweldige ervaring. Ik ben erg blij ‘Uit onderzoek is gebleken hoe
dat ik erbij was.’ Kristoffer woont belangrijk het is dat ook de
100 procent betaald. Daar ben ik bij zijn moeder, waar Rune een
vader een grote rol speelt bij de
Jamila en Hamid uit Marokko
erg blij mee.’ Om haar werk na
opvoeding van zijn kinderen. Hoe
aantal keer per week op bezoek
hebben een zoontje van zeven
die tijd op te pikken, viel haar
meer tijd hij daarvoor heeft en
komt om hem te verzorgen en
maanden, Amir. Niet ver van de
tegen. ‘Ik vind mijn baan nu
krijgt, hoe meer tijd er is voor het
met hem te spelen.
toeristische badplaats Agadir in
opbouwen van een goede relatie.’
Na de geboorte van Kristoffer
het zuiden van Marokko, werken lichamelijk zwaarder. Gelukkig
Jamila Hyad (27) en Hamid Daou- hoef ik nu maar vier uur per dag had Rune twee weken betaald
te werken. Ik had nog recht op
kraamverlof, net als de moeder.
di (31) zes dagen per week bij
twee maanden verlof, die ik nu in ‘Omdat we geen stel zijn, mocht
dezelfde tomatenkweker. Jamila
deeltijd opneem.’
Kristoffers moeder die twee wecontroleert de kwaliteit van de
Jamila en Hamid hebben geluk
ken aan een ander “geven”, maar
tomaten, Hamid is groepsleider.
met hun werkgever. Hij houdt
ik kreeg ze. Heel fijn, want die
Tijdens haar zwangerschap van
zich aan de goede regelingen
eerste weken zijn zo belangrijk
haar inmiddels zeven maanden
rond zwangerschapsverlof, die in voor het contact tussen ouders en
oude zoontje Amir, vond Jamila
Marokko bij wet zijn vastgelegd.
kind. De moeder heeft al negen
haar werk zwaar. ‘Ik loop acht
maanden een band opgebouwd
uur per dag om tomaten over het Veel Marokkaanse werknemers
door de zwangerschap, maar de
hele veld te controleren. Maar van komen er bekaaider vanaf.
vader nog niet. Daarom vind ik
sommige andere zware taken zijn Jamila: ‘Veel vrouwen zijn zich
niet bewust van risico’s op het
de twee dagen betaald kraamverzwangere vrouwen vrijgesteld.’
werk. Soms gaan zij tomatenvellof voor Nederlandse vaders veel
Een maand voor de bevalling
ging Jamila met betaald zwanger- den op waar net insecticiden zijn te kort.’
gespoten. Zij weten niet dat je
In Noorwegen houdt het niet op
schapsverlof. Hamid had recht
daar drie dagen niet moet komen bij twee weken verlof. Vrouwen
op drie dagen betaald vrij. ‘Na
NA DE GEBOORTE VAN
als zwangere vrouw. Daar wijs ik kunnen 47 weken betaald zwanmijn bevalling ben ik nog drie
ZIJN ZOON HAD RUNE
ze op.’
gerschapsverlof nemen of 57
maanden thuisgebleven’, vertelt
TWEE WEKEN VERLOF.
weken tegen 80 procent van het
Jamila. ‘In die tijd kreeg ik bijna

MAROKKO

‘ERG BLIJ MET
BETAALD VERLOF’
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NEDERLAND

‘KRAAMVERLOF VADERS TE KORT’
Jan-Pieter Prins (42), webontwikkelaar, heeft twee zoontjes:
Ruben en Maarten.

JAN-PIETER VINDT HET KRAAMVERLOF VOOR PARTNERS
VEEL TE KORT. HIJ PLEIT VOOR MINSTENS DRIE OF VIER
WEKEN KRAAMVERLOF VOOR VADERS.

MEER WETEN? Alles weten over kraam-, zwangerschaps- en
ouderschapsverlof in Nederland? Download de gratis app Werk &
Zwangerschap van de FNV of kijk op fnv.nl/zwangerschap.

zijn en een band met je kind op
te bouwen. Daarom zou ik drie
of vier weken kraamverlof voor
Natuurlijk ben je als vader bij de vaders wel goed vinden.’
geboorte van je kind. Tenminste, Daarnaast had Jan-Pieters vrouw
daar ga je van uit. Maar Jan-Pieter nog veel zorg nodig. ‘Daarom heb
Prins miste de bevalling van zijn ik, nadat de kraamzorg weg was,
nog zeven dagen vakantie opgeeerste zoon Ruben, tweeënhalf
jaar geleden. Prins’ vrouw moest nomen om voor mijn vrouw en
zoontjes te zorgen.’ Hierna moest
met spoed naar de operatiekaJan-Pieter toch echt weer veertig
mer voor een keizersnede. En
uur per week aan het werk,
daar mocht haar man niet bij
vanwege het opraken van zijn
zijn.
vakantiedagen. Voor Nederlandse
Twee maanden geleden, bij de
geboorte van zijn tweede zoontje, vrouwen is het zwangerschapsverlof wel goed geregeld, vindt de
Maarten, kon de vader er wel
webontwikkelaar. Zijn vrouw had
bij zijn. Ook dit keer was er een
keizersnede nodig, maar die was zestien weken betaald verlof en
gepland. ‘De bevalling, ja, dat wil ziekteverlof ver voor de bevalling.
In de toekomst wil het stel nog
je niet missen, geweldig’, zegt
ouderschapsverlof opnemen.
Jan-Pieter.
Voor elk kind tot acht jaar kunOp de dag van de geboorte van
nen beide ouders een keer dit
zijn zoontje startte Jan-Pieters
verlof van maximaal 26 keer de
kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. In Neder- wekelijkse arbeidsduur opnemen. Meestal is het ouderschapsland hebben partners recht op
verlof onbetaald. Jan-Pieter zal
twee dagen betaald kraamverlof
van het verlof gebruikmaken als
en aansluitend drie dagen onbezijn vrouw meer gaat werken.
taald verlof. Jan-Pieter maakte
‘Dan ga ik een paar dagen mindankbaar gebruik van die vijf
dagen, maar genoeg was het niet. der werken per week. Onbetaald,
maar dat vind ik terecht, want
‘Het kraamverlof voor vaders is
het is mijn keuze om vrij te
veel te kort. In het begin is het
nemen.’
heel belangrijk om aanwezig te

BART SPELEERS
bart@speleers.nl

Met medewerking van FNV Mondiaal en Nordin Abanaissa.
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TON HEERTS: ‘BLIJF BENGAALSE
BONDEN STEUNEN’
TEKST EN BEELD
ASTRID VAN UNEN

Sinds de instorting van RanaPlaza in de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn
textielfabrikanten er van doordrongen dat ze met hun werknemers moeten
samenwerken. Dat merkte FNVvoorzitter Ton Heerts tijdens zijn tweede
bezoek aan Bangladesh. Maar: ‘Het blijft urgent de textielbonden te steunen.’
Zijn grootste zorg: de werk
gevers zetten tegenwoordig
een soort medezeggenschaps
raden op, waarin ook het
management zitting heeft.
‘Van onafhankelijkheid is dus
geen sprake’, zegt Heerts. ‘En
de reguliere textielvakbonden
hebben geen invloed in deze
bedrijven. Positief is wel dat
onze collega’s daar doorgaan
met de strijd voor betere arbeids
omstandigheden en een hoger
minimumloon. Maar dit is niet
in twaalf maanden geregeld.’
INDRINGEND
Heerts was samen met FNV
Mondiaalcollega Wilma Roos
eind juni in Bangladesh, als
deelnemer van een delegatie
van de Nederlandse ministers
Ploumen en Schulz, die hun licht
wilden opsteken over de stand
van zaken in de textielindustrie
en watersector. ‘Een kort en
indringend bezoek’, zegt Heerts.
‘In tegenstelling tot vorig jaar,
toen onze eigen FNVmissie
vakbondsgericht was, hebben
we nu de meest heftige uitwas
sen niet gezien. Maar we zaten
wel aan tafel met de Bengaalse
ministers en konden ons zegje
doen. Dat hebben we te danken
aan Ploumen, die ons er steeds
bijsleepte om te laten zien: de
vakbonden horen erbij. Ik hoop
dat die boodschap duurzaam is
overgekomen.’

Jyrki Raina, algemeen
secretaris van de inter
nationale sectorbond
IndustriALL looft de
actieve deelname van
FNV Mondiaal:
‘FNV Mondiaal helpt ons
veertien organisers te
financieren, die in twee
jaar tijd al 70 duizend
werknemers hebben
gerekruteerd.
Dit is een goede start.’

BIED STEUN!

Donateurs voor het
vakbondsproject van
Mondiaal FNV in de
Bengaalse textielsector
zijn hard nodig. Ga hiervoor naar mondiaalfnv.nl
Je kunt eenmalig doneren
of vaker en elk bedrag
vanaf 3 euro is welkom!

VERENIGINGSNIEUWS

VAN DE FNV
‘VOOR INDUSTRIE
ÉN DE VROUW’
HET LEDENPARLEMENT IS HET HOOGSTE ORGAAN VAN
DE FNV. WIE ZITTEN ERIN, EN WAT DOEN ZE ZOAL? DIT
KEER AGNES VROEGH (54). ZE IS PROCESOPERATOR EN
ZIT IN HET LEDENPARLEMENT VAN DE FNV VOOR DE
SECTOR INDUSTRIE.

VRIJDAG 9 OKTOBER 2015
ORGANISEERT FNV VOOR
DE EERSTE KEER HET
FESTIVAL VOOR DE NACHT,
HET FESTIVAL VOOR
NACHTWERKERS UIT ALLE
SECTOREN.
Ben jij nachtwerker en wil jij je
collega’s uit andere sectoren
ontmoeten? Wil je de nieuwste
Nachtwerk-apps als eerste
proberen? Is jouw partner
nachtwerker en wil je weten wat
de effecten zijn van nachtwerk?
Of ben jij or-lid en wil je weten
hoe andere or-leden omgaan met
vraagstukken over onder meer
onregelmatigheid? Kom dan naar
het Festival voor de Nacht. Op
een superlocatie in Amersfoort
wordt Festival voor de Nacht
een spetterende dag waarop
je kunt netwerken, themacafés
bezoeken, workshops volgen of
gewoon even een relaxmomentje
voor jezelf kunt nemen. Voorkom
teleurstelling en meld je tijdig
aan! Voor aanmelden en het
volledige programma ga naar
fnv.nl/festivalvoordenacht.
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BEELD FREEK VAN ARKEL

FESTIVAL
VOOR
DE NACHT

‘Ik zet me in de eerste plaats in voor de industrie, maar ook voor de
positie van vrouwen. Er zitten veel vrouwen in het parlement en op
initiatief van FNV Vrouw hebben we twee workshops gegeven. Hoe
neem je makkelijker het woord, kwam onder meer aan bod. Dat komt
niet doordat vrouwen onzekerder zijn dan mannen. Het is meer dat
als iets al is gezegd, vrouwen denken: ‘Ja, mijn mening is al gezegd,
dat hoef ik niet meer te doen’. Terwijl mannen rustig voor de twintigste keer het nóg een keer zeggen. Hoe je daarmee om moet gaan?
Zorgen dat je als een van de eerste sprekers op de lijst komt!’
Daarnaast zoekt Agnes ook het contact met andere sectoren binnen
het parlement en maakt ze deel uit van de commissie Media en Communicatie. ‘Daar houden we ons bezig met wat er in FNV Magazine
komt en met de onderlinge communicatie. Dat gaat voornamelijk per
mail. Ik lees niet alleen de woorden zelf, maar ook wat er tussen de
regels staat.’ Agnes is hier te bereiken:
agnesvroegh@ledenparlementfnv.nl.

GEVECHT
GEWONNEN
PENSIOENMILJOENEN, FRANK
DE KRUIF, SJAAK VAN DER
VELDEN. € 22,50 PLUS
€ 1,95 VERZENDKOSTEN. TE
BESTELLEN BIJ MOEVERS.NL.
In 2014 kwam er een einde aan
de strijd om de pensioenmiljoenen
van duizenden havenwerkers in
Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen
en Terneuzen. Hun vermogen verdween nadat het pensioenfonds
PVH van de zeehavens speelbal
werd in de wereld van het grote
geld. Het fonds werd omgezet in
de commerciële verzekeraar Optas,
die zich vervolgens liet overnemen
door Aegon. De verkoopopbrengst
van 1,5 miljard euro werd niet
besteed aan verbetering van pensioenen, maar aan subsidies voor
kunst, cultuur en wetenschap.
Zo’n vijftien jaar lang hebben
werkgevers en werknemers in de
havens zij aan zij gestreden om
het geld terug te krijgen. In de
rechtszaal, op straat en in de publiciteit. Dit boek vertelt het verhaal
van dat uiteindelijk succesvolle
gevecht, op basis van bronnenonderzoek en aan de hand van
interviews met de betrokkenen.

MIJN VRIJWILLIGERSWERK

EEN
COMPLEET
LEVEN
In zijn jonge jaren was Wil van der Pluijm
(1940) kapitein op de binnenvaart.
Zijn carrière sloot hij af als chef bedrijfs
beveiliging bij Seaport Terminals in de
Rotterdamse haven. Na zijn pensionering
werd hij lid van een groep vrijwilligers die
een kerk ‘overeind probeert te houden’.
TEKST EN BEELD ROB NELISSE

Een sterke
geest in een
fit lichaam

Lenig als een trapezewerker
bestijgt Van der Pluijm de
trapladders in de toren van
de katholieke kerk H. Kruisvinding in Rotterdam-Zuid. Hier
huist een heel sterke geest in
een buitengewoon fit lichaam.
Dankzij het nijvere onderhoudswerk van Van der Pluijm ligt
de kerk er pico bello bij. Het
heiligdom staat goed in de verf
en het klokkenspel uit de toren
klinkt luid als hanengekraai
in de vroege ochtend.

TALENTEN
Alle zeven collega-vrijwilligers waarmee Van der Pluijm
destijds de vrijwilligersgroep
vormde, zijn door darm- of
longkanker overleden. ‘Zelf heb
ik ook een zware darmoperatie
moeten ondergaan, maar er
schijnt een macht te zijn die
mij nog niet nodig heeft.
Daarom besteed ik mijn talenten verder aan het onderhoud
van het kerkgebouw, alwaar
ik tegenwoordig ook het computerwerk en de ledenadministratie probeer waar te maken.’
Voor zijn vroegere functie in

de haven moest de gepensioneerde een EHBO-opleiding
gaan volgen. ‘Na het behalen
van dit diploma werd ik in korte tijd voorzitter van een vereniging met ongeveer vierhonderd
leden, werd ik medebestuurslid
in een district én afgevaardigde
in het landelijke orgaan van de
EHBO. Na dertig jaar heb ik het
genoegen mogen proeven om
met een koninklijke onderscheiding afscheid te nemen.’

contacten werden mijn drijfveer
om voor de medemens toch wat
meer te willen betekenen.’
Volgend jaar stopt Van der
Pluijm met het lichamelijke
onderhoudswerk aan de kerk.
Zijn advies: ‘Ik kan eenieder
aanraden om, als je lichaam
en geest je hiervoor de ruimte
geven, je te verdiepen in een
vrijwilligerstaak. Het maakt je
leven compleet en dat is met
geen geld te betalen.’

OVERTUIGING
Het kenmerkt Van der Pluijm
dat hij zijn vrijwilligerswerk
met overtuiging aanpakt. Dat
komt door zijn vakbondservaring. ‘De kaderopleiding in
Doorn inspireerde mij tot intensieve en goede contacten met
havenwerkers uit alle gelederen: van put- tot kabelgast, van
controleur tot loodsbaas. Die
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WERF EEN NIEUW
LID EN ONTVANG
10 EURO CADEAU!

Met ruim 1,1 miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. We zijn er voor iedereen
die werkt, werk zoekt, wil werken of gewerkt heeft. Je kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als je
wilt. Vul de antwoordkaart in of ga naar lidwerftlid.nl. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

DE VOORDELEN VAN HET FNV LIDMAATSCHAP:
Samen sta je sterker voor gewoon goed werk
Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
Invloed op je arbeidsvoorwaarden
4x per jaar het FNV Magazine
Gratis juridisch-, loopbaan- en belastingadvies

Korting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en
Greenchoice
Korting en exclusieve zorgpakketten bij Zorgcollectief
FNV/Menzis
Korting op aanvullende rechtsbijstandsverzekering
van Proteq

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.

BETALINGSGEGEVENS
Ik machtig de FNV om de maandelijkse contributie af

VOOR REGULIERE CONTRIBUTIEBEDRAGEN KIJK OP FNV.NL/CONTRIBUTIE

te schrijven van IBAN:

GEGEVENS NIEUW LID
Achternaam:

M/V

Voornaam:

Ik betaal per acceptgiro (meerkosten € 1,- per maand).
Datum:

Adres:
Handtekening:

Postcode en woonplaats:

NIEUW LID AANGEMELD DOOR

Land:
Telefoonnummer:

Achternaam en voorletters:

Geboortedatum:

Lidmaatschapsnummer:

E-mailadres:
In dienst bij werkgever

Niet werkzaam

Zelfstandige / Zzp’er

Gepensioneerd

Student / Scholier

Ik ontvang de wervingspremie van €10,- op IBAN:

Naam bedrijf:

OPSTUREN

Adres:

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar:
FNV, t.a.v. Contactcenter, Antwoordnummer 101,
3500 ZA Utrecht

Postcode en plaats:
Functie:

Een nieuw lid aanmelden kan ook via lidwerftlid.nl of 088 368 0 368

Op het lidmaatschap zijn de algemene
voorwaarden van toepassing. Kijk
op fnv.nl/algemenevoorwaarden
voor meer informatie. We gebruiken je
persoonsgegevens om uitvoering te
kunnen geven aan het lidmaatschap en je
belangen te kunnen behartigen.

LWLLM

TON GEEFT ANTWOORD

VRAAG HET
AAN TON

VRAAG

VAN E. MEIJER

Ik las in FNV Magazine 2 het
artikel over een rechtvaardig
belastingplan. Ik kan daarin niets
ontdekken wat betrekking heeft
op gepensioneerden en ouderen.
Terwijl deze groep de laatste
jaren toch al aardig ‘gepakt’ is.
Mijn vraag is of ik mijn 55-jarig
lidmaatschap van de FNV nog
moet voortzetten of kan ik me de
contributie beter besparen?

Heb je een vraag die je graag
aan Ton Heerts wilt stellen, mail
dan naar redactie@bg.fnv.nl.
BEELD HOLLANDSE HOOGTE

ANTWOORD TON

ANTWOORD TON

VRAAG

VAN ANDRÉ POUW

KAN DE FNV EEN PROEFPROCES BEGINNEN OVER HET
ONTDUIKEN VAN HET MINIMUMLOON? MET NAME ALS
ER SPRAKE IS VAN EEN RE-INTEGRATIETRAJECT (STAGEPLAATS) VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN? DE GEMEENTE
BOOD MIJN DOCHTER NAMELIJK EEN STAGEPLAATS AAN
OM EEN ZWANGERE TE VERVANGEN. ALS JE IN DE BIJSTAND
ZIT KUN JE DUS MOOI ALS GOEDKOPE UITZENDKRACHT
WORDEN INGEZET. DAT LIJKT ME, ALS JE DUS WERKT,
ONTDUIKING VAN DE WET OP HET MINIMUMLOON.

De situatie die je schetst is heel
herkenbaar, erger nog … dit soort
voorbeelden neemt alleen maar
toe. Mensen in de bijstand wordt
door de gemeente voorgespiegeld
dat het goed voor ze is om met
behoud van uitkering te gaan werken, omdat ze daarmee hun kans
op de arbeidsmarkt vergroten.
Die mogelijkheid grijpen mensen
graag aan, in de veronderstelling dat ze daarmee perspectief
hebben op een reguliere baan.
Niets is echter minder waar, op
een arbeidsmarkt met meer dan
600.000 mensen in de WW is de
kans op een echte baan niet zo
groot. Bovendien worden (voorheen) normaal betaalde banen
verdrongen door het inzetten van
mensen zonder loon. De FNV vindt
dat mensen die productieve arbeid
verrichten (en dat geldt ook voor
een stagiaire) daarvoor betaald
moeten worden. In de campagne
‘Stop Werken Zonder Loon’ zetten
we ons daarvoor in. We ondersteunen bijstandsgerechtigden
bij het (collectief) in verzet komen
tegen het werken zonder loon en
laten ons daarbij adviseren door
FNV-juristen. Inmiddels zijn we
aan het onderzoeken of we een
proefproces kunnen starten.

De FNV zet zich in voor goede
koopkracht en echte banen. Via
het belastingstelsel willen we
dat mensen met midden- en lage
inkomens meer overhouden, door
verhoging van de arbeidskorting.
Dat leidt ook tot groei van de
werkgelegenheid, en dat is in
ieders belang. We willen ook
een eerlijker belastingstelsel,
vooral doordat grote bedrijven
meer belasting gaan afdragen
en door een dagobertducktaks
voor mensen met een vrij
vermogen boven 500.000 euro.
Ook willen we dat mensen met
een inkomen boven 100.000
euro meer gaan bijdragen. Als zij
meer bijdragen, hoeven anderen
iets minder belasting te betalen.
Dat maakt het in het FNV-plan
ook mogelijk dat de algemene
heffingskorting 500 euro hoger
wordt. Dat komt ten goede aan
de koopkracht van senioren
en uitkeringsgerechtigden.
Daarnaast zet de FNV zich in
voor het op peil houden van de
AOW-hoogte (indexatie) en een
goed pensioenstelsel. Daarom is
ook uw lidmaatschap nog steeds
van belang. Om samen een vuist
richting regering en werkgevers
te kunnen maken.
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ACTIES TEGEN
PENSIOENWIJZIGINGEN
FNV Senioren legt zich niet neer bij de
recente aanpassingen van het pensioenstelsel. ‘De regels waarmee we onze
pensioenen beheren zijn idioot’
TEKST ANDRÉ DE VOS BEELD DONNADAYETTAFOTOGRAFIE / MARTIN DE BOUTER

Het actiecomité Red Koopkracht
Pensioenen vindt dat er sprake
is van onnodige verslechteringen die ten koste gaan van de
koopkracht van gepensioneerden, maar ook de toekomstige
pensioenen van jongeren aantasten. ‘Er is 1400 miljard euro
aan pensioenkapitaal, er komt
zelfs in deze tijd van vergrijzing
veel meer geld binnen dan eruit
gaat, en toch doen we alsof
het stelsel op omvallen staat,
absurd’, zegt Huub Esten, secretaris van het actiecomité.

NIET SOLIDAIR

HUUB ESTEN SPREEKT OP EEN DEMONSTRATIE
TEGEN DE WIJZIGINGEN VAN HET PENSIOENSTELSEL
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Het Nederlandse pensioenstelsel heeft de afgelopen jaren veel
veranderingen ondergaan. De
AOW-leeftijd is verhoogd, de
maximale opbouw is verlaagd
en door nieuwe toetsingsregels moeten pensioenfondsen
grotere financiële reserves
aanhouden.
En er komen nog meer veranderingen aan. Begin juli stuurde
staatssecretaris Klijnsma haar
hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer. Daarin stelt ze voor
dat werknemers een individu
ele pensioenpot krijgen en meer
keuzevrijheid. Ook wil Klijnsma
de doorsneepremie afschaffen.
Daarbij betalen jongere werknemers relatief te veel premie
en ouderen te weinig. Met de
aanpassingen wil Klijnsma
meer duidelijkheid creëren op

hoeveel pensioen iemand individueel recht heeft, maar het
actiecomité vindt dat hiermee
de solidariteit in het stelsel
onderuit wordt gehaald.

IDIOTE REGELS
Begin juli maakte toezichthouder DNB bekend dat de langetermijnrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen
omlaag gaat. Daardoor daalt de
dekkingsgraad van de fondsen
(de verhouding tussen bezittin-

‘We mobiliseren
drie miljoen
gepensioneerden. Dan moet
de politiek wel
luisteren’
gen en verplichtingen), waardoor de toch al geringe kans op
aanpassing van de pensioenuitkeringen aan inflatie nog
kleiner wordt. Sinds de crisis
in 2008 begon, zijn de meeste
pensioenen niet meer gecorrigeerd voor inflatie. Sommige
pensioenfondsen hebben zelfs
de uitkeringen moeten korten.
‘De regels waarmee we onze
pensioenen beheren zijn

PENSIOENEN

idioot’, vindt oud-boekhouder
Esten. ‘De financiële buffers
die DNB eist zijn veel te groot
en de toezichtsregels veel te
streng. Mijn eigen fonds Zorg
en Welzijn heeft vanaf 1971 een
gemiddeld jaarlijks beleggingsrendement van 8,3 procent,
maar we mogen van DNB voor
de toekomst maar met twee
procent rekenen. Zo rekenen
we ons arm. Als we een zeer
bescheiden vier procent aanhouden, zoals we dat tot 2007
deden, hebben we meer dan
genoeg geld in kas.’

VERZET
Hoewel veel nieuwe wetgeving
al van kracht is, blijft Red
Koopkracht Pensioenen zich
verzetten. ‘Die wetten zijn
erdoor gejaagd’, zegt Esten.
‘Maar we zijn met drie miljoen
gepensioneerden en dus drie
miljoen stemmen. Die moeten

we mobiliseren. Dan gaat de
politiek wel luisteren. En dan
maken we gewoon weer nieuwe
en eerlijke regels.’
FNV Senioren is niet tegen alle
veranderingen. Ook Esten vindt
dat er iets moet worden geregeld voor de groeiende groep
zelfstandigen zonder pensioen.
‘Dan heb het ik over de zelfstandigen die eerst ontslagen zijn
en vervolgens gedwongen als
ZZP’er weer worden binnengehaald en hetzelfde werk doen,
maar dan zonder sociale zekerheid. Daar moet een oplossing
voor worden gevonden. Ook
vinden we dat de overdracht
van het ene naar het andere
pensioenfonds makkelijker
moet.’

DOE MEE!
In juli heeft het actiecomité Red Koopkracht
Pensioenen een ‘Statement’ en een ‘Pen
sioenalarm’ aangeboden aan het FNV leden
parlement waarin op korte termijn acties
worden gevraagd om de koopkracht van
pensioenen te herstellen.
Red Koopkracht Pensioenen werkt momenteel
aan de oprichting van een landelijk actiecen
trum. Nu bestaat er al een landelijk netwerk
van contactpersonen, dat als doel heeft
zoveel mogelijk actieve betrokkenheid van
de leden bij komende acties te bevorderen.
Daarnaast dient het netwerk als doorgeefluik
van pensioeninformatie.
Wil je ook contactpersoon worden?
Geef je dan op bij Huub Esten, secretaris van
het actiecomité Red Koopkracht Pensioenen:
h.esten@kpnmail.nl
Op www.fnvsenioren.nl staat meer over
pensioenen en de acties tegen de pensioen
wijzigingen.
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VRIJPLAATS


FNV METAAL STAAKT
BIJ DAF TRUCKS
FNV METAAL RIEP OP VRIJDAG 24 JULI EEN
24-UURSSTAKING UIT BIJ DAF TRUCKS IN
EINDHOVEN. HET IS DE VIERDE KEER DAT
ER BIJ DAF WORDT GESTAAKT SINDS HET
VERSTRIJKEN VAN HET ULTIMATUM VAN DE
BONDEN AFGELOPEN MEI.
REACTIE PAUL
IK WENS DAF VEEL SUCCES, HOPELIJK WORDT
HET BESLECHT EN GAAN WERKGEVER EN
WERKNEMERS VOOR EEN PRINCIPEAKKOORD.



LEDENPARLEMENT:
FNV-BONDEN
HEBBEN TERECHT NIET
ONDERHANDELD OVER
OVERHEIDSCAO’S
REACTIE HLUBACH
WE ZIJN GOED OP WEG OM ONS ZODANIG TE
PROFILEREN DAT VRIEND EN VIJAND WEDEROM BEGRIJPT DAT ER EEN WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING BESTAAT DIE ZICH
NIET ZO MAAR GEWONNEN GEEFT. HOOP WEL
DAT DE OVERHEIDSWERKNEMERS EEN DIKKE
CUBAANSE SIGAAR KRIJGEN, UIT HET LEDEREN
SIGARENDOOSJE VAN DE (R)OVERHEID.
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RUTGER BREGMAN (1)
Meestal blader ik het FNV Magazine even door,
maar deze keer heb ik het interview met Rutger
Bregman met veel plezier en aandacht gelezen.
Dit is een man naar mijn hart.
Ik ben een vrouw van 58 jaar, heb 38 jaar
gewerkt en loop sinds twee jaar in de WW. Ik
roep al jaren dat we af moeten van wat niet meer
werkt. We moeten participeren volgens de heer
Rutte. Ik wil wel, maar de werkgevers vinden mij
te oud. Weg dus met alle kennis en werkervaring.
En iets nieuws beginnen wordt je in dit land
onmogelijk gemaakt. Onze regering gaat door
op de oude voet. Ook de bonden zouden nieuwe
wegen kunnen inslaan. Het oude zal plaats
moeten gaan maken voor het nieuwe. Laat de
mensen zelf beslissen wat ze willen. Vooral de
jongeren zitten vol creativiteit en ideeën, laat
ze hun gang gaan. Je zal eens zien wat voor
prachtige dingen er ontstaan. En we moeten
inderdaad af van het dogma dat je moet werken
voor je geld. Het basisinkomen is een prachtig en
goed idee. Ik doe inmiddels allerlei dingen die niet
betaald worden maar die mij veel plezier brengen.
W. LOURENS

RUTGER BREGMAN (2)
Gaarne hoor ik van redacteur Peter Beekman
waarom zijn ‘kritische’ vragen niet gaan over
de betaalbaarheid van het zogenoemde
‘basisinkomen’. Vijftig jaar terug heb ik
gediscussieerd over deze onzinnige bedenksels
met betrekking tot basisinkomens aan daklozen,
werkschuwen en vakbondsleden.
Wie wil er nog werken??
R.M. BOS

Een greep uit tweets
en comments op
de FNV-site en op
Facebook. Volg het
nieuws op fnv.nl.

UITSPATTINGEN
Er wordt in de zorg
flink bezuinigd. Maar de
ziekenhuisbestuurders laten het
breed hangen. RTL Nieuws dook
in de bonnetjes van snoepreisjes,
sterrententen en heul veul dure
wijn. Werk jij in een ziekenhuis en
zie jij ook wel eens van die rare
uitspattingen?
REACTIE ROELIE FABER
Dat vindt iedere bestuurder
toch heel normaal? Ze staan ver
boven het gewone volk waardoor
ze betaald worden. Wat zou er
gebeuren als iedere Nederlander
een half jaar lang de premie zou
storneren. Komt er geen cent
meer binnen.
REACTIE LOUIS ROLEVINK
Dit gebeurt al jaren, dit is te
gek voor woorden. De gewone
verzorger moet het doen
met al maar meer werkdruk
en banenverlies door deze
praktijken.

QUOTES & POST VAN LEDEN

COR INJA, @INJACOR

HUFTERIG: 4 JAAR NULLIJN EN
DAN EEN SIGAAR UIT EIGEN DOOS
MINDER
EN
PENSIOEN
DOOR
LOONAKKOORD OVERHEID. #FNV

15%

ROBERT WENT, @WENT1955

Burgers verdienen
groter aandeel: winsten
omhoog, werkenden
afgescheept met klein
extraatje — Kalshoven
@volkskrant
ELDERT KUIKEN, @LDERT

STERREPORTERS LINA EN
JÖRIS INTERVIEWEN @FNV
PENNINGMEESTER COEN VAN
DER VEER @FNVZOMERKAMP.
@CEESGRIMBERGEN EAT YOUR
HEART OUT :)
CIHAN UGURAL, @CIHANUGURAL

AFHANDELAREN
#SCHIPHOL IN ACTIE
OP DRUKSTE DAG –
@SCHIPHOL STOP
DE CONCURRENTIE
OVER DE RUGGEN VAN
WERKNEMERS. #FNV

DIRECTIE #DAF TRUCKS
GEEFT PROGNOSE AF VAN

200
TRUCKS
PER DAG. FANTASTISCH
OM DAT TE REALISEREN.
#FNV GOOIT ROET IN HET
ETEN. SCHANDE!
TON LINDEMAN,
@TONLINDEMAN

BEVEILIGINGSKOSTEN
@GEERTWILDERSPVV
VERGELIJKEN MET KOSTEN
#EU SERVIES. WILCO
VELDHORST

#FNV
DOET HET.
KIEREWIET!
JAN PIJNENBURG,
@JAN_PIJNENBURG

RON MEYER, @MEYERRON

Loondeal Rutte 2
benadeelt jongeren
met pensioenroof
van 15%. #FNV
@YoungUnitedNL
SOCIALE PARTNERS, @VAKBONDSNIEUWS

#FNV MAGAZINE IN
EEN KLAP EEN VAN DE
GROOTSTE: DE #FNV
TOONT HAAR NIEUWE
GEZICHT OOK MET EEN
NIEUW MAGAZINE.
RONALD PLOKKER, @RONALDPLOKKER

Leuk, leden van @FNVHoreca
krijgen natuurlijk de
HorecaInfo thuis, maar
kunnen nu ook digitaal
#FNVMagazine lezen
http://tinyurl.com/p3bqzsz
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STRESS OF LICHAMELIJKE KLACHTEN?
De Werk & Gezondheid Arts is er voor jou

Heb je stress of beginnende lichamelijke klachten waardoor je minder goed
je werk kunt doen? Neem dan snel initiatief, zodat je ziekte en uitval kunt
voorkomen. Als verzekerde van het Zorgcollectief FNV/Menzis kun je zelf
een gratis afspraak maken met een onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts.
Voor werknemers én zelfstandigen!
Bij beginnende gezondheidsklachten maak je zelf eenvoudig
een afspraak met je huisarts.
Maar als deze klachten worden
veroorzaakt door je werk, heb
je advies nodig van een arts die
alles weet van werkgerelateerde
klachten. Helaas kun je als
medewerker van een bedrijf niet
op eigen initiatief terecht bij
de bedrijfsarts. Dat gaat via de
werkgever en kan ook pas nadat
je je al ziek hebt gemeld. Als zelf-

standige kun je zelfs helemaal
niet terecht bij een bedrijfsarts.

Vrije toegang
De FNV vindt het belangrijk dat
werknemers en zelfstandigen
vrije toegang hebben tot de
expertise van een bedrijfsarts
en breed en onafhankelijk
advies kunnen inwinnen. Juist
bij beginnende klachten, om
ziekte en uitval te voorkomen.
Daarom kunnen verzekerden van

het Zorgcollectief FNV/Menzis
op eigen initiatief een afspraak
inplannen op het spreekuur van
een Werk & Gezondheid Arts.
Deze exclusieve zorgservice is
gratis voor verzekerden van het
Zorgcollectief FNV/Menzis.

Onafhankelijk en
vrijblijvend advies
Met de Werk & Gezondheid Arts
kun je in vertrouwen praten. Je
krijgt advies en kunt bijvoor-

beeld doorverwezen worden
naar een fysiotherapeut,
psycholoog of diëtist. Of bij
werkgerelateerde zaken naar de
Individuele Belangen
Behartiging van de FNV. De
Werk & Gezondheid Arts is
honderd procent onafhankelijk.
Je werkgever wordt niet geïnformeerd. Jouw vraag en behoefte
staan centraal. En, anders dan
bij de bedrijfsarts, bepaal je zelf
of je het advies opvolgt of niet.

PLAN ONLINE EEN
GRATIS AFSPRAAK IN
Het advies van de Werk & Gezondheid Arts helpt je verder. Of je klachten nu lichamelijk of geestelijk zijn.
Er zijn 26 locaties waar je terechtkunt voor een afspraak. Wanneer het
jou uitkomt. Dus ook ’s avonds. Op
fnvmenzis.nl/werkengezondheidarts
vind je meer informatie en handige
tips én kun je eenvoudig zelf een
afspraak inplannen. De Werk
& Gezondheid Arts is er voor jou:
• Je bent werknemer of zzp’er;
•	Je hebt beginnende klachten,
zorgen of vragen over werk en
gezondheid;
•	Je gaat (nog) naar je werk,
je verzuimt niet;
•	Je bent verzekerd via het
Zorgcollectief FNV/Menzis.

PUZZEL

PUZZEL EN WIN!

Plaats de gevonden woorden in het kruiswoorddiagram. Vul
vervolgens de letters in in de gelijkgenummerde vakjes in de
oplossingsbalk onder het diagram en ontdek zo de oplossing.

HORIZONTAAL

VDM PUZZELS/DOUWE VAN DER MEULEN

1 centrale plek om iets aan te geven - 8 samenspel 15 woestijn in Afrika - 16 vader of moeder - 17 uitroep
van droefheid - 19 compactdisc (afk.) - 20 inkerving
- 22 heilig voorwerp - 24 ruimtelijke ordening (afk.)
- 25 hogere agrarische school (afk.) - 27 hoofdstad
van Zwitserland - 29 ontkenning - 30 waterkering
- 31 slotwoord - 33 thans - 34 woonboot - 36 goud
(Frans) - 37 venster - 38 gebruiken - 40 deel van een
lichaamscel - 43 nis - 44 plaats in Egypte - 46 nobele
- 47 lichtekooi - 48 god van de liefde - 50 kunstzinnig
- 53 loswal - 55 Europeaan - 56 putemmer - 57
jongensnaam - 59 Indonesische munt - 60 verdacht,
gemeen - 61 schoonheidsmiddelen - 62 zoogdier
- 64 overjas van dunne stof - 66 betaalmiddel - 67
smeer - 69 klep - 71 plaats bij het ziekenhuis van
Albert Schweitzer - 74 vaartuig - 75 metaalsoort - 77
afnemen - 78 spoel, molen - 80 hoeveelheid vocht 82 instructiewagen - 84 transparante lak - 86 raam,
glas - 87 zangnoot - 88 plaats in Overijssel - 89
personeelszaken (afk.) - 91 Spaans automerk - 92
verhoogde toon - 93 ontlasting - 95 wortel - 97
Stichting Nederlandse Archeologie (afk.) - 98 klaar
- 99 schermwapen - 101 neteldier - 103 Drogisten
Associatie (afk.) - 104 ober - 106 deel van een
zonwering - 107 ongestoord kalm - 109 plant - 110
plateau.

VERTICAAL
1 mevrouw - 2 eerwaarde heer (afk.) - 3 vernis - 4
droesem, bezinksel - 5 koppelen - 6 middag - 7
zuigspeen - 8 voorzetsel - 9 loven - 10 pachter - 11
marihuana - 12 ieder - 13 zonnegod - 14 gehalte - 15
herdersfluit - 18 bevelen - 21 handigheid - 23 leeuw
(Eng.) - 26 voeler - 28 muziekgezelschap - 30 plaats
in de VS - 32 reukorgaan - 34 Albrecht discount
(afk.) - 35 Indo-Germaan - 37 walm - 39 neon (afk.)
- 41 plaats om te eten - 42 toeristische gids - 43
Honduras (afk. op motorvoertuigen) - 45 inkomen van
kinderen - 47 soort rolschaats - 49 oude munt - 51
pijnlijke aandoening - 52 houtsoort - 54 beddegoed
- 56 en (Eng.) - 58 hectoliter - 62 overeenkomst
- 63 koningswoning - 65 hoofdstad in Brazilië 67 reiskoffer - 68 permitteren - 70 overzetveer
- 72 boomschil - 73 vermogen om te ruiken - 74
jongensnaam - 76 rund - 79 getijde - 81 oversteek
aan voorgevel - 82 botterik - 83 Duits automerk - 85
tweepersoons fiets - 87 stekel - 90 plaats in Utrecht
- 93 toilet - 94 beroemde voetballer - 95 opiniepeiling
(Eng.) - 96 familielid - 99 vakbond - 100 hoeveelheid
- 101 vroeger jeugdblad - 102 voor (Lat.) - 105
opbergplaats - 108 daar.

WIN!
1X

€ 100,-

Onder de goede inzenders worden zes
prijzen verloot: een hoofdprijs van
€ 100, twee prijzen van € 75 en drie
prijzen van € 50. De oplossing van de
puzzel afgedrukt in FNV Magazine
2-2015 was VASTE BANEN.
WINNAARS
€ 100: J.v.d. Laan in Jisp; € 75:
J. Steenbergen in Bodegraven en
F. Walraven in Middelburg; € 50 gaan

2X

€ 75,-

3X

€ 50,-

naar P.C.A.M. Kicken in Puth, R.C.J. de
Warle in Doetinchem en S. Krist in Joure.
Stuur de oplossing van deze
kruiswoordpuzzel op een kaart of
briefkaart (niet in een envelop) voor
1 november naar Redactie FNV, Postbus
9767, 3506 GT Utrecht met vermelding
van jouw naam, lidmaatschapsnummer en
adres. Of mail jouw oplossing met deze
persoonlijke gegevens naar
puzzel@bg.fnv.nl.
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ledenvoordeelfnv.nl
info@ledenvoordeelfnv.nl
0900 368 8667 €0,10 p/m

LEDENVOORDEEL FNV KOMT ALTIJD VAN PAS
Ledenvoordeel FNV biedt FNV-leden exclusieve kortingen op allerlei producten en diensten. Naast de jaarvoordelen waar je het hele jaar gebruik van
kunt maken, bieden we elk kwartaal kortingen bij speciaal geselecteerde tijdelijke partners. De senior voordelen die je hieronder vindt zijn geldig in de
maanden oktober en november 2015. De tijdelijke voordelen zijn geldig van 1 oktober t/m 31 december 2015.

SENIOR VOORDEEL

MET €5,- KORTING NAAR HET THEATER:
‘DE PERZIK VAN ONSTERFELIJKHEID’
Van 2 oktober t/m 19 november toert de theatervoorstelling
de Perzik van Onsterfelijkheid door Nederland. De theater–
voorstelling, met een scherpe blik op onze Nederlandse
geschiedenis en idealen, vertelt het verhaal van oud-verzetsheld
Ben Ruwiel en zijn oude hond Snoet in het Amsterdam van 1980.
Theatermaker Rieks Swarte tekende en bouwde de straten en
huizen uit de roman na in maquettes en tekeningen en beweegt
hier op het podium met een videocamera live doorheen. Zo wordt
de sfeer uit de klassieker van Jan Wolkers op magische wijze tot
leven gebracht op het toneel.

€5,-

KORTING

Kijk voor meer informatie, voorwaarden en ticketverkoop op
ledenvoordeelfnv.nl

€7,50 KORTING OP HET
NATUURBLAD NAARBUITEN
Het magazine NaarBuiten van Staatsbosbeheer staat
boordevol mooie natuur, inspirerende weetjes, leuke excursies,
prachtige natuurfoto’s en méér. Neem nu een jaarabonnement
en betaal slechts €10,- i.p.v. €17,50. Je ontvangt het magazine
vier keer per jaar.
Onder de nieuwe abonnees worden drie Grote Vijf Safari’s voor
twee personen t.w.v. €70,- verloot!
Het voordeel is geldig van 1 oktober t/m 30 november 2015.

€7,50
KORTING

Kijk voor meer informatie, de kortingscode en de voorwaarden op
ledenvoordeelfnv.nl

TIJDELIJK VOORDEEL

MET 25% KORTING ONLINE LEREN
BIJ LEARNIT
Wil je je verder ontwikkelen? Ontdek dan de voordelen van
online leren. Als lid van de FNV ontvang je 25% korting op vijf
webinars over persoonlijke vaardigheden. Je kunt kiezen uit:
Solliciteren, Presenteren, Gesprekstechnieken, Assertiviteit en
Beïnvloedingsvaardigheden. Ga je liever met een e-learning aan
de slag? Kies dan voor een e-learning MS Word, Access of Excel
(diverse niveaus en versies).

Kijk voor meer informatie en het boeken van een webinar of e-learning op
ledenvoordeelfnv.nl

25%

KORTING

TIJDELIJK VOORDEEL

€4,- KORTING OP EEN SIM ONLY MAANDABONNEMENT BIJ ROBIN MOBILE
Bij Robin Mobile ontvang je een half jaar lang €4,- korting per
maand op een SIM Only maandabonnement naar keuze met
onbeperkt MB’s, SMS en MINUTEN. Hierdoor ga je nooit meer
buiten je bundel. Je hebt al een abonnement vanaf €29,95.
Je kunt kiezen uit de abonnementen: Robin Gewoon Snel,
Robin Heel Snel, Robin Super Snel en Robin Pijl Snel 4G.
Wil je meer informatie over de maandabonnementen? Kijk dan
op ledenvoordeelfnv.nl.

€4,-

KORTING

Kijk voor meer informatie, de actievoorwaarden en prijzen op
ledenvoordeelfnv.nl

JAARVOORDEEL

20% KORTING OP TAALCURSUSSEN
BIJ NHA
NHA is één van de grootste taalopleiders van Nederland,
met keuze uit meer dan 70 talen. Dankzij de beproefde E.L.S.methode leer je snel en gemakkelijk de taal van je dromen.
Al na de eerste lessen bezit je een flinke woordenschat en kun
je de eerste gesprekken in de vreemde taal voeren. Als lid van
de FNV ontvang je in de maanden oktober t/m december 2015
20% korting op een taalcursus inclusief een mediaplayer en
vertaalcomputer.

20%

KORTING

Kijk voor het aanbod en de voorwaarden op
ledenvoordeelfnv.nl

EXCLUSIEVE VOORDELEN BIJ
ZORGCOLLECTIEF FNV/MENZIS
Zorgcollectief FNV/Menzis biedt vele voordelen. Zo ontvang je
als lid van de FNV minimaal 7% korting op de Basisverzekering
en 10% korting op aanvullende verzekeringen. Daarnaast
profiteer van je van exclusieve zorgservices zoals de gratis
Health Check, korting op de sportschool en speciale voordelen
en diensten voor senioren. Tel daar de ruime vergoedingen bij op
en je weet: de FNV maakt zich hard voor je zorgverzekering.

7-10%
KORTING

Kijk voor meer informatie op fnvmenzis.nl of
bel de FNV/Menzis klantenservice op 088 222 4444

Onze jaarpartners:

MIS NIETS! SCHRIJF JE SNEL IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP LEDENVOORDEELFNV.NL
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Kijk ook op de website voor de speciale maandaanbiedingen!

SERVICE

DIT DOEN WE VOOR JE
Vragen over werk en inkomen? Of het nu gaat over
je lidmaatschap, beëindigingsovereenkomsten,
wachtdagen bij ziekte – je vindt het allemaal op fnv.nl.
BEELD HOLLANDSE HOOGTE

SOLLICITEREN? VERDIEP JE IN DE
BEDRIJFSCULTUUR
De bedrijfscultuur houdt in hoe
mensen met elkaar omgaan
op de werkvloer. Spreken ze
elkaar aan met ‘u’ of wordt zelfs
de directeur aangesproken
met ‘hé Piet’. Loopt iedereen
strak in pak, of lopen ze rond
op sneakers. Het is belangrijk
om informatie op te zoeken
over de bedrijfscultuur van
het bedrijf waar je op gesprek
gaat. Op rateyourcompany.
nl kun je kijken of jouw bedrijf
hier al tussen staat, en wat
werknemers van het bedrijf
vinden.
Ga naar fnv.nl/werkzoeken
voor talloze tips voor het vinden
van een baan.

REGELS OVER FLEXIBEL WERK

Door de Wet werk en zekerheid verandert er veel op het gebied van ontslag, tijdelijke
contracten en WW. Met de wet wil de overheid werkgevers stimuleren meer vaste banen
aan te bieden en procedures rond ontslag eenvoudiger en rechtvaardiger maken. Alle
nieuwe regels op een rij, kijk op fnv.nl/wwz.

HULP BIJ
LETSELSCHADE
Als lid van de FNV zijn jij en je gezinsleden
verzekerd voor letselschade die door toedoen
van een ander ontstaat. Dit kan een ongeval op je
werk zijn, maar ook in het verkeer of in een
andere (privé)situatie. Specialisten van de FNV
helpen je verder als er sprake is van letselschade.
Zij bekijken of je in aanmerking komt voor een
schadevergoeding. Letselschade is schade
of letsel die door toedoen van een ander is
ontstaan. Bijvoorbeeld door een medische fout
of mishandeling, of door een ongeval. Je krijgt
van de FNV dus niet alleen hulp bij schade
veroorzaakt door je werk, maar ook door oorzaken
daarbuiten.
Ook letselschade van je gezinsleden is
verzekerd als je lid bent van de FNV. Dit geldt
voor je partner, als die tenminste niet langer
dan acht uur betaald werkt, een kind tot 18
jaar of een studerend kind tot 27 jaar. De FNV
onderzoekt of je in aanmerking komt voor een
schadevergoeding en staat je bij tijdens het hele
proces, eventueel tot in de rechtszaal.
Heb je te maken met letselschade? Neem dan
contact op met ons Contactcenter op
(088) 368 03 68 (ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur).

VRAGEN over het magazine? Mail naar redactiesenioren@vc.fnv.nl of bel (088) 368 03 68
(ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur).
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POST!

LEZERSPOST
BORDSPEL

AOW-GAT

JE EN JIJ

Beste redactie,

Beste redactie,

Geachte redactie,

Vanmorgen las ik in het fnv-senior magazine een stukje over het bordspel ‘Kom mee
naar buiten’ Kupersoord uit 1958. Mijn
vader heeft het waarschijnlijk toen ook van
de bond cadeau gekregen, want wij (mijn
broertje en ik) hebben samen met onze ouders het spel veel gespeeld. Vooral de regel
‘13 is helemaal geen ongeluksgetal, je mag
nog eens gooien!’ vonden wij prachtig. Zelfs
nu gebruik ik die term nog steeds als iets
op de 13e plaatsvindt, maar ook hebben
wij het spel met onze eigen kinderen vaak
gespeeld. Het ligt nu te wachten tot onze
kleinzoon (3) iets ouder is, dan halen we
het weer tevoorschijn om met hem te gaan
spelen. Dacht dat U het misschien wel leuk
zou vinden om te horen dat het spel nog
steeds gespeeld wordt, zoveel jaren later.

De reactie van A.W. de Poel in F.N.V. magazine No. 2, 2015 betreffende de aanspreekvorm ‘Je’ en ‘Jij’ in het magazine (waar
De Poel zich aan ergert) was ook naar mijn
mening zeer terecht. Na jarenlang in het
buitenland gewoond en gewerkt te hebben,
ben ik bij opnieuw vestigen in Nederland
enorm geschrokken van de normvervaging
en respectloosheid. Veel Nederlanders vinden die zogenaamde ‘directheid’ normaal.
Helaas is dat beslist niet de mening van
veel bezoekers uit het buitenland, die vaak
een andere uitleg geven aan die omgangsvorm, n.l. ongemanierd en onbeschoft.

FOTO’S

Hoopvol opende ik het hoofdstuk van
Uw mooie blad over het AOW-gat.
Hier wordt uitgelegd door een lid dat de
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd
problemen gaat geven voor Vutters zoals
ik, omdat we een nog grotere periode zelf
moeten overbruggen. Dit heeft Klijnsma,
nota bene van de PvdA, er door gedrukt.
Nou, gefeliciteerd!
En wat heeft de FNV gedaan? Wel, er zaten
FNV-leden op de tribune tijdens de debatten...
De FNV-leiding had daar een duidelijk
protest moeten laten horen en er alles aan
moeten doen om dit onzalige plan tegen
te houden! Een heel slap verhaal dus.
Wij zijn met vervroegd pensioen gegaan
met de voorwaarden van de toen geldende regels en nu worden, wederom door
deze onbetrouwbare regering, de regels
voor iedereen veranderd. Als de inmiddels
vervroegd gepensioneerden nog volgens de
toen geldende regels betreffende AOW-leeftijd hun AOW zouden krijgen, zou ik er
nog mee kunnen leven.
FNV, regel dit voor ons, samen met de 50+,
ANBO en overige organisaties!

Beste mensen,

Ruurd Bosker

Bij deze wil ik jullie een groot compliment
maken voor de geweldig goede foto’s in
magazine 1 Juni 2015. De mensen zijn
mooi, erg menselijk en vooral niet zielig
weergegeven ondanks hun verhaal.

50PLUSBEURS MET FIKSE KORTING

Benieuwd of U nog meer reacties
hierover gaat krijgen,
hartelijke groet,
Corrie Klaucke

Geweldig gedaan door de fotografen.
met vriendelijke groet
Johan van Wijk, Alphen aan den Rijn

Vriendelijke groet,
J.C. van Roosmalen

Voor slechts € 7,00 naar de 50PlusBeurs? Dat kan met de FNV! Geniet aansluitend
van The Sound of Classic Motown (Beurs & Concert: € 24,00). Bestel tickets via
www.plusticket.nl en gebruik actiecode: FNV (de prijs verandert dan). Elk lid kan één
introducé meenemen tegen dezelfde voorwaarden. U kunt ook telefonisch bestellen
via 026 3779736 (geef de actiecode bij uw bestelling door). Bestelkosten € 1,50.
Als FNV-lid ligt er op vertoon van je lidmaatschapspas bij de stand van FNV Senioren
een presentje voor je klaar. Uiteraard zolang de voorraad strekt.
De 50PlusBeurs is van 15 t/m 19 september in de Jaarbeurs Utrecht.
Meer informatie op www.50plusbeurs.nl
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