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inhoud uiTGELiChT

Fons Pennings: 

‘Werk van 
vakbondsconsulent 
is fantastisch’ 

op zondag 7 december is het de 
dag van de Vrijwilliger. Volgens 
cijfers van het ministerie van 
VWS doet 40% van alle neder-
landers vrijwilligerswerk (5,5 
miljoen). Een indrukwekkend ge-
tal. CnV Publieke Zaak grijpt de 
dag van de Vrijwilliger daarom 
aan om ook de eigen vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten met een 
speciaal digitaal magazine.

Tien vrijwilligers uit ons kaderbe-
stand zijn door journalist Marieke 
Sjerps geïnterviewd over hun drijf-
veren, hun idealen en hun wensen 
voor de toekomst. unieke verha-
len van mensen die met tomeloze 
inzet de belangen behartigen van 
medewerkers op de werkvloer. Als 
je de interviews leest, proef je de 
gedrevenheid om de wereld iets 
beter te maken. Vaak worden ook 
kenmerkende CnV-waarden ge-
noemd: bruggen bouwen, het sa-
men doen, niet met het mes op de 
keel onderhandelen, maar er aan 
de onderhandelingstafel proberen 
uit te komen.

het is een mooie doorsnee van 
onze sectoren en generaties. ie-
mand als Louw van der Zwaag is 
allang met pensioen, maar zit ab-
soluut niet achter de geraniums: 
“ik kan mijn kennis en ervaring 
inzetten en blijf zo goed op de 

hoogte van alle veranderingen 
die plaatsvinden.” nicoline 
van diest-Solleveld doet het 
vrijwilligerswerk voor de bond 
“omdat ik er graag aan bijdraag 
dat zorgverleners hun werk op 
een goede manier kunnen blij-
ven doen.” hartverwarmend 
om dat te lezen.

Tijdens de troonrede in 2013 
introduceerde het kabinet de 
zogenaamde participatiemaat-
schappij. “Van iedereen die 
dat kan, wordt gevraagd ver-
antwoordelijkheid te nemen 
voor zijn of haar eigen leven en 
omgeving.” CnV Publieke Zaak 
heeft toen en ook nu nog bijzon-
der kritisch op de plannen van het 
kabinet gereageerd. de participa-
tiemaatschappij wordt namelijk 
vaak gebruikt om bezuinigingen 
goed te praten. Elke dag lezen we 
daarover in de krant. We houden 
ons hart dan ook vast voor de gro-
te zorgtransities die op 1 januari 
2015 ingaan en zullen waar nodig 
aan de bel trekken.

ook dan spelen onze vrijwilligers 
een zeer belangrijke rol. Ze zijn 
onze ogen en oren in organisaties. 
Met de signalen van onder andere 
onze ondernemingsraadsleden, 
adviseurs en vakbondsconsulen-
ten kunnen we dit agenderen bij 

de werkgevers en de regering. 
in dit digitaal magazine blijkt ook 
dat we een vitaal kaderbestand 
hebben. ook jonge leden van 
ons zijn bereid hun armen uit 
de mouwen te steken en draai-
en mee als vrijwilliger van onze 
bond. Zij nemen als het ware het 
stokje over van de oudere gene-
ratie. Zo is continuïteit gewaar-
borgd.

daar zijn we trots op. En met dit 
magazine willen we alle vrijwilli-
gers van CnV Publieke Zaak van 
harte danken voor hun inzet en 
enthousiasme!

Patrick Fey
Bestuurslid CNV Publieke Zaak
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Een vrijwilliger moet volgens 
Laurens Wijmenga ambitieus 
zijn, maar ook realistisch, vooral 
als het om bestuurswerk gaat. 
dat soort processen gaan name-
lijk traag. Bovenal is het belang-
rijk een beetje lol te hebben in 
het vrijwilligerswerk. Zelf zit hij 
in het georganiseerd overleg en 
in een CAo-commissie, en daar 
heeft hij het prima naar zijn zin.
Tekst: Marieke Sjerps  

Laurens Wijmenga: ‘ik was niet 
eerder op het idee gekomen om 
lid te worden van een vakbond en 
het is me ook nooit gevraagd. Pas 
toen een jaar of twee jaar geleden 
de discussie over de pensioenen 
werd gevoerd, over wie de reke-
ning van tekorten zou betalen, 
kwam het aan de orde. Toenmalig 
CnV-voorzitter Jaap Smit riep jon-
geren op om zich aan te melden, 
als ze invloed wilden hebben. daar 
zat wat in. Je kunt wel kritiek heb-
ben, maar dan moet je ook mee-
doen. omdat ik christen ben, is het 
CnV een voor de hand liggende 
keuze. het gaat me om de intrin-
sieke waarden van werk. Belan-
gen van de hele samenleving, niet 
alleen van mensen met een vast 
arbeidscontract. die ideologische 
uitgangspunten hoop ik bij het CnV 
te vinden.’

Lid zijn is één, dingen voor het 
CnV gaan doen is twee.
‘Alleen lid zijn is voor mij niet vol-
doende. de voorzitter van CnV Pu-
blieke Zaak nodigde nieuwe leden 
uit voor een lunchbijeenkomst. 
daar ben ik bij geweest en ik heb 

 Wie:  Laurens Wijmenga (34 jaar)
Woonplaats:  Amersfoort
Werk:   medewerker Algemene Rekenkamer
Lid van CnV:  2012
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - kaderlid georganiseerd overleg,
  CAo-commissie Rijk
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Laurens Wijmenga: 

‘Je moet realistisch 
zijn én lol hebben in het spel’ 
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aangegeven dat ik me graag wil inzetten. hij heeft toen 
nog een gesprek voor me geregeld met Jaap Smit en met 
de voorzitter van CnV Jongeren. ik had dus direct het 
gevoel dat ik serieus werd genomen. na een jaar ben ik 
gevraagd voor het georganiseerd overleg (Go) van mijn 
werkgever Algemene Rekenkamer. het Go wordt door 
collega’s gekscherend het ‘geriatrisch overleg’ genoemd. 
ik vond het zelf ook een suffe club. nu zit ik er zelf in.’

hoeveel tijd ben je ermee bezig?
‘Een dag per maand, denk ik. ik kan het werk deels onder 
werktijd doen. Sinds een collega met pensioen is, zit ik 
ook in de CAo-commissie van het Rijk. daar vergader ik 
ongeveer eens per twee maanden voor. het is allemaal 
goed te doen. ik ben een soort klankbord voor de vak-
bondsmensen die de echte onderhandelingen doen. ik wil 
voelhoorns ontwikkelen voor wat zich in onze organisatie 
afspeelt en weten wat mijn collega’s belangrijk vinden. 
Vooralsnog ben ik bescheiden te beweren dat ik hen zou 
vertegenwoordigen. nu ik tijdelijk gedetacheerd ben bij 
de gemeente Rotterdam, is dat zelfs wat lastiger.’

Praat je ook met collega’s over vakbondszaken?
‘dat doe ik en wil ik zeker nog meer gaan doen, want we 
moeten duidelijk aanwezig zijn. We hebben een bijeen-
komst voor jongeren georganiseerd over doorstromings-
kansen bij de overheid. daar was best interesse voor. 
die kansen moet het CnV benutten en laten zien wat zijn 
meerwaarde is.
Een aandachtspunt is dat vakbonden mensen vertegen-
woordigen die een vaste baan hebben. Wie dat niet heeft, 
is meestal geen lid. de bond kan voor hen wellicht meer 
doen. in de CAo-commissie vind ik het belangrijk dat er 
aandacht is voor mensen met afstand tot de arbeids-
markt. ik word niet zo gemotiveerd door een paar procent 
extra loon, wel doordat er ook banen worden afgesproken 
voor mensen die aan de kant staan.’

Wat moet je als vrijwilliger kennen en kunnen?
‘Bij het type vrijwilligerswerk dat ik doe, helpt het als je 
goed bent met cijfers en begrijpt waar discussies over 
gaan. Als vrijwilliger moet je een balans vinden tussen 
weten wat er leeft, dingen willen veranderen en je rea-

liseren dat processen stroperig 
gaan. Je moet veel mensen mee-
krijgen, zowel je eigen maatjes in 
het Go, maar ook de werkgever. 
daar moet je tegen kunnen, an-
ders loop je erop stuk. dus ambi-
tieus zijn, maar ook realistisch en 
een beetje lol hebben in het spel.’

doe je nog ander vrijwilligers-
werk?
‘ik ben buitengewoon fractielid 
van de Christenunie in Amers-
foort. Verder werk ik voor een 
dienst die burenhulp met elkaar 
verbindt. Voor de kerk doe ik het 
een en ander. dat zijn de belang-
rijkste dingen. ik zou veel nobele 
dingen kunnen zeggen over het 
belang van vrijwilligerswerk. ik 
doe graag dingen die ertoe doen. 
Een beetje vaag, maar politieke 
partijen en vakbonden zijn daar 
wel de organisaties voor. Er zijn 
grote problemen als armoede en 
vervuiling, en problemen dichter-
bij: eenzaamheid, buren kennen 
elkaar niet. dat vind ik niet prettig. 
daar wil ik vrije tijd aan geven. ik 
kan er eigenschappen in kwijt die 
ik op mijn werk niet gebruik.’

Wat zijn je wensen voor het CnV?
‘dat de vakbond zichtbaarder is op 
de werkvloer en aansluit bij wat 
daar gebeurt. Verder hoop ik dat 
het CnV meer dan alleen een CAo-
boer kan zijn, door zich ook bezig 
te houden met maatschappelijke 
onderwerpen als de maakindus-
trie in ontwikkelingslanden en op 
te komen voor mensen die geen 
werk hebben.’
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Wat voor werk doe je?
‘ik ben teammanager bij ’s hee-
ren Loo in de regio Monster. daar 
begon ik veertien jaar geleden 
als groepsleider van mensen met 
een verstandelijke beperking. ik 
ben manager primair proces van 
verschillende locaties, waaronder 
een theaterwerkplaats, een bak-
kerij en een werkcentrum voor 
licht industrieel werk.’

Ben je al die tijd ook lid van een 
vakbond?
‘nee, dat is pas sinds een jaar of 
zes het geval. ik zat in de onder-
nemingsraad en ik merkte dat ik 
graag advies zou kunnen inwinnen 
over juridische ontwikkelingen of 
arbeidsvoorwaarden. ik vond het 
toen goed om me bij het collectief 
van een werknemersvereniging 
aan te sluiten. Aanvankelijk was ik 
lid van de andere grote vakbond. 
daar vond ik niet helemaal wat 
ik zocht. op het internet kwam ik 
CnV Publieke Zaak tegen. de site 
sprak me aan, die had een frisse 
uitstraling. de mogelijkheden die 
er beschreven stonden, bevielen 
me ook goed: naast het opkomen 
voor de werknemersbelangen, 
heeft het CnV veel aandacht voor 
beroepsinhoudelijke zaken. ik ben 
toen geswitcht. Kort erna nodigde 
de voorzitter van Publieke Zaak 
me uit voor een lunch. dat bleek 

hij vaker te doen, persoonlijk con-
tact maken. Erg leuk. daarna heb 
ik gereageerd op een advertentie 
waarin kaderleden werden ge-
zocht voor een beroepsinhoude-
lijke commissie. Zo ben ik in de 
CnV-commissie Kwaliteit zorg-
sector terechtgekomen.’

En daar ben je inmiddels ook 
voorzitter van. Wat doen jullie?
‘We zijn een landelijke commis-
sie die cure en care beslaat, dus 
van ziekenhuiszorg tot en met de 
thuiszorg. Een leuk detail is dat 
van alle commissies wij de jongste 
kaderleden hebben, gemiddeld 
zijn we 35 jaar. We proberen col-
lega’s in de zorg bewust te maken 
van vraagstukken die op ons af ko-
men. Zo proberen we de kwaliteit 
op meso- en macroniveau te be-
waken. dit doen we ook door het 
landelijk groepsbestuur van CnV 
Verzorging en Verpleging te advi-
seren, en door informatie te stu-
ren naar de overheid.’

het blijft nog abstract, geef eens 
een voorbeeld van wat jullie be-
spreken.
‘neem de veranderingen in de 
zorg. daar kun je huiverig voor 
zijn, maar wij laten zien dat je als 
medewerker niet lijdzaam hoeft af 
te wachten wat er gebeurt. Je kunt 
het heft in eigen handen nemen en 

zelf keuzes maken, ook om de kwali-
teit van het werk te bewaken en te be-
vorderen.’ 

hoe is het contact met de vakbond?
‘We worden begeleid door een be-
leidsmedewerker. Ze is aanwezig bij 
onze vergaderingen en ondersteunt 
ons goed door stukken voor te berei-
den en uit te werken, maar ook door 
contacten te leggen met andere com-
missies en besturen. Van verschil-
lende regiobestuurders hebben we 
inmiddels een uitnodiging gehad om 
te komen vertellen over onderwerpen 
waarin wij ons hebben verdiept, zoals 
bijvoorbeeld “regie op eigen werk”.’

hoeveel tijd besteed je eraan?
‘We vergaderen vijf keer per jaar en er 
zijn twee kaderdagen. daarnaast zijn 
er de voorbereidingen en het nawerk. 
hoeveel tijd dat inneemt? Zes uur per 
maand, schat ik. het is prettig dat we 
in de commissie kijken wie er tijd voor 
een klus heeft. Toen ik het druk had 
met mijn managementstudie namen 
anderen taken op zich. We werken op 
basis van beschikbaarheid.’

doe je nog ander vrijwilligerswerk?
‘incidenteel ben ik mantelzorger of 
vrijwilliger door bijvoorbeeld bood-
schappen te doen of een dagje met 
iemand op stap te gaan, maar dat ge-
beurt niet structureel. dit kaderwerk 
bij het CnV is een verdieping van mijn 
gewone werkzaamheden. ik krijg er 
veel voor terug qua persoonlijke ont-
wikkeling: nieuwe contacten, leren 
voorzitten, stukken lezen, thema’s 
uitwerken. Wat dat betreft is het meer 
dan vrijwilligerswerk.’

Vrijwilliger zijn, je krijgt er veel voor terug. het is een cliché, maar daarom 
niet minder waar. Bijvoorbeeld voor je persoonlijke ontwikkeling. Voor 
Sandra van Leeuwen is het een belangrijke meerwaarde van het voorzit-
terschap van de commissie Kwaliteit zorgsector. Tekst: Marieke Sjerps  
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Sandra van Leeuwen:

‘het is verdieping van mijn werk’
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Wat staat er voor de commissie op stapel?
‘We hebben nieuwe kaderleden nodig om de taken beter te kunnen verdelen 
en om diverser te worden qua achtergrond. Behalve met een vacatu-
retekst op de site hopen we vrijwilligers te werven door andere 
netwerken aan te boren. ook kijken we of we social media kunnen 
inzetten. naast inzet en enthousiasme vragen we beschikbaar-
heid. Je hoeft niet alles al in huis te hebben, want je krijgt vol-
doende mogelijkheden om kwaliteiten te ontwikkelen. Zelf ben ik 
ook gegroeid in het voorzitterschap.’ 

Wat zijn je wensen voor het CnV?
‘het CnV mag meer naar buiten treden, zodat mensen die de 

bond nog niet, of niet goed kennen er nieuwsgierig 
naar worden. het CnV is sterk in de beroepsinhou-
delijke support. Laat dat maar zien. dat was de reden 
waarom ik destijds lid ben geworden. Juist de verdie-
ping van mijn beroep sprak me aan.’

Wie:  Sandra van Leeuwen (36)
Woonplaats: Rijswijk
Werk:   manager gehandicaptenzorg ’s heeren Loo Zorggroep
Lid van CnV:  2010
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - voorzitter commissie 
  Kwaliteit zorgsector 
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Wanneer vakbondsconsulent 
Jack van Bruggen over het be-
drijfsterrein van zijn werkge-
ver loopt, wordt hij vaak aan-
gesproken. dat heb je met een 
paar honderd collega’s. Ze zijn 
benieuwd naar de CAo-ontwik-
kelen, of bijvoorbeeld ARBo-
technische zaken. En het zijn niet 
alleen CnV-leden die hem weten 
te vinden. Tekst: Marieke Sjerps  

Wat voor werk doe je?
‘ik ben beveiligingsbeambte. dat 
betekent controle aan de poort, 
gegevens controleren, rondes op 
het terrein maken. Alles wat met 
veiligheid te maken heeft. in 1979 
begon ik bij scheepswerf Konink-
lijke Maatschappij Schelde-Vlis-
singen. in 1982 ben ik naar elektri-
citeitsproducent EPZ gegaan.’

En naast je werk?
‘Jarenlang was ik voorzitter van de 
dierenbescherming hier in Zee-
land. Verder ben ik buitengewoon 
opsporingsambtenaar geweest 
voor de dierenbescherming en 
was ik secretaris van de Vereni-
ging het Zeeuwse Melkschaap.’

het Zeeuwse Melkschaap?
‘die heb ik zelf op mijn land. het 
is het enige schaap dat van de dijk 
kan rollen en toch weer zelfstan-
dig overeind kan komen.’

Je werkt 35 jaar, maar bent nog 
niet zo lang CnV-lid.
‘ik was ooit lid van het FnV, die 
als vakorganisatie zwaar tegen-
stander is van kernenergie. EPZ 
in Borssele exploiteert een kolen- 

Wie:   Jack van Bruggen (55)
Woonplaats:  Arnemuiden 
Werk:   beveiligingsbeambte elektriciteitsproducent EPZ
Lid van CnV:  2004
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - vakbondsconsulent, 
  tweede onderhandelaar CAo

Fo
to

: P
im

 G
ee

rt
s

Jack van Bruggen: 

‘in alle opzichten 
leer ik mensen 
goed kennen’
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én een kerncentrale. dat vond ik geen goede combinatie. 
niet dat personeelszaken dat eiste. daar zeiden ze: “het 
gaat ons niet aan of u voor- of tegenstander bent, we vra-
gen u dit product adequaat te beveiligen.” Maar toen ik 
hier begon, heb ik mijn FnV-lidmaatschap opgezegd. ik 
was dus jaren geen bondslid meer. de vakbonden speel-
den nauwelijks een rol in het georganiseerd overleg. Er 
waren geen verkiezingen. Solidariteit was niet nodig, we 
hadden een ambtenarenpositie, dus alles was perfect 
geregeld. Tien jaar geleden werd EPZ een commercieel 
bedrijf. Collega’s vroegen me in de ondernemingsraad te 
gaan zitten - ook namens het CnV. de werkgever wilde 
ons outsourcen. dat is door de vakbonden en de oR te-
gengehouden. Zo lieten de bonden zien wat ze voor werk-
nemers betekenen. Ze kregen weer een gezicht.’

Je bent ook tweede onderhandelaar voor de CAo.
‘de eerste is de bestuurder, de tweede is een kaderlid 
die met hem meegaat. dat ben ik momenteel. Meestal 
krijgen we de stukken pas de avond tevoren toegestuurd. 
dat is een onderhandelingstactiek. ik probeer me op alle 
fronten goed voor te bereiden. in de stukken staan de wij-
zigingen in het rood, maar ik lees alles. het kan zomaar 
zijn dat er andere aspecten zijn die ook aandacht verdie-
nen. Alert zijn is nodig.’

hoe zorgen jullie ervoor op één lijn te zitten bij derge-
lijke besprekingen?
‘Met mijn bestuurder stem ik goed af. We hebben een 
clubje van alle vakbondsafgevaardigden en -bestuurders. 
We bestuderen de stukken en bespreken de CAo. Leden 
zijn daarbij ook welkom, maar die zie je helaas zelden. 
het is een hele klus om kaderleden op één lijn te krij-
gen, maar tijdens de onderhandelingen vormen we een 
gesloten rij. in dit werk neem ik het gedachtengoed van 
het CnV mee. Voorbeelden? Een gematigdere manier van 
onderhandelen binnen de ondernemingsraad. het CnV 
komt met haalbare voorstellen, redelijke looneisen.’ 

Wat doe je als vakbondsconsulent?
‘dan ben ik een vraagbaak. Met iemand die een regeling 
krijgt aangeboden, bekijk ik wat de knelpunten zijn. ik be-
hartig overigens ook de belangen van niet-leden. Als een 
AbvaKabo-lid om advies vraagt, geef ik dat ook. daar doe 

ik luchtig over. Als ik op het terrein 
een ronde loop, word ik regelmatig 
aangesproken. dat kan over van 
alles gaan: “Weet je nog iets?”. Ze 
vinden het handig dat ik dit doe. ik 
probeer er in de planning rekening 
mee te houden. daar zijn met col-
lega’s geen wrijvingen over. Al met 
al kom ik wel op twee dagen per 
week aan CnV-werk, maar ik vind 
het leuk om mensen te helpen en 
met dit gedachtengoed bezig te 
zijn. het geeft voldoening en een 
goede kijk op de samenleving: in 
alle opzichten leer ik mensen goed 
kennen.’

Je had als vrijwilliger ook iets in 
de zorg kunnen doen.
‘daar ben ik niet goed in. ik doe 
graag werk-gerelateerde dingen. 
Twee jaar geleden ben ik naar de 
haagse hogeschool geweest, voor 
een post-hBo-opleiding Security 
en recht. Wat ik daar geleerd heb, 
kan ik weer in mijn vakbondswerk 
gebruiken.’

Kan iedereen dit doen en leren?
‘Je moet kunnen relativeren. Pro-
blemen niet mee naar huis nemen, 
je moet je kunnen distantiëren.’

Wat zijn je wensen voor het CnV?
‘Ga zo voort. En ik wens het CnV 
ook jongere bestuurders. het 
moet af van het imago dat het een 
bond van grijsaards is. het is ook 
mijn taak mensen enthousiast te 
maken, door ze ervan te overtui-
gen dat ze inbreng hebben en dat 
ik me ook voor hen inzet. Boven-
dien wijs ik iedereen op de perfec-
te rechtsbijstandsverzekering van 
het CnV.’
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hoe ben je met dit CnV-vrijwil-
ligerswerk in aanraking geko-
men?
‘Vanuit de Belastingdienst waar 
ik werkte, werden er regelma-
tig bijeenkomsten georganiseerd 
waar ook vakbondsbestuurders 
bij uitgenodigd waren. die gingen 
dan over pensioenen, arbeids-
voorwaarden en zo meer. ik heb 
wel eens laten weten dat ik actief 
wilde zijn voor het CnV. Toen ik zes 
jaar geleden met pensioen ging, 
ben ik gevraagd adviseur te wor-
den in mijn regio.’

heeft het adviseurschap raak-
vlakken met je vroegere werk?
‘ik heb bij de Belastingdienst ge-
werkt, in meerdere functies en 
op verschillende afdelingen, van 
inkomstenbelasting tot en met 
douane. doordat ik ook in de lei-
ding heb gezeten, ben ik goed op 
de hoogte van arbeidsvoorwaar-

Louw van der Zwaag:

‘inlevingsvermogen 
is belangrijk’

den. Als CnV-adviseur neem ik nu 
deel aan het georganiseerd over-
leg (Go) van acht gemeenten. de 
regels bij de gemeenten zijn iets 
anders dan bij de rijksoverheid 
waar ik werkte, maar er zijn ook 
veel overeenkomsten.’ 

Voor wie het niet kent, wat is het 
georganiseerd overleg?
‘het is officieel overleg tussen 
werkgevers en werknemers over 
de arbeidsvoorwaarden en de 
rechtspositie van gemeenteamb-

tenaren. Als een gemeente gaat 
reorganiseren, wat tegenwoordig 
nog al eens gebeurt, moet er een 
sociaal statuut komen en een plan 
met duidelijke regels waarlangs 
de reorganisatie zal verlopen. de 
Go-leden zijn doorgaans mede-
werkers van de betreffende ge-
meente. Zij worden ondersteund 
door adviseurs. in de noordelijke 
provincies ben ik dat, samen met 
een collega van AbvaKabo. Ver-
der zit ik namens de bond in ver-
schillende commissies, zoals de 

ontelbare uren besteedde hij 
naast zijn werk al aan het bestu-
ren van veelal kerkelijke en lo-
kale organisaties. nu Louw van 
der Zwaag (69) gepensioneerd 
is, zet hij zich ook in als adviseur 
van en voor CnV Publieke Zaak. 
hij neemt deel aan het georgani-
seerd overleg van acht gemeen-
ten in het noorden van het land. 
ook vertegenwoordigt hij daar 
de vakbond in plaatsings-, toet-
sings- en bezwarencommissies.
Tekst: Marieke Sjerps  

Wie:   Louw van der Zwaag (69)
Woonplaats:  harlingen 
Werk:   gepensioneerd medewerker Belastingdienst
Lid van CnV:  1966
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - adviseur, deelname aan 
georganiseerd overleg in acht gemeenten en in plaatsings-, toet-
sings- en bezwarencommissies
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Moet de adviseur hiervoor 
goed thuis zijn in arbeidsvoor-
waarden?
‘Alles is te leren, maar het is 
een pre als je affiniteit hebt met 
medezeggenschap en de weg 
weet in rechtspositionele rege-
lingen. ook worden we natuur-
lijk regelmatig bijgeschoold en 
bijgepraat. nog belangrijker is 
het dat je voldoende inlevings-
vermogen hebt om te vertalen 
wat de leden van jou als advi-
seur en van de bond mogen 
verwachten.’

Je doet dit alweer een poos. 
Bevalt het vrijwilligerswerk 
je?
‘het is drieledig. ik doe het voor 
CnV Publieke Zaak, voor de 
leden, maar ook voor mezelf. 
ik kan mijn kennis en ervaring 
inzetten en blijf zo goed op de 
hoogte van alle veranderingen 
die plaatsvinden. dat geeft een 
goed gevoel. ik zit met burge-
meesters en wethouders aan 
tafel; dat doet denken aan mijn 
vorige functies.’

hoeveel tijd ben je ermee in de 
weer?
‘dat hangt vooral af van wat zich 
aandient. de georganiseerde over-
leggen zijn meestal in het voor- en 
najaar. dan kan ik het behoorlijk 
druk hebben. Laatst hadden we 
een overleg waar ik een paar da-
gen thuis mee bezig was en ook 
een paar dagen ter plaatse moest 
zijn. Maar als een klus geklaard 
is, kan het weer maanden duren 
voordat er een beroep op me ge-
daan wordt.’

Blijft er nog tijd over voor andere 
hobby’s?
‘ik neem zo langzamerhand af-
scheid van zaken. ik was penning-
meester voor de Werkgemeen-
schap van Kerken hier in harlin-
gen en heb alles bij elkaar denk ik 
meer dan 25 jaar in kerkenraden 
gezeten. daar ben ik mee gestopt. 
Wel ben ik nog voorzitter van de 
identiteitscommissie van een ver-
zorgingshuis en houd ik tijd voor 
mijn grote hobby muziek.’

Waarom ben je — bijna vijftig 
jaar geleden — lid van het CnV 
geworden?
‘ik vond en vind dat werknemers 
zich moeten organiseren om een 
redelijke stem te hebben. Met de 
nadruk op redelijk, niet met het 
mes op tafel, zodat de medewer-
kers én de werkgevers goed tot 
hun recht komen. dit vind ik terug 
bij het CnV met zijn christelijke 
grondslag. het is tegenwoordig 
minder vanzelfsprekend om lid 
te zijn van een vakbond, mede 
door de hoge werkloosheid en 
processen van individualisering. 
Jongeren hebben door de bank 
genomen een hogere opleiding 
dan veel ouderen, en zijn grootge-
bracht met het idee dat ze zichzelf 
goed kunnen redden. Totdat het 
misgaat, dan worden ze makkelijk 
ingemaakt. Wie geen lid is van een 
vakbond schiet in zijn eigen voet.’

Wat wens je het CnV?
‘het CnV mag best zichtbaarder 
zijn. dat leidt ongetwijfeld ook tot 
nieuwe aanmeldingen.’ 

bezwarencommissie, of de plaat-
singscommissie die de gemeente 
instelt bij een reorganisatie. daar-
in zit een onafhankelijke voorzitter, 
iemand namens de werkgever, en 
op verzoek van de CnV-bestuur-
der neem ik vaak de plaats van de 
werknemers in. op basis van de 
regels in de afgesproken plannen 
begeleiden we het terugplaatsen 
of ontslag van de medewerkers. 
het maakt dan niet uit of ze wel of 
geen lid zijn van een vakorganisa-
tie. We volgen de gestelde regels.’



Wie:  nicoline van diest-Solleveld (31)
Woonplaats: Biddinghuizen  
Werk:   begeleider bij Bartiméus
Lid van CnV:  2008
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - kaderlid commissie Kwaliteit 
  zorgsector

Een van de landelijke commissies van het CnV is de commissie Kwaliteit zorgsector die bedoeld is om beroeps-
inhoudelijk de sector te inspireren en ondersteunen. nicoline van diest-Solleveld is een van de kaderleden. Ze 
draagt er graag aan bij dat zorgverleners hun werk op een goede manier kunnen blijven doen. Tekst: Marieke Sjerps  

nicole van diest-Solleveld: ‘Al vaker hadden collega’s me 
geadviseerd om lid te worden van een vakbond. het is 

handig om te kunnen bellen als je iets wilt weten over 
je rechten en plichten als werknemer. Toch deed 

ik niets met dat advies, totdat ik een keer gebeld 
werd door iemand van het CnV, die me vroeg of 
ik interesse had in het lidmaatschap. Toen heb 
ik de knoop doorgehakt. het CnV sprak me aan 
omdat het een christelijke bond is die gema-
tigder overkomt dan andere bonden.’

nicolien van diest-Solleveld: 

‘Bloggen om leden te inspireren’ 
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Vertel eerst eens over je betaal-
de werk.
‘ik ben begeleider bij Bartiméus 
in doorn, een instelling voor men-
sen met een visuele beperking. 
Momenteel werk ik op een dag-
bestedingslocatie met mensen 
die behalve een visuele, ook een 
verstandelijke beperking hebben. 
ik doe dit nu ruim tien jaar, bij ver-
schillende instellingen.’

Je bent inmiddels ook kaderlid 
van het CnV. Wat ben je gaan 
doen?
‘ik ben lid van de landelijke com-
missie Kwaliteit zorgsector. 
daarin zitten mensen uit ver-
schillende werkvelden binnen de 
zorg. Met elkaar houden we de 
ontwikkelingen bij, zowel op de 
eigen werkvloer, als in de zorg in 
het algemeen. We proberen col-
lega’s te inspireren en zoeken uit 
wat werknemers op de werkvloer 
nodig hebben  — zoals nu met 
de bezuinigingen: wat is er nodig 
om plezier in hun werk te hou-
den en hun werk goed te blijven 
doen? normaal zijn we met tien 
tot twaalf commissieleden, maar 
recent heeft een aantal afscheid 
genomen, dus er zijn een paar 
plaatsen vacant. We hopen ook 
bijvoorbeeld mensen uit de zie-
kenhuiszorg in de commissie te 
krijgen. hoe diverser onze groep 
is, hoe beter.’

hoe ben je hiermee in aanraking 
gekomen?
‘Er stond een vacature op de site. 
ik vind het prettig om over het 
muurtje van mijn eigen werkplek 
heen te kijken. dit is een inte-
ressante manier om veel meer 

de themadagen die jullie organi-
seren, waarover gaan die zoal? 
‘Vaak zijn het handige aanvullin-
gen op het werk. Vorig jaar ging 
het over social media. de laatste 
keer over hoe je duidelijk kunt la-
ten weten wat je wilt bereiken. We 
hebben ook eens het thema ‘hoe 
word ik een rat?’ gehad. dat klinkt 
gek, maar het is de titel van een 
boekje. We kregen tips om slim-
mer te vergaderen, handige ma-
nieren om je doelen te bereiken, 
je bewuster te zijn van de effecten 
van je optreden.’ 

Wanneer ben je geschikt voor dit 
vakbondswerk?
‘interesse is belangrijker dan je 
opleiding. We hebben het natuur-
lijk over grote onderwerpen. Je 
moet buiten je werkplek om geïn-
teresseerd zijn in wat er speelt en 
er feeling voor hebben.’

doe je nog meer als vrijwilliger?
‘Buiten het CnV-werk begeleid ik 
in mijn eigen tijd wel eens een uit-
stapje van cliënten. Wat het CnV 
betreft kijk ik het even aan, maar 
in principe sta ik er wel open voor 
om nog andere dingen te gaan 
doen. Misschien kan ik op den 
duur wat doen voor het Landelijk 
Groepsbestuur Zorg.’

Je kent het CnV nu een paar jaar. 
heb je ook wensen voor de vak-
bond?
‘het CnV doet veel, maar voor bui-
tenstaanders is dit niet altijd goed 
zichtbaar. ik wens het CnV dat het 
voor iedereen duidelijk wordt wat 
het allemaal doet.’

te weten te komen over de zorg. 
ook leer ik hierdoor mensen ken-
nen die elders werken en hoor ik 
wat er gebeurt bij andere werkge-
vers. ik wil er graag aan bijdragen 
dat zorgverleners hun werk op 
een goede manier kunnen blijven 
doen.’ 

Wat vinden je collega’s ervan dat 
je dit doet?
‘ik ben geen vakbondsconsulent, 
maar ik kan collega’s wel infor-
matie geven. Ze komen steeds va-
ker met vragen naar me toe. het 
gevolg is dat ik me ook meer ben 
gaan verdiepen in allerlei kwes-
ties.’

hoeveel tijd ben je ermee bezig?
‘We hebben recht op vakbonds-
verlof, maar daar ben ik zelf nooit 
zo mee bezig. Feitelijk doe ik dit 
in mijn eigen tijd. dat geldt voor 
de meesten van ons, denk ik. Bij 
elkaar kun je acht dagen voor ver-
gaderingen uittrekken en heb je 
voorbereidingstijd nodig. We ver-
gaderen vijf keer per jaar, steeds 
op een andere locatie, omdat we 
op verschillende plaatsen wo-
nen. En er zijn een paar kader- en 
themadagen. Tussentijds houden 
we de brochures actueel en de 
informatie over het gezondheids-
recht op het internet. daar moet 
je af en toe goed voor gaan zitten. 
Verder schrijf ik blogs op de CnV-
website. Vaak gaan die over de 
mooie kanten van ons werk. het 
is een turbulente tijd in de zorg en 
daar probeer ik een positieve noot 
in te brengen. Er zijn overigens 
meer commissieleden die blog-
gen, dus ik sluit ook aan op wat 
anderen hebben geschreven.’
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Vrijwilligerswerk is een leuke 
manier om ervaringen op te 
doen, vindt Fons Pennings. En 
dat niet alleen, zelfs zijn baan 
heeft hij op die manier gevon-
den. Voor CnV Publieke Zaak 
zet Fons zich sinds een paar 
jaar in als vakbondsconsulent. 
Tekst: Marieke Sjerps  

Fons Pennings: ‘ik ben woonbe-
geleider voor Middin in den haag 
in een woonvoorziening voor ver-
standelijk beperkte jongeren. de 
groep bestaat uit acht cliënten 
tussen twaalf en twintig jaar. het 
werk is onregelmatig, maar wel 
volgens rooster. ik doe dit nu tien 
jaar en het bevalt me erg goed.
dat ik in de zorg terechtkwam, 
is eigenlijk onverwacht zo geko-
men. ik werkte destijds in een 
cd-winkel, vanuit mijn passie voor 
muziek, en omdat ik niet zo goed 
wist wat ik wilde. Mijn nichtje, die 
op een centrum voor dagbesteding 
werkte, vroeg of ik eens wilde ko-
men kijken. ik vond het er zo leuk 
dat ik vrijwilliger ben geworden, 
een dag in de werk. Vrijwilligers-
werk is echt een aardige manier 
om allerlei ervaringen op te doen. 
na een jaar heb ik er zelfs betaald 
werk gekregen. dat heb ik als een 
soort roeping ervaren.’

Wie:  Fons Pennings (34)
Woonplaats:  den haag
Werk:   woonbegeleider verstandelijk beperkten
Lid van CnV:  2009
Vrijwilligerswerk:  oR-lid en vakbondsconsulent

Waarom ben je vijf jaar geleden 
CnV-lid geworden?
‘ik kan soms nogal kritisch zijn en 
kreeg eens een stevige discus-
sie met een leidinggevende. Toen 
heb ik me aangesloten bij een vak-
bond, om me gesteund te weten. 
Als werknemer alleen kom je niet 
altijd tot je recht. Voor CnV Publie-
ke Zaak heb ik bewust gekozen. ik 
ben niet gelovig, maar ik hecht 
veel aan de normen en waarden 
van het christendom, vandaar. het 
CnV staat niet meteen op de barri-
cades, maar ze voeren wel acties. 
ook in de omgang met elkaar zie 
ik dat terug. het is er menselijk, 
vriendelijk.’

op een gegeven moment ben je 
ook kaderlid geworden.
‘ik verdiepte me al in CAo’s en ar-
beidsvoorwaarden en op een ge-
geven moment kreeg ik een mail 
of ik vakbondsconsulent wilde 
worden binnen mijn instelling. 
of dat toeval was of een gevolg 
van mijn belangstelling in die on-
derwerpen, weet ik eigenlijk niet, 
maar het idee trok me wel. ik heb 
een tweedaagse cursus gevolgd 
en daarna kreeg mijn werkgever 
een brief dat ik voor Middin-colle-
ga’s de vakbondsconsulent ben. ik 
doe dit samen met een collega die 
lid is van het FnV. Als kaderlid sta 
je automatisch op de lijst van mo-
gelijke oR-leden. daar ben ik door 
collega’s ook voor gekozen.’

Wat doe je zoal als vakbondscon-
sulent?
‘Collega’s die vragen hebben over 
hun CAo kunnen bij mij terecht. 
Soms word ik gevraagd bij een ge-
sprek met de werkgever te zitten. 
dan gaat het uiteraard niet om een 
prettig gesprek. En verder komen 
er allerlei onverwachte dingen op 
mijn pad. Bij elkaar ben ik er denk 
ik gemiddeld vier uur per maand 
mee bezig. dat valt reuze mee. 
het meeste kan ik combineren 
met mijn werk en het oR-werk, 
daarom voer ik de uren meestal 
niet op bij mijn werkgever. Mijn 
normale werkzaamheden mogen 
er niet onder lijden. Wanneer het 
om kleine dingen tussendoor gaat, 
kost het registreren me meer tijd 
dan de tijd die besteed is. ik heb 
vooral contact met mijn FnV-col-
lega binnen de organisatie. daar-
buiten niet met andere collega-
consulenten. het zou wel handig 
zijn als we elkaar wat vaker zou-
den spreken, maar het is vrij lastig 
te organiseren, omdat we allemaal 
onregelmatige diensten draaien.’

Ben je ook actief met ledenwer-
ving?
‘Als collega’s met vragen bij me 
komen, vraag ik of ze lid zijn. Als 
dat niet zo is, raad ik ze aan dat 
te worden, maar het is geen voor-
waarde om ze wel of niet te hel-
pen. ik kan zelfstandig adviseren 
als het conform beleid is. Als ik 
iets niet weet, verwijs ik door of ga 
zelf achter antwoorden aan. ik wil 
het dan zelf ook graag weten.’
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Wat levert het vrijwilligerswerk 
voor het CnV je op?
‘het brengt veel af-
wisseling in het werk. 
normaal begeleid
ik cliënten. Als vak-
bondsconsulent advi-
seer en ondersteun ik 
werknemers en heb ik 
ruggenspraak met de 
bestuurder. het gaat om 
serieuze kwesties, want 
collega’s zoeken je niet 
op als ze een loonsver-
hoging hebben gekregen. 
Maar bij een beoordelings-
gesprek zitten en er een po-
sitieve wending aan kunnen 
geven, als dat lukt heb ik een 
goede dag, daar haal ik veel vol-
doening uit.’

Ben je op andere terreinen ook vrijwil-
liger?
‘Als je in de zorg werkt, wil je sowieso andere 
mensen helpen. Als je dan ook, zoals ik ge-
interesseerd bent in politiek en maatschap-
pij, dan is een functie als vakbondsconsulent 
fantastisch. Verder komt het er niet meer van. 
Vrijwilligerswerk en verenigingsactiviteiten 
zijn lastig te combineren met onregelmatig 
werk.’

heb je nog wensen voor 
CnV Publieke Zaak?
‘Ga zo door.’

Fons Pennings: 

‘Werk van 
vakbondsconsulent 
is fantastisch’ 
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Toen ze nog maar kort CnV-lid was, 
kreeg dineke Koopman de vraag of 
ze vakbondsconsulent wilde worden. 
dat gebeurde en automatisch kwam 
er meer vrijwilligerswerk op haar pad. 
Sinds dit jaar is ze ook pensioenambas-
sadeur. Tekst: Marieke Sjerps  

Ben je iemand die veel vrijwilligers-
werk doet?
‘Momenteel doe ik dat alleen voor de 
vakbond, maar vroeger was ik ook actief 
voor de basisschool en in het kerkelijk 
werk. ik vind het belangrijk organisa-
ties en groepen waar ik bij aangesloten 
ben een handje te helpen. Verenigingen, 
scholen en kerken moeten we toch met 
elkaar in stand houden. Verder vind ik het 
ook gewoon leuk om naast mijn werk en 
familiezaken in de weer te zijn.’ 

Wat is je betaalde werk?
‘ik ben managementassistent en plan-
ningsfunctionaris in een woonwijkcen-
trum in Zuidwolde. het is onderdeel van 
de Treant Zorggroep die veel verpleeg- 
en verzorgingshuizen en drie ziekenhui-
zen heeft in de driehoek Stadskanaal, 
Emmen, hoogeveen.’

Waarom ben je lid geworden van een 
vakbond?
‘op een gegeven moment kreeg ik inte-
resse in medezeggenschap en toen vond 
ik het ook logisch om lid te zijn van een 
vakbond. het CnV sprak me het meeste 
aan. CnV Publieke Zaak vindt het be-
langrijk om te overleggen en tot een ge-
zamenlijk standpunt te komen. dat past 
beter bij me dan actie en weerstand. Kort 
nadat ik me had aangemeld, vroeg de be-
stuurder of ik vakbondsconsulent wilde 
worden. daar ben ik graag op ingegaan 
en van het een komt het ander.’

Wie:   dineke Koopman (55)
Woonplaats:  hoogeveen
Werk:   managementassistent en 
  planningsfunctionaris woonwijkcentrum
Lid van CnV:  1999
Vrijwilligerswerk: CnV Publieke Zaak - vakbondsconsulent, secretaris 
regiogroep VVT (Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) in Gronin-
gen, Friesland en drenthe, vakbondsadviseur, pensioenambassadeur
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dineke Koopman: 

‘Belangrijk om organisaties waar 
ik bij aangesloten ben te helpen’
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dat blijkt, je vervult maar liefst vier functies voor het 
CnV: vakbondsconsulent, secretaris van de regiogroep, 
vakbondsadviseur en pensioenambassadeur. Waarmee 
zullen we beginnen?
Lachend: ‘Met de laatste. de functie pensioenambassa-
deur is nog niet zo lang geleden door de vakbond in het 
leven geroepen, in samenwerking met het pensioenfonds 
PFZW. Met leden die dat willen, bekijk ik wat de moge-
lijkheden zijn met hun pensioen. dat gebeurt in een per-
soonlijk consult van ongeveer drie kwartier. We loggen 
dan samen in op de site van PFZW en verkennen de mo-
gelijkheden. in principe kan iedereen dit zelf doen, maar 
de ervaring leert dat veel mensen dat moeilijk vinden. Zo 
fungeer ik als een soort gids. het gaat dus niet om inhou-
delijke vragen. daarvoor verwijs ik ze naar het pensioen-
fonds. Er zijn al meer aanmeldingen voor de spreekuren 
dan er ingepland kunnen worden, dus er zullen binnenkort 
wel nieuwe pensioenambassadeurs worden opgeleid.’

hoeveel tijd besteed je hieraan?
‘dat wisselt. ik bepaal zelf wanneer het me schikt. het 
kantoor in Eindhoven regelt de afspraken voor me. ik denk 
dat ik uitkom op een paar middagen per kwartaal. dat doe 
ik in mijn eigen tijd. Kosten die ik maak kan ik natuurlijk 
declareren.’

Je bent ook vakbondsconsulent. Wat houdt dat in?
‘Voor mijn collega’s die lid zijn van CnV ben ik het aan-
spreekpunt. ik adviseer ze over zaken als arbeidscontract 
of werktijden. hiervoor heb ik een tweedaagse scholing 
gevolgd en de consulenten krijgen regelmatig een op-
friscursus. Automatisch ben ik ook lid van de regiogroep 
van vakbondsconsulenten die vier keer per jaar bij elkaar 
komt. daar voer ik het secretariaat van. 
natuurlijk gebeurt het dat collega’s die geen CnV-lid zijn 
me om advies vragen. ik wil dan best een algemeen ant-
woord geven, maar als ik wat voor hen ga doen, vraag ik 
wel of ze lid worden. dat staat er dan wel tegenover. Vol-
gens de CAo krijg ik vier uur per week voor het consulent-
schap. Gemiddeld ben ik die tijd daar ook wel mee bezig.’

En dan ben je ook nog adviseur van de bondsbestuurder 
in jouw regio.
‘Ja, ik vervang hem als het nodig is. We hebben daar ook 
veel contact over. Voorbeelden van de werkzaamheden 

zijn het afsluiten van een sociaal 
plan, of meewerken aan een actie 
van de bonden over de Wmo. dit 
vrijwilligerswerk doe ik in mijn ei-
gen tijd.’

Welke van je CnV-functies vind je 
het leukst?
‘dat maakt niet uit. Pensioenam-
bassadeur zijn is heel leuk omdat 
ik een-op-een mensen kan helpen 
en vaak warme reacties krijg. dat 
is prettig natuurlijk. Verder zijn 
het meestal serieuze kwesties 
waar ik mee te maken heb, en te-
leurstellingen zijn er ook. Laatst 
probeerden we een sociaal plan 
te krijgen in samenwerking met 
AbvaKabo. dat is niet gelukt. Erg 
jammer, want je probeert toch er 
zoveel mogelijk uit te halen voor 
de leden.’

Welke eigenschappen moet je 
hebben voor dit vrijwilligers-
werk?
‘dat is een lastige vraag. Je moet 
aardigheid hebben om met men-
sen in gesprek te gaan. Je moet 
je ook willen verdiepen in de orga-
nisatie waar je werkt en de bijbe-
horende CAo. Voor het consulent-
schap is het een mooie bijkomstig-
heid als je een achtergrond hebt 
in personeelsbeleid, maar het is 
geen voorwaarde. Veel dingen zijn 
te leren.’

heb je wensen voor het CnV?
‘ik vind dat het goed gaat. de site 
wordt steeds beter, we krijgen 
veel nieuwsbrieven, het magazine 
ziet er mooi uit, er wordt veel in-
formatie gegeven. nee, ik heb 
geen wensen verder.’
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Cor van der Plas: ‘Bijna 25 jaar ge-
leden ben ik in Voorhout begonnen 
als financieel beleidsmedewerker. 
Toen mijn functie werd opgesplitst, 
ben ik personeelsfunctionaris ge-
worden. daarvoor heb ik toen een 
hbo-opleiding gevolgd. in 2006 
ging Voorhout op in de gemeente 
Teylingen, samen met Sassen-
heim en Warmond. het plaatje is 
compleet als je weet dat ik mijn 
loopbaan ooit begonnen ben bij de 
politie, maar dat was toch niet wat 
ik wilde. ik ben toen avondstudies 
gaan doen en bij de gemeente te-
rechtgekomen.’

Sinds wanneer ben je lid van een 
vakbond?
‘Meteen toen ik ging werken heb 
ik me opgegeven, eerst nog bij de 
voorloper van de Abva. heel ba-
saal: je moet je verenigen, geza-
menlijk een vuist maken om je be-
langen te behartigen. dat was voor 
mij altijd de reden om lid te zijn 
van een bond. na de gemeente-
lijke fusie ben ik overgestapt naar 
het CnV. door de manier waarop 
de zaken besproken werden, voel-
de ik daar meer aansluiting. Een 
bestuurder vroeg of ik adviseurs-
werk wilde gaan doen. daar wilde 
ik over nadenken en dat heb ik ook 
intern besproken. ik kreeg alle 
medewerking van mijn werkgever 
om daar invulling aan te geven en 

we hebben er goede afspraken 
over gemaakt.’

om wat voor afspraken gaat het 
bijvoorbeeld?
‘ik ben adviseur georganiseerd 
overleg voor drie gemeenten: 
Voorschoten, Wassenaar en Maas-
sluis. dit georganiseerd overleg 
kan ik in werktijd doen. Maar als 
er iets op mijn vrije dag valt, ga 
ik niet compenseren. Er blijft so-
wieso geen werk liggen. Teylingen 
heeft het nieuwe werken omarmd. 
ik zorg ervoor dat ik de dingen doe, 
die ik moet doen, op tijd, maar dat 
gebeurt vaak wel op andere tijd-
stippen dan ‘normaal’. Formeel 
komen we voor het Go twee keer 
per jaar bijeen voor vooroverleg. ik 
schat dat er totaal veertig tot zes-
tig uur mee gemoeid is, in bijzon-
dere omstandigheden meer.’

Je zit ook in een aantal commis-
sies.
‘inderdaad. dat gebeurt wel in mijn 
eigen tijd. de bezwarencommis-
sie doe ik voor de drechtsteden. 
Toetsings- en plaatsingscommis-
sies zijn tijdelijke commissies die 
ergens in het land kunnen wor-
den ingesteld. dit gaat via de vak-
bondsbestuurder. het CnV weet 
wat mijn kwaliteiten zijn en wat er 
gevraagd wordt.’

Bijzonder dat je als vrijwilliger 
ook mediatiewerk doet. 
‘dat is eens voorgekomen, en kan 
in principe vaker gebeuren. in een 
van mijn Go-gemeenten werd ik 
een keer als mediator gevraagd 
in een geschil van een medewer-
ker en de werkgever. ik ben P&o-
professional en heb een nLP-
opleiding (red: neurolinguïstisch 
programmeren) gevolgd, daarin 
zitten veel mediatie-aspecten.’

Wat levert dit werk je op? 
‘ik vind het belangrijk om een 
brug te kunnen slaan tussen be-
langen. dat kunnen collectieve en 
individuele belangen zijn. Vaak zijn 
mensen erg onhandig om elkaar 
te vinden. de hakken in het zand 
zetten, leidt tot niets. de kunst 
is juist elkaar goed te verstaan, 
te weten wat de belangen van de 
ander zijn. die te respecteren en 
te waarderen. Als je dat van twee 
kanten doet, kom je verder. ook 
bij het Go zijn allerlei belangen 
gemoeid. ik vind het leuk om dat 
soort processen te begeleiden.’

Wat vind je de meerwaarde van 
vrijwilligers in het algemeen?
‘Er zijn niet voldoende middelen 
om alles betaald te doen. En het 
draagt bij aan verbondenheid en 
maatschappelijke betrokkenheid.’

Wat zijn de verwachtingen voor 
dit werk?
‘de status van ambtenaren gaat 
veranderen. Als alles doorgaat, 
wordt die vergelijkbaar met het 
bedrijfsleven. het zou zomaar 
kunnen dat het Go dan niet meer 

Afhankelijk van je persoonlijke kwaliteiten en belangstelling kun je 
zelf invullen hoe je als vrijwilliger aan de slag gaat. Cor van der Plas 
wil vooral procesbegeleider zijn, ‘bruggen slaan’ noemt hij het. dat 
doet hij in het georganiseerd overlegd in drie gemeenten, maar als 
het gevraagd wordt ook in een mediatietraject (bemiddelen bij een 
conflict).
Tekst: Marieke Sjerps  
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bestaat en naar de ondernemings-
raad wordt overgeheveld. Zolang 
ik dit werk kan doen, blijf ik het 
doen. En als het ophoudt, word 
ik niet nerveus omdat het er niet 
meer is.’ 

Welke vaardigheden moet een 
CnV-vrijwilliger hebben?
‘dit soort functies wordt op tal van 
verschillende manieren ingevuld. 
het is maar waar je kwaliteiten 
liggen en hoe je die inzet om re-
sultaat te boeken. Persoonlijk hoef 
ik niet zo op de voorgrond te tre-
den. het is belangrijk dat lokale 
vertegenwoordigers hun zegje 
doen. in het vooroverleg moet 
duidelijk worden waar ze zich 
zorgen over maken en wat ze 
willen bereiken. Als er in het 
gesprek met de werkgever dan 
een patstelling ontstaat en de 
gesprekspartners geen aan-
dacht voor elkaar tonen, 
ben ik vooral proces-
begeleider, meer dan 
vakbondsman.’ 

heb je wensen voor het CnV?
‘de vraag is hoe we ook jonge 
mensen kunnen mobiliseren en 
enthousiasmeren en het belang 
kunnen laten zien van het lidmaat-
schap. daar zet CnV middelen 
voor in, vooral digitaal, maar dat 

is nog geen garantie dat je ze in-
houdelijk bereikt. Lidmaatschap 
uit solidariteit leeft minder. ook bij 
ouderen overigens. Misschien ligt 
het accent tegenwoordig meer op 
individuele belangenbehartiging.’

Wie:   Cor van der Plas (54)
Woonplaats:  Katwijk
Werk:   P&o-adviseur gemeente Teylingen
Lid van CnV:  2007
Vrijwilligerswerk:  CnV Publieke Zaak - adviseur georganiseerd overleg,
  toetsingscommissie functiewaardering, bezwarencom-  
  missie en plaatsingscommissie, incidenteel mediator

Cor van der Plas:

‘Mensen zijn vaak 
erg onhandig om 
elkaar te vinden’ 

19



Als zeventienjarige kwam Rob Ver-
schuil in dienst bij de PTT. Een aantal 
reorganisaties, verschillende bedrijfs-
namen en veertig jaar later, werkt hij 
nog steeds bij postbedrijf PostnL. Als 
vakbondsconsulent is hij voor collega’s 
het aanspreekpunt namens het CnV. 
Tekst: Marieke Sjerps  

Gefeliciteerd met je veertigjarig dienst-
verband.
‘Bedankt, ik ben inderdaad in 1974 be-
gonnen bij de post in Arnhem. ik kende al 
snel alle plaatsnamen van nederland uit 
mijn hoofd. dat werk werd overgenomen 
door postcodes en machines en ik kwam 
op een expeditieknooppunt terecht. Toen 
de transportorganisatie groter werd, heb 
ik gebruikgemaakt van mijn rijbewij-
zen en ben ik chauffeur geworden op de 
vrachtauto’s van PostnL.’

Wie:   Rob Verschuil (57)
Woonplaats:  Steenwijk
Werk:   vrachtwagenchauffeur PostnL
Lid van CnV:  1988
Vrijwilligerswerk:  CnV Publieke Zaak - vakbondsconsulent 
  PostnL, hulp bij belastingaangiften, 
  secretaris landelijk groepsbestuur 
  PostnL, oR-lid

Rob Verschuil:

‘op een nuttige 
manier kom ik veel 

collega’s tegen’ 
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Waarom ben je CnV-lid gewor-
den?
‘Als je bij een baas werkt, moet je 
lid zijn van een vakbond, dat vind ik 
normaal. Eerst was ik trouwens lid 
van de andere grote bond. Kader-
leden van de bedrijfsledengroep 
vroegen me lid te worden van het 
CnV. dat heb ik in 1988 gedaan. 
de overstap had vooral te maken 
met de mensen die ik kende. Vrij 
snel ben ik toen ook kaderlid ge-
worden. onder andere zit ik vanuit 
de CnV-lijst in de ondernemings-
raad Pakketten. die bestaat in to-
taal uit negentien leden. Er is dus 
logischerwijs veel overleg met de 
andere oR-leden en met de lande-
lijke bestuurder.’
 
Wat doe je nog meer aan vrijwil-
ligerswerk?
‘ik ben ook secretaris van het 
landelijk groepsbestuur en vak-
bondsconsulent, dus ik signaleer 
problemen en help mensen op 
weg, of ik praat er met een leiding-
gevende over. Verder help ik leden 
met hun belastingaangifte. ik doe 
het omdat ik het prettig vind om 
voor anderen iets te doen.’

Geen vrijwilligerswerk in bijvoor-
beeld de zorg?
‘ik houd het bij het CnV. het moet 
voor mij wel gerelateerd zijn aan 
mijn werk. hoe zal ik het zeggen? 
dit verrijkt me: de cursussen die 
worden aangeboden, de actu-
ele informatie. Als vrachtwagen-
chauffeur werk ik vaak alleen. op 
een nuttige manier kom ik zo toch 
veel collega’s tegen. de context is 
niet altijd leuk, maar het geeft wel 

Zeker als iets volgens een lid niet 
naar tevredenheid kan worden op-
gelost, kan dat gebeuren. de ka-
derleden worden op deze manier 
uit de wind gehouden.’

Blijf je dit nog lang doen?
‘het geeft veel voldoening. ik denk 
er nog niet over te stoppen.’

Je kent het CnV al langer dan 
vandaag. heb je nog wensen voor 
de bond? 
‘Mede door de veranderde me-
dia, zoals het e-mailverkeer en 
het internet, is de uitstraling van 
het CnV op de werkvloer minder 
geworden. Vroeger was er meer 
persoonlijk contact, er waren pa-
pieren nieuwsbrieven, er hingen 
pamfletten aan de muur. nu alles 
digitaal gaat, worden niet-leden 
niet geprikkeld om lid te worden. 
de zichtbaarheid mis ik dus. Bo-
vendien kent iedereen het pro-
bleem dat internet veel tijd vergt. 
Je moet allerlei abonnementen in 
de gaten houden, rekeningen digi-
taal controleren, overschrijvingen 
doen. ik ben bang dat onze leden 
weinig kijken op mijnvakbond.nl. 
Zo glippen zaken ertussendoor. 
dat merken we als we iets orga-
niseren. Waar vroeger de zaal vol 
zat, melden zich nu zes mensen. 
dus als ik iets mag wensen, dan 
zou het goed zijn als we daar een 
oplossing voor vinden.’

voldoening, bijvoorbeeld als ik de 
belastingpapieren heb ingevuld en 
goed kan uitleggen hoe iets in el-
kaar steekt.’

Krijg je uren van je werkgever 
om bondswerk te doen?
‘Ja, ik krijg verlof als ik het aan-
geef. nu zit ik bijvoorbeeld aan de 
CAo-tafel, waar ik me dan in moet 
verdiepen natuurlijk. dat kan ik 
dan opvoeren. het is de tweede 
keer dit jaar dat we met de di-
recteur hR over de CAo om tafel 
zitten. Mijn collega’s weten dat ik 
allerlei nuttige dingen doe, dus in 
mijn groep wordt dit goed geac-
cepteerd. Met een belastingcur-
sus, het thuiswerk en de zittingen 
ben ik een dag of acht bezig. Voor 
het voeren van het secretariaat 
van het landelijk groepsbestuur 
kun je een halve dag per week 
rekenen, die heb ik nodig om de 
mails te lezen en door te zetten. 
Als er intern problemen zijn, of er 
komt iets op de juridische afde-
ling van het CnV binnen, dan wordt 
er gekeken of die via mij opgelost 
kunnen worden.’

Een vrij verantwoordelijke 
functie dus.
‘Met de CnV-bestuurder bespreek 
ik de kwesties, maar zij is degene 
die officieel de leden antwoord 
geeft en reageert. dat hebben 
we op een gegeven moment af-
gesproken. door het gebruik van 
e-mail en andere snelle commu-
nicatiemiddelen kunnen berichten 
en antwoorden makkelijk doorge-
stuurd worden en mogelijk in een 
verkeerde context terechtkomen. 
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Met enige aarzeling reageerde Els 
Versteegt een half jaar geleden op 
een oproep van CnV Publieke Zaak, 
waarin vrijwilligers werden gevraagd 
om adviseur arbeidsvoorwaarden te 
worden. Ze wist niet of ze voldeed 
aan het geschetste profiel. inmiddels 
heeft ze de cursus gehad en popelt 
ze om te beginnen. 
Tekst: Marieke Sjerps  

Wie:   Els Versteegt (50)
Woonplaats:  Bodegraven
Werk:   hoofd Bedrijfsvoering en ondersteuning 
  onafhankelijk Rathenau instituut
Lid van CnV:  2001
Vrijwilligerswerk:  CnV Publieke Zaak - adviseur 
  arbeidsvoorwaarden
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Els Versteegt: 

‘ik moest me verschillende 
begrippen eigen maken’ 
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Sinds kort ben je adviseur ar-
beidsvoorwaarden voor CnV Pu-
blieke Zaak. hoe is dat zo geko-
men?
‘Er moest wat beweging in mijn 
leven komen, dus toen het CnV 
leden opriep voor deze vrijwilli-
gersfunctie - adviseur voor belan-
genbehartiging - was ik er gelijk 
in geïnteresseerd. ik voelde me 
aangesproken door de doelstel-
ling: het streven naar rechtvaar-
dige arbeidsverhoudingen, maar 
toen ik op de website de uitge-
breide advertentietekst las, was ik 
er toch niet helemaal zeker meer 
over. het CnV vroeg “actieve le-
den” en eerlijk gezegd, dat was 
ik niet, dus ik liet het erbij zitten. 
Vrienden hebben me toen overge-
haald toch te reageren, want ze 
vonden het juist erg bij me pas-
sen. CnV heeft me uitgenodigd en 
ik heb de training gevolgd. ik ben 
er alleen maar enthousiaster door 
geworden. Adviseur zijn ligt in het 
verlengde van de dingen die ik doe. 
op het Rathenau instituut geef ik 
leiding aan twaalf mensen, onder 
andere aan P&o-medewerkers. 
Wat ik voor CnV Publieke Zaak ga 
doen, en de momenten waarop ik 
ingezet kan worden bij reorgani-
saties, wijzigingen van de arbeids-
voorwaarden, sociale kaders en 
fusies, ik vind het allemaal reuze 
interessant.’

Wat ga je doen?
‘ik word adviseur bij het georga-
niseerd overleg van gemeenten. 
daarin sta ik namens het CnV 
de gemeentemedewerkers bij. 
ik neem er dus niet aan deel. 
Moet je weten dat ik tot voor kort 
niet wist wat het georganiseerd 

meekrijg, is de manier waarop je 
als vakbond denkt en naar kwes-
ties kijkt. dat moet ik ook leren, 
in mijn werk zit ik immers meer 
op de stoel van de werkgever. die 
andere bril opzetten, vind ik heel 
boeiend en leerzaam.’ 

Waarom vond je het zelf belang-
rijk om lid te worden van een 
vakbond?
‘Bij mijn toenmalige werkgever 
zat ik in de problemen en ik rea-
liseerde me toen dat het dom was 
om niet lid te zijn van een bond. ik 
dacht: dit wil ik nooit meer, zo al-
leen staan wanneer het moeizaam 
gaat. daarna heb ik gelukkig een 
goede werkgever gekregen, dus 
ik heb de bond daar nooit voor no-
dig gehad. de keuze voor het CnV 
heeft ermee te maken dat het de 
bond is die de dialoog zoekt om 
verder te komen. dat past bij mijn 
manier van doen.’

Wat maakt je zo enthousiast over 
vrijwilligerswerk?
‘ik word erdoor geprikkeld om 
over nieuwe dingen na te denken 
en het geeft ook een nieuw net-
werk. Vrijwilligerswerk is méér 
dan geven. het is wederkerig.’

heb je nog wensen voor het CnV?
‘Sinds ik er nauwer bij betrok-
ken ben en ik meer begrijp van 
de positie van de bestuurders en 
de leden, denk ik na over hoe we 
de betrokkenheid van de achter-
ban kunnen vergroten. Misschien 
op een andere manier laten zien 
waarom de vakbond belangrijk is, 
daarover zou ik graag eens met 
mijn bestuurder van gedachten 
wisselen.’

overleg was. Er zijn verschil-
lende begrippen die ik me eigen 
moest maken, en dat gebeurt nog 
steeds. ik ben nu toegewezen aan 
de bestuurder voor Zuid-holland 
noord. in het begin ga ik meelo-
pen met iemand die dit al langer 
doet, in de omgeving van de Bol-
lenstreek en  Alphen aan de Rijn. 
Voor heel Zuid-holland zijn er on-
geveer veertien adviseurs. ik hoop 
dat ik zo snel mogelijk weet waar 
het allemaal over gaat en alleen 
aan de slag kan.’ 

hoeveel tijd ga je eraan beste-
den?
‘de inschatting is twee dagen per 
maand, zestien uur. ik verwacht 
dat ik het goed kan verenigen met 
mijn werk, want ik heb een ruime 
verlofregeling. Van het buitenge-
woon verlof dat in de CAo geregeld 
is, wil ik alleen gebruikmaken als 
ik klem kom te zitten. overigens 
stimuleert mijn werkgever zijn 
medewerkers om nevenactivitei-
ten te doen naast ons werk. Mijn 
collega’s zullen er geen hinder 
van hebben. hier kan iedereen 
zelfstandig werken en ik ben altijd 
goed bereikbaar. het heeft meer 
met planning te maken dan met 
wat ik doe.’

heb je alle voorbereidende cur-
sussen nu gedaan?
‘Ja, en ik zie nu al uit naar bijscho-
ling en themamiddagen. Laatst 
was er een over de participatiewet-
geving en de consequenties voor 
de sociale werkvoorziening. niet 
het gebied waarmee ik te maken 
krijg, maar ik ben hongerig naar 
kennis, dus ik ben wel gegaan. Wat 
ik tijdens die bijeenkomsten goed 



werf een nieuw CnV-liD 
en ga er Samen op uit!
Ken je iemand die een lidmaatschap goed kan gebruiken en gun je anderen óók de voordelen van 
het CnV-lidmaatschap? meld dan nu een nieuw CnV-lid aan en ontvang als dank een cadeaubon. 
Zo kun je samen met het nieuwe lid iets leuks gaan doen! Bij elke aanmelding van een nieuw lid 
ontvang je een cadeaubon. je kunt zelf de keuze maken welke bon je graag wilt ontvangen. 

je kunt kiezen uit de volgende cadeaubonnen t.w.v. €25,-
• Dinerbon
• Theaterbon 
• Bioscoopbon
• Snowworld Zoetermeer 
• VVV cadeaubon

www.CnV.nl/aCtie




