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Onderwerp:  herinnering aan afspraken op 10 juni 
Datum:  Mon, 20 Jun 2022 12:07:14 +0200 

Van:  Jan Ilsink <jan.ilsink@ziggo.nl> 

Aan:  
Tuur Elzinga <tuur.elzinga@fnv.nl>, Bart Plaatje <bart.plaatje@fnv.nl>, Ger Moeken 
<ger@moeken.eu> 
  

 

Beste Ger, Tuur en Bart, 
nu ruim een week kijken we met enige opluchting terug op onze ‘manifestatie’ van 10 juni waar we 
onze ‘verklaring met onze zorgen en voorstel voor eenheid’ aan jullie aanboden. 
Met opluchting omdat onze ontmoeting perspectief biedt op bundeling van onze krachten ter 
versterking van de bond in plaats van energie te verspillen aan het elkaar bestrijden.  
Wij kijken daarom uit naar een uitnodiging deze bundeling van krachten uit te werken in een 
‘inkomen-offensief’.  
Ondertussen menen wij wel dat er van jullie kant een ‘gebaar’ nodig is om duidelijk te maken dat onze 
‘uitgestoken hand’ door jullie serieus genomen wordt. Op zijn minst om de scepsis in onze achterban te 
kunnen omzetten in enthousiasme.  
Wij denken dan aan: 
– een bericht aan de beheerders van Vakbondshuizen dat deze weer toegankelijk zijn voor overleggen 
en bijeenkomsten van onze actiecomités. (in cc aan ons) 
– een bericht dat de informatiebijeenkomsten van het Pensioenteam over de WTP , niet alleen uitleg 
geven hoe de WTP in elkaar steekt en met welke keuzes deelnemers aan pensioenfondsen worden 
geconfronteerd, maar ook open staan voor verbeterpunten in de WTP (zoals de motie in het LP van 
10/11 juni). Met zoveel pensioendeskundigheid ‘in huis’, hetgeen Tuur benadrukte, zal het niet 
moeilijk zijn uit de ‘tsunami’ aan reacties en commentaren op de WTP nog enkele verbetervoorstellen 
af te leiden vanuit de vakbondsinvalshoek: pensioen is geen financieel product maar een 
arbeidsvoorwaarde: uitbetaling van uitgesteld, gespaard en collectief beheerd loon.  
Dat de scepsis bij onze achterban mogelijk niet ongegrond is leiden we af uit het ontbreken van een 
persbericht over de bij acclamatie aangenomen motie in het LP van 10/11 juni. Want zoals Marga 
Beerepoot op 10 juni vertolkte, vernam zij toen voor het eerst uit de mond van Tuur dat FNV wel 
degelijk open staat voor verbeterpunten in de WTP. Daarvóór, meldde ze, werden vragen over de WTP 
in het LP afgedaan met de mededeling dat de wet goed was en niet ter discussie stond. (Tuur 
onderstreepte op 10/6 nogmaals dat FNV zeer actief in werkgroepen aan opstelling van de wet heeft 
meegewerkt!!!) 
Maar de nieuwe positie van FNV tegenover de WTP, die Marga opmerkte en die concreet werd in het 
aannemen later in het LP van de Motie ‘collectieve uitkeringsfase’, is immers voor veel betrokkenen 
groot nieuws: dat FNV, de belangrijkste pijler onder het maatschappelijk draagvlak van de wet, enige 
afstand tot de WTP is gaan innemen!! 
Kortom Ger, Tuur en Bart help ons om ons en de achterban gerust te stellen dat we echt aan de slag 
gaan met het bundelen van krachten door de voorgestelde ‘gebaren’ uit te voeren!  
 
Met strijdbare bondsgroet, 
 
Kernteam Actiecomité RhP  
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Onderwerp:  RE: herinnering aan afspraken op 10 juni 
Datum:  Tue, 21 Jun 2022 12:24:54 +0000 

Van:  Bart Plaatje <bart.plaatje@fnv.nl> 

Aan:  
Jan Ilsink <jan.ilsink@ziggo.nl>, Tuur Elzinga <tuur.elzinga@fnv.nl>, ger.moeken@fnv.nl 
<ger.moeken@fnv.nl> 

 

Dag Jan, 

Dankjewel voor je schrijven. Je doet een aantal suggesties voor een gebaar van goede wil in reactie op 

jullie uitgestoken hand. Je zegt die nodig te hebben voor jullie achterban. In reactie wil ik je het 

volgende meegeven. 

Wat betreft de bespreking van de WTP in het Ledenparlement is er gewoon gezond vergaderd in de 

jaarvergadering. Zo doen we dat altijd. Individuele uitspraken of moties willen wij niet los van het 

geheel behandelen en het is ook niet kies om er dan één in een apart persbericht uit te vergroten. Het 

Ledenparlement is immers een besluitvormend orgaan als collectief. Ik laat jouw woorden graag voor 

jouw rekening. Persoonlijk vind ik het belangrijkste nieuws dat de fractie van de sector senioren weer 

constructief meedenkt aangaande de WTP en de wet graag wil verbeteren en niet langer fundamenteel 

verwerpt. 

Verder blijft beleid dat jullie actiecomité niet in vakbondshuizen kan vergaderen. Jullie zijn welkom om 

aan te sluiten bij de FNV en FNV-activiteiten. Maar jullie club en acties staan wel los van de FNV. 

Richting jouw achterban (het viel me trouwens op dat je minstens 100 mensen had aangekondigd voor 

10 juni en dat bleken er uiteindelijk 16) wil ik daarom graag zeggen: 

Als FNV hebben we een prachtige democratische vereniging die ook de zwijgende meerderheid 

representeert. We hebben een vereniging waarin ieder geluid gehoord kan worden en van alles 

geïnitieerd mag worden. In het kader van de eenheid waartoe jullie oproepen nodig ik daarom 

iedereen – voor zover nog nodig – graag uit om lid te worden en dan mee te doen in onze 

verenigingsdemocratie. Dat is hoe een vakbond werkt en zal blijven werken. 

Vriendelijke groet, 

Bart Plaatje 

Algemeen secretaris FNV 

0620045610 

Bart.plaatje@fnv.nl 

“Wat heb jij vandaag gedaan wat ons vooruit helpt?” 

 

mailto:Bart.plaatje@fnv.nl

