vereniging

“Bij CNV ben ik tot
bestemming gekomen”
Voor menig lid van voorheen CNV
Publieke Zaak en nu CNV Connectief een bekende naam: Jan
Spijk. Na ruim 30 jaar trouwe
dienst bij het CNV neemt hij afscheid. Hij gaat verder als zelfstandig journalist en tekstschrijver onder de naam SpijkSchrift.
Reken maar dat de redactie Jan
enorm gaat missen! Interview en
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Jan is zijn werkzame leven begonnen als journalist bij de Ommelander Courant in Uithuizen (Gr). Zijn
vader wees hem op een vacature voor een journalist bij de CFO,
de voorganger van CNV Publieke
Zaak. Jan solliciteerde, werd aangenomen en verhuisde met Hilda
(inmiddels zijn vrouw) naar Den
Haag.
Door de jaren heen is er veel veranderd. “Toen ik begon hadden we
twee bladen. Eén voor Zorg en Welzijn en één voor ambtenaren”, vertelt Jan. “Ik was heel veel op pad
om verhalen te kunnen schrijven.
Wat me uit die tijd vooral is bijgebleven zijn de grote manifestaties,
bijvoorbeeld die van verontruste
medewerkers in de zorg. Zij kwamen in actie tegen de werkdruk.
Beroepsinhoud was voor de bond
in die tijd erg belangrijk en we wa-

ren ook veel aanwezig in het land.
De power die we toen hadden, mis
ik nu een beetje. Dat heeft ook met
de maatschappelijke ontwikkelingen te maken. Mensen komen niet
zo snel meer in actie, zeker niet
voor hun arbeidsvoorwaarden. En
ze denken vaak geen vakbond nodig te hebben. Maar als ik de verhalen van onze juristen hoor over
de hardheid van werkgevers naar
hun personeel toe, dan denk ik dat
een vakbond op dit moment juist
hard nodig is.”
Tot bestemming komen
Het CNV past Jan als een warme
jas. Vanuit zijn visie op politiek en
religie komt hij op voor de zwakkeren in de samenleving. “Waar
het CNV voor staat, daar sta ik ook
voor. Vroeger stond in onze kernwaarden dat we mensen tot bestemming wilden laten komen.
Dat vond ik altijd erg mooi. Ik heb
me in mijn tijd bij het CNV ontwikkeld als mens en ben voor mijn
gevoel bij het CNV tot bestemming
gekomen. Daarom ga ik nu ook
met een heel erg goed gevoel weg.
Ik sla een nieuwe weg in en begin
een eigen bedrijf als tekstschrijver. Dat was geen gemakkelijke
keuze, maar geeft me nu wel alle
vrijheid om te doen wat ik het liefste doe en dat is schrijven.”
Boek ‘Met hart en ziel’
Eén van de laatste klussen van
Jan was het schrijven van het
herinneringsboek ‘MET HART EN

ZIEL’ over de historie van CFO en
CNV Publieke Zaak (zie ook pagina 30 van dit magazine). “Met
de fusie van CNV Publieke Zaak
en CNV Onderwijs tot CNV Connectief ontstond het idee om een
herinneringsboek uit te brengen.
Het was een enorme klus. Ik heb
bijvoorbeeld alle jaargangen van
de ledenmagazines door geploeterd. Maar het was meer dan de
moeite waard, want er is volgens
mij een prachtig boek uit voortgekomen met veel interviews met
(oud)-medewerkers en leden. Bovendien heb ik geheime stukken
in mogen zien over plannen van
de CFO om in 1996 uit het CNV te
stappen. Daarover gingen wel geruchten, maar er is nog nooit eerder iets over naar buiten gekomen. Het staat nu wel als primeur
in het boek!”
Spiegel
Over de toekomst van de vakbond
is Jan helder. “Het is mijn overtuiging dat een vakbond de maatschappij een spiegel voor moet
houden. Bijvoorbeeld zoals Wakker Dier dat doet met de kiloknallers. Dat is erg effectief en dat
maakt Wakker Dier gezaghebbend. Wij moeten ook zaken aan
de kaak stellen, onze mening moet
er toe doen. Zichtbaar zijn is ontzettend belangrijk, maar dan wel
zichtbaar op de positieve manier
waar het CNV voor staat.”

Jan ten voeten uit!
Welk boek ligt er op je nachtkastje:
“Geen boek, maar een e-reader.
Ik ben bezig alle boeken van misdaadschrijfster Karin Slaughter
te lezen (Sara Linton-reeks). En
onlangs heb ik een boek gekocht
dat ik later op een mooi moment
ga lezen; ‘Van totem tot verrezen
Heer’ van John Leman.”
Mooiste vakantiebestemming:
“Onze rondreis door Zambia,
Botswana, Namibië en Zuid-Afrika, en dan met name de Okavangodelta. Wat een overweldigende
natuur, ver weg van de bewoonde
wereld!”
Mooiste natuurgebied in Nederland: “De Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Zandvoort
en Noordwijk. We hebben het
Hollands Kustpad (ruim 700 kilometer) helemaal gelopen en dit
duingebied vond ik indrukwekkend.”
Voor 1 dag minister president:
“Dan zou ik 24 uur alles op alles
zetten om Nederland duurzamer
te maken.”
Tip voor een bezoekje aan Den
Haag: “Het Hofkwartier is een
echte aanrader. Een bijna verborgen wijkje met smalle straatjes en hele leuke winkeltjes en
galerieën.”

Meer weten over Jan zijn nieuwe uitdaging?
Neem een kijkje op: www.spijkschrift.nl
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