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Nieuwsbrief  Sectorgroep Anders Actieven 

Anders Actief 
U bent ingedeeld bij de sectorgroep Anders Actief. Regelmatig komt de vraag: wat houdt 
dat in Anders Actief? Ieder CNV lid dat bij zijn/haar bond heeft gemeld dat hij/zij een 
uitkering heeft vanwege arbeidsongeschiktheid of werkloosheid noemen we bij het CNV 
anders actief. Als sectorgroep zijn we bezig met uw belangen, ontmoetingen organiseren 
en thema’s behandelen met anders actieven die hen aangaan. We zijn er dus voor u! 
 
Veranderingen 
Er is veel veranderd. In de vorige nieuwsbrief waren we nog CNV Publieke Zaak en nu 
heten we CNV Connectief als gevolg van de fusie tussen CNV Onderwijs en CNV 
Publieke Zaak. Sinds juli heten we niet meer Landelijke Groeps Bestuur (LGB) maar nu 
SectorGroepsBestuur (SGB) Anders Actieven. 
Achter de schermen is er hard gewerkt aan deze fusie door de besturen van beide 
bonden, maar ook door alle bestuursleden van de groepsbesturen. Zo ook door de 
bestuursleden van de Anders Actieven. We hebben ons best gedaan om de Anders 
Actieven ook binnen CNV Connectief een stem te geven en dat is gelukt. 
CNV Connectief kent drie sectoren: “Sector Onderwijs”, “Sector Zorg & Welzijn” en “Sector 
Overheid & Publieke Diensten”. Iedere sector heeft een sectorbestuur. In de twee laatst 
genoemde sectoren is de sectorgroep Anders Actieven vertegenwoordigd. 
 
CNV dichterbij 
Vele anders actieven (maar ook andere CNV leden) hebben moeite met het bezoeken van 
bijeenkomsten vanwege te grote afstanden naar een plaats van samenkomst. We 
begrijpen dat. Het is dan ook daarom dat we al sinds 2014 bezig zijn in samenwerking met 
de andere CNV-bonden, CNV brede activiteiten te organiseren voor de anders actieven.  
Een eerste stapje is onlangs gezet met onze fusiepartner: de anders actieven van 
onderwijs. Voor een kleiner gebied hebben we een netwerkbijeenkomst gehouden, zodat 
reisafstanden beperkt bleven. Het was een goede bijeenkomst. 
Voor volgend jaar hopen we hiermee door te kunnen gaan. Daarnaast zal er een activiteit 
CNV breed (met alle CNV-bonden) als proef georganiseerd worden. 
 
Belangenbehartiging Anders Actieven   
De belangen van de Anders Actieven houden vaak verband met het beleid van het kabinet 
en/of parlement op het gebied van werkgelegenheid en uitkeringen. In CNV-verband 
volgen wij de politieke agenda en treffen dan de onderwerpen aan die voor de groep 
relevant zijn. Ook is het mogelijk zelf aandacht te vragen voor een onderwerp. Dat kan in 
CNV-verband, samen met de andere vakcentrales en eventueel met de 
werkgeversorganisaties. Tenslotte kan CNV Connectief ook als bond zelfstandig optreden, 
bijvoorbeeld als het gaat over de belangen van onze leden in het bijzonder.  
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Themabijeenkomst / Algemene ledenvergadering 3 november 2015 
Thema: Veranderingen in wet en regelgeving in het sociale domein: hoe staat het 

met uw zorg en welzijn? 

Krijgen we nog wel zorg, is er nog wel sprake van welzijn? Hierover willen we nadenken 
met Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en lid van het bestuur van 
CNV Connectief. Wat is er veranderd, waar lopen we tegenaan en wat zijn actuele 
ontwikkelingen? 
We horen niet anders dan dat we allemaal mee moeten doen, moeten participeren. CNV-
bestuurder Ben Hoogendam zal kort op dit thema ingaan. Daarna gaan we hierover verder 
met elkaar in gesprek: wat merkt u er van, waar loopt u tegenaan en wat betekent het 
CNV hierbij en wat kan er beter? 
Tussen deze twee programmaonderdelen wordt de algemene ledenvergadering 
gehouden: bij dit onderdeel worden de aanwezigen bijgepraat over het samengaan van 
CNV Onderwijs met CNV Publieke Zaak. Wat is de plek van Anders Actieven in de nieuwe 
organisatie? Het oude landelijk groepsbestuur heeft Zegert Klinkenberg voorgedragen als 
kandidaat voor het sectorbestuur Zorg & Welzijn en Flip Homburg voor het sectorbestuur 
Overheid & Publieke Diensten. Hoe denkt u daarover? 

Wanneer  : Dinsdag 3 november 2015 
Waar     : Zalencentrum “ De Akker”, Melkpad 14 a, Hilversum 
Aanvang   : 10.00 uur inloop met koffie/thee 10.30 uur aanvang programma 
Einde      : rond 16.00 uur met een hapje en een drankje 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via: 
Telefoon: 0113-212121 of 06-22966205 of e-mail: phjhomburg@zeelandnet.nl 
 
Algemene Vergadering CNV Connectief 
Op woensdag 25 november 2015 , aanvang 11.00 uur, vindt de Algemene Vergadering 
van CNV Connectief plaats. Deze wordt gehouden in verenigingsgebouw De Schakel te 
Nijkerk. Leden kunnen aan deze Algemene Vergadering deelnemen. U moet zich daarvoor 
dan aanmelden CNV Connectief. U moet dat doen voor 11 november 2015 op het 

emailadres:  av-cnv-connectief@cnv.nl. U neemt deel als niet stemgerechtigd lid. 
Alleen leden of plv. leden van het Sector Groepsbestuur Anders Actieven zijn 
stemgerechtigd. 
Agenda Algemene Vergadering: 

 Bespreking bestuursbeleid  

 Eventuele actuele ontwikkelingen    

  Begroting 2016    

 Presentatie toekomstige financiering vereniging    

 Fusiebesluit CNV Connectief en Vereniging Kerkelijk Werkers    

 Verkiezing lid raad van toezicht    

 Reglement algemene voorwaarden individuele belangenbehartiging.    

 Toekomst van de arbeidsmarkt    

 Ingekomen motie    
 
Heeft vragen of opmerkingen over het bovenstaande of over andere onderwerpen: laat het 
ons weten. Graag horen we ook uw mening over deze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Flip Homburg, secretaris 
Telefoon: 0113-212121 of 06-22966205 
e-mail: phjhomburg@zeelandnet.nl 
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