
Berichtgeving kerkelijk werkers voortaan door CNV Connectief 

Op 18 maart jl. ontving u de laatste officiële Nieuwsbrief van de Vereniging Kerkelijk Werkers 

in de bekende vormgeving. Vanaf nu wordt de nieuwsvoorziening verzorgd door CNV 

Connectief en voor de kerkelijk (mede)werkers specifiek door de sectorgroep 'Kerk en 

Ideëel'. 

 

Als eerste ontving u als zodanig in maart de welkomstbrief en een nummer van het 

ledenblad 'Mijn vakbond'. Beide in papieren versie. Voortaan zal alleen het blad nog als 

papieren post worden verstuurd. Alle overige berichtgeving ontvangt u per mail. Zo houdt de 

vakbond u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Ook wordt u regelmatig gevraagd uw 

mening over bepaalde onderwerpen kenbaar te maken. 

 

Mogelijk ontgaat het u als u in dit geheel van berichten een specifiek bericht of een 

nieuwsbrief voor kerkelijk (mede)werkers ontvangt. U kunt deze herkennen doordat dit in de 

titel of bij het onderwerp, speciaal wordt vermeld. Of u ziet dat de afzender duidelijk 'Kerk en 

Ideëel' is. Om te voorkomen dat u deze, speciaal voor u bedoelde berichten, misloopt, vragen 

wij u graag uw aandacht hiervoor. Wij hopen dat u snel gewend zult zijn. 

 

Website 

De berichten in de Nieuwsbrief zullen vaak kort zijn en doorverwijzen naar uitgebreidere 

teksten op de website van CNV Connectief. Voorlopig blijft de VKW-website ook nog in de 

lucht. Zeker de vacaturebank blijft up-to-date en wordt veel bezocht. Maar inmiddels wordt 

wel toegewerkt naar geleidelijk opgaan in de website van CNV Connectief: mijnvakbond.nl. 

Daar zult u via links op de VKW-site dan ook steeds vaker naar toe worden geleid. Wij 

nodigen u nogmaals van harte uit om die alvast eens te gaan verkennen. Een korte route is: 

in google aangeven 'kerk en ideëel' en dan kiezen voor de link met de aanduiding CNV 

erachter. 

 

Wilt u de aanvliegroute zelf leren kennen, google dan op 'mijn vakbond.nl'. Inloggen is niet 

nodig. Ga vervolgens naar Zorg&Welzijn > sectorgroepen > Kerk en Ideëel. Op die manier 

kunt u ook eens rondkijken bij de andere groepen van CNV Connectief en krijgt u zicht op 

waar de vroegere VKW zich in dit grote geheel nu bevindt. Als u de website regelmatig 

bezoekt blijft u in ieder geval op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 

 

Ter illustratie: actueel nieuws 

Zo staat op deze website inmiddels een verslag van de laatstgehouden synodebijeenkomst 

van april jl en een verslag van het interessante symposium over de rol van de hbo-theoloog 

op 21 april jl. 

 

Contact en informatie, vooraankondiging nieuwe regeling per 1 september a.s.  

Zoals eerder aangegeven is de bereikbaarheid niet gewijzigd, nog steeds kunnen vragen per 

mail of telefoon worden voorgelegd via kerkenideeel@cnv.nl of 

margrietvanandel@kerkelijkwerkers.nl, 033 7850766. Omdat onze dienstverlening nu echter 

is uitgebreid op het gebied van arbeidsrecht, sociaal recht en pensioen is afgesproken dat 

met ingang van 1 september a.s. deze vragen ook rechtstreeks aan de betreffende juridische 

afdeling bij CNV Connectief gesteld kunnen worden. Wij zullen u tegen die tijd de exacte 

adresgegevens melden. 

 

Ledenbijeenkomst/studiedag komend najaar 

Uiteraard besteden wij op dit moment veel aandacht aan de vormgeving van 

onze gefuseerde vakbond. Tegelijk is een van onze eerste voornemens het organiseren van 

een volgende ledenbijeenkomst. De bijeenkomst op 11 maart was vooral bedoeld ter 
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markering van de nieuw ingeslagen weg en onderlinge kennismaking. Nu is het tijd en staan 

wij te popelen om weer echt met u aan de slag te gaan met een (beroeps)inhoudelijk en 

aansprekend onderwerp. Wat dat zal zijn is nog niet bekend, uw suggesties zijn welkom! Ook 

datum en locatie worden nog bekend gemaakt. 


