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Van de voorzitter Anders Actieven Connectief Karin Frugte
Na twee jaar van impasse vanwege de Coronacrisis en het gebrek aan samenkomsten 
met onze leden (Anders-Actieven onder elkaar) besloten wij als bestuur een studiedag te 
organiseren in Hardenberg. Te midden van groene weides, aan de rand van de Vecht, in 
het zicht van lommerrijke bomen, vuurrode klaprozen in de berm, en met vogelgezang 
tegen de blauwe hemel, parkeerden wij onze voertuigen op het erf van een statig 
verbouwde boerderij. Op de verdieping waar ooit het hooi opgestapeld werd en wat nu 
ingericht was als vergaderruimte bogen we ons over de plannen voor het nieuwe seizoen. 
Misschien gaf die landelijke omgeving de inspiratie om tot een aantrekkelijk aanbod te 
komen, misschien dreef de behoefte om voor onze doelgroep weer van betekenis te 
kunnen zijn ons tot actief beleid, of misschien was onze energie vanwege de crisis te lang 
opgepot geweest, maar feit was dat we aan het einde van de dag tevreden en neuriënd 
huiswaarts keerden. Voor alle Anders-Actieven van CNV Connectief stond na intensief 
samenwerken een aantrekkelijk programma klaar. Lieve mensen, we gaan elkaar in het 
najaar weer ontmoeten, en dat is niet alles, meer plannen staan op stapel, maar geniet 
eerst van de zonnige zomermaanden want die zijn zo voorbij.

Vanuit de sector Zorg en Welzijn

Van Gaby Perin, de nieuwe voorzitter van Zorg & Welzijn 
Op vrijdag 19 mei jl. is er een persbericht uitgegaan over de gerechtelijke procedure die 
we aan het voorbereiden zijn om een compensatieregeling af te dwingen voor 
zorgmedewerkers die Long COVID hebben opgelopen. Hier is het persbericht  CNV 
kondigt rechtszaak aan over compensatie zorgpersoneel met long-covid - Nieuws - Zorg 
(cnvconnectief.nl) in dit bericht zit ook de link naar het aanmeldformulier.

Om een vuist te kunnen maken is het verzoek aan een ieder te helpen zodat zoveel 
mogelijk longcovid  zorgmedewerkers zich aanmelden bij het “loket” voor het fonds dat het 
CNV hiervoor heeft ingericht. Dit geldt zowel voor leden uit Onderwijs als uit Zorg en 
Welzijn als ook voor niet leden van het CNV! 

 Ook ‘Een Vandaag’ heeft hier aandacht aan geschonken Vakbond CNV stelt Nederlandse 
staat aansprakelijk voor long covid onder zorgpersoneel - EenVandaag (avrotros.nl)
En op 19 mei jl. SKIPR CNV dreigt Staat met rechter om coronacompensatie 
zorgmedewerkers - Skipr
Jeannette Lette-Timmer vertegenwoordigt de Anders Actieven in het sectorbestuur Z&W
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https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/zorg/nieuws/cnv-kondigt-rechtszaak-aan-over-compensatie-zorgpersoneel-met-long-covid/
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/zorg/nieuws/cnv-kondigt-rechtszaak-aan-over-compensatie-zorgpersoneel-met-long-covid/
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/zorg/nieuws/cnv-kondigt-rechtszaak-aan-over-compensatie-zorgpersoneel-met-long-covid/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vakbond-cnv-stelt-nederlandse-staat-aansprakelijk-voor-long-covid-onder-zorgpersoneel/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vakbond-cnv-stelt-nederlandse-staat-aansprakelijk-voor-long-covid-onder-zorgpersoneel/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vakbond-cnv-stelt-nederlandse-staat-aansprakelijk-voor-long-covid-onder-zorgpersoneel/
https://www.skipr.nl/nieuws/cnv-dreigt-staat-met-rechter-coronacompensatie-zorgmedewerkers/
https://www.skipr.nl/nieuws/cnv-dreigt-staat-met-rechter-coronacompensatie-zorgmedewerkers/
https://www.skipr.nl/nieuws/cnv-dreigt-staat-met-rechter-coronacompensatie-zorgmedewerkers/
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De Overgang en Ziekteverzuim
 
Overgangsklachten geven zes tot acht keer meer kans op ziekteverzuim, constateert 
gynaecoloog en overgangsspecialist Dorenda van Dijken: ‘Een derde van de werkneemsters in 
de overgangsleeftijd kampt met klachten die hun functioneren belemmeren.’ Als voorzitter van 
de Dutch Menopause Society kent Van Dijken de onderzoekresultaten van deze internationale 
wetenschappelijke organisatie, die voor zorgprofessionals de effecten van de overgang 
onderzoekt. Opvliegers, slapeloosheid, vermoeidheid, stemmingswisselingen en 
concentratiestoornissen komen vaak voor, maar worden zelden bij de baas gemeld. Dertig 
procent meldt overgangsklachten als reden voor verzuim. Deelnemers herkennen dit. Zij praten 
er weinig over met collega’s en denken vaak de enige te zijn met dit soort klachten. Praktische 
tips van Van Dijken voor werkgevers: zorg voor adequate toegang tot sanitair en koud 
drinkwater en voor controle over temperatuur en ventilatie op de werkvloer, regel flexibiliteit in 
werktijden en verminder werkgerelateerde stress.
Het volgende webinar is op 31 oktober en gaat over Leefstijl en overgang. Je kunt je nu 
al aanmelden! 

Verhoging minimumloon en AOW per 1 januari 2023
Goed nieuws, zegt Patrick Fey vicevoorzitter van het CNV op de website van het CNV. Het 
water staat steeds meer werkenden en gepensioneerden aan de lippen, mooi dat het 
kabinet nu over de brug komt. Al duurt het helaas nog zeven maanden maar ieder jaar is 
meegenomen. Het CNV pleit echter voor een verhoging in één keer en niet in drie 
stappen. En het CNV vraagt om de AOW weer volledig te koppelen aan het minimumloon.
Zie ook de website cnvconnectief.nl

Jaardag Zorg en Welzijn 2022
De jaardag van Zorg en Welzijn zal een ‘anders dan anders’ jaardag zijn. Het thema is 
Transmuralezorg. Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Voor de Jaardag 
worden alle Sectorgroepsbesturen (SGB’s) en SGB ledengroepen uitgenodigd. Tevens is 
er toegang voor CNV-leden en niet-leden. Het is op 12 oktober van 16.00 uur tot 20.30 uur 
in het Radboud UMC in Nijmegen. 
Meer informatie en opgave vanaf augustus via de website van het CNV.
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https://p.easydus.com/project/17fd2713-1cf6-4433-a44f-facf24d5994a/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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JAARDAG Anders Actieven  16 NOVEMBER 2022

De ledengroep van de Anders Actieven nodigt u uit voor de jaardag op woensdag 16 
november 2022 in de Schakel te Nijkerk.
Als gastspreker komt Martin Kniest. Hij is bekend van het TV- programma De Wasstraat.

Als iemand weet hoe de kracht in de ander geactiveerd kan worden dan is het Martin 
Kniest. Hij laat zien dat een persoonlijke, betrokken, reële aanpak mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kan helpen om met succes een baan te hebben. Dit gaat niet 
vanzelf. Er is meer nodig dan een maandelijks bezoek van een jobcoach die wat vragen 
stelt. Ook kan het niet van een kant komen. De werknemer zal zich moeten inspannen om 
de baan te houden. Het is de persoonlijke betrokkenheid, het vertrouwen in de ander en 
de reële inschatting van de mogelijkheden. De coach staat open voor het hele bestaan 
van zijn cliënt, niet alleen het vinden of behouden van een inkomen. “Persoonlijke 
aandacht, dat is de crux,” zegt Martin Kniest in een interview.

Voor deze jaardag hebben we Martin Kniest uitgenodigd om te vertellen over ‘de 
Wasstraat’, het bedrijf waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes en 
trots werken. Begin vorig jaar zond Human de vijfdelige documentaireserie uit waarin vijf 
werknemers en de directeur van een hypermoderne wasstraat in Deventer centraal staan.

Noteer alvast de datum woensdag 16 november 2022. Uw reiskosten voor die dag worden 
vergoed.

Een leefbare aarde ook voor komende generaties
Gemiddeld eens in de twee weken sta ik met drie of vier leden van de Drentse 
Klimaatcrisis Coalitie met een stand ergens op een Jaarmarkt, een plein of drukke 
winkelstraat in de provincie of zoals 3 juli a.s. op het Full Colour Festival in Emmen. Wij 
delen informatie, inspireren en steunen elkaar wederzijds bij acties en zetten ons in om 
medemensen bewust te maken van de ernst van de klimaatcisis en de noodzaak alle 
zeilen bij te zetten om niet boven de in Parijs afgesproken maximale 1,5 graad opwarming 
te komen.

Wat mij opvalt in de gesprekken, die ik met belangstellenden in de stand voer, is dat zij 
graag duurzamer willen leven, maar niet goed weten hoe zij hun persoonlijke levensstijl 
kunnen veranderen. Sommigen weten al wel uit berichten, dat als iedereen zo zou leven 
als de gemiddelde Nederlander er drie aardes nodig zouden zijn. Vooral dertigers en 
veertigers met kinderen maken zich zorgen over de nu al zicht- en voelbare gevolgen 
dichtbij en wereldwijd en de conflicten om land, voedsel, water en grondstoffen die daar 
het gevolg van zijn, nu en in de toekomst.
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Na afloop geven wij kaarten met de volgende Tips mee * Koop alleen wat je echt nodig 
hebt, liefst 2ehands, * deel, huur, lease en recycle, * stop met (ga minder) vliegen en 
autorijden, * ontwikkel duurzame eetpatronen: flexitarisch, vegetarisch of zelfs 
veganistisch, lokaal én uit het seizoen, * voorkom esthetisch verbouwen, isoleer en kies 
voor duurzame energie, * verspil geen eten, water en energie, * wees bereid een eerlijke 
prijs te betalen  en * gooi nooit plastic op straat of in de natuur. * stem op een duurzame 
partij, laat politici weten dat je milieu belangrijk vindt, teken, deel of start zelf een petitie * 
plant bomen, word lid van een milieuorganisatie, maak je tuin bij-, vlinder- en 
vogelvriendelijk, * vertel over de verborgen invloed en breng deze, evenals duurzame 
oplossingen, in kaart en steun  onderwijs in duurzaamheid, * stap over naar een groene 
bank en steun duurzame projecten.

Leny Snoep – van Vliet bestuurslid Anders-Actieven CNV Connectief en 
Vertrouwenspersoon

De website van de CNV Anders Actieven is te vinden op https://www.cnvconnectief.nl/
andere-groepen/anders-actieven/
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