
Het CNV is 
er ook voor 
uitkerings-
gerechtigden

Volg ons op social media: �        �       �       �      

Postadres
Postbus 2510
3500 GM Utrecht

INDIVIDUELE HULP EN 
ONDERSTEUNING
Naast het behartigen van de collectieve belangen, zijn 
wij er ook voor individuele hulp en ondersteuning:

Individuele rechtshulp
Bij individuele vragen over (dreigend) ontslag of over 
ziekte en over afkeuring, de hoogte van de uitkering en 
bij herzieningen en terugvorderingen van uitkeringen en 
dergelijke staan onze medewerkers voor je klaar.* Ook in 
de privésfeer ben je op allerlei terreinen verzekerd van 
rechtsbijstand via de CNV Gezinsrechtshulp die je bij het 
CNV-lidmaatschap krijgt. 

Ondersteuning (her)keuring
Voor ondersteuning tijdens langdurige ziekte en 
bij (her)keuringen kun je de hulp inroepen van een 
vertrouwenspersoon (WAO/WIA) van het CNV. Ze 
kunnen je met raad en daad bijstaan en persoonlijke 
ondersteuning bieden in het traject naar de keuring of 
herkeuring.

Op verzoek kan de vertrouwenspersoon meegaan, ook 
naar de arbeidsdeskundige.* Wanneer je het met de 
uitkomst van de (her)keuring niet eens bent, kunnen 
onze juristen je bijstaan in een procedure. 
*Neem hiervoor contact op met CNV Info via info@cnv.nl of 
030-7511003.

CNV Belastingservice
Als lid kun je gebruikmaken van deskundige hulp bij het 
invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Het hele jaar 
door kun je een beroep doen op CNV Belastingservice 
(030 751 1050). Bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
toeslagen.

Korting op verzekeringen
Leden kunnen aantrekkelijke kortingen ontvangen op 
verzekeringen.

Nieuwsbrief Anders Actieven
De ledengroep Anders Actieven verstuurt digitale 
nieuwsbrieven met onder meer actuele informatie over 
uitkeringen en activiteiten.

Wil je meer weten over de ledengroep 
Anders Actieven of hierin actief worden?
Stuur een e-mail naar 
cnvc-andersactieven@cnv.nl

Bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht

Contact met de ledengroep Anders Actieven
www.cnvconnectief.nl
cnvc-andersactieven@cnv.nl
030 751 1003



SAMEN ANDERS ACTIEF

Binnen CNV Connectief zijn de Anders Actieve leden 
georganiseerd in een ledengroep. Deze ledengroep 
zet zich in voor alle leden van CNV Connectief 
die ongewild gedeeltelijk of helemaal niet meer 
werkzaam kunnen zijn. Naast lidmaatschap van je 
eigen beroepsgroep kun je je dus ook aanmelden 
voor de ledengroep, die nadrukkelijk de belangen 
behartigt van deze groep leden.

Bijeenkomsten Anders Actieven
De ledengroep Anders Actieven organiseert 
verspreid door het land bijeenkomsten over 
interessante onderwerpen. Op deze bijeenkomsten 
kun je leden die in een vergelijkbare situatie zitten 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook is er een 
jaarlijkse themadag.

Geef het door als je Anders Actief bent!
Ben je lid van CNV Connectief en ben je uitkerings-
gerechtigd of werkzoekend? Geef dit dan door aan 
onze Ledenservice via cnv-ledenservice@cnv.nl. Je 
betaalt dan een lagere contributie. We kunnen je dan 
beter op de hoogte houden van de activiteiten van de 
ledengroep Anders Actieven.

WAT DOET CNV CONNECTIEF 
VOOR JE ALS JE WERKLOOS OF 
ARBEIDSONGESCHIKT BENT?

Wanneer je langdurig ziek wordt of wanneer 
je terechtkomt in een situatie van ontslag of 
afkeuring, hoeft dat niet het einde te betekenen 
van je betrokkenheid bij het werk en bij de 
vakbond. Ook in die situatie is CNV Connectief 
(bestaand uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, 
CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn) 
er voor jou. Leden die werkloos, (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn, 
kunnen zich aansluiten bij de ledengroep voor 
Anders Actieven. 

Het CNV is er voor iedereen en juist ook voor die 
leden die even wat extra steun nodig hebben. 
Daarom komt het CNV ook op voor verbetering 
van de positie van uitkeringsgerechtigden. 
Ook staan we onze Anders Actieve leden bij 
in allerlei juridische procedures die kunnen 
ontstaan rondom de werkloosheids-, 
arbeidsongeschiktheids- en ziekte-uitkering.

COLLECTIEVE BELANGEN
Het CNV behartigt je belangen zowel in het
cao-overleg als in het centrale overleg met 
sociale partners en richting de politiek. 
Daarbij maken wij ons sterk voor:

Preventie van ontslag of afkeuring
Voorkomen van werkloosheid en ontslag vanwege 
arbeidsongeschiktheid, streven naar goede 
arbeidsomstandigheden, meer vaste en minder fl exibele 
banen, tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, scholing 
voor alle werknemers.

Geschikte werkplek voor iedereen
Inzet voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat ook 
zij een plekje kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.

Rechtvaardige inkomensontwikkeling 
uitkeringsgerechtigden
Streven naar goed niveau van uitkeringen voor iedereen. 
Zoals de werkloosheidsuitkering WW, uitkeringen in 
het kader van WIA en afspraken over bovenwettelijke 
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
alsmede over verhogingen van die uitkeringen (indexatie). 

 Rechtvaardig belastingstelsel 
uitkeringsgerechtigden
Streven naar een evenwichtig en rechtvaardig 
belastingstelsel met betrekking tot inkomen en vermogen 
van uitkeringsgerechtigden en behoud van koopkracht.

Pensioenen
Opkomen voor de belangen van alle deelnemers die nu 
bij ABP pensioen opbouwen of in het verleden pensioen 
hebben opgebouwd, dus ook voor uitkeringsgerechtigden. 
In de pensioenkamer (opgericht door de sociale partners 
in overheid en onderwijs) worden bijvoorbeeld afspraken 
gemaakt over welke voorzieningen er zijn bij werkloosheid 
en arbeidsongeschiktheid.


