Terugblik op de jaarvergadering Anders Actieven van CNV Connectief
woensdag 8 november 2018 in het Brandpunt te Baarn
Thema van de dag: “

Hoe maak ik/jij het verschil? “

Ochtendgedeelte:
Het verschil met andere jaarvergadering werd al gemaakt bij binnenkomst er was
muziek. (foto1)
Zegert Klinkenberg en Karin Frugte
openden de dag en legden uit dat
het een feestje zou worden omdat de
anders actieven samen verder gaan
als ledengroep. Henno Eckhardt
hield een kleine verhandeling over
1
verbinding. (foto 2)

Daarna kreeg Jan de Vries het woord. De kernwaarden
bescherming, verbinding en ontwikkeling werden benoemd
en hoe je daarin het verschil kunt maken.

(2)

Er werd afscheid genomen van Frits Eizema, Hans Redeke (onderwijs) en Renske
Salfischberger (zorg&welzijn). Peter Dijk neemt ook afscheid maar kon er niet bij zijn.

Frits Eizema

Hans Redeke

Renske Salfischberger

Nadat de oude situatie werd afgesloten werd de aftrap gegeven voor de 1 e
jaarvergadering van de ledengroep AA. Flip Homburg noemt de namen van de
kandidaat bestuursleden en dit voorstel wordt aangenomen. Erwin Warschauer geeft
uitleg over zijn onderzoek en de enquête die daarvoor gehouden is onder de leden.

Foto’s Rob Breed / tekst Siebe Balt

De lunch

ook weer vergezeld van muziek.

’s Middags werden er in 2 rondes 3 workshops gegeven.

Stilleven tijdens de workshop

1. Frannie Homburg – Theater “ik maak het verschil”
Op een speelse (interactieve) manier werden we herinnerd aan wat
lichaamstaal en stemgeluid doen in de communicatie met elkaar
2. Mo Landsman - Chronisch flexibel omgaan met strubbelingen in het leven.

We kregen tips & tricks hoe om te gaan met
chronisch ziek zijn. Wat ook weer benut kan
worden in een verwerkingsproces als het
verliezen van je baan. Nadat je weer in een nul
positie zit kan deze positieve psychologie je
verder brengen (www,chronisch-flexibel.nl)

3.

Paola Pistone - Mindset
De oproep die Jan de Vries in de ochtend deed werd vertaald naar de praktijk;
laat niet zelfredzaamheid de norm zijn maar laat het relationele de norm
worden. Het samen doen levert je meer op én helpt elkaar op een positieve
manier in het leven te staan.

We kijken terug op een geslaagde dag en ter afsluiting is er nog een hapje en een
drankje met muziek.
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