(Bijna) met pensioen... en dan?

Jong en oud, samen
één vakvereniging

Wat doet
CNV Connectief
voor u, als u stopt
met werken?
Als u met pensioen gaat, breekt een nieuwe
levensfase aan. Een fase met meer tijd om te
ontspannen, maar ook een fase met haar eigen
vragen en uitdagingen. Over pensioen en inkomen,
goede zorg, wonen en welzijn. Ook betekent
stoppen met werken niet automatisch een einde aan
uw betrokkenheid bij ontwikkelingen in het beroep
en de sector waarin u werkzaam bent geweest.
De sectorgroep Senioren binnen CNV Connectief
kan hierbij nog veel voor u betekenen.

Een eigen sectorgroep
De sectorgroep Senioren is er speciaal voor alle leden die met pensioen zijn of binnenkort
met pensioen gaan. Met eigen dienstverlening om u te helpen bij het inrichten van uw nieuwe
levensfase. Andersom kunt u met uw ervaring en netwerk ook veel betekenen voor ons.
Wij bewaken uw rechtspositie, waaronder uw pensioenbelangen. Wij informeren u over thema’s
als veilig langer thuis wonen, goede en betaalbare zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg. En
wilt u als lid betrokken blijven bij uw vakvereniging of contacten onderhouden met oud-collega’s
en/of andere CNV-leden? U bent meer dan welkom op een van de vele (netwerk)bijeenkomsten
en overige activiteiten! Samen met andere actieve leden kunt u zich bij CNV Connectief naar
hartenlust inzetten voor een rechtvaardige samenleving waarin plaats is voor jong én oud.

Collectieve
belangenbehartiging

Individuele
hulp en
ondersteuning

CNV Connectief behartigt uw
belangen en maakt zich sterk voor:

Naast het behartigen van uw collectieve
belangen zijn wij er ook voor individuele
hulp en ondersteuning:

Een goede pensioenregeling
Samen met de andere sociale partners
stellen we de pensioenregelingen vast.
Werkende en gepensioneerde leden van
CNV Connectief zijn vertegenwoordigd in
verantwoordingsorganen. Deze adviseren
bestuurders van pensioenfondsen over
beleid en de gevolgen daarvan voor
deelnemers.
Een goed pensioensysteem
CNV Connectief pleit voor behoud van
de goede elementen van ons huidige
collectieve pensioenstelsel en zet zich in
om kortingen op pensioenen te voorkomen.
De koopkracht van gepensioneerden
Wij komen op voor de koopkracht van
senioren. Ook zij moeten profiteren van
een verbetering van de economie.
Een solidair zorgstelsel
CNV Connectief vindt dat voor iedereen
toegang tót en ondersteuning bíj goede
en betaalbare zorg mogelijk moet zijn.
Dit ongeacht leeftijd en hoogte van
uw inkomen.
Samen sterk
Om nog sterker te staan in de
belangenbehartiging, werkt CNV
Connectief samen met andere (belangen)
organisaties, binnen én buiten het CNV.
Dat kunnen andere vakbonden zijn, maar
ook ouderenbonden of brede coalities
als het Pact Ouderenzorg.

Rechtshulp, ook in de privésfeer
Hebt u vragen over uw pensioen of
nabestaandenpensioen? Onze medewerkers
staan voor u klaar. Ook in de privésfeer bent
u, samen met uw gezinsleden, op allerlei
terreinen verzekerd van rechtsbijstand.
CNV-informatielijn
Voor vragen op het gebied van inkomen,
gezondheid, vervoer en wonen kunt u contact
opnemen via onze informatielijn: 030 7511003
of via info@cnv.nl.
CNV Belastingservice
Als lid kunt u gebruikmaken van deskundige
hulp bij het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte, maar ook bij aangiften na overlijden
of echtscheiding helpen wij u het hele jaar door.
Ondersteuning bij de
keukentafelgesprekken WMO
Om een beroep te kunnen doen op de WMO
is een gesprek met de gemeente nodig. U kunt
bij dit gesprek ondersteuning krijgen van een
CNV Vertrouwenspersoon. Aanmelden kan via
030 7511003 of via info@cnv.nl.
Nieuwsbrieven en CNV Seniorenkrant
Maandelijks informeert uw eigen sectorgroep
u via een digitale nieuwsbrief over actuele
thema’s en CNV-standpunten.
Daarnaast ontvangt u twee keer per jaar op uw
deurmat de CNV Seniorenkrant met informatie
over belangenbehartiging en informatiebijeenkomsten in uw eigen omgeving.

CNV Connectief verbindt
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en in contact te blijven met andere
leden in uw regio organiseren we regelmatig verschillende soorten bijeenkomsten over
interessante onderwerpen:
Netwerkbijeenkomsten
De sectorgroep Senioren organiseert
per provincie waardevolle netwerkbijeenkomsten voor recent
gepensioneerden. U ontmoet hier niet
alleen (oud)collega’s om ervaringen uit
te wisselen: u doet ook kennis op over
een onderwerp dat vooral gericht is op
uw persoonlijke ontwikkeling.

Informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten
Naast de netwerkbijeenkomsten zijn er ook
regelmatig regionale bijeenkomsten over actuele
thema’s. Behalve informatie neemt ontmoeting een
belangrijke plaats in tijdens deze bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten worden veelal georganiseerd
door actieve leden uit de verschillende sectoren
van het CNV.

Vind u het leuk om als vrijwilliger mee te werken aan een van bovenstaande activiteiten?
Neem dan contact met ons op via servicebureau@cnv.nl. De sectorgroep Senioren maakt graag
gebruik van uw ervaring en netwerk! Met elkaar zorgen wij voor een levendige en aantrekkelijke
vakorganisatie, voor jong én oud! Hebt u meer behoefte aan persoonlijk contact in uw eigen
woonomgeving? Ook daarvoor zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons contactpersonenwerk.

Contact
Voor vragen over uw persoonlijke situatie: info@cnv.nl / tel: 030 7511003
Hebt u vragen over CNV-activiteiten of wilt u als lid een steentje bijdragen
aan het werk van CNV Connectief? Neem dan contact op via servicebureau@cnv.nl.
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