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IN DIT NUMMER
Uit het bestuur

 Christien Wiersma stelt zich voor
Activiteiten Anders Actieven 2019
 Jaardag op 13 november.
Het thema is ‘blijf in je kracht’.
De jaardag biedt ontmoeting, informatie,
inspiratie. Wat precies lees je in deze
nieuwsbrief
 Regionale bijeenkomst ‘Perspectief op werk’
in Zuid Limburg op 18 september. Bestemd
voor mensen die al wat langer een uitkering
hebben en weer aan het werk willen. We
geven je informatie, tips en concrete
handvatten om je naar werk in de eigen
regio te gidsen.
 “de volgende stap” om na ontslag aan je
toekomst te werken. Warm aanbevolen.
Bijeenkomsten op 17 september en 8
oktober.

De Wet inkomensvoorziening oudere
werklozen (IOW) wordt verlengd
Verlening tijdelijk vangnet voorkomt opeten
eigen vermogen na afloop WW of WGA. Je
leest hier meer over dit regeringsplan.

Retraite ‘Bronnen van Levenskracht’
Van 28 t/m 30 januari 2020
Speciaal voor mensen die arbeidsongeschikt,
langdurig ziek of langdurig werkloos zijn
Gericht op het aanboren van levenskracht en
vitaliteit. In deze nieuwsbrief lees je hier
meer over.

Uit het bestuur
Bestuurslid Christien
Stienstra-Wiersma
stelt zich voor

Sinds 2016 ben ik betrokken bij het bestuur van de
Ledengroep Anders Actieven, met vooral
secretariaatswerk. Anders Actief werd ik nadat ik in
het basisonderwijs zo erg vastliep dat ik met een
regeling gestopt ben. Dat is en blijft vervelend.
Financieel inleveren, een tijdlang sollicitatieplicht,
dat is wat er bij hoort. Natuurlijk is het belangrijk om
jezelf te herpakken en te aanvaarden dat dit ontslag
je overkomt. Uiteraard zal een ieder dit verschillend
ervaren en verwerken.
In zo’n situatie ben je blij dat er een vakbond is, dat
er goede cao’s afgesloten zijn en worden. Het belang
van de vakbond lijkt in deze tijd niet door iedereen
gezien te worden en dat is jammer.
Bij de Anders Actieven van CNV Connectief heerst
een goede sfeer.
Met de bestuursleden vanuit Onderwijs, Zorg &
Welzijn, Overheid & Publieke diensten organiseren
we bijeenkomsten in de regio die informatief zijn.
Daarnaast willen we leden een hart onder de riem
steken.
Graag laten we zien dat het CNV een sociale en
verbindende functie heeft in de samenleving. Waar
recht en bescherming voor de werknemer in goede
handen is.
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Activiteiten Anders Actieven 2019
13 november: Jaardag Anders Actieven 2019
In: Nijkerk
Thema: ‘blijf in je kracht’
’Blijf in je kracht’ is het thema van deze jaardag. We
willen je op deze jaardag graag ontmoeten,
informeren en inspireren.
In het ochtendprogramma vertelt
Joseph
Oubelkas:
schrijver van
het boek ’400
brieven van
mijn moeder’
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Voor wie, waar en wanneer
In de arbeidsmarktregio Zuid Limburg start CNV op
18 september te Heerlen met een bijeenkomst
‘perspectief op werk’. Die is voor werklozen en
arbeidsongeschikten die vijf maand of langer een
uitkering hebben en weer aan het werk willen. Het
doel is om hen via informatie, concrete tips en
netwerk te helpen om in de eigen regio werk te
vinden. CNV werkt hierin samen met UWV, het
Werkgeversservicepunt en met James.
Deze bijeenkomst is in Heerlen
 Paviljoen; adres is Kloosterweg 1 6412CN. Bij de
ingang hangt een bord met de tekst: Carbon 6.
 Van 13.30 tot 17.00 uur
 leden en niet leden zijn welkom.
Meld je aan met Eventbrite.
De uitnodiging met het programma en mogelijkheid
tot aanmelden is hier te vinden.

over zijn eigen ervaringen in een moeilijke periode
en over mentale overlevingskracht.
Hoe ga je om met moeilijke situaties, hoe maak je er
het beste van, waar leg je je focus? Hoe kun je
relativeren en welke keuzes kun je wel maken?
We zullen je op deze dag ook informeren over onze
activiteiten als ledengroep Anders Actieven.
In het middagprogramma gaan we met elkaar op
een interactieve wijze aan de slag met het thema
“Blijf in je kracht”. Het definitieve programma zullen
we je nog toesturen.
De jaardag vindt plaats in Opstandingskerk, Hoefslag
132, 3862KD in Nijkerk.
Van 10.30 uur tot 16.00 uur; inloop vanaf 10 uur.
Wil jij ook komen? Meld je alvast hier aan
Reiskosten worden vergoed volgens de hiervoor
geldende regeling van CNV Connectief.
18 september: bijeenkomst ‘Perspectief op werk’:
voor hulp aan mensen om in de eigen regio werk te
vinden

De CNV leden in de arbeidsmarktregio Zuid Limburg
hebben deze uitnodiging met aanmeldmogelijkheid
vorige week ook per mail gekregen.
‘Op tafel’ bijeenkomsten om
baanverlies te verwerken
Voor wie, waar en wanneer
Wegens succes organiseren wij dit jaar weer drie ‘op
tafel’ bijeenkomsten. Ze zijn bestemd voor mensen
die hun baan dreigen te verliezen of verloren
hebben en die een volgende stap willen zetten om
hier beter mee om te gaan.
De eerste bijeenkomst was in Den Bosch op 11 juni
2019. Er komen er nog twee.
Meld je aan met Eventbrite.
 Deventer op 17 september 2019. De uitnodiging
met het programma en mogelijkheid tot
aanmelden hier is te vinden
 Leiden op 8 oktober 2019. De uitnodiging met
het programma en mogelijkheid tot aanmelden
is te hier vinden. Warm aanbevolen.
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INFORMATIE:
Contact met de ledengroepen Anders Actieven
Wil je meer weten over de ledengroepen Anders
Actieven of hierin actief worden? Mail dan naar:

cnvc-andersactieven@cnv.nl

De Wet inkomensvorziening
oudere werklozen (IOW) wordt
verlengd.
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
(IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en
4 maanden die werkloos of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt worden, kunnen na afloop van
hun WW of WGA-uitkring tot 1 januari 2024
aanspraak maken op een IOW-uitkering.
Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de
ministerraad op voorstel van minister Koolmees van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.
De arbeidsmarkt verandert en er moet langer
worden doorgewerkt. Met dit wetsvoorstel wil het
kabinet oudere werknemers, die ondanks
inspanningen van overheid, werkgevers en
werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt
worden, tegemoet blijven komen. De IOW biedt een
tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de
WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen
recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij
aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze
vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun
partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij
recht op een IOW-uitkering totdat zij de AOWleeftijd bereiken.
De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen. In het
regeerakkoord is afgesproken dat de IOW wordt
verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Omdat een
WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men
tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. De
minimum toetredingsleeftijd zal worden vastgelegd
op 60 jaar en 4 maanden. De ministerraad heeft
ermee ingestemd om dit voorstel tot wet te maken.
We houden je van het vervolg op de hoogte.
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Informatie over de IOW is hier te vinden. Let op: in
deze informatie is de verlening met 4 jaar nog niet
opgenomen.

Retraite ‘Bronnen van
Levenskracht’
Op dinsdag 28 t/m donderdag 30 januari 2020
verzorgt Greet Kappers een driedaagse retraite
‘Bronnen van Levenskracht’
Deze retraite is in het
Lioba- klooster in Egmond
Binnen en speciaal
bedoeld voor mensen die
arbeidsongeschikt, langdurig ziek of langdurig
werkloos zijn. Het programma is gericht op het
aanboren van levenskracht en vitaliteit en sluit aan
bij het levensritme van de nonnen in Egmond.
Deelnemers hebben tussen de bijeenkomsten door
voldoende tijd om zich terug te trekken op hun eigen
kamer, wat te lezen, een wandeling te maken of met
iemand te praten.
De volgende thema’s komen aan bod: waardering,
inspiratie en levenskracht, moed en wijsheid, en de
weg naar de toekomst.
De eigen bijdrage is 85 euro p.p. Als deze bijdrage
een belemmering is om te gaan kun je contact
opnemen met Greet Kappers.
Verdere informatie kun je krijgen bij Greet Kappers,
direct aanmelden kan ook: tel. 0646266964 of via
een e-mail aan g.kappers@planet.nl .

Vragen of opmerkingen n.a.v.
deze Nieuwsbrief
U kunt zich richten tot Siebe Balt, voorzitter
redactiecommissie Anders Actieven:
siebebalt@hotmail.com

Werf een nieuw lid
Dat kan via deze link. Maar ook door het formulier in
te vullen en naar ons terug te sturen.

NIEUWSBRIEF ANDERS ACTIEVEN
2019

September 2019

CNV Onderwijs

CNV Vakmensen

CNV Zorg en Welzijn

CNV Onderwijs

CNV Overheid en Publieke Diensten

Bol.com bon

VVV Cadeaubon

Stuur uw ingevulde kaart in een enveloppe (postzegel niet
nodig) naar: CNV Connectief t.a.v. Ledenadministratie.
Antwoordnummer 51053 3501 VC Utrecht

