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U bent al lid van CNV Onderwijs. Naast dit 
lidmaatschap kunt u ook lid worden van 
de stuurgroep Anders Actieven. Dit kan 
via e-mail ledenadministratie@cnvo.nl of 
telefonisch 030 751 1003. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op onze 
website: www.cnvo.nl.  

Voor meer informatie over de stuurgroep 
Anders Actieven kunt u mailen naar  
andersactieven@cnvo.nl of telefonisch 
contact opnemen met 030 751 1003. 

Hoe kunt u lid worden van de 
stuurgroep Anders Actieven?

ook als u Anders Actief bent!

Uw stem telt,



‘Ik blijf op de hoogte van      
 onderwijsontwikkelingen’

•	 Rechtvaardige	inkomensontwikkeling
 Via de stuurgroep Anders Actieven 

oefent u invloed uit op regelingen t.a.v. 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid  
of werkloosheid.

•	 Contact	met	lotgenoten
 Op de Jaarvergadering/ontmoetings-

dag, kun u lotgenoten ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen. De website 
van de Anders Actieven biedt behalve 
relevante informatie ook de mogelijk-
heid om vragen te stellen of een reactie 
te geven.

•	 Ondersteuning	tijdens	het	eerste	en	
tweede	ziektejaar	en	bij	herkeuringen

 U kunt de hulp inroepen van 
vertrouwens personen van het CNV.  
Zij kunnen u met raad en daad bijstaan 
en zullen persoonlijke ondersteuning 
bieden in het traject naar de keuring 
of herkeuring. Op uw verzoek kan een 
vertrouwenspersoon meegaan.

•	 Professionele	ondersteuning	vanuit	
CNV	Onderwijs

 Bij vragen over uw inkomen, ziekte-
kosten, belastingzaken, e.d., staan 
medewerkers van CNV Onderwijs voor  
u klaar.

•	Financieel	voordeel
 U profiteert van vele ledenvoordelen. 

Zo kunt u onder andere interessante 
kortingen krijgen op verzekeringen  
van OHRA, VGZ en FBTO.  

Wanneer u volledig arbeidsongeschikt 
bent, kunt u korting krijgen op uw  
contributie. Kijk voor nog meer leden-

   v oordelen op www.cnvo.nl. 

•	 Solidariteit:	werkenden	en	niet	meer	
werkenden	staan	samen	sterk

 CNV Onderwijs is een invloedrijke bond 
en maakt zich sterk voor de belangen 
van alle leden, dus ook voor mensen die 
anders actief zijn.

Hart voor onderwijs 
& hart voor elkaar

Wij komen op voor de specifieke belangen 
van leden die een uitkering ontvangen of 
in een traject daarheen op weg zijn. Deze 
uitkering kan verschillend van aard zijn. 
Een WAO-, WGA-of WIA uitkering wegens 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, een 

WW/BWOO- of een BBWO-uitkering wegens 
(gedeeltelijke) werkloosheid, maar ook 
een Wajong-uitkering. Het bestuur van de 
stuurgroep bestaat zelf ook uit leden van 
deze doelgroep. Ze weten wij wat er speelt, 
en maken wij ons sterk voor uw belangen.

Wat doet de stuurgroep Anders Actieven? 

‘Contact blijven houden met 
       vakgenoten vind ik belangrijk’

Voor welke belangen zet de stuurgroep 
Anders Actieven zich in?

Wanneer er iets mis gaat met uw 

gezondheid, of wanneer u terecht 

komt in een situatie van ontslag of 

afkeuring, betekent dat vast niet 

het einde van uw  betrokkenheid bij 

het onderwijs. Jarenlange omgang 

met leerlingen en collega’s schept 

immers een band.

De stuurgroep Anders Actieven 

zet zich in voor leden van 

CNV Onderwijs die ongewild 

gedeeltelijk of helemaal niet meer 

werkzaam zijn in het onderwijs.


