
Lid zijn is leuk! Binnen CNV Onderwijs zijn onze gepensioneerde 

leden georganiseerd in de sectorgroep Gepensioneerden. Deze sector 

bestaat uit actieve leden die samen meedenken over de koers van de 

organisatie. 

Zowel CNV Onderwijs als de sectorgroep 
Gepensioneerden organiseren 
regelmatig regionale bijeenkomsten 
over interessante onderwerpen. Zo 
onderhoudt u contact en bent u direct op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Netwerkbijeenkomsten 
jong gepensioneerden 
Sinds 2014 zijn er ook netwerk-
bijeenkomsten voor jong ge-
pensioneerden. Deze interactieve 
bijeenkomsten zijn vooral gericht op 
persoonlijke ontwikkeling. De data van al 
deze bijeenkomsten zijn te vinden in de 
agenda op de website van CNV Onderwijs.

Goed onderwijs maak je met elkaar.  
Als vakvereniging zetten wij ons in  
voor iedereen binnen het onderwijs.  
Samen staan we sterk. Daarbij is ook  
uw stem bepalend voor de kwaliteit van 
het onderwijs, en de mogelijkheden  
voor de volgende generatie. 

Wilt u meer weten over de sectorgroep 
Gepensioneerden, of hierin actief 
worden? Neem dan contact 
met ons op via: 
gepensioneerden- cnv- onderwijs@cnv.nl

(Keuze)pensioen... en nu?
Jong en oud, samen één vakvereniging

www.cnvonderwijs.nl

info@cnv.nl  

bezoekadres
Tiberdreef 4

3561 GG  Utrecht

postadres
Postbus 2510

3500 GM  Utrecht

Samen actief met CNV Onderwijs



Wat doet CNV Onderwijs voor u, 
wanneer u stopt met werken?

• Rechtshulp, ook in de privésfeer 
  Vragen over uw pensioen, ziektekosten 

of belastingen? Onze medewerkers staan 
voor u klaar. Ook in de privésfeer bent u, 
samen met uw gezinsleden, verzekerd 
van rechtsbijstand. Zo blijft u dus 
verzekerd van deskundige hulp. 

• Informatielijn CNV 65-plus
  Dé wegwijzer op het gebied van 

inkomen, gezondheid, vervoer en wonen. 
Ook beschikt CNV 65-plus over een 
vrijwilligersnetwerk dat praktische hulp 
verleent bij het invullen van formulieren. 
Bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor de 
AOW. U kunt uw vragen stellen via onze 
informatielijn 030 751 1002,  
of per e-mail cnv65plus@cnv.nl.

• CNV Belastingservice
  Nooit meer tobben met belasting-

papieren. Als lid kunt u gebruik maken 
van deskundige hulp bij het invullen van 
uw belastingaangifte. Zo bieden we de 
jaarlijkse belastingzittingen aan. Maar 
ook voor andere vragen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot erfrecht, staan we 
gedurende het hele jaar voor uw klaar.

• Opleiding en training
  Met pensioen gaan betekent niet 

automatisch dat je uitgeleerd bent.  
Nog meer halen uit uw vrijwilligerswerk 
of persoonlijke ontwikkeling? 
De CNV Connectief Academie 

verzorgt diverse cursussen. Speciaal 
voor de bijna gepensioneerden 
en jong gepensioneerden is er de 
informatiemiddag rondom pensioen. 
Bekijk het actuele aanbod via 
 www.cnvonderwijs.nl/academie. 

• Schooljournaal
  Schooljournaal is hét blad van  

CNV Onderwijs. Met Schooljournaal 
blijft u op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen in het onderwijs, en op het 
gebied van pensioen en inkomen.  

• Korting op verzekeringen
  Ontvang aantrekkelijke kortingen op 

o.a. verzekeringen bij OHRA, VGZ en 
Centraal Beheer Achmea.

• Hulp bij keukentafelgesprekken  
 WMO
  Om een beroep te kunnen doen op 

de WMO is een keukentafelgesprek 
met de gemeente nodig. Als lid kunt u 
ondersteuning krijgen bij dit gesprek 
van een CNV Vertrouwenspersoon. 
Aanmelden kan via cnvinfo@cnv.nl of 

 030-7511048.

• Een goede pensioenregeling
  Samen met de andere sociale partners stellen we de ABP-pensioenregeling vast. 

Werknemers en gepensioneerden vanuit CNV Onderwijs zijn ver tegen woordigd in het 
verantwoordingsorgaan van het ABP. Daar zetten wij ons in voor het belang van onze 
leden. 

• Een solidair zorgstelsel
  CNV Onderwijs komt op voor al onze leden, ongeacht leeftijd en de hoogte van uw 

inkomen. Voor iedereen moet de toegang tot noodzakelijke en betaalbare zorg 
mogelijk zijn.

• De koopkracht van gepensioneerden
   Wij komen op voor de koopkracht van gepensioneerden. Bijvoorbeeld met betrekking 

tot wijzigingen in belastingen of zorgregelingen.

• Een rechtvaardig belastingstelsel
  CNV Onderwijs pleit voor een evenwichtig belastingstelsel met betrekking tot 

inkomen en vermogen, voor jong en oud.
 

Ook als u niet meer werkzaam bent, behartigt CNV Onderwijs nog steeds uw 
belangen. Samen met de vakcentrale CNV oefenen we actief onze invloed uit op de 
politiek. Hierbij maken wij ons sterk voor:

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

 Individuele hulp en ondersteuning 

Als het werk erop zit breekt een nieuwe levensfase aan. Een fase 

voor meer ontspanning en vrije tijd, maar ook een fase die weer zijn 

eigen vragen met zich meebrengt. Ook betekent stoppen met werken 

vast niet automatisch een einde aan uw betrokkenheid bij collega’s 

en het onderwijs. CNV Onderwijs begrijpt dit. Daarom hebben wij de 

sectorgroep gepensioneerden. Een eigen sectorgroep, met een eigen 

dienstverlening. Ook wanneer u met (vervroegd) pensioen bent, kan 

CNV Onderwijs nog veel voor u betekenen. Andersom kunt u ook veel 

betekenen voor CNV Onderwijs!

 Collectieve belangen  


