
Wat doet de stuurgroep Anders Actieven?

Wij komen op voor de specifieke belangen van leden die een 

uitkering ontvangen of in dit traject 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. De stuurgroep 

bestaat zelf ook uit leden van deze doelgroep en organiseert 

bijeenkomsten in het land. Zo weten wij wat er speelt en 

maken wij ons sterk voor jouw belangen.

Voor welke belangen zet de stuurgroep 
Anders Actieven zich in?

•	 Rechtvaardige	inkomensontwikkeling

 Via de stuurgroep Anders Actieven oefen je invloed uit op 

regelingen t.a.v. (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of 

werkloosheid. CNV Onderwijs is een invloedrijke bond en 

maakt zich sterk voor de belangen van alle leden, dus ook 

voor mensen die anders actief zijn. Werkenden en niet  

meer werkenden staan samen sterk.  

•	 Contact	met	lotgenoten

 Veel leden voelen de behoefte om elkaar te ontmoeten. 

Daarom heeft de stuurgroep deze mogelijkheid gecreëerd 

op de Jaarvergadering/Ontmoetingsdag, waar leden met 

elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. 

•	 Ondersteuning	tijdens	het	eerste	en	tweede	ziektejaar	 

en bij herkeuringen

 Deze dienstverlening voor leden van CNV Onderwijs is aan 

de stuurgroep Anders Actieven te danken. Je kunt ook de 

hulp inroepen van vertrouwenspersonen van het CNV.  

Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en zullen 

persoonlijke ondersteuning bieden in het traject naar 

de keuring of herkeuring. Op jouw verzoek kan een 

vertrouwenspersoon meegaan. 

Stuurgroep Anders Actieven

Wanneer er iets mis gaat met je gezondheid of wanneer je terecht komt in 
een situatie van ontslag of afkeuring, betekent dat vast niet het einde van je 
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. 

Hoe kun je informatie ontvangen over de stuurgroep Anders Actieven?

Als je al lid bent van CNV Onderwijs en je bent uitkeringsgerechtigd of werkzoekend, dan kun je dit doorgeven  

aan de Ledenadministratie van CNV Onderwijs: ledenadministratie@cnvo.nl of telefonisch via (030) 751 1003.  

Zo blijf je altijd op de hoogte van de activiteiten van de stuurgroep.

Voor meer informatie over de stuurgroep Anders Actieven kun je mailen naar andersactieven@cnvo.nl of 

telefonisch contact opnemen via (030) 751 1003.

V.l.n.r. Frits Eizema, Gerda Otter, Karin Frugte, Nol Smeelen, 
Lia van Velzen, Tinie Arts en René Ebben.


