Jaarverslag 2019

Voorwoord
Op het moment dat ik dit schrijf, werken we in Nederland al weer bijna vijf weken
zoveel mogelijk thuis. De coronacrisis zet de wereld volledig op zijn kop. Alles wat
voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer en zal dat voorlopig ook niet
meer zijn. Met elkaar vragen we ons af hoe de wereld er na het bedwingen van
het coronavirus uit zal zien. Wat er hetzelfde blijft, wat er beklijft en wat we nooit
meer willen. Een ding is zeker: ons maakbaarheidsdenken krijgt een flinke knauw te
verwerken. De coronacrisis bepaalt ons bij onze menselijke eindigheid en sterfelijkheid
– we zijn in alles afhankelijk van de Schepper.
De impact van de coronacrisis in sociaal, maatschappelijk en economisch opzicht is
groot. Ook in kerkelijk opzicht zijn opeens dingen mogelijk, die voorheen niet aan de
orde waren. Neem de onlinediensten. Ook het onderwijs schudt op de grondvesten nu
kinderen, leerlingen en studenten al wekenlang thuis hun lessen moeten maken. De
zorg werkt onder hoogspanning. Enerzijds is er sprake van stress, spanning, verlies,
verdriet en eenzaamheid. Aan de andere kant worden we verrast door de onverwachte
verbondenheid, zorg en omzien naar de ander, bezinning en bewustwording,
flexibiliteit, innovatie, creativiteit, ondernemerschap en aanpassingsvermogen. De lucht
boven de polder lijkt weer een beetje schoon te worden en op te klaren na jaren van
vertroebeling.
Dat alles plaatst ons jaarverslag 2019 in een nieuw perspectief, althans, met een
terugblik. Dat neemt niet weg dat we in 2019 als christelijke vakorganisatie voortdurend
onderweg waren met leden en klanten wat betreft hun loopbaan. Maar niet alleen dat:
onze betrokkenheid strekt zich uit naar heel het leven. Wordt de balans tussen werk en
privé voldoende bewaakt? En kunnen wij als CGMV helpen en ondersteunen als dat
niet het geval is? Zich gedragen wetend door de kracht van God wil CGMV er voor de
ander zijn. Voluit, van hart tot hart.
Nu en straks wil CGMV mensen ondersteunen in hun loopbaan, in verbinding
met hen staan en hen op cruciale momenten producten en diensten aanbieden
waarmee ze verder kunnen. Zeker en vooral in moeilijke en zware tijden, in
voor- en tegenspoed, tijdens crises zoals corona in 2020.
Om dit de komende jaren - in de anderhalvemetersamenleving - verder
vorm en inhoud te kunnen geven stellen we onszelf deze opdracht:
1. Het vergroten van onze stem in het maatschappelijk debat: a. Ons
pleidooi dat we werken aan een maatschappij waarin iedereen kan
meedoen. b. En meewerken aan het uitbannen van onrecht op de
werkvloer. 2. Het verder ontwikkelen van actuele producten en
diensten voor zowel leden als klanten. 3. Gids zijn op het snijvlak
van werk, inkomen en geloof. 4. Ons positioneren met onze ‘Schijf
van Vijf’, onze visie op een fitte arbeidsmarkt. 5. En natuurlijk blijven
doen waar we het best in zijn: mensen, of het nu leden of klanten zijn,
die op ons pad geplaatst zijn ondersteunen bij vragen en dilemma’s
rond werk en inkomen.
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Inleiding

Ondanks dat de vakbeweging in de versukkeling

overmorgen zich in 2020 aan. Corona (we

raakt door teruglopende ledentallen en

kunnen er hier niet omheen), hoe gaan we

vergrijzing, afnemend besef van ‘civil society’

ermee om en hoe richten we de arbeidsmarkt

en individualisering, blijkt er volgens filosoof

in als het coronavirus eenmaal is bedwongen?

en wetenschapper Govert Buijs in zijn CGMV-

Gaat alles op dezelfde voet verder, of toch niet?

lezing (4 november 2019) behoefte aan een

En welk radertje kunnen wij als CGMV dan zijn?

vakorganisatie-nieuwe-stijl. Die handschoen
pakken wij graag op. Op dit moment is CGMV

Om aantrekkelijk te zijn voor een volgende

een professionele en financieel gezonde

generatie kijkt CGMV met realistisch idealisme

organisatie. We richten ons in de eerste plaats

naar de toekomst. Wat hebben onze leden en

op onze leden. Omdat het niet langer een

klanten nodig?

automatisme is dat mensen een verbinding

■ Acute ondersteuning en

aangaan op basis van lidmaatschap, werken
we hard aan een alternatief verdienmodel. De
contouren van dat model worden, gelukkig,
almaar scherper en zichtbaarder. Maar we zijn
er nog niet.

belangenbehartiging als de nood hoog is;
■ Een deskundige partner op het gebied van
werk, inkomen en geloof;
■ Vraagbaak in de zoektocht van mensen
naar antwoorden over vragen rond werk
en inkomen, ook als het gaat in relatie tot

Meer dan voorheen willen we ons inzetten om

geloof.

mensen te begeleiden en te adviseren wat er
nodig is om langdurig vitaal op de arbeidsmarkt

Van daaruit weten we ons gedreven door

te kunnen blijven. Denk aan een leven lang leren

onze missie en visie, passend bij wie we

en het belang van permanente educatie voor

als organisatie vandaag de dag zijn. Met

iedereen. Van mensen zonder werk horen we

kernwaarden waar leden en klanten ons op

bij CGMV niet anders dan dat ze van betekenis

kunnen vastpinnen: bewogen, betrouwbaar,

willen zijn en willen meedoen. Dat geldt ook

inspirerend en verbindend.

voor mensen met een beperking. Daarom
maken wij ons sterk voor de (her)invoering van

CGMV wil in 2020 een moderne en eigentijdse

sociale werkplaatsen. Ook voor jongeren willen

vakorganisatie zijn:

wij relevant zijn en aansluiting vinden bij hun

■ Belangenbehartiger op het gebied van werk

belevingswereld.

en inkomen;
■ Gids op het snijvlak van werk, inkomen en

Ook zullen vakbonden een langetermijnvisie
moeten ontwikkelen, zegt Buijs. “Door
zich als maatschappelijke actiecentra te

geloof;
■ Klankbord voor christenen op kruispunten
rond werk, inkomen en geloof;

ontwikkelen kunnen zij nadenken over en ook

■ Denktank over werk & inkomen;

al volop experimenteren met de economie

■ Basis van toerusting;

van overmorgen.” Heel onverwachts diende

■ Verbindingsplek voor alle doelgroepen;

die werkelijkheid van een economie van

■ Aanhaken bij andere christelijke organisaties.
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7391 leden

leden

7022 leden

1 jan 2019

2202
vrouw

4820
man

31 dec 2019

dienstverlening
vragen aan juridisch advies

1054

waarvan 171 projecten bij
juristen

collectief overleg
bij 24 bedrijven

GNR

FAMILY7

3x

online

57.063 sessies
150.315
paginaweergaves

ND

10x

RD

in de pers

5x
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Taakgebied 1

Maatschappij
Vanuit het strategisch beleidsplan van CGMV werken we met
een drietal taakgebieden, dat zijn lid, klant en maatschappij.
In dit deel van het sociaal jaarverslag zullen we het allereerst
hebben over het taakgebied maatschappij. Over wat we
op dit gebied hebben verricht in het jaar 2019. Onder het
taakgebied maatschappij verstaan we binnen CGMV allereerst
de standpuntbepaling op het snijvlak van werk en inkomen.
Daarnaast willen binnen dit taakgebied van waarde zijn voor de
maatschappij en iets toevoegen aan het maatschappelijk debat.
Arbeidsmarkt

metaalsector en technische bedrijfstakken, het

De wereld rondom werk is stevig in

openbaar vervoer en het primair onderwijs.

ontwikkeling. Zo werd aan het begin van

Dat is de wereld waarbinnen CGMV actief

2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

is en waar wij onze positie innemen. Als

van kracht. Het jaar 2019 stond in het teken

vakorganisatie voor christenen, als organisatie

van voorbereiding op deze nieuwe wet.

waarbinnen werkgevers, werknemers en

Tegelijkertijd gaf minister Koolmees van SZW

zzp’ers verbonden zijn. Als vakorganisatie

opdracht aan een commissie om onderzoek

zoekend en dromend van een nieuw type

te doen naar de regulering van werk.

vakorganisatie. Op het hele terrein van de

Deze commissie kreeg als taak mee om te

arbeidsmarkt willen we leden en klanten

onderzoeken of de actuele regels en wetgeving

helpen en ondersteunen om een volgende stap

met betrekking tot werk en het belastingstelsel

te zetten. Om te klankborden hoe je als christen

nog wel voldoende aansluiten bij de huidige

in deze tijd bezig bent met de bezinning op je

situatie op de arbeidsmarkt.

werk en je leven.

In 2019 werd almaar duidelijker dat er spanning

Beleid

zit in de arbeidsmarkt. In verschillende debatten

In het strategisch beleidsplan 2016–2020

ontstonden ‘hobbels’ over de solidariteit

geven we aan het als een belangrijke taak voor

tussen jong en oud als het gaat om pensioenen

CGMV te zien om kennis en vaardigheden

en de mogelijkheid om volwaardig deel te

over te dragen. We hebben hier invulling

nemen aan de arbeidsmarkt. Anderzijds zien

aan gegeven door middel van persberichten

we de ontwikkeling naar een steeds flexibeler

en andere uitingen in externe media.

wordende arbeidsmarkt met de daarbij

Ook organiseerden we evenementen en

behorende groeipijnen.

bijeenkomsten over relevante thema’s. Binnen
de range van nieuwe producten en diensten is

Ook werd 2019 gekleurd door een veelheid

een aantal producten gelanceerd, dat in grote

aan acties en stakingen. Een heel aantal cao-

mate aan dit doel bijdraagt. In 2019 breidden

overleggen kwam stil te liggen door stakingen.

we ons pakket gastlessen uit en zetten we dit

Te denken valt aan de ziekenhuizen, de

breder in.
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Beter door Balans

In 2019 liep het overleg in de polder moeizaam,

In 2018 werkten we vanuit de campagne ‘Baas

al lukte het halverwege het jaar wel om een

over je burn-out’. We signaleerden dat ‘Baas

pensioenakkoord te sluiten. Op hoofdlijnen

over je burn-out’ een kwetsbaar thema was en

is afgesproken dat de AOW bevroren wordt

dat het daarom als het ware vanzelfsprekend

vanaf 2022 op 66 jaar en vier maanden. Leden

was aandacht te geven aan een daarmee nauw

van CGMV hebben we gevraagd te stemmen

verwant onderwerp: balans. Als er spanning is

over verschillende onderwerpen rondom het

met betrekking tot balans, zien we maar al te

pensioenakkoord. Op hoofdlijnen kwam hieruit

vaak dat er gegrepen wordt naar wetgeving als

naar voren dat leden benadrukken dat het

instrument om een betere balans te creëren.

kabinet rekening moet houden met kwetsbare

Wij vinden het belangrijk om dit onderwerp

groepen in de samenleving. Rondom

in een eerder stadium bespreekbaar te maken.

pensioen zijn dat AOW’ers zonder pensioen,

Dat was de insteek van onze campagne ‘Beter

gepensioneerden met een zeer klein pensioen

door Balans’. We gaven aan dat werk en privé

en uitkeringsgerechtigden. Uit de enquête

steeds meer door elkaar lopen, waardoor

kwam verder naar voren dat:

het moeilijker wordt om als mens in balans
te blijven. Ten behoeve van de campagne

n een meerderheid van 72,9 procent van

ontwikkelden we de ‘Beter door balanswijzer’,

de ondervraagden vindt dat het kabinet

een dertigdagenplan om weer grip op je

de kortingsregeling rondom de kritische

leven te krijgen. Daarnaast hebben we een

dekkingsgraad moet versoepelen om de kans

groot event neergezet binnen het thema en

op een korting te beperken;

introduceerden we een workshop om grip

n 74 procent van de ondervraagden vindt

op je werk te krijgen. Deze hebben we in de

dat de AOW-uitkering moet worden

markt gezet onder de naam ‘Werk in balans’.

verhoogd om de koopkracht van huidige

Gedurende de campagne werkten we met een

en toekomstige gepensioneerden op peil te

speciale website om het thema ‘balans’ onder

houden als de kortingsregel van ‘kritische

de aandacht te brengen.

dekkingsgraad’ niet wordt versoepeld;

2019: maatschappelijke onrust

n van de ondervraagden 77,4 procent het

toejuicht dat het kabinet het overschot op

Zoals hierboven aangegeven, is de

de begroting steekt in het verstrekken van

arbeidsmarkt volop in beweging. Daarbij

mensen en verbeteren van de inkomens in de

kunnen zich vragen aandienen als: “bestaat

sectoren zorg, onderwijs, politie en defensie.

mijn beroep over vijf jaar nog wel?” en: “hoe
kan ik door middel van scholing meebewegen

Naast het succes van het bereiken van een

met een snel veranderende arbeidsmarkt?”

pensioenakkoord, laat 2019 zich kenmerken
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door onrust in de maatschappij: veel
stakingen en acties. Het werk werd stilgelegd,
de tractoren opgepoetst, basisscholen
sloten hun deuren en men trok op naar
Den Haag. Afgelopen jaar werd er volop
gedemonstreerd. De maat was vol voor de
boeren, de bouwvakkers, de leerkrachten,
de buschauffeurs, de klimaatjongeren en het
zorgpersoneel.
Het onderwijs trok als eerste aan de bel.
Al in 2017 legden leerkrachten massaal het
werk neer voor betere salarissen en minder
werkdruk. Daar werd volgens de sector niet
voldoende naar geluisterd, dus zag men in

trokken boeren opnieuw naar Den Haag en ook

het onderwijs geen andere uitweg dan in

in december waren er boerenacties.

Bron: foto ANP

2018 en 2019 opnieuw te staken. Het primair
en voortgezet onderwijs werd 460 miljoen

Eind oktober liet ook de bouwwereld van zich

euro toegezegd om salarissen te verhogen,

horen, tegen de regelgeving over stikstof en

de werkdruk te verlagen en het tekort

tegen nieuwe regels rondom PFAS. Wanneer

aan leerkrachten aan te pakken. Maar het

deze giftige stoffen in de grond worden

onderwijs vindt dat er structureel een oplossing

aangetroffen, mag die grond niet meer worden

moet komen.

verplaatst naar een plek waar de grond nog
schoon is. Dus kwamen veel bouwprojecten stil

De boeren volgden. Op de eerste dag van

te liggen.

oktober trokken boeren met hun tractoren
naar Den Haag. Het stikstofbeleid van de

Nog geen maand later was het de beurt aan de

overheid was reden om te demonstreren op het

zorg. In ziekenhuizen werd actie gevoerd voor

Malieveld. De boeren voelden zich in een hoek

een betere cao. De medewerkers willen meer

gezet: elk jaar komen er nieuwe regels bij en

loon en meer rust tussen de diensten. Een deel

moeten ze blijven investeren om aan nieuwe

van de ziekenhuizen draaide zondagsdiensten,

wetgeving te voldoen. Het bleef niet bij één

andere ziekenhuizen hielden het bij ludieke

demonstratie. Nog geen twee weken later

acties.
Niet alleen werknemers lieten het afgelopen
jaar van zich horen. Ook jongeren gingen de
straat op om te demonstreren. Veel scholieren
keerden in februari de schoolbanken de rug toe
om op het Malieveld te strijden voor een beter
klimaatbeleid.

Jaarverslag cgmv 2019

8

Maatschappij

Schijf van Vijf
tijd, het talent en de mogelijkheden hebben

achtereenvolgens aan de orde:

gekregen om hun leven, en dat van hun

• Meedoen zonder grenzen

omgeving, tot bloei te brengen. Wij zijn van

• Leren en ontwikkelen

mening dat ieder mens op een volwaardige

• Inkomen voor later

manier mee zou moeten kunnen doen in de

• Vangnet met perspectief

maatschappij. Jammer genoeg is dit in de

• Je bent meer dan je werk

praktijk niet het geval. En dat terwijl het steeds

EN
DO ER
E
ME OND ZEN
Z EN
GR

NT
JE BE DAN
R
MEE ERK
JE W

In de Schijf van Vijf komen

beter gaat met werkend Nederland en de

ON LER
T W EN
IKK EN
EL
EN

5

INK
VOOR OMEN
LATE
R

Bij CGMV geloven we dat mensen van God de

VANGNET
MET PERSPECTIEF

werkloosheid zelfs omsloeg in arbeidskrapte.
CGMV wil solidair zijn met haar naasten. Het
collectief blijft wat ons betreft springlevend, als
netwerk waarin je het goede doet voor God, je
naaste en jezelf.

arbeidsmarkt telkens actualiseren en bijstellen.
Juist de ontwikkelingen van deze tijd

Wij zien en ervaren dat de arbeidsmarkt in

versterken onze overtuiging dat het tijd is voor

beweging is en dat het ook nog eens snel

een vernieuwende visie op de arbeidsmarkt.

gaat. In hoog tempo verandert er veel wat met

Een visie die erin voorziet dat mensen kunnen

werk te maken heeft. Zowel robotisering als

meedoen. Om hieraan bij te dragen heeft

digitalisering, platformisering en flexibilisering

CGMV in 2017 al de Schijf van Vijf ontwikkeld.

vragen om bezinning. Ze plaatsen ons voor

In 2019 maakten we de keuze om de Schijf van

nieuwe bedreigingen, maar bieden ook

Vijf te verfijnen. De vernieuwde Schijf van Vijf

kansen. Dat alles vereist dat we onze visie op de

geven we de titel: ‘Naar een fitte arbeidsmarkt’.

CGMV-lezing
Prof. dr. Govert Buijs is bijzonder hoogleraar
politieke filosofie en levensbeschouwing aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. Maandag
4 november 2019 sprak hij in de Boothkerk
in Utrecht de eerste CGMV-lezing uit. “De
vakbeweging had altijd een stevige vinger in de
pap bij de armoedebestrijding en het creëren van
werkgelegenheid.”
Anno 2019 ziet Buijs nog volop perspectief voor
vakbewegingen, mits die opereren op twee
fronten. “Op korte termijn kunnen nieuwe
coöperaties als koepels dienen, waarin mensen
elkaar bijstaan in het omgaan met de burn-out
economie. Dat kan bijvoorbeeld door bezinning
te organiseren rondom werk, spiritualiteit en
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leiderschap. Deze nieuwe coöperaties kunnen
ook assisteren bij transities in de economie.
Daarbij moet het om meer gaan dan alleen
vechten voor behoud van banen. Zij zullen zich
moeten inzetten om mensen te begeleiden en
te adviseren wat er nodig is om langdurig vitaal
op de arbeidsmarkt te kunnen blijven. Dat
geldt ook voor mensen met een beperking.
Laten vakbonden zich sterk maken voor de
invoering van sociale werkplaatsen, ook al gaat
het dan niet om de eigen leden.”
Vakbonden zullen ook een langetermijnvisie
moeten ontwikkelen, zegt Buijs. “Door
zich als maatschappelijke actiecentra te
ontwikkelen, kunnen zij nadenken over en
ook al volop experimenteren met de economie
van overmorgen. Zij zullen een antwoord
moeten zoeken op de vraag hoe we een
circulaire economie vormgeven, waarbij
geen grondstofvoorraden worden uitgeput
en waarin reststoffen volledig opnieuw
worden ingezet. En we zullen toe moeten naar
een basisinkomen of participatieloon voor

plenair hoofdprogramma, kiezen uit een

iedereen. Wat is betekenisvol werk en hoe

keuzeprogramma met vier sessies proeverijen.

zal daarbij straks de verhouding van formeel

Ruim 25 boeiende workshops over onder meer

en informeel werk moeten zijn? Vakbonden,

het zingen van een scheppingslied, duurzame

die met realistisch idealisme naar de toekomst

kleding of over hoe je als christen keuzes kunt

kijken, zouden ook zo maar weer eens heel

maken in de supermarkt.

aantrekkelijk kunnen zijn voor een volgende

Bij de toespraken van Reinier van den Berg

generatie.”

(winstgevend rentmeesterschap), Trees van

Groen Geloven

Montfoort (duurzaam doen vraagt duurzaam
geloven) en Nicky Kroon (een leuker leven

Op 5 oktober 2019 vond het uitverkochte

zonder plastic) hebben we naderhand een

duurzaamheidsevenement Groen Geloven

gesprekshandleiding gemaakt, bedoeld voor

plaats. Ruim vijfhonderd mensen kwamen

themasessies en gespreksmomenten over

naar het Dominicanenklooster in Zwolle om

Groen Geloven binnen de kerk, kring of

inspiratie op te doen over duurzaam leven.

vriendengroep.

Het programma bestond onder meer uit

Groen Geloven mochten we organiseren met

toespraken van Reinier van den Berg, Trees

Kerk in Actie, Tear, ChristenUnie, EO, A Rocha,

van Montfoort en Nicky Kroon. Bezoekers

Micha Nederland en CCA.

van Groen Geloven konden behalve uit een
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Horizon Steunfonds
We hebben een aantal jaren gewerkt met
Horizon Steunfonds, maar ten slotte is
besloten het fonds op te heffen. De resterende
middelen zijn ter beschikking gesteld aan een

2017

doel, passend binnen de spelregels van het

Eind 2017 werd de ontwikkeling van het fonds

fonds. In 2019 is een notitie gemaakt om in

opgepakt door de nieuwe directieleden Martin

beeld te brengen hoe we in de verschillende

van Eerde en Niels Rook. Zij hebben zich eerst

jaren actief geweest zijn met het fonds. Ter

nader verdiept in de achtergrond van het fonds

verantwoording nemen we die op deze plaats

en kwamen tot de conclusie dat de uitwerking

voor een groot deel over.

nog meer verdieping en concretisering nodig
had. Ze hebben zich vervolgens gericht op het

2016

formuleren van een missie en een tagline, die

In 2016 zijn er onder leiding van de toenmalige

beter paste bij de geur en kleur van CGMV. Dit

CGMV-directeur Huib Jongenburger

heeft geresulteerd in:

initiatieven ontwikkeld om een fonds op
te zetten, dat zou kunnen inspelen op vaak

n Missie:

schrijnende en soms onrechtvaardige situaties

“Je voelt dat je aan de zijlijn staat, maar ziet

aan de randen van onze samenleving en

even geen uitweg. CGMV Horizonfonds

arbeidsmarkt. Situaties waarin CGMV binnen

biedt perspectief aan jong en oud, met of

de reguliere dienstverlening niet kon voorzien.

zonder werk en helpt je op weg om weer

In de Clink van november 2016 stond een

waardevol mee te kunnen doen.”

uitgebreid artikel over het Horizon Steunfonds
CGMV. Een en ander resulteerde erin dat er op

n Tagline:

1 januari 2017 een overeenkomst van vestiging

“Samen een stap vooruit” (je hoeft het niet

is ondertekend van een fonds op naam

alleen te doen, we zijn en doen het vanuit

(Horizon) binnen CGMV. Horizon Steunfonds

commitment en solidariteit). Vervolgens

CGMV is geen zelfstandige juridische entiteit.

zijn we gaan werken aan het profiel van het
Horizon Steunfonds CGMV. Als dat op orde

Horizon heeft de volgende doelstellingen:

is, kun je daadkrachtig naar buiten treden en

Horizon verbetert relaties en netwerken

kijken of je er betrokkenen en funding voor

binnen het domein arbeid en inkomen, tussen

kunt werven.

en met christelijke werkgevers, werknemers,
zelfstandigen, werkzoekenden en anderen;

2018

Horizon ondersteunt in sociaal-financieel

Begin 2018 moet één van de commissieleden

opzicht christenen en niet-christenen die een

stoppen door persoonlijke omstandigheden.

knelpunt ervaren op het gebied van werk

Begin 2018 is ten behoeve van Horizon

en inkomen, waarin niet of onvoldoende op

Steunfonds een website ontwikkeld, waarin

andere, reguliere wijze door andere partijen

de kaders van het fonds worden aangegeven,

wordt voorzien;

passend binnen de corporate website van

Horizon stimuleert op diverse wijzen het

CGMV. Binnen de site hebben we Horizon

uitdragen van een christelijke visie op sociale en

Steunfonds een scherp profiel gegeven en komt

economische verhoudingen en vraagstukken.

duidelijk naar voren voor wie het bedoeld is, hoe
het werkt en hoe je kunt bijdragen aan het fonds.

Jaarverslag cgmv 2019
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Maatschappij

Nadat de website live is gegaan, komt er in
de nieuwsbrief van juli aandacht voor het
steunfonds, waarna één lid een aanvraag indient
om een bijdrage uit het fonds. De aanvraag kon
niet in behandeling worden genomen, omdat de
plannen tijdens de aanvraag nog niet voldoende
uitgekristalliseerd waren.
Daarnaast werd er een flyer ontwikkeld, die
voorzag in een oproep om te doneren en er
tegelijkertijd op wees dat je ook projecten
kon indienen bij het fonds, mits deze aan een
aantal criteria zouden voldoen. Deze flyer is op
diverse plekken verspreid.
We hebben contact opgenomen met CGMVleden, die in het verleden opgezegd hebben en
die aangaven eventueel interesse te hebben in
Horizon. Dit heeft geresulteerd in één donatie.
“Je voelt dat je aan de
zijlijn staat, maar ziet
even geen uitweg. CGMV
Horizonfonds biedt
perspectief aan jong en
oud, met of zonder werk
en helpt je op weg om
weer waardevol mee te
kunnen doen”

Binnen de organisatie gingen we na of er een
geschikte activiteit te ontwikkelen/organiseren
was, die binnen de kaders van de doelstellingen

KIJK EE

Horizon steunfonds CGMV biedt perspectief en loopt
samen met je op als je zit met (identiteits)vragen,
lastige problemen rondom het vinden en houden van
werk, je inkomen en andere zorgen die daarmee te
maken hebben. We dromen van een samenleving
waarin iedereen met zijn of haar eigenheid op zijn of
haar plek waardevol mee kan doen.

van Horizon zou vallen Dit bleek veel lastiger dan
gedacht. Jobless was in deze tijd minder passend.
Jobless was gericht op het organiseren van een
aantal gratis events voor jongeren (18-28 jaar),

Welke projecten vind of breng je bij
Horizon?
We hebben een aantal kaders vastgesteld
waaraan een project moet voldoen. Elk
verzoek wordt in behandeling genomen
door de fondscommissie.

gericht op een betere start op de arbeidsmarkt.
Het is gericht op jongeren die gaan afstuderen
of werkzoekend zijn. De events hebben als

REN?

NS O

P
CGMV
.N
HORIZ L/
ON

WE WILLEN DE
ANDER TOT
EEN HAND EN EEN
VOET ZIJN (1KOR 12)

Projecten die binnen Horizon passen zijn bijvoorbeeld:
• Jobless, het motiveren en ondersteunen van jongeren
om een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven.
• Budgetcoaching.
• Projecten om mensen te helpen weer mee te draaien
in de maatschappij.

doel jongeren een praktisch en geestelijk
steuntje in de rug te bieden bij hun start op de

DO N E

samen een stap vooruit

arbeidsmarkt.

www.cgmv.nl/horizon

Daarnaast waren we van mening dat Horizon
zelf geen activiteiten moest organiseren.

postadres

Aan het einde van het jaar werd als oplegger

postbus 547
8000 am zwolle

telefoon
fax

038-42 54 379
038-42 18 629

bezoekadres

hanzelaan 342
8017 jl zwolle

e-mail
internet

info@cgmv.nl
www.cgmv.nl

bij Clink een brief naar de lezers gestuurd met
de oproep het werk van Horizon steunfonds te
steunen. Hierop kwamen reacties binnen en

dat het lastig is dit fonds tot leven te brengen.

waren er aanmeldingen om een donatie te doen

Het vraagt veel meer aandacht dan wij eraan

(circa € 600,- opbrengst).

kunnen geven. Dit is mede ingegeven door

In 2019 is er nog een PowerPoint-presentatie

de focus van CGMV om door te ontwikkelen

gemaakt voor kerken, die gebruikt kan worden

als een moderne vakorganisatie, passend bij

voor het houden van een (deur)collecte.

de thema’s en vraagstukken van deze tijd.
Voorbeelden daarvan zijn onder meer de

Hoe verder?

‘zachtere’ onderwerpen, zoals ‘Baas over je

Hoewel we de doelen en de missie van het

burn-out’ en ‘Beter door balans’, waar heel veel

fonds een warm hart toedragen, merken we

mensen mee te maken hebben.
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Taakgebied 2
Leden

ALV
Binnen een vereniging hebben leden een
bevoorrechte positie, zo ook binnen CGMV. Op
basis van de statuten zijn zij bevoegd om deel

126

te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering is binnen CGMV het hoogste
orgaan en beslist in hoogste ressort over alle
verenigingsaangelegenheden. De ALV vond
ook in 2019 plaats en, wederom, digitaal. In 2019
mochten we voor de tiende keer een digitale ALV

ALV

organiseren. We zijn dankbaar te mogen merken

Aan onze jaarlijkse digitale Algemene

dat de toeloop groeit en groter is dan bij een

Ledenvergadering deden in 2019 126 leden mee.

‘fysieke’ ledenvergadering.
Behalve dat er meer leden meedoen aan de
ALV zijn we dankbaar voor het feit dat er
dynamiek is. Steeds meer mensen maken
gebruik van de mogelijkheden om vragen te
stellen en opmerkingen te maken. Zo kunnen we
vaststellen dat een digitale ALV voor CGMV een
succes is.

nH
 ebben ingestemd met de beleidsvoornemens
van het bestuur;
nH
 ebben ingestemd met de benoeming van

De ALV heeft in 2019 plaatsgevonden van 14

Klaas-Jelle Post voor een tweede termijn als

juni tot en met 28 juni. In totaal namen 126 leden

bestuurslid;

deel aan de ALV. Door vier leden zijn in totaal vijf

nH
 ebben ingestemd met de voordracht van Oetse

vragen gesteld en nog eens 25 leden maakten

Wijma tot voorzitter van het toezichthoudend

gebruik van de mogelijkheid om een opmerking

bestuur van CGMV.

te maken. Aan de stemming is deelgenomen door
126 leden.
Deze ALV was tevens ook de laatste onder

Juridisch advies

voorzitterschap van Wim Sneep. Hij was na twee

Bij juridisch advies gaat het voor een klein

termijnen reglementair aftredend. We zijn hem

deel om het afhandelen van eenmalige

als CGMV erg dankbaar voor zijn inzet in de

adviesvragen. Het grootste deel bestaat

afgelopen jaren.

echter uit klantcontacten, die langer duren
en waarbij meerdere arbeidsrechtelijke

Op basis van de gepubliceerde stemming is te

problemen elkaar kunnen afwisselen.

zien dat de leden in meerderheid:

Onze juridische adviseurs adviseren en

n Het verslag van de ALV van 2018 hebben

beantwoorden vragen met betrekking tot

goedgekeurd;
nD
 e jaarrekening over het boekjaar 2018 hebben
goedgekeurd;
n I nstemden met het verlenen van decharge aan

zaken als de arbeidsovereenkomst en/of
arbeidsvoorwaarden, inkomen, ziekte, ontslag,
verlof en andere onderwerpen binnen het
arbeidsrechtelijke spectrum.

het bestuur voor het gevoerde beleid;
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Leden
Veel voorkomende vragen
van leden

Vergelijkbare trajecten herhalen zich namelijk,

In 2019 waren de meeste voorkomende

weer leden melden die nog niet bekend zijn

onderwerpen: arbeidsvoorwaarden,

met de communicatie via de klantportal, dit

rechtspositie en ontslag (of cao,

ondanks het feit dat zij er vanuit CGMV via

arbeidsovereenkomst en re-integratie). De

diverse kanalen op de hoogte van werden

trend dat het aantal vragen daalt, zet in 2019

gebracht. De uitdaging voor de medewerkers

niet door. In 2019 hebben we namelijk 1054

is allereerst om een onlinedossier samen

adviesvragen tegenover 965 vragen in 2018. De

met het lid op een goede manier te vullen en

complexiteit van de vragen is echter nog steeds

op te bouwen, zonder dat er weer nieuwe

net zo groot als in 2018, zodat de meeste vragen

vragen worden opgestart. Daarnaast is het

niet met één (telefoon) gesprek afgehandeld

ook aftasten wanneer en hoe je een dossier

kunnen worden.

op een goede manier afsluit. De verwachting

Verder is er ook nog een categorie juridische

is dat leden op termijn steeds meer gewend

kwesties, die vroeg of laat overgedragen

raken aan deze vorm van communiceren en

wordt aan één van onze arbeidsjuristen. In 2019

ook de vragen via de goede kanalen worden

betroffen dat 171 kwesties. Dat is ook weer een

voorgelegd.

stijging ten opzichte van 2018, toen de juristen

omdat zich ook in de tweede helft van 2019

nog 135 dossiers behandelden.

Belangrijke onderwerpen

Zodra een vraag beantwoord of het dossier

Per 1 januari 2020 is de WAB (Wet arbeidsmarkt

afgesloten is, ontvangt het lid een uitnodiging

in balans) in werking getreden. Dit betekende

om een evaluatie in te vullen. Op de vraag welk

dat we als juridisch advies in de loop van 2019

totaalcijfer men geeft over de dienstverlening

aan de slag moesten met de veranderingen.

van CGMV scoorden onze juridisch adviseurs

Zo kregen we meerdere telefoontjes van

een 8,3 en onze juristen een 8,8.

werknemers die wel zouden willen beëindigen

Ontwikkelingen

met hun werkgever, maar dan wel op basis
van de oude, hogere transitievergoeding.

In het jaarverslag van 2018 werd al aangegeven

Een ontwikkeling die hierbij aansloot,

dat het klantencontact per 1 januari 2019 via de

was het feit dat zieke werknemers in een

klantportal zou plaatsvinden en niet meer via

zogenaamd slapend dienstverband, ook sneller

de e-mail.

kunnen vorderen dat hun dienstverband

Het bleef tot aan het eind toe spannend of de

wordt beëindigd. En ook deze groep wilde

omschakeling technisch zou lukken. Toch ging
per 1 januari 2019 de knop om. Voor zowel
medewerkers als voor leden was dit best even
wennen. De meeste leden pasten zich vrij snel
aan en waarderen het feit alle documenten en

CGMV behartigt de belangen van
haar leden zowel op individueel
als op collectief niveau

informatie in één onlinedossier staan en zij dit
dossier altijd kunnen inzien en stukken kunnen
toevoegen.

dan graag gebruikmaken van de oude

Maar voor leden die qua ICT-vaardigheden

transitievergoedingsregeling.

minder goed onderlegd zijn, duurt het
gewenningstraject langer en is de verleiding

Collectief

groot om terug te vallen op de vertrouwde

CGMV behartigt de belangen van haar leden

e-mail. Het ondersteunen van deze groep

zowel op individueel als op collectief niveau.

vraagt meer geduld en doorzettingsvermogen.

Hoe meer leden van CGMV bij een organisatie

Jaarverslag cgmv 2019
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Leden
werkzaam zijn, hoe groter de kans dat CGMV

Integendeel: we zien en horen nagenoeg overal

daar ook collectief bij betrokken is. Zo kunnen

van personeelstekorten en moeilijkheden

we leden extra informeren over het reilen en

om vacatures gevuld te krijgen en te houden.

zeilen binnen de onderneming omdat we uit

Oplossingen om de gaten te vullen zijn vaak

direct overleg met directies, kaderleden en

erg duur voor werkgevers, zoals zzp’ers of

ondernemingsraden weten wat er speelt. Ook

werknemers die via bemiddelingsbureaus

zijn we in voorkomende gevallen betrokken

met hoge bemiddelingsvergoedingen moeten

bij de totstandkoming van een sociaal plan,

worden binnengehaald, terwijl deze externe

rechtspositieregeling of een bedrijfs-cao.

krachten alleen op de ‘aangename’ tijden willen

Een sociaal plan is eigenlijk ook een soort

werken of alleen de leuke klussen willen doen.

cao, afgesproken tussen een werkgever en

Dat brengt spanning mee voor de overige vaste

één of meer vakbonden, waarin de bindende

werknemers. Dit fenomeen doet zich in vrijwel

afspraken voor alle partijen zijn vastgelegd

elke sector voor, maar met name bij onderwijs,

over wat er gebeurt als het werk van mensen

zorg en techniek merken wij dat, aangezien een

verandert, of verdwijnt als gevolg van een

groot deel van onze achterban in deze sectoren

reorganisatie, fusie of overname. We streven

werkt. Die trend is dus nog steeds aan de orde.

er altijd naar om afspraken te maken die

Van gedwongen ontslag vanwege financiële

behoud van werk mogelijk maken, binnen de

noodzaak is dan ook nauwelijks sprake. In

organisatie, of, als dat niet kan, daarbuiten.

enkele bedrijven was het afgelopen jaar wel

Als alles is geprobeerd, maar er geen kans is om

sprake van andere redenen voor gedwongen

passend werk te behouden, kan vertrek nog de

ontslag, met name wanneer het werk voor

enige mogelijkheid zijn. Dat gebeurt dan wel

groepen werknemers geheel of gedeeltelijk

op basis van eerlijke en heldere voorwaarden.

kwam te vervallen, zoals het verplaatsen van

Daar zet CGMV zich graag voor in.

productie naar andere landen of technologische

In 2019 waren we bij 24 bedrijven en

ontwikkelingen, waardoor de vraag naar de

organisaties betrokken vanwege geplande

producten en diensten van de onderneming

reguliere overlegsituaties. In 13 gevallen

structureel afnam.

hebben we daarin gesproken over situaties
van reorganisatie/sociaal plan. We hebben
in ten minste vijf situaties een cao of andere
rechtspositieregeling afgesproken. Daarnaast
ging het nog om vier andere regelingen.
In de reguliere overleggen met werkgevers

■ 13 reorganisatie/sociaal plan

blijkt al een aantal jaren geen sprake meer

■ 5 overleg cao/rechtspositie regeling

van noodzaak tot reorganisaties, vanwege

■ andere regelingen

eventuele noodzakelijke bezuinigingen.

collectief overleg
bij 24 organisaties

Jaarverslag cgmv 2019
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Leden
Bijeenkomsten en workshops
Verspreid door het jaar organiseert CGMV

doelgroepen, zijn er ook enkele algemene

vakorganisatie diverse bijeenkomsten.

bijeenkomsten. In 2019 waren dat de volgende

Soms voor een bepaalde doelgroep, soms

bijeenkomsten:

rondom een thema en een andere keer om

• De Dankjewel Dag

leden te informeren en toe te rusten. Wat

• Het Balansevent

alle bijeenkomsten gemeen hebben, is dat

• Workshop ‘Werk in Balans’

er verbinding is. Verbinding tussen de leden

• Workshop ‘Beter communiceren’

onderling en verbinding tussen leden en

• Themasessie ‘Je bent meer dan je werk’

CGMV. Bijeenkomsten zijn uitermate geschikt

• Workshop ‘Baas over je burn-out’

om met onze leden in gesprek te komen.

• LinkedIn Training

Naast bijeenkomsten, speciaal voor onze

Dankjewel Dag
Jaarlijks organiseert CGMV
vakorganisatie een Dankjewel
Dag, die we cadeau geven aan onze
leden die het desbetreffende jaar
25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van onze
vereniging. In 2019 organiseerden
we de Dankjewel Dag in
Schouwburg Odeon in Zwolle, met

Dankjewel Dag kom je altijd weer

Balanswijzer ontwikkeld, een

een concert van Joke Buis. Na een

bekenden tegen en op die manier

boekje met overdenkingen en tips

ontvangst in de foyer luisterden

wordt de binding tussen onze leden

over het thema ‘Beter in balans’.

we met alle aanwezigen naar de

onderling versterkt.

De aanwezigen kregen een eerste

liederen, die Joke Buis samen met

Na de lunch was er een dankwoord

exemplaar van deze Balanswijzer

haar band met ons deelde. Naast de

voor de jubilarissen en werd er

uitgereikt.

bekende Johannes de Heer-liederen

kort stilgestaan bij de landelijke

Er waren in 2019 123 deelnemers,

en oude gezangen, gaf ze ons ook

hoogtepunten van het jaar waarin

inclusief introducés (64 jubilarissen,

een voorproefje van haar nieuwe

zij lid werden.

22 leden vierden hun 25-jarig

project ‘Vertrouwd en Nieuw’. In

jubileum, 28 leden hun 40-jarig

de pauze stond er in de foyer een

In 2019 staat het thema ‘balans’

jubileum, 13 leden hun 50-jarig

uitgebreid lunchbuffet klaar en was

centraal bij CGMV. In deze

jubileum en 2 leden hun 60-jarig

het tijd voor ontmoeting. Tijdens de

campagne hebben we ook een

jubileum).
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Workshops
Om leden en klanten beter toe te rusten in hun werkzaamheden of persoonlijke omstandigheden,
organiseert CGMV een diversiteit aan workshops, trainingen en themasessies. Veelal toegespitst
op een specifieke doelgroep, maar soms ook algemeen. In 2019 waren dit de LinkedIn Training, de
themasessie ‘Je bent meer dan je werk’ en de workshops ‘Baas over je burn-out’, ‘Werk in Balans’,
‘Beter communiceren’ en ‘Jouw Elevator pitch’. In totaal namen 99 deelnemers deel aan deze
bijeenkomsten.

Beter door Balansevent
Donderdag 13 juni kwamen ruim 100
belangstellenden naar Hart van Vathorst in
Amersfoort voor het CGMV Balansevent. Een
avond om met elkaar te ontdekken wat nu écht
belangrijk is in het leven en hoe we dit kunnen
afstemmen op dat wat God van ons vraagt.
Sprekers John Lapré en Hanneke van Harten
gaven hier elk op hun eigen wijze inhoud aan
en de muzikale omlijsting van deze avond was
in handen van The Psalm Project.

Jaarverslag cgmv 2019
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Doelgroepen

Zorg en onderwijs

samenwerking met de NGK. Het congres

Voor CGMV zorg en CGMV onderwijs volgen

richt zich daarom op predikanten binnen de

wij de landelijke ontwikkelingen. Voor

GKV en de NGK. Thema voor dit congres was

deze groepen zijn in 2019 geen activiteiten

“Bestelle Dein Haus” – verliezen en vieren.

georganiseerd omdat de betreffende leden

Deze woorden uit de “Actus Tragicus” van Bach

vaak aangeven het te druk te hebben met

zetten het geleefde leven op scherp. Koning

werk, gezin en andere sociale contacten. Wel

Hizkia krijgt de boodschap dat hij gaat sterven.

worden aan CGMV specifieke vragen over

Wat gebeurt er als je het meest kostbare kwijt

werkgerelateerde issues gesteld. Zo hebben

dreigt te raken? Met welke intensiteit houd je

wij ons standpunt over staken in onderwijs en

je eraan vast? Wat roept het op als het leven of

zorg diverse keren gepubliceerd. Tegelijkertijd

de liefde je ontvalt? Het congres cirkelt rond

hebben we ook een bijdrage willen leveren

het thema rouw- en verlieservaring. Allereerst

aan de discussie over de BIG-II-regeling voor

omdat dit elk mensenleven raakt, begrensd

verpleegkundigen.

als het is door sterfelijkheid. Voorgangers

In het najaar 2019 gingen de voorbereidingen

zijn hier als getuigen en begeleiders nauw bij

van start voor een campagne voor het

betrokken. Maar die rol kan rouw en verlies

onderwijs in voorjaar 2019. Zo is er een

ook op afstand zetten. Met dit congres willen

enquête opgesteld, die in januari 2020

we daarom de kloof tussen professie en

gehouden zal worden. CGMV wil een

biografie overbruggen. Het thema komt dicht

bijdrage leveren aan het verbeteren van

op de huid in preken, muziek, in woorden

de arbeidsomstandigheden in zowel het

en beelden. Tegelijk vieren we het leven:

onderwijs als de zorg. Herhaaldelijk krijgen

het woord verlies is betekenisloos als het om

wij signalen dat zowel de werkdruk als de

triviale zaken gaat, de keerzijde van verliezen

administratieve druk daar hoog is.

is liefhebben en vieren. Memento Mori, Carpe

CGMV predikanten

Diem en de Unio Christi vormen samen de
drieslag die het congres draagt.

CGMV predikanten is een beroepsgroep die

Hoofdspreker van het congres is dr. Manu

bestaat uit 302 predikanten. Het grootste deel

Keirse. Keirse is als Vlaams klinisch psycholoog

van de predikanten is werkzaam binnen de

dè expert op het gebied van rouw- en

GKV. De Predikantenverenging GKV is een
beroepsgroep binnen de GKV, waar sinds
november 2018 ook NGK predikanten kunnen
aansluiten, die zelfstandig functioneert met
een eigen bestuur onder de vlag van CGMV.
De belangrijkste bijeenkomsten in 2019 waren:
Pinkstercongres:
Op 11 en 12 juni 2019 wordt het
predikantencongres gehouden, georganiseerd
door de Predikantenvereniging GKV in

Jaarverslag cgmv 2019

18

Doelgroepen
verliesverwerking. Hij werkte op het kabinet

“Donderdagmiddagdochter” en “De Mooiste

van de minister van Consumentenzaken,

Dag”. Akkerman schrijft ook over zijn wortels

Volksgezondheid en Leefmilieu in België,

in een gereformeerd vrijgemaakt gezin en het

was directeur patiëntenbegeleiding van

loslaten van geloofszekerheden.

de universitaire ziekenhuizen KU Leuven

Musicus Lieven Cooiman deelt zijn inzicht en

en directeur-bestuurder van het regionaal

expertise in de mooiste rouwmuziek met de

ziekenhuis te Leuven. Keirse geeft les aan

deelnemers en brengt deze ten gehore. Dit

de faculteit geneeskunde van de Katholieke

doet hij samen met Janieke Bruin-Mollenhorst.

Universiteit Leuven en aan de Benelux-

Janieke doet promotieonderzoek naar muziek

universiteit te Eindhoven. Sinds 2012 is hij

bij uitvaartrituelen aan Tilburg University.

gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Daarnaast is zij professioneel musicus.

Bovendien adviseert Keirse bij nationale
rampen en traumatische gebeurtenissen.

Hans Meijerink maakte de overstap van de

Pastor pastorum van dit congres is David

makelaardij naar de uitvaartzorg. Bovendien

de Jong (sub conditione Jacobi). Hij heeft

studeerde hij theologie. Wat heeft het leven

een tweetal preken gehouden rond de

met de doden en hun geliefden met hem

verlieservaring van koning Hizkia (Actus

gedaan? Wat is zijn top vijf van mooiste

Tragicus).

uitvaarten? Journalist Jaap Harm de Jong

Theoloog en psychosociaal therapeut

heeft als professioneel filmrecensent de

René Houtman kent verlieservaringen uit

nodige uren in de bioscoop doorgebracht.

zijn eigen leven. Zo is hij onder andere het

Hij heeft een filmprogramma rond het thema

predikantschap kwijtgeraakt. Vanuit zijn

geïntroduceerd. Aan dit Pinkstercongres

biografie reflecteert hij
met de deelnemers op

werkten de volgende mensen mee: Dick
Welfing, Roel Kelder en Joost Smit.

verlieservaringen.
Als journalist, schrijver

Najaarsvergadering:

en columnist schrijft

Op donderdag 14 november 2019 is de

Stevo Akkerman

jaarlijkse najaarsvergadering gehouden. In

over familierelaties
en heftige

het ochtendprogramma hebben we onder
leiding van Hans Burger (docent systematische

verlieservaringen,

theologie aan de TU in Kampen) en Dolf

onder meer in

te Velde (docent historische theologie en

zijn boeken

systematische theologie aan respectievelijk de
ETF Leuven en de TU in Kampen) nagedacht
over “(nieuwe) hermeneutiek”.
Beide sprekers leverden een bijdrage over hun
hermeneutiek vanuit de eigen zienswijze. Bij de
discussie over man/vrouw, maar ook bij andere
thema’s, speelt (volgens sommigen nieuwe)
hermeneutiek een belangrijke rol. Om goed
te reageren op vragen over de zogenoemde
(nieuwe) hermeneutiek, moeten we weten
waar we het over hebben en welke rol
hermeneutiek binnen het werk van predikanten
speelt.
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te zetten voor 2020 is besproken. Hier hebben
Tijdens het huishoudelijke deel van de
vergadering zijn de volgende zaken aan de orde
geweest:
-W
 e hebben de in 2019 overleden collegapredikanten herdacht en er is een In
Memoriam uitgesproken.
-D
 oor de Vereniging VSE is voorlichting

predikanten mee ingestemd.
- Garmt Sander is benoemd als bestuurslid van
PV/CGMV.
- De commissie die het predikantencongres
voor 2020 gaat voorbereiden heeft iets
verteld over onderwerpen en ideeën.
- Ook de redactie van Pro Ministerio (PM) gaf

gegeven over de huidige emeritaatsregeling

aan weer ze mee bezig is (en wil zijn). De

en de ontwikkelingen daarin.

redactie wil predikanten stimuleren om zelf

-W
 e hebben de aanwezige predikanten
bijgepraat over de stand van zaken
harmonisatieproces materiële regeling

content te plaatsen op het digitale platform
van PM.
- Ten slotte hebben we aan de hand van

predikanten GKV en NGK. Na een

zeven stellingen het rapport ten behoeve

tweetal strategische sessies in 2018 over

van de synode van de Raad van Advies in

respectievelijk de schalen, tredesysteem,

predikantzaken besproken.

de pastorie, vergoedingen en educatie,
hebben we in 2019 nog een sessie

Het ging om de volgende stellingen:
	• Predikanten moeten hun

gehad over pensioen. Het onderwerp

verantwoordelijkheid nemen in de

overgangsregelingen hebben we tijdelijk

(veranderende) definiëring van hun

geparkeerd. Om dit in te kunnen kleuren
dient er eerst een ontwerpregeling te zijn.

ambt.
• Ik ben voor groepsverbintenissen

De voorzieningen rondom pensioen tussen

van bijvoorbeeld zes kerken met vijf

de GKV en de NGK zijn zodanig verschillend,

predikanten.
• Een detacheringspool is een goed
middel op dit moment.
• Aan het levenslange karakter van de
roeping tot predikant hoeven we niet
vast te houden.
• Ik zou graag een gespecialiseerde
predikant willen zijn.
• We zouden landelijk aan het

dat hier een aanzienlijk knelpunt ligt, dat eerst

kerkverband verbonden moeten zijn, in

vraagt om nader onderzoek. Bijvoorbeeld

plaats van plaatselijk.

door een externe partij alle opties te laten

• Ik ben bereid om tijd te investeren in het

doorrekenen. Naast beide regelingen zullen

doordenken en doorontwikkelen van

ook andere mogelijkheden worden bekeken.

ons predikantschap.

Planning presentatie resultaten is medio
februari 2020. De oudedagvoorziening
is zodanig verweven met de materiële

302 leden

regeling, dat we als partijen geen
deelakkoorden kunnen en willen sluiten. Het
harmonisatieproces loopt dus vertraging op.
-H
 et voorstel om de bestaande materiële
regelingen Predikanten GKV 2019, los van de

2018

wettelijke verplichtingen, ongewijzigd voort
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CGMV kosters

Kampen af en beleefden daar onder leiding van

“De spin in het web, de spil waar alles om

Gert Zomer een mooie dag, waarin aandacht

draait, de praatpaal en de gastheer/gastvrouw,

was voor ‘bezieling’ en voor wat die bezieling

de klusser en de coördinator: de koster, een

in de weg kan staan. Er zijn allerlei onderdelen

beetje kerk kan niet zonder! Waar haal jij

aan de orde geweest en in kwetsbaarheid en

je inspiratie vandaan?” Met deze zin begon

openheid is veel gedeeld.

de uitnodiging voor de inspiratiedag voor

Een van de deelnemers reageerde als

kosters. In 2019 hebben we deze dag wederom

volgt op wat ze waardevol vond tijdens de

georganiseerd. In totaal 15 kosters reisden naar

inspiratiedag:

Het Bijbel lezen, en er al
wandelend over nadenken
De ontmoetingsdag van 2019 is iets anders
vormgegeven. Zo’n 13 kosters en hun
partners hebben op 13 juni een bezoek
gebracht aan het stoomgemaal Arkemheen
in de polder Arkemheen bij Nijkerk. Het
is goed om elkaar in een ontspannen
setting te ontmoeten. In aansluiting op
deze dag sloten de kosters zich aan bij het
Beter door Balansevent dat CGMV in 2019
organiseerde in Vathorst.

De najaarsdag van de kosters is ingevuld met
een minicursus ‘Werk in balans’, gegeven door
Willem van der Horst. In 2019 hebben we weer
een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling
afgesproken voor kosters. De regeling heeft
een looptijd van twee jaar gekregen en loopt
van 2020 tot en met 2021.
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Beide bijeenkomsten werden zeer goed
bezocht met 18 à 20 mensen.

Bijeenkomsten

In het Enexishuis maakten we kennis met

Aan het einde van 2018 leek de belangstelling

een duurzaam huis en wat daarvoor nodig is.

voor de evenementen in 2019 af te nemen.

In de enkele jaren dat dit huis bestaat zijn de

Als thema’s voor de bijeenkomsten werden

mogelijkheden om je huis te verduurzamen al

onderwerpen, gerelateerd aan duurzaamheid,

enorm toegenomen.

gekozen. Juist omdat circulaire economie en
energietransitie veel ondernemingskansen

Bij Lagerwey werden we hartelijk ontvangen

bieden. En er werd verwacht dat voedsel en

door Daniël Dubbelhuis en een collega.

water als thema’s spoedig zouden volgen.

Daniël is projectleider en hij vertelde met

In het programma van het voorjaar 2019

enthousiasme over de steeds groter wordende

waren er vier netwerkbijeenkomsten

windmolens en waarom dat nodig is. Ook

voor het zakelijke netwerk voorzien. Met

kregen wij een rondleiding door het bedrijf,

daarnaast nog bijeenkomsten voor een

zodat we ons een beeld konden vormen van

‘Startgesprek’, een ‘Mindmaptraining’

wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen

en ‘Business Model Canvastraining’. Van

en produceren van een windmolen. Zo is

deze netwerkbijeenkomsten zijn er twee

veiligheid een heel issue: de windmolen

geannuleerd vanwege een te laag aantal

wordt automatisch

deelnemers. Het aantal deelnemers van de

aan- en uitgeschakeld

overige bijeenkomsten varieerde van 15 tot 20.

bij storingen, maar ook

Overigens zijn deze aantallen niet maatgevend

als de wind te hard gaat

voor de kwaliteit ervan. De ‘Mindmaptraining’

waaien. De top van

en ‘Business Model Canvastraining’ vonden

de windmolen draait

ook geen doorgang omdat hier weinig

dan zodanig dat de

belangstelling voor was.

rotorbladen uit de wind
staan. En dan hebben we

Startgesprek

het nog niet eens gehad

Het ‘Startgesprek’ werd niet als bijeenkomst

over de veiligheid van de

gehouden, maar in heel 2019 is er een

monteurs.

zestal startgesprekken gehouden. Deze
startgesprekken hebben betrekking op

Bedrijfsbezoek:

startende ondernemers, die informatie willen

In oktober was er

over hoe zij met hun idee een eigen bedrijf

een gecombineerd bedrijfsbezoek bij ARN

kunnen starten. Daarin wordt met hen gespard

(AutoRecycling Nederland) in Tiel. Hier

over het idee dat ze hebben en de inschrijving

worden jaarlijks 220.000 autowrakken

bij de Kamer van Koophandel wordt

gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe

besproken. Ook worden met hen faciliteiten en

producten. Men slaagt er nu in om ruim 98

financiële zaken doorgenomen. Tot slot wordt

procent van het autogewicht om te zetten in

het acquisitieplan besproken.

nieuwe grondstoffen.

Netwerkbijeenkomsten:

Thema:

De twee netwerkbijeenkomsten die

In 2019 draaide de economie volop. Dat kan

wel doorgingen, werden gehouden

ook een reden geweest zijn dat ondernemers

bij het Enexishuis in Zwolle en bij

minder tijd hadden om de bijeenkomsten te

windmolenproducent Lagerwey in Barneveld.

bezoeken. Toch is er nagedacht om de aanpak
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in het najaar van 2019 te veranderen. We

in Friesland, het Christelijk Ondernemers

hebben een specifiek thema gekozen: welke

Netwerk (CON) en andere businessclubs.

impact maak jij met jouw bedrijf? Daaromheen

Dat biedt ons weer inspiratie voor de

hebben wij bijeenkomsten georganiseerd. De

nieuwsbrieven die we maandelijks willen

eerste bijeenkomst was in Arnhem in het Social

publiceren.

Business Centre. Wouter Droppers sprak daar

CGMV is actief binnen het landelijke

over zijn boek “Onbehaaglijk Geluk”. Dit boek

zelfstandigenplatform PZO; 44 leden

handelt over hoe je als christelijk ondernemer

van het zakennetwerk zijn ook lid van

in de maatschappij staat. In zijn presentatie

PZO. 2019 was een belangrijk jaar, met

benoemde Droppers ook persoonlijke

de aanbieding van het manifest aan Hans

aspecten. In het begin van zijn carrière is

Borstlap alsmede het tot stand gekomen

hij snel opgeklommen in de commercie. Hij

pensioenakkoord. In dit pensioenakkoord

benoemde hoe vanzelfsprekend hij het toen

zijn afspraken gemaakt voor een verplichte

vond om op zondag naar de kerk te gaan, in

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

de week veel geld te verdienen en daarnaar te

en een pensioenregeling voor zzp’ers.

leven. Juist onze christelijke identiteit is heel

CGMV deed in het najaar een peiling onder

belangrijk, hoe wij in de week handelen, zo gaf

leden over deze verplichte AOV. Over deze

hij aan.

belangrijke zaken houdt CGMV contact met
Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo

In november organiseerde CGMV vier

Bruins. Hij heeft namelijk economie in zijn

netwerkbijeenkomsten in alle regio’s om

portefeuille. Via PZO wordt gelobbyd in Den

specifiek over dit thema met ondernemers

Haag bij ministeries en politieke partijen over

te spreken. Daar kwamen bijzonder mooie

zaken die zelfstandig ondernemers betreffen.

gesprekken uit, met ideeën om in 2020 uit

Juist binnen de huidige maatschappelijke

te werken. In 2019 werd ook een begin

ontwikkelingen ziet CGMV een rol voor

gemaakt met de organisatie van de landelijke

haarzelf weggelegd om de belangen

netwerkdag, die op 15 mei 2020 plaats zou

van de zelfstandige ondernemer te

moeten vinden. Maar tijdens het schrijven van

vertegenwoordigen.

dit verslag woedde de coronacrisis en moest
deze activiteit worden uitgesteld.
CGMV onderhoudt vanuit het zakelijk netwerk
contacten met de landelijke ChristenUnie, het
ondernemersnetwerk van de ChristenUnie
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CGMV agrariërs

eens dat het afvalwater beter gezuiverd moet

2019 was een bijzonder jaar voor de agrariërs.

worden. Inspelen op de klimaatveranderingen

Het jaar stond voor een groot deel in het teken

is ook een hot item en dat houdt in: voldoende

van de verschillende acties en demonstraties

opslag bij veel regen en water vast kunnen

in Den Haag. Ook agrariërs van CGMV deden

houden bij weinig regen.

voor een deel mee aan deze acties. Daaraan
ging een periode van grote droogte vooraf
die veel agrariërs parten speelde en leidde tot
problemen met de oogsten.
Landelijke ontmoetingsdag
We zijn veel en lang bezig geweest om
minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit uit te nodigen voor de
Landelijke Ontmoetingsdag. Echter vergeefs,
waardoor is besloten de ontmoetingsdag door
te schuiven naar 2020.
Landbouwdebat
Op 7 maart hebben we in aanloop naar de
verkiezingen voor de Provinciale Staten en de
Waterschappen een debatavond gehouden. Bij
deze debatavond waren vertegenwoordigers

Werkbezoek

Bron: Facebook Carla

aanwezig namens ChristenUnie, SGP en CDA.

In september hebben we met Carla Dik-

Dik-Faber

Tijdens deze avond kwamen verschillende

Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) een

zaken aan de orde. De aanwezigen hadden

werkbezoek gebracht aan de varkenshouderij

vragen zoals: Zien we de komende tijd nog

van de maatschap Mijnheer/Post in Rouveen.

veel bedrijfsbeëindigingen van boeren en wat

Deze maatschap bezigt vernieuwende

moet of kan er met al die bedrijfsgebouwen

concepten in de varkenshouderij. Het

gebeuren? Is een andere nuttige bestemming

werkbezoek ging vooraf aan een gesprek met

van de opstallen mogelijk, eentje die past bij het

werkers in de varkenshouderij over zaken waar

platteland en niet tot overlast is van de andere

zij tegenaan lopen. Bij de varkenshouderij

agrarische bedrijven? Zijn kleinere windmolens

van de maatschap Mijnheer/Post ging dat

ook toegestaan en vinden de representanten

bijvoorbeeld over initiatieven hoe ze de uitstoot

van CDA, SGP en ChristenUnie een windmolen

van ammoniak kunnen reduceren. Op het

tot 30 meter hoog bij een boerderij acceptabel?

bedrijf hebben ze een installatie, waarmee ze
de urine en mest kunnen scheiden en de urine

De drie eerder genoemde partijen hebben de

terug kunnen brengen op slootwaterniveau.

kwaliteit van het water hoog in het vaandel

De mest kunnen ze vervolgens verwerken

staan. Er moet voldoende water zijn en een

tot compost. De problemen, waarmee ze te

goed werkend watersysteem met voldoende

maken hebben, is het niet kunnen sluiten van

opvang. Alle waterschapswerken moeten wel

de kringloop, omdat ze hun compost inclusief

betaalbaar zijn en blijven. De kosten moeten

organische stikstof niet mogen verkopen op

dan ook evenredig verdeeld worden tussen

de Nederlandse markt. Dat mag alleen met

boer en burger. Alle partijen waren het erover

chemisch geproduceerde stikstof.
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Stikstofcrisis

25 september 2019 kwam dit college met een

Het tweede deel van 2019 was voor de

advies aan de overheid voor de korte termijn.

agrarische sector en de gehele Nederlandse

Het rapport, met als titel ”Niet alles kan”, geeft

samenleving een roerige tijd. Stikstof en PFAS

oplossingsrichtingen aan de overheid.

hielden Nederland stevig in de greep. Stikstof
heeft voor de agrariërs verreweg de meeste

ONRUST

impact en dat heeft Nederland gemerkt.

Na deze publicatie ontstond er veel

Op 1 oktober stond het land stil vanwege de

maatschappelijke onrust. Bij boeren, bouwers

grote boerenactie in Den Haag. Aan deze

en burgers. Veel boeren maken zich zorgen

acties namen ook leden van Contact Christen

om het voortbestaan van hun (familie)bedrijf,

Agrariërs (CCA) en CGMV agrariërs deel.

waar men emotioneel aan verbonden is.

De actie van 1 oktober leverde bij politiek en

CCA en CGMV agrariërs hebben achter de

burgers veel goodwill op. Na 1 oktober gingen

schermen gesprekken gevoerd om vervolgens

de acties gewoon door.

op tv en radio ons verhaal te kunnen vertellen.
Onder onze leden hebben we een enquête
gehouden. We hebben opgeroepen tot gebed
om wijsheid en ‘stuurmanskunst’, speciaal
voor minister Schouten en allen die met de
stikstofproblematiek bezig zijn. Deze oproep
is breed opgepakt in kerken. Tal van media
pakten het bericht op en er klonken warme

De Raad van State zette in mei een streep door

woorden uit het maatschappelijk middenveld

de programmatische aanpak stikstof (PAS).

en vanuit het ministerie. Dit resulteerde erin

Vervolgens stelde minister Schouten van

dat we op 18 november een avond hebben

LNV een adviescollege stikstofproblematiek

belegd in Zwolle, waarbij jonge agrariërs van

in. Dit college kreeg als taak met adviezen

CCA en CGMV in gesprek gingen met politieke

en maatregelen te komen, allereerst voor de

vertegenwoordigers en deskundigen over de

korte termijn. Medio 2020 moet er een advies

stikstofproblematiek.

voor de langere termijn op tafel liggen. Op

389 leden
2019
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CGMV 55+
Speciaal voor onze oudere leden is er de vakgroep CGMV 55+. Deze doelgroep vormt
een substantieel onderdeel van ons ledenbestand en is een actief netwerk binnen CGMV
vakorganisatie. CGMV 55+ vormt bijna 45 procent van ons ledenbestand. Deze leden zijn trouwe
bezoekers van de verschillende (algemene) bijeenkomsten en van de bijeenkomsten van CGMV
55+ in het bijzonder.

Bedrijfsbezoeken
In 2019 hebben wij voor de leden van CGMV 55+ vier verschillende
bedrijfsbezoeken georganiseerd. Het doel van deze bedrijfsbezoeken
is het aanhalen van de onderlinge verbinding en het informeren van
de deelnemers over de nieuwste ontwikkelingen op verschillende
vakgebieden. Omdat we verschillende bedrijven bezoeken is de inhoud
en informatie van uiteenlopende aard. Maar meestal bestaat een
bedrijfsbezoek uit een presentatie en een rondleiding.
De volgende bedrijven hebben we in 2019 bezocht:
21 mei 2019

Enexis Huis in Zwolle

21 deelnemers

1 oktober 2019

Kalter Aardbeien in IJsselmuiden 19 deelnemers

10 oktober 2019

ARN in Tiel

20 deelnemers

18 november 2019

Royal Talens in Apeldoorn

17 deelnemers

In totaal namen 77 mensen deel aan deze bedrijfsbezoeken.

Landelijke Eindemiddagmeeting
Op maandag 28 oktober 2019 organiseerde CGMV 55+
haar jaarlijkse Eindemiddagmeeting. 115 deelnemers
bezochten deze middag, die zoals gebruikelijk gehouden
werd in de Ichthuskerk in Zwolle Berkum. Dit jaar was
gekozen voor het thema ‘Iedereen mag meedoen’.
Dit jaar was staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoofdspreker. Het
streven naar een inclusieve samenleving staat hoog op
de agenda van het kabinet. Volgens de staatssecretaris
is oprecht klaarstaan zelfs de basis voor deze inclusieve
samenleving. We mogen en moeten mensen aanspreken
op hun talenten. Niet op hun beperkingen. Ook moeten
we vaker naar elkaar gaan luisteren.
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Naast de plenaire lezing van Blokhuis konden

Ledenreis

de deelnemers tijdens twee workshoprondes

In samenwerking met Beter-uit heeft CGMV

een keuze maken uit de volgende workshops:

55+ in 2019 maar liefst twee ledenreizen

•Een eerlijke en realistische kijk

georganiseerd.

op je pensioen – Jan van Harten,

Van 20 t/m 25 mei hebben we een rondreis

pensioenadviseur

gemaakt op Malta. Malta is een eiland in de

•Eenzaamheid – Freek van Holten, manager
NPV-Dichtbij

Middellandse Zee met een rijke geschiedenis.
Hier zijn nog plekken bewaard gebleven

•Benut je talenten op een manier die ertoe

waar Paulus zijn voetstappen zette, zoals de

doet – Dick Bosch, Bureau Zij-instroom

catacomben en de grotten waar hij verbleef

Hogeschool Windesheim in Zwolle

na zijn schipbreuk.

•Iedereen mag meedoen, met hart, ziel,

Dit zonnige eiland

ogen en oren – Hanneke van Harten, coach

kent naast de Bijbelse

en spreker bij ReFind Coaching

geschiedenis ook een

•Wat kan jij betekenen voor je naaste? –

geschiedenis uit de

Pieter Cnossen, directeur Stichting Present

Grieks-Romeinse tijd, de

•Je naaste zien – Gert Zomer, Stichting Ont-

tijd van de Kruisvaarders,

moet, pastor Gert

Noormannen en de barok.
De tweede ledenreis in

Oriëntatie op pensioen

2019 was een vervolg

De bijeenkomst ‘Oriëntatie op pensioen’ werd

op de eerdere Luther-

in 2019 twee keer gehouden, in het voorjaar

en Calvijnreizen in

in Zwolle en in het najaar in Nijkerk. Gertjan

2017 en 2018. Deze

Brouwer (Uw Gesprekspartner) behandelde in

Reformatiereis stond in het teken van

het ochtendprogramma de financiële gevolgen

confessie en martelaarschap en vormde

van pensionering. Jan Knepper stond in het

hiermee een verdieping van de eerdere

middagprogramma stil bij wat pensionering

reizen. Op maandag 16 september kwam

met jezelf doet en met je relatie tot God en

de groep aan in Marburg, vervolgens ging

naasten.De beide dagen werden goed bezocht

men naar H eidelberg, Doornik/Tournai en

met respectievelijk 25 en 22 deelnemers.

Antwerpen. De reis eindigde op zaterdag
21 september in Dordrecht. Ds. Henk Drost

Werkzoekenden

(Reformatiedeskundige) verleende zijn

Op dinsdag 12 maart 2019 en dinsdag 5

medewerking aan deze reis.

november 2019 heeft Bédina Gelling-Tjabringa
de themasessie ‘Je bent meer dan je werk’

Informatie en dank

gegeven aan in totaal 14 deelnemers.

De leden van CGMV 55+ hebben in

Verder bieden wij 55-plussers de

2019 vier keer een digitale nieuwsbrief

Loopbaanwijzer aan, een loopbaangesprek

ontvangen. Verder verschenen er regelmatig

van circa 1,5 uur met een schriftelijk

nieuwsberichten en blogs op onze sociale

advies. Daarnaast kunnen werkzoekenden

mediakanalen met informatie voor deze

deelnemen aan het WorkMate-project,

doelgroep. Onder de zegen van de Here, onze

waarbij een ‘maatje’ maximaal een jaar met

God, mochten we weer een jaar bezig zijn.

een werkzoekende ‘meeloopt’ om deze te

Hem alleen de eer.

3.535 leden
2019

ondersteunen bij het zoeken van werk.
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Taakgebied 3

Klant

Ontwikkelkant 2019

te zijn op LinkedIn is het belangrijk om

Ook in 2019 is het mooie palet aan producten

LinkedIn onderdeel te maken van je

uitgebreid, producten die we sinds 2016

marketingstrategie. Speciaal voor alle

hebben ontwikkeld. De nieuwe producten

zakelijke gebruikers biedt CGMV de

passen bij de door ons in 2016 geformuleerde

masterclass LinkedIn bedrijfspagina aan.

proposities onder de pay-off ‘CGMV jouw stap

Met een bedrijfspagina vergroot je je

vooruit’. Het gaat om producten en diensten

naamsbekendheid, maak je je expertise

die door zowel leden als klanten afgenomen

zichtbaar en werf je bijvoorbeeld ook

kunnen worden. Het palet wordt groter en dat

nieuwe klanten. Tijdens de masterclass

heeft er ook voor gezorgd dat er een aantal

ontvang je uitgebreide informatie hoe

plusproducten voor leden is ontwikkeld die

je dit zo optimaal mogelijk toepast in je

zij tegen een aantrekkelijk ledentarief kunnen

eigen werkomgeving. Verder leer je hoe

afnemen.

je kunt adverteren op LinkedIn en welke

Nieuwe producten:

strategieën je daarbij kunt toepassen.

We onderscheiden daarbij vier pijlers, namelijk:

Producten en diensten:

laat het checken, laat je coachen, laat je

Door de groei van het aantal producten neemt

inspireren en laat je informeren.

ook de waarde van het lidmaatschap toe. Een

Binnen deze pijlers hebben we in 2019 de

aantal producten vormen een nadrukkelijke

volgende nieuwe producten ontwikkeld:

plus voor het lidmaatschap en kunnen om die

n	Workshop ‘Werk in Balans’

reden tegen een aantrekkelijk tarief worden

CGMV heeft deze workshop ontwikkeld

afgenomen. Het zijn producten die bijdragen

voor iedereen die graag wil voldoen aan

aan de loopbaanontwikkeling en zorgen voor

alle verwachtingen en daar duidelijkheid

een goede persoonlijke profilering. Daarbij gaat

in wil aanbrengen. De workshop geeft je

het onder meer om de volgende producten:

kennis van en inzicht in wat ‘tijdbesteding’

•

Werk in Balans

inhoudt en hoe het stellen van prioriteiten

•

Loopbaanwijzer

van invloed is. Je wordt je bewust van je

•

Training Business Model Canvas

eigen situatie, van de patronen die erin zijn

•

Training Mindmappen

geslopen en de dilemma’s waar je tegenaan

•

LinkedIn Training

loopt. Je beschikt nu over een plan van

•

Workshop Jouw Elevator pitch

aanpak om de juiste keuzes te maken en

•

Workshop Communicatiestijlen

ideeën om de gewenste situatie in stand te
n

houden.

Al met al ontstaat er een rijkgeschakeerd palet

Masterclass LinkedIn bedrijfspagina

aan producten en diensten die leden en klanten

LinkedIn wordt steeds gevarieerder en

bij CGMV kunnen afnemen. Wij denken dat dit

interessanter voor de zakelijke gebruiker.

nodig is om een andere geldstroom te realiseren

Naast de persoonlijke pagina’s zie je steeds

naast de inkomsten uit contributies van leden. In

vaker bijdragen van bedrijven vanuit een

2019 zien we ten opzichte van 2018 een toename

eigen bedrijfspagina op je tijdlijn. Een

in de omzet en afname van producten door

interessante manier om je (toekomstige)

leden en klanten. Er is sprake van gestage groei.

klanten te bereiken. Maar om succesvol

Met behulp van marketingdeskundigheid zullen
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we de komende tijd nog meer gaan inzetten op onlineproductverkoop om de
verkoop van producten en diensten een impuls te geven.
Bij onze dienstverlening aan klanten kunnen we bogen op onze jarenlange
dienstverlening aan leden. Onze professionele aanpak, aandacht en
betrokkenheid op de ander zullen jegens klanten niet anders zijn dan
jegens de leden. Of je nu lid bent of een trouwe klant, het is voor ons even
waardevol. Toch hopen we dat als klanten ook geïnteresseerd raken in een
lidmaatschap nadat ze de verbinding met ons zijn aangegaan, door afname
van een product of dienst en doordat ze goed geholpen zijn.

Gastlessen
In 2019 gaven onze collega’s gastlessen aan de Hogeschool Viaa in Zwolle.
Deze lessen werden gegeven aan studenten journalistiek en social work.
De focus van de gastlessen ligt bij de eerste stappen van de studenten
op de arbeidsmarkt. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen
zijn: gebruik van je netwerk,
LinkedIn, je cv, sollicitatiebrief,
gesprek, arbeidsvoorwaarden en
je rechtspositie. Verder hebben
we een bijdrage geleverd aan de
werkveldenmarkt op de Viaa en de
vitaliteitsmarkt op de CHE.
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1. I nnovatie in dienstverlening
en producten

en voor de regeling vakbondscontributie.

Binnen de website omgeving van CGMV is het

persoonlijke gegevens aanpassen.

mogelijk om in te loggen op “mijn.cgmv.nl”. Je

Ook Afas Insite, onze intranetomgeving, is

komt dan terecht op de klantportal van CGMV

verder geprofessionaliseerd en daarmee ook de

en kunt daar 24/7 terecht. Met ingang van 2019

communicatie over en weer met Afas Outsite,

is het mogelijk je vraag of kwestie te volgen in

onze klantportal. Dit maakt het mogelijk

je dossier achter de klantportal. Dit is een groot

om intern gemakkelijk informatie te delen,

voordeel omdat je alles over je vraag of kwestie

mutaties door te voeren, taken toe te kennen

kunt terugvinden op één plek, Daarnaast kun

en op te pakken ten behoeve van het lid of de

je over je vraag of kwestie ook communiceren

klant. Ook dit is van wezenlijk belang voor

met onze juridisch adviseurs via de klantportal

goede dienstverlening aan leden en klanten.

en desgewenst ook documenten insturen

De verbetering en professionalisering hebben

die van belang zijn. Deze ontwikkelingen

ook de komende jaren voortdurend onze

dragen bij aan een verdere professionalisering

aandacht.

Desgewenst kun je op die plek ook je

en kwaliteit van de dienstverlening die we
willen bieden aan leden en klanten. Daarnaast
zorgt het in het kader van de wet Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) voor
een veilige uitwisseling van privacygevoelige
gegevens. In 2020 willen we graag realiseren
dat onze juristen op dezelfde wijze kunnen
werken. De klantportal van CGMV wordt op
die manier in toenemende mate de plek waar je
alles wat voor jou relevant is terug kunt vinden.
Zo wordt de klantportal al meerdere jaren
gebruikt voor de algemene ledenvergadering
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2. Communicatie
Communicatie
CGMV gebruikt verschillende
communicatiemiddelen om de leden en
klanten van informatie te voorzien over tal
van onderwerpen met betrekking tot werk en
inkomen. Meer specifiek proberen we mensen
aan te zetten tot bezinning over de relatie
tussen geloof en werk. De middelen waar
CGMV gebruik van maakt zijn het magazine
Clink, de website www.cgmv.nl met agendaitems, nieuws en blogs, nieuwsbrieven en

ontwikkelingen in de sector, waarbij de ethiek

social media. Hierdoor staan we in verbinding

een extra dimensie heeft. Verbinding verschijnt

met onze leden en klanten.

vier keer per jaar. In 2019 was dat in maart, juni,
oktober en december.

Clink:
Vier keer per jaar geeft CGMV het

Pro Ministerio:

ledenmagazine Clink uit. Via Clink houden we

In maart 2019 verscheen de eerste digitale

onze leden op de hoogte over ontwikkelingen

editie van Pro Ministerio. Leden van de

op de arbeidsmarkt. In elke Clink staan aan

predikantenvereniging van CGMV kunnen bij

actualiteit gerelateerde analyses, visieartikelen,

de CGMV-site inloggen en een kijkje nemen

interviews en columns. De directie geeft in

bij het platform Pro Ministerio. In 2019 kregen

het magazine weer waar CGMV mee bezig

de predikanten zeven keer een e-mail dat ze

is; ook schrijven bestuursleden bij toerbeurt

weer in konden loggen om de meest actuele

een rubriek. Juristen gaan in op een casus en

artikelen te lezen.

juridisch adviseurs schrijven elk een vraag en
antwoord over kwesties die vanuit de leden

Nieuwsbrieven:

binnenkomen. Met dit magazine willen we de

In 2019 werden er tien algemene

verbinding tussen CGMV en de leden vitaal

nieuwsbrieven verzonden naar de leden. In

houden. Clink telt 36 pagina’s.

deze nieuwsbrieven staan de onlineartikelen

In 2019 verscheen Clink in februari, mei,

van CGMV, blogs en worden de komende

september en december. De gastcolumnist

activiteiten aangekondigd. Naast de algemene

van 2019 was Anne Kuik, sinds 2017 Tweede

nieuwsbrieven worden er ook een nieuwsbrief

Kamerlid voor het CDA.

zakelijk en nieuwsbrief 55+ verstuurd naar de

Iedere Clink had per uitgave ongeveer vier

specifieke doelgroepen. Hierin staan artikelen

pagina’s aan advertenties.

die meer op deze doelgroepen zijn gericht. In
2019 werd er drie keer een nieuwsbrief 55+

Verbinding:

verstuurd en kregen de leden van het zakelijk

Samen met Contact Christenen Agrariërs

netwerk vijf nieuwsbrieven.

(CCA) geeft CGMV agrariërs het blad
Verbinding uit. Verbinding telt 16 pagina’s,

Actueel:

waarvan er ongeveer twee gevuld worden

Via een actueel worden cao-doelgroepen op de

met advertenties. In dit blad worden de leden

hoogte gebracht en gehouden. In 2019 werden

– christelijke agrariërs – geïnformeerd over

er 16 actueels verstuurd naar onze leden.
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Persberichten:

“Werkcode sluit niet voldoende aan op de

Door middel van persberichten en

arbeidsmarkt”’ (24 december).

opiniërende artikelen laat CGMV weten
hoe de vakorganisatie denkt over bepaalde

Blogs:

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

CGMV biedt door haar aangezochte
bloggers een podium om te schrijven over

In 2019 verstuurde CGMV de volgende

hun ervaringen op het gebied van werk

persberichten:

en identiteit. Onze bloggers zijn actief op

■ 08 maart 2019 – Beter in balans door te

verschillende werkvelden. Zo schrijven

bidden. Met het oog op Biddag.
■ 06 mei 2019 – Beter door balans op het werk.
Over de campagne ‘Beter door Balans’.
■ 15 mei 2019 – Leenstelsel CGMV ‘Kabinet, ga
snel aan de slag met ‘basisbeurs plus’’.
■ 05 juni 2019 – Tevreden over

de bloggers Anne Stekhoven, Janneke
Toering, Annette van der Laan, Margé
Buitinga en Marijke Volgers over de zorg.
Basisschoolleerkracht Gineke Drost blogt
over het onderwijs en Annita Lameris schrijft
over haar werk als kinder- en opvoedcoach.

pensioenakkoord, op nog wat losse eindjes

Boerenzoon Edwin van der Beek hanteert met

na.

groot enthousiasme de pen over het agrarische

■ 03 juli 2019 – Voorstel minimumtarief zzp’ers

leven. Gert Zomer deelt het wel en wee als

van 16 euro is onder de maat

coach en pastor voor kerkloze christenen.

‘Maatregelen minister Koolmees voor

Harry Groenenboom heeft een eigen praktijk

zzp’ers onvoldoende’.

als advocaat en blogt over onderwerpen waar

■ 15 juli 2019 – Oetse Wijma nieuwe voorzitter
toezichthoudend bestuur CGMV.
■ 17 september 2019 – Prinsjesdag - ‘Wenkend
perspectief in Den Haag’.
■ 17 oktober 2019 – Gebed gevraagd voor

hij mee te maken krijgt. Jan Knepper schreef
blogs over zijn ervaringen als reisleider van
de CGMV-ledenreis. Vanuit CGMV schreven
Tonnis Rademaker als juridisch adviseur en
Harm Tamminga als jurist over relevante

minister Carola Schouten en het ministerie

onderwerpen. Jan Modderman blogt in de

van LNV.

hoedanigheid van CGMV 55+-coördinator en

■ 29 oktober 2019 – CGMV-lezing Govert Buijs
over economie, werk en wij.

Jan Toering als relatiemanager CGMV zakelijk.
In totaal zijn er in 2019 91 blogs geschreven.

■ 01 november 2019 – Nieuwe staking in het
onderwijs werkt averechts.
■ 04 november 2019 – Dankdag 2019 – danken
na boerenprotesten?

Rubrieken:
CGMV verzorgde in 2019 rubrieken in het RD
en ND. Niels Rook nam vijf keer de rubriek
“Sociaal” in het Reformatorisch Dagblad voor

Opinieartikelen:

zijn rekening. Harm Tamminga verzorgde

Diverse keren verscheen er een opiniërend

tien keer de rubriek in de bijlage Leven in het

artikel van CGMV in de media. Bijvoorbeeld

Nederlands Dagblad.

van Niels Rook op 12 maart in het Nederlands
Dagblad over bidden voor balans tussen werk

Andere en algemene media:

en privé. Govert Buijs hield op 4 november

Marie Verheij schreef een artikel over

de CGMV-lezing – van zijn hand stond er

“burn-out en werkstress” namens CGMV

11 november een verkorte CGMV-lezing in

in de Elisabethbode (januari 2019). In

het Reformatorisch Dagblad. Eveneens in

Trouw werd eind oktober uitgebreid

het RD schreef Niels Rook het opinieartikel

Verbinding aangehaald. Albert Geerds werd
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geïnterviewd over ondernemingsraden in
Groen, het wetenschappelijk blad van de
ChristenUnie (december 2019). Ook werd
CGMV herhaaldelijk in de media geciteerd,
bijvoorbeeld als het ging om een quote uit
Clink, of een citaat uit een persbericht.
TV, radio en social media:
CGMV mocht afgelopen jaar drie keer
aanschuiven bij de christelijke familiezender
Family7 om over een onderwerp te komen
praten. Op 29 januari was dit onderwerp

Jan Toering schoof aan tafel in de

‘intimidatie op de werkvloer’, naar aanleiding

studio van de christelijke familiezender

van een CBS-rapport dat de dag ervoor was

Family7 in een programma over de

gepubliceerd. Op 28 mei schoof Martin van

IV. Meest bezochte pagina’s:

Eerde bij Family7 aan om over de staking in

1. Home

het openbaar vervoer en pensioen te praten.

2. Contact

Op 4 november mocht Jan Toering over de

3. Agenda

onderwijsstaking

onderwijsstaking komen praten bij studio
Uitgelicht (Family7). Op 12 november was

V.

Top 3 instappagina’s:

Martin van Eerde te horen bij Groot Nieuws

1. Nieuws

Radio over de week van de werkstress.

2. Blogs
3. Contact

In 2019 werden de verschillende kanalen van
de social media actief ingezet. CGMV maakt

Campagne

gebruik van Twitter, LinkedIn en Facebook.

Uit de gesprekken die

Via deze kanalen worden er artikelen, blogs en

onze juridisch adviseurs

verslagen over activiteiten gedeeld. Op Twitter

hebben met onze

heeft CGMV rond de 400 volgers.

leden krijgen we terug

LinkedIn wordt gebruikt om contact te

dat nogal wat leden

zoeken met leden van CGMV zakelijk. De

worstelen om een balans

bedrijfspagina heeft rond de 250 volgers. De

te vinden tussen werk en privé. Het leven voelt

groep CGMV zakelijk heeft 331 leden en CGMV

soms overvol en mensen ervaren dat er aan

191 leden.

alle kanten aan ze wordt getrokken. CGMV wil

Via Facebook worden de leden op de hoogte

graag helpen te ontdekken wat echt belangrijk

gehouden over artikelen, blogs en komende

is en bedacht daarvoor de campagne ‘Beter

activiteiten. Naderhand worden er regelmatig

door balans’.

foto’s en verslagen van bijeenkomsten op
Facebook gedeeld. Het aantal Facebookvolgers

Nederland Zingt

staat op 426.

‘Beter door Balans’ startte zaterdag 6 april 2019

Via de website worden de leden op de

tijdens het EO-evenement Nederland Zingt in

hoogte gehouden van activiteiten, worden er

de Jaarbeurs te Utrecht. In onze stand gingen

nieuwsartikelen gedeeld, blogs geplaatst.

we in gesprek met bezoekers over hun werk

I.

39.907 gebruikers

en vroegen we hoe het gesteld was met hun

II.

57.063 sessies

werkplezier en balans. We deelden flyers uit

III. 150.315 paginaweergaves

waarin we bezoekers uitnodigden voor het
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Balansevent van CGMV op donderdagavond

werd. Vervolgens werd er geïnformeerd naar

13 juni en attendeerden ze op de Balanswijzer.

de (werk)omstandigheden van de bewuste

Men kon zich al inschrijven voor de

contactpersoon, om zo vanuit de loopbaanfase

Balanswijzer en daar is gebruik van gemaakt.

een aanbod te kunnen doen dat passend
was bij de situatie van de lezer. In de praktijk

Balanswijzer

bleek dat veel mensen geen of een onjuist

Begin 2019 bedacht team communicatie het

telefoonnummer verstrekten. Opvallend was

plan om een boekje te maken met een menu

ook dat velen slecht bereikbaar waren. De

voor dertig dagen: de Balanswijzer. Op deze

lezers met wie we spraken, waren vrijwel

manier willen we mensen graag helpen om

allemaal enthousiast over de inhoud van de

meer inzicht te krijgen in de keuzes die er

Balanswijzer en deelden hun tips.

zijn, zodat ze weerbaarder worden tegen de
stress van alledag. In samenwerking met een

De top drie hoe men op de Balanswijzer werd

aantal geweldige auteurs konden we al snel de

geattendeerd:

Balanswijzer presenteren. Daarin stimuleren

1	Via een advertentie

we de lezer om in 30 dagen zelf te werken

2	Gezien in een nieuwsbrief of magazine

aan een betere balans. De auteurs kregen een
thema toegewezen en schreven pakkende
teksten met verrassende inzichten. Met dank

van CGMV
3.	Via een radiospotje op Groot Nieuws
Radio

aan Reina Folkerts, Henriëtte Kool, Annita
Lameris, John Lapré, Han Wilmink, Hanneke

www.beterdoorbalans.nu

van Harten en The Psalm Project werd de

De Balanswijzer was aan te vragen via www.

Balanswijzer een mooi laagdrempelig boekje

beterdoorbalans.nu, onze campagnewebsite.

om aan de slag te gaan met het thema balans.

Op deze website kon men zich ook aanmelden

Er zijn in 2019 in totaal 332 Balanswijzers

voor het Balansevent of de workshop ‘Werk

aangevraagd. Men had ook de optie om de

in Balans’. Verder deelden we daar relevante

porto zelf te voldoen en daar hebben 90

artikelen over het thema en was het de plek

personen gehoor aan gegeven.

waar puzzelaars de oplossing van de puzzel in
verschillende advertenties konden insturen.

Als de aanvrager van de Balanswijzer een juist
e-mailadres doorgegeven had, ontving hij ook
twee keer een e-mail van CGMV waarvan de
inhoud past bij de dag waarop hij theoretisch
gezien zou moeten zijn beland. In de eerste
e-mail werd geattendeerd op het Balansevent
van 13 juni 2019. Na die datum zetten we de
workshop Werk in Balans in de schijnwerpers.
In de tweede e-mail boden we een voordeel
aan van wandelcoaching.
Als er een juist telefoonnummer werd
doorgegeven werd er door CGMV-

Balansevent

medewerkers contact gezocht met de lezer/

Op donderdagavond 13 juni 2019 organiseerden

aanvrager van de Balanswijzer. Allereerst

we het Beter door balansevent in het Hart

om te horen hoe de Balanswijzer ervaren

van Vathorst in Amersfoort. Met de sprekers
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Hanneke van Harten en John Lapré werden

dat je leeft. Wat hij zei, geeft mij mentaal steun

de deelnemers geïnspireerd hoe ze konden

om bezield te leven en te werken.”

ontdekken wat ze echt belangrijk vinden en
hoe ze dat kunnen afstemmen op wat God

Muzikale invulling kwam van The Psalm

van hen vraagt. Met voorbeelden uit hun

Project, dat met meezing- en luisterliederen

eigen leven zetten de sprekers de aanwezigen

het publiek even op adem liet komen. We

in de zaal aan tot nadenken. Zo reageerde

kijken terug op een bijzonder waardevolle

een deelnemer: “Ik kreeg rode oren van het

avond, waar we ook nieuw publiek mochten

luisteren. Treffend vond ik het dat John Lapré

aanspreken. Zo was het opvallend dat er in

aangaf dat de zee hem hielp om te voelen om

verhouding meer niet-leden dan leden van

te leven. Je moet leren jezelf bewust te worden

CGMV aanwezig waren.

Reacties van deelnemers over de workshop ‘Werk in Balans’:

‘De uitleg van de verschillende typologieën vond
ik erg waardevol.’
‘Een mooie workshop! De kapstok die we
kregen (verleiding, vermijding), herkennen,
interne atoom ook heel waardevol, en ook heel
waardevol de vragen in tweetallen.’
‘Rollenspel is goed. Houd dit erin.’

Tijdens de workshop werd er samen gekeken
Workshop ‘Werk in balans’

naar ieders verleiding en vermijding aan

In samenwerking met Willem van der Horst

de hand van verschillende types. Wat is je

(psychotherapeut en supervisor) en Willem

kwaliteit, wat is je valkuil? En belangrijker nog:

de Jong (psychodramatherapeut en docent)

hoe herken je dit in jezelf en hoe ga je ermee

is de workshop ‘Werk in Balans’ ontwikkeld.

om? De workshop wisselde af van plenair

Deze workshop is twee keer aangeboden:

naar gesprekken in de groep en tweetallen,

eind september in Amersfoort-Vathorst en in

oefeningen en praktijkvoorbeelden. In totaal

november in de omgeving van Zwolle.

volgden 21 deelnemers de workshops.
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3. Trends
Thema’s 2019:
Vragen als: Hoe ziet werk eruit in 2025? Of:

• Flexibilisering van werk

Hoe moet ik omgaan met een toenemend

• Pensioenakkoord

gevoel van opgejaagdheid? Wat is eerlijk

• Balans privé en werk

werk en wie kan er allemaal meedoen op de

• Grote arbeidsmarktonderzoeken

arbeidsmarkt? Dat zijn vragen die roepen om

• Arbeidsonrust, veel stakingen

een visie. Voor CGMV is het belangrijk die

• Scherpe daling werkloosheid

visie te vormen rondom werk, inkomen en

• Stijging arbeidsparticipatie

geloof. Om visie te kunnen vormen op het

• Toename van stress-gerelateerde

gebied van werk, inkomen en geloof is het

klachten

noodzakelijk om een goed beeld te hebben

• Stijging aantal gevallen van burn-out

van de arbeidsmarkt van vandaag en waar deze

• Toenemend gevoel van

zich naartoe ontwikkelt. Wat de effecten zijn
voor mensen en wat het betekent voor het
verkrijgen, hebben en behouden van werk.

opgejaagdheid
• Positie kwetsbaren op de
arbeidsmarkt
• Nieuwe wetgeving rondom werk: de

In 2019 hebben we de focus gelegd op een

Wet arbeidsmarkt in balans

gezonde arbeidsmarkt. Daarvoor hebben we
in 2018 de Schijf van Vijf verder ontwikkeld
en in ieder nummer van ons magazine in 2019

nauwlettend in de gaten. De bronnen die we

verder voor het voetlicht gebracht. Juist in het

in ieder geval monitoren zijn de rapportages

debat rondom de arbeidsmarkt merken we een

en beschouwingen van het Centraal Bureau

sterke polarisatie. Dat staat in de weg bij het

voor de Statistiek, het Centraal Planbureau,

ontwikkelen van een robuuste visie op werk en

de Wetenschappelijke Raad voor het

inkomen.

Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel
Planbureau en de Sociaal Economische Raad.

Juist de Schijf van Vijf voor een fitte
arbeidsmarkt biedt wél dat perspectief.

Tijdens de vergadering met het

Het perspectief op een functionerende

toezichthoudend bestuur van CGMV

arbeidsmarkt, waar iedereen aan mee kan

bespreken we deze trends ook. We bouwen

doen zonder grenzen. Waar ruimte is voor

ruimte in om uitgebreid over inhoudelijke

leren en ontwikkelen en aandacht voor een

onderwerpen rondom werk, geloof en

inkomen voor later. En als je dan tijdelijk aan de

inkomen door te praten en aan de hand van

kant komt te staan, dan is er een vangnet met

deze trends onze visie te vormen.

perspectief. En misschien nog wel het mooiste:
om te werken aan die gezonde arbeidsmarkt

Daarnaast hebben we in de loop van 2019 het

moet er ruimte zijn voor het feit dat je meer

opinieoverleg in het leven geroepen. Met een

bent dan je werk.

groep medewerkers van CGMV bespreken
we op gezette tijden de actualiteiten om van

Om tot deze visie te komen, raadplegen

hieruit een mening en visie voor CGMV te

we veel bronnen en houden we trends

ontwikkelen.
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4. Samenwerking

En ook binnen het Platform Zelfstandigen
(PZO) hebben we goede contacten. Ten slotte

In het strategisch beleidsplan (2016-2020)

hebben we namens de werknemersvereniging

hebben we beschreven dat we de komende

Zorg van de Zaak het cao-overleg gevoerd.

jaren stevig investeren in samenwerking.
Omdat we erin geloven dat het goed is om

Maatschappelijk

niet alles zelf te willen doen. De kracht van

CGMV heeft een zetel in de raad van toezicht

samenwerking brengt dat we verdere stappen

van het CSC en dat brengt meer samenwerking

kunnen zetten en zo de naamsbekendheid van

met diverse christelijk maatschappelijke

CGMV kunnen vergroten. In 2019 hebben we

organisaties met zich mee. Daarnaast hebben

samenwerking gezocht en gevonden waar dat

we samen met onder andere Micha NL, Tear,

kon.

A Rocha, ChristenUnie en CCA het evenement
Groen Geloven georganiseerd.

Over een aantal partners en initiatieven geven
we hieronder weer wat we hebben gedaan.

Media

Politiek

Steeds vaker worden we gevonden door de
christelijke familiezender Family 7 en Groot

We hebben goede contacten gehad met

Nieuws Radio, waar we gevraagd worden

de ChristenUnie, zowel op landelijk als

om een bijdrage te leveren aan thematisch

op provinciaal niveau. Landelijk hebben

gebonden uitzendingen. Daarnaast zijn we als

we rondom agrariërs een aantal zaken in

partner betrokken bij het initiatief het Goede

samenwerking mogen doen. We hebben met

Leven van het Friesch Dagblad.

de ChristenUnie samen mogen werken aan
Groen Geloven. Op provinciaal niveau hebben

Diversen

we in de regio Zwolle een debat georganiseerd

De samenwerking die er is geweest met

in het kader van de verkiezingen voor

Morren Media over de advertentieverkoop in

Provinciale Staten en Waterschappen.

het CGMV magazine Clink was goed en wordt
voortgezet in 2019 en uitgebreid ten behoeve

Sociale partners

van het magazine Verbinding. De samenwerking

De contacten met de RMU zijn goed en

met Prolife en Zilveren Kruis hebben we ook

constructief. Daarnaast hebben we contact

in 2019 gecontinueerd. Daarnaast zijn we een

gehad met CNV. Dat heeft onder meer geleid

samenwerking aangegaan met IDD met wie

tot een gezamenlijk initiatief rondom de Wet

we in 2019 de campagne ‘Beter door Balans’

arbeidsmarkt in balans.

ontwikkelden. In 2019 hebben we veel en

Daarnaast zijn de banden met CCA heel

intensief samengewerkt met Bredewold in

stevig en hebben we voor het vierde jaar

Wezep. Met ingang met 2020 is Bredewold

op rij samen het magazine Verbinding

behalve de verzorger van onze huisstijl ook

uitgegeven. Ook organiseren we meer en meer

verantwoordelijk voor de vormgeving en druk

gezamenlijke bijeenkomsten. De contacten op

van CGMV magazine.

bestuursniveau zijn goed te noemen.
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5. Ledenwerving/ledenbinding
Nabellen leden die opzegden
Ook dit jaar hebben we weer leden gebeld
die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Een
telefoontje na een opzegging is belangrijk om
het contact goed af te sluiten, om te horen
of er iets is wat niet goed is gegaan in de
dienstverlening en om de leden te bedanken
dat ze destijds hebben gekozen voor een

op de zorgpolis vervalt als ze geen lid

lidmaatschap bij CGMV. Door de inkomsten

meer bij ons zijn. Ze vragen zich wel af

uit contributie hebben we immers veel kunnen

hoe dat gecontroleerd wordt, maar die

doen voor de leden.

verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf.

Tijdens deze gesprekken, die variërend kunnen

Het laatste contact met leden wordt wel

zijn van inhoud, komt vaak naar voren dat

gewaardeerd, mensen reageren veelal positief

mensen tevreden zijn over de dienstverlening

op het afsluitende telefoontje.

en gedurende hun loopbaan goed geholpen
zijn. De reden dat leden hun lidmaatschap

Nabellen van de leads

beëindigen, is veelal omdat ze gepensioneerd

In 2019 hebben we in de campagne uitgebreid

zijn en vanwege financiële redenen. Een

aandacht besteed aan ‘Beter door Balans’

enkele keer komt het voor dat iemand zzp’er

met daaromheen een gevarieerd aanbod aan

is geworden, maar niet wil deelnemen aan

activiteiten zoals workshops en een event.

het zzp-netwerk. Het is lastig om mensen na

Uit al deze activiteiten, verzamelden we

een opzegging weer warm te maken voor een

gegevens van mensen. Velen van hen vroegen

lidmaatschap. In de meeste gevallen blijven

onze Balanswijzer aan. Deze mensen werden

leden bij hun opzegging en merken we dat ze

door CGMV-medewerkers benaderd. We

dit besluit goed doordacht hebben genomen.

vroegen hen onder meer wat de reden was
dat ze de Balanswijzer hadden aangevraagd

Ook zien we dat mensen opzeggen omdat ze

en of ze er wat aan hadden. Heeft het hun kijk

geen gebruik maakten van de dienstverlening

op het vinden en houden van balans in hun

en denken goed te zitten bij hun huidige

eigen leven veranderd? Hoe richten ze hun

werkgever; ze verwachten geen problemen in

dagelijkse leven, inclusief hun werk, nu in?

de toekomst. Het lidmaatschap wordt dan niet

Het leverde tal van mooie gesprekken op, er

gezien als een verzekering tijdens je loopbaan,

werden veel informatiepakketten verstuurd

zoals je een brandverzekering afsluit voor je

en het resulteerde bovendien in een aantal

huis, mocht je huis afbranden. Als mensen

nieuwe leden. Het belangrijkste van dit alles

er gedurende een periode geen gebruik van

is dat we aan onze naamsbekendheid werkten

maken, zeggen ze het weer op.

en dat ook niet-leden met ons in contact
kwamen. Ook leerden we als organisatie over

Wat we merken is dat mensen zich niet

het indelen van processen en welke stappen

realiseren dat de collectiviteitskorting

er eerst genomen moeten worden wil je
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goed kunnen starten, zodat je met elkaar een

gegenereerd. Zo zijn er producten ontwikkeld

optimaal resultaat behaalt.

die een plus vormen op het lidmaatschap en

6. Bedrijfsvoering

die onze leden tegen een aantrekkelijk tarief
kunnen afnemen. De inkomsten uit de afname

Hybride model inkomsten

van diensten en producten door leden en

In 2016 hebben we een meerjarenbeleidsplan

klanten groeit gestaag. In 2019 was dit meer dan

gemaakt voor 2016-2020. Met dit beleidsplan

we hadden begroot.

anticiperen we op de veranderende houding ten
opzichte van verenigingen en ontwikkelingen

Mutaties in het personeelsbestand 2019:

op de arbeidsmarkt. We merken dat het minder

Loes Dreschler is per 15 januari 2019 uit

vanzelfsprekend is voor mensen om lid te

dienst getreden als jurist bij CGMV.

worden van een vereniging en dus ook van
CGMV. Mensen zijn soms op zoek naar andere

Functioneringsgesprekken

vormen van verbindingen. Er is nog steeds

In 2019 zijn er met de medewerkers

enorme behoefte aan onze dienstverlening,

functioneringsgesprekken gevoerd. Tijdens

maar lang niet altijd in de vorm van een

deze gesprekken zijn ook ontwikkeldoelen

lidmaatschap. Dit is de reden waarom we

besproken. Ook is er in dat kader gesproken

een range aan eigentijdse producten hebben

over het volgen van cursus en/of opleiding.

ontwikkeld, die afgenomen kunnen worden als
klant. Natuurlijk willen we graag nieuwe leden

Leer- en opleidingsbeleid

aan ons verbinden, maar de verbinding met

In 2019 is ook uitvoering gegeven aan het leer-

mensen staat nadrukkelijk voorop. Dit kan via

en opleidingsbeleid. Er heeft een inventarisatie

een lidmaatschap, maar ook via een duurzame

plaatsgevonden van wensen en vervolgens is

relatie als tevreden klant. Er ontstaat op deze

conform de beleidscriteria invulling gegeven

wijze een hybride model aan inkomsten.

aan (een deel van) de ontwikkelbehoefte. Bij de

Zowel vanuit een lidmaatschap als vanuit

ontwikkelbehoefte is in veel gevallen rekening

de afname van producten en diensten door

gehouden met ontwikkeldoelstellingen vanuit

leden en klanten worden inkomstenbronnen

een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

7. Vrijwilligers

en zakelijk, leden van de commissie Horizon

Binnen CGMV is een diversiteit aan

steunfonds CGMV, belastingadviseurs,

vrijwilligers actief. Het gaat om vrijwilligers

bloggers, bestuursleden van CGMV en de vele

(circa 80) die op basis van deskundigheid en

kaderleden en or-leden die namens CGMV

beschikbaarheid bereid zijn zich structureel en

actief zijn. In eerdere jaren hebben we als

langdurig in te zetten en bij te dragen aan de

CGMV al beleid ontwikkeld omtrent de wijze

visie en missie van CGMV. Daarbij kan gedacht

waarop we omgaan met de waardering en/of

worden aan de bestuursleden van de diverse

beloning van de diverse soorten vrijwilligers,

beroepsgroepen, zoals agrariërs, predikanten

die structureel of incidenteel tijd beschikbaar

en kosters, maar ook aan de doelgroep 55+

stellen ten behoeve van CGMV.
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Dit is een uitgave van CGMV, vakorganisatie voor christenen.
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en
de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van
je omgeving, tot bloei te brengen. Je werk en je carrière zijn
daarin belangrijke onderdelen.
Wij zijn er voor je op alle momenten in je loopbaan, met inspiratie op het vlak van werk, leven en geloof. Dat geldt voor
werkgevers én werknemers. Samen zijn we onderweg. Vanuit
een vertrouwde en veilige omgeving bieden we jou precies de
ondersteuning die je zoekt. Of dat nu (juridisch) advies is over
werk, inkomen of persoonlijke ontwikkeling.

Contactgegevens
CGMV vakorganisatie
Postbus 547
8000 AM Zwolle
t 038 42 54 379
e info@cgmv.nl
w www.cgmv.nl
Vormgeving:
Bredewold Communicatievormgevers. Wezep
Beeldmateriaal:
CGMV, Freepik
Copyright:
Tekst en beeld van dit Jaarverslag zijn
eigendom van CGMV. Teksten mogen worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits
daarbij CGMV als bron wordt vermeld.
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