Jaarverslag 2016

Voorwoord

Vrijdag 24 maart, thuis, binnen. Buiten schijnt de lentezon, maar het is nog te koud om buiten te
kunnen zitten. Het is wel een mooi plekje om stil te staan bij afgelopen jaar 2016. Want ik mag
alweer een voorwoord schrijven voor het jaarverslag. Wat gaat dat snel! Waar ik het afgelopen jaar
met name weer mee geconfronteerd ben is juist die snelheid van ontwikkeling en verandering. En
de impact daarvan op ons als mensen. Gekmakend zo af en toe. En je moet er maar mee kunnen
dealen. Niet alleen voor ouderen is dit een probleem, maar met name ook voor jongeren. In onze
maatschappij, die gedreven wordt vanuit de gedachte dat alles inmiddels maakbaar is, ligt op
velen van hen een enorme druk. Het leven is kort, haal er dus uit wat er in zit, doe het snel, doe
het vooral ook zelf (anderen doen het niet voor je) en als je niet succesvol bent (in de ogen van de
medemens) dan ben je een mislukking. Tel uit je winst. Afgelopen jaar zaten meer dan 100.000
jongeren met een burn-out thuis. Tel daar het aantal wat er tegenaan zit nog maar bij op. En
die moeten daarna nog 40 jaar. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat 1 op de 7 mensen kampt
met burn-out klachten. Schrikbarend. Maar, het gaat goed met Nederland. We zijn uit
de crisis gekomen, de economie groeit weer en daar moeten we het met elkaar toch van
hebben!?!?
Persoonlijk geloof ik dat we als maatschappij met onze groei in welvaart, essentiële zaken
zijn kwijtgeraakt. Door de ver doorgeschoten individualisering zijn we ons noodzakelijke
relationele vangnet verloren. Dirk de Wachter, een Belgische psychiater,
beschrijft in zijn boek ‘Borderlinetimes’ de menselijke spanning tussen
aan de ene kant die prestatie gedreven individualisering en aan de
andere kant de intense behoefte aan ‘gemeenschap’. De arm om
je heen, die je in geval van crisis misschien wel meer nodig hebt
dan antwoorden op al je vragen (die je vaak toch niet krijgt). Het is
noodzakelijk te investeren in relaties, gedragen door onderlinge liefde
en respect. Mensen die door het leven heen met je optrekken en je
bijstaan waar dat kan. En andersom. Mensen waarop je indien nodig
kunt terugvallen.
Bij CGMV willen we heel graag op die manier met je optrekken. En je
bijstaan waar nodig. Ook in het afgelopen jaar zijn we zo samen met
onze leden op zoek gegaan naar antwoorden naar de vele vragen rond
werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling op dat vlak. Zodra het
over werk en inkomen gaat ben je bij ons gewoon aan het juiste adres.
Dat geldt niet meer alleen voor onze bestaande trouwe leden. Sinds
2016 biedt CGMV ook aan niet leden, tegen betaling, onze producten en
diensten aan.
De daling van het aantal leden stagneert al, de effecten van de uitgewerkte
plannen gaan we hopelijk de komende jaren nog veel meer merken. Ik zie
uit naar wat God, zonder wiens zegen wij niet kunnen bestaan, voor ons
in petto heeft de komende tijd. Graag wil ik u nog bedanken voor het in
CGMV gestelde vertrouwen.
Hartelijke groet,
Huib Jongenburger
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Inleiding

CGMV is op dit moment een professionele en financieel gezon-

Missie

de organisatie. We richten ons in de eerste plaats op onze leden.

De missie is het hart van alles wat we doen en

Maar omdat het niet langer een automatisme is dat mensen een

ondernemen. We hebben ervoor gekozen om

verbinding aangaan op basis van lidmaatschap is het ontwikke-

dat dit keer heel krachtig en kort te formule-

len van een alternatief verdienmodel noodzakelijk. Voor CGMV

ren: Samen leven, werken & delen.

betekent dit een vergroting van de markt door het realiseren van
klantrelaties. De behoefte aan een deskundige partner op het ge-

Visie

bied van werk, inkomen en geloof neemt alleen maar toe. Daar

De visie vormt als het ware de drager van de

komt nog bij dat de regeldruk rondom de arbeidsmarkt alleen

missie en hebben we als volgt geformuleerd:

maar groter wordt. Ook de zoektocht van mensen naar antwoor-

Vanuit een levende relatie met Christus inspi-

den op vragen rond werk en inkomen in relatie tot geloof neemt

reren en ondersteunen wij mensen om in een

toe. Zo hebben we ook opnieuw gekeken naar onze missie en

roerige samenleving tot hun bestemming te

visie en hebben we die aangepast naar passend bij wie we van-

komen bij het voorzien in levensonderhoud,

daag zijn.

de persoonlijke ontplooiing en dienstbaarheid

CGMV in 2020

aan anderen.

CGMV wil in 2020 een moderne vakorganisatie zijn die past bij

Kernwaarden

de tijd.

Wij willen graag dat leden en klanten ons be-

n Belangenbehartiger op het gebied van werk en inkomen

handelen en herkennen als:

n Gids op het snijvlak van werk, inkomen en geloof

n Bewogen

n Klankbord voor christenen op kruispunten rond werk, inko-

n Betrouwbaar

men en geloof
n Denktank rondom werk & inkomen

n Inspirerend
n Verbindend

n Basis van toerusting
n Verbindingsplek voor jongeren en andere doelgroepen
In 2016 is een stevige start gemaakt met de uitvoering van dit
strategisch beleidsplan. Met advies van externe marketing- en
communicatiedeskundigen hebben we onze positionering opnieuw gedefinieerd. Het resultaat hiervan was dat er een drietal
proposities is geformuleerd.
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Inleiding

Omdat het niet langer een automatisme is dat

van de markt. Immers, de behoefte aan een des-

mensen een verbinding aangaan op basis van lid-

kundige partner op het gebied van werk, inko-

maatschap hebben wij in 2016 naast het lidmaat-

men en geloof neemt alleen maar toe. Bovendien

schap een alternatief verdienmodel ontwikkeld.

wordt de regeldruk rondom de arbeidsmarkt gro-

Het resultaat daarvan is een assortiment nieuwe

ter. Wij verwachten dat de zoektocht van mensen

diensten en producten op het terrein van werk en

naar antwoorden op vragen rond werk en inko-

inkomen. Iedereen die behoefte heeft aan onze

men in relatie tot geloof groeit. Een en ander is

diensten en producten, kan deze tegen betaling

verwoord in een positioneringstekst en een drie-

afnemen. Voor CGMV betekent dit een vergroting

tal proposities (zie kader).

Vruchtbaar werken en leven
Jij hebt van God de tijd, het talent en de mogelijkheden gekregen om jouw leven, en dat van je
omgeving, tot bloei te brengen. Je werk en loopbaan zijn daarin heel belangrijke onderdelen.
CGMV, vakorganisatie voor christenen is er voor je op alle momenten in je carrière. We zijn samen onderweg en helpen jou en alle leden van ons netwerk op een persoonlijke manier, vanuit
een vertrouwde en veilige omgeving. Op die manier kun jij je werk op een goede en waardevolle manier invullen en met ons netwerk en onze inspiratie vruchtbaar zijn. Zo voorkomen
we dat je fouten maakt die je niet hoeft te maken en zorgen we dat je ondersteuning vindt bij
problemen, ontwikkeling en uitdaging in je werk.

1. Focus op solidariteit
Word lid van CGMV, vakorganisatie voor christenen en maak het verschil voor mensen die tegen problemen aanlopen in hun werk. Met jouw bijdrage zorgen wij voor ondersteuning. En
heb je zelf te maken met tegenwind in je loopbaan? Dan staan we ook voor jou klaar met persoonlijke dienstverlening en betrokken (juridisch) advies.

2. Focus op netwerk
Sluit je aan bij CGMV, vakorganisatie voor christenen en beweeg je voortaan vrij door een
uniek netwerk van (juridisch) adviseurs en andere specialisten. Binnen ons inspirerende netwerk van christenen ontmoet je elkaar en help je elkaar vooruit. Iedereen die vruchtbaar wil
werken en leven is welkom. Laat je toerusten en begeleiden bij de ontwikkelingen en uitdagingen in je loopbaan.

3. Focus op diensten/producten
Slim advies rond je werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling haal je bij CGMV, vakorganisatie voor christenen. En als het nodig is ook persoonlijke juridische ondersteuning. We bieden
je op ieder moment in je loopbaan inspiratie op het vlak van werk, leven en geloof. Laat je
ondersteunen wanneer je wilt of haal CGMV je werkzame leven binnen als continue coach
door lid te worden.
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Samenvatting

in externe
media

8244 leden
7961 leden

1 jan 2016

31x cgmv

31 dec 2016

+141 leden
-424 leden
20 personeelsleden
incl. 1 stagiair


collectief overleg
bij 30 bedrijven

?
1152 kwesties waarvan
207 juridische dossiers
Jaarverslag cgmv 2016
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Taakgebied 1

Maatschappij
Bij CGMV hebben we een mening
over werken, die mening willen
we graag verder brengen.

Werken is bij CGMV een onderdeel van je

belangrijke taak voor CGMV zien kennis en

leven net zoals geloven dat is. Juist op thema’s

vaardigheden over te dragen. We hebben

die spelen rondom werken en geloven willen

hier invulling aan gegeven door middel

we mensen toerusten. Verder willen we

van persberichten en uitingen in externe

bijdragen aan een gezond debat over werken

media. Ook hebben we evenementen en

en leven. Past daar het huidige arbeidssysteem

bijeenkomsten georganiseerd rondom

wel of niet goed bij? Dat zijn onderwerpen

belangrijke thema’s. Binnen de range van

waarover wij schrijven en publiceren via

nieuwe producten en diensten zijn een aantal

nieuwsbrief, Clink, opiniestukken of bijdragen

producten gelanceerd die aan dit doel in grote

op social media.

mate bijdragen.

Belangrijke thema´s

Fonds

Veel aandacht is dit jaar gegaan naar het thema

Om nog verder invulling te kunnen geven

flexibilisering. Vanuit CGMV hebben we

aan onze maatschappelijke betrokkenheid

in diverse publicaties onze ideeën hierover

heeft CGMV een fonds opgericht onder de

geventileerd. Een ander onderwerp dat veel

naam Horizon, steunfonds CGMVs. Vanuit dit

aandacht heeft gehad is de WWZ (Wet Werk

fonds willen we activiteiten financieren die

en Zekerheid). Op zich zijn we als CGMV blij

voor CGMV heel belangrijk zijn, maar die niet

met deze wetgeving, maar zoals de wetgeving

direct vanuit ledengeld gefinancierd kunnen

nu is vormgegeven is deze behoorlijk bepalend

worden. We doen dit voor leden en niet-leden,

en biedt ze weinig ruimte voor uitzonderingen.

nationaal en internationaal. Projecten waarbij

Daarom hebben we in diverse publicaties en

ondersteuning en training nodig

radio-interviews gepleit voor een revisie van de

is bij het vinden van werk of het

huidige WWZ.

starten van een onderneming

Beleid

passen hier bijvoorbeeld in.
Of denk aan het verbinden van

In 2013 zijn we gestart met de nota

ondernemers in ons zakelijk netwerk aan

arbeidsvoorwaardenbeleid onder de naam

activiteiten van de reclassering. Ook projecten

Focus. We hebben er in 2016 voor gekozen om

als Jobbless, waarbij jongeren gemotiveerd

de Focus een andere vorm te geven en meer

en ondersteund worden om een plekje op de

te gaan werken vanuit een goed recept voor de

arbeidsmarkt te verwerven kunnen vanuit

arbeidsmarkt. In 2017 is daar verder invulling

dit fonds gefinancierd worden. Tegelijkertijd

aan gegeven.

zoeken we ook support vanuit de vereniging en
daarbuiten, want zonder donateurs kunnen we

In dit strategische beleidsplan voor 2016

geen projecten ondersteunen.

hebben we ook gesteld dat we het als een

Jaarverslag cgmv 2016
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Taakgebied 2

Lid
Leden

zichtbaar en merkbaar in het werk van onze

Zoals gesteld zijn we er in de eerste plaats

ledenadviseurs en juristen. Op een adequate

voor leden, onze huidige loyale achterban is de

manier aandacht besteden aan leden en

basis voor verdere ontwikkeling. Leden komen

potentiële leden verdient dan ook onze

op de eerste plaats voor CGMV. Daarom

continue aandacht.

organiseren we jaarlijks een Algemene
Ledenvergadering (ALV) en nodigen we

We willen onze leden toerusten om in

onze leden van harte uit om hier van zich te

voorliggende situaties tot goede afwegingen

laten horen. We vinden het belangrijk om te

te komen en weerbaar te zijn. Daarbij willen

horen hoe de leden vinden dat het met onze

we een klankbord voor hen zijn. We geven

vereniging gaat.

hier invulling aan door bij Juridisch Advies
zoveel mogelijk telefonisch contact te hebben

De ALV heeft in 2016 plaatsgevonden

met leden en door te vragen naar de mogelijk

van 6 – 20 juni. Daaraan hebben 105 leden

diepere achtergrond van een hulpvraag of

deelgenomen. Door 8 leden zijn in totaal 13

probleem.

vragen gesteld. En nog eens 18 leden hebben
gebruikgemaakt van de mogelijkheid een

Ontwikkelingen

opmerking te maken.

Al een aantal jaren sturen we een enquête
om zo te horen wat leden van de door hen

Op basis van de gepubliceerde stemming is te

afgenomen diensten en/of producten

zien dat de leden in meerderheid:

vinden. In 2016 zijn we gebruik gaan maken

n Het verslag van de ALV 2015 hebben

van een nieuwe tool, waardoor het invullen

goedgekeurd;
n De jaarrekening over het boekjaar 2015

en het verwerken van de antwoorden veel
gemakkelijker is geworden.

hebben goedgekeurd;
n Hebben ingestemd met het verlenen van

Verder hebben alle juridisch adviseurs en

decharge aan het bestuur voor het gevoerde

juristen in 2016 een of meerdere cursussen

beleid;

gevolgd om hun kennis en kunde up-to-date

n Hebben ingestemd met de

beleidsvoornemens van het bestuur.

Dienstverlening

105

te houden.

Cijfers
Een vereniging bestaat voor en door haar

Dat onze leden op de eerste plaats komen

leden. Daarom hebben we in 2016 één

ALV

speelt op alle onderdelen van de organisatie

juridisch adviseur verantwoordelijk gemaakt

Aan onze jaarlijkse

een rol: van het beantwoorden van de telefoon

voor het pro-actief bellen naar nieuwe leden

Digitale Algemene

tot de onderwerpkeuze van artikelen in

om hen welkom te heten en naar opzeggende

Ledenvergadering deden

Clink en op de website. Onze betrokkenheid

leden om afscheid van hen te nemen. Eerder

105 leden mee in 2016

wordt voor onze leden echter vooral

gebeurde dit meer fragmentarisch.

Jaarverslag cgmv 2016
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Taakgebied 2

Zowel nieuwe leden als afzwaaiende leden

toeslag tijdens vakanties en verlofdagen nog

blijken een dergelijk telefoontje erg op prijs

steeds een belangrijk onderwerp te zijn. Cao-

te stellen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal

partijen hebben in 2016 over dit onderwerp

leden dat daadwerkelijk het lidmaatschap heeft

diverse afspraken in nieuwe cao´s gemaakt,

opgezegd in 2016 gedaald is met ruim 100

zodat dit onderwerp ook in 2017 nog vervolg

leden. Dit heeft dus weldegelijk een positief

zal hebben.

effect.
Uitschrijvingen 2015

Uitschrijvingen 2016

529

424

Het verschuiven van de AOW-leeftijd is
ook nog steeds zo’n onderwerp waarvoor
veel leden zich bij ons melden. Een veel
voorkomende vraag is of de huidige uitkering

Wel is het erg jammer dat we moeten

(vervroegd pensioen etc.), WW, WIA, etc. ook

constateren dat het totale ledental in 2016 toch

doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd.

gedaald is, zij het minder dan het vorige jaar.

Veel voorkomende vragen van
leden

Verder bleven er ook veel vragen komen over
de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Het gaat
dan om vragen rondom de ketenregeling,

Net als in 2015 blijkt de discussie in de zorg

concurrentiebeding, aanzegtermijn, wel of

rondom het wel of niet doorbetalen van ORT-

geen vast contract en de transitievergoeding.

Opbouw ledenbestand naar leeftijd

cijfers
+141 leden

01-01-16

31-12-16

0-28

164

146

29-34

424

361

35-44

1745

1606

2479 vrouw

45-54

2299

2192

ledental 1 januari 2016: 8244

55-64

2406

2405

65-74

816

841

75-84

211

230

57

62

122

118

8244

7961

-424 leden

5765 man

Leeftijd

85+
5540 man

2421 vrouw

ledental 31 december 2016: 7961

Onbekend
Totaal

Jaarverslag cgmv 2016
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Taakgebied 2
Juridisch advies

Net als voorgaande jaren zijn de

Bij juridisch advies gaat het voor een deel om

meeste kwesties (19%) gerelateerd aan

het afhandelen van eenmalige adviesvragen.

arbeidsvoorwaarden/cao, 14% is gekoppeld

Daarnaast bestaan er klantcontacten die

aan de rechtspositie en 9% valt onder

veel langer duren en waarbij meerdere

het contract. Bij het laatste gaat het om

arbeidsrechtelijke problemen elkaar

beoordelingen van nieuwe contracten, bij

kunnen afwisselen. En dan is er ook nog een

overgang van onderneming en specifiek bij

categorie juridische kwesties die vroeg of laat

concurrentiebedingen studiekostenregelingen.

overgedragen wordt aan één van de juristen.

■ 1152 kwesties
■ 1200 juridisch adviseur

Op de totale hoeveelheid aan kwesties is
Je ziet een tendens dat de individuele vragen

18% als dossier overgedragen aan de jurist,

per jaar teruglopen. Dit jaar ging het om 1152

iets meer dan vorig jaar (13%). In 44% van

juridische dossiers, waarvan er 207 werden

de gevallen gaat het om een beëindiging,

overgedragen aan de juristen.

net als vorig jaar. Het aantal begeleide

■ 207 jurist

beëindigingen door juristen ligt hoger, zo zijn
Tegelijk moeten we voorzichtig zijn met het
interpreteren van deze cijfers. Want voor een

de reorganisatie-dossiers niet meegeteld.

deel zijn we waar mogelijk de verschillende

Samenwerking

vragen van één persoon gaan koppelen

In 2016 is er, net als in voorgaande jaren,

tot één dossier. Daarnaast zijn we door de

veel aandacht geweest voor de onderlinge

ontwikkelingen in ons systeem Insite vragen

samenwerking tussen de juridisch

anders gaan vastleggen, waardoor de telling

adviseurs en de juristen ten behoeve van de

anders gebeurt.

dienstverlening aan leden. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld de overdracht
van dossiers, kennisuitwisseling en overleg
en uitwisseling van werkzaamheden. Een
goede samenwerking levert gewoonweg een

44% van de
juridische
dossiers ging
om ontslag of
beëindiging.

positieve bijdrage aan de verbetering van de
dienstverlening.
Afgelopen jaar werd ook een start gemaakt
met het werken vanuit Profit Insite. Met
als gevolg dat de juridische adviseurs
en juristen de (contact)gegevens
op een nieuwe en eenduidige
manier vastleggen. Dat zorgt
voor een betere afstemming
en gegevensuitwisseling tussen
juridische adviseurs en juristen
onderling. En voor de leden en
klanten betekent het met name dat
er gerichter contact opgenomen kan
worden met CGMV. Op de langere
termijn kan door deze ontwikkeling ook
het persoonlijke dossier online ingezien
worden.
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Producten
WerkRichtingWijzer wordt

WorkMate

Loopbaanwijzer

Het WorkMate project is opgezet voor

Een WerkRichtingWijzer gesprek is een

leden die werkzoekend zijn en die bij

loopbaanoriëntatiegesprek met een

hun zoektocht naar werk ondersteund

adviseur. Voor leden die op een kruispunt

worden door leden (de WorkMate).

staan in hun loopbaan, vastlopen in hun

Dit traject duurt maximaal een jaar en

werk en toe zijn aan een verandering

de ondersteuning is afhankelijk van

maar niet weten hoe ze dit moeten

de hulpvraag van de werkzoeker. De

aanpakken. Tijdens een anderhalf uur

WorkMate komt indien mogelijk uit

durend gesprek wordt er gespiegeld,

dezelfde regio als de werkzoeker en

doorgevraagd, richting gegeven en

vanuit zijn achtergrond en gedrevenheid

gekeken waar men nou echt energie van

ondersteunt hij de werkzoeker. Er wordt

krijgt. Komt dat terug in je functie? Welke

geluisterd, gemotiveerd, doorgevraagd

conclusies kunnen we eraan verbinden?

en bemoedigd door iemand die niet

Ook wordt er gebruikgemaakt van een

behoort tot familie of vriendenkring van de

tweetal kaartenspelen: het inspiratiespel

werkzoeker. Een waardevol project vinden

en Leren door dieren, ontdek je kracht.

wij! Maar in 2016 hebben slechts vier leden

Een weergave van het gesprek en

deelgenomen aan dit project.

de uitkomsten van de kaartenspelen

4 leden

worden door de adviseur samengevat
in een verslag en een advies waar de
deelnemer verder mee kan. Leden
komen veelal binnen met: ‘Hoe moet het

2016

verder?’ En gaan weer weg met: ‘Er zijn
mogelijkheden, ook voor mij!’ ‘Ik heb
weer het idee dat ik verder kan.’ Met de

Belastingservice 46

doorontwikkeling van onze producten en

Leden die ervaring en duskundigheid

diensten heeft dit product in de loop van

hebben ten aanzien van het invullen van

2016 een andere naam gekregen, namelijk

de belastingaangifte stellen hun expertise

de Loopbaanwijzer.

beschikbaar voor andere leden van CGMV.

21 leden

De deskundige biedt zijn of haar diensten
dan tegen een kleine vergoeding aan.
CGMV koppelt leden aan een deskundige

2016

in de buurt. In 2016 hebben 46 leden
gebruikgemaakt van de Belastingservice.

In 2016 hebben er 21 mensen

46 leden

deelgenomen aan een
WerkRichtingWijzer gesprek en/of
Loopbaanwijzergesprek.

2016

Jaarverslag cgmv 2016
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Bijeenkomsten
Ontmoetingen vinden we bij CGMV heel belangrijk. Daarom
organiseren we door het jaar heen regelmatig bijeenkomsten,
waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dat zijn algemene
bijeenkomsten toegespitst op een bepaalde doelgroep of een
bepaald onderwerp. Bij de beschrijving van de doelgroepen
heb je al kunnen lezen welke specifieke bijeenkomsten we
hebben georganiseerd. Daarnaast hebben we ook nog een aantal
algemene bijeenkomsten georganiseerd. De bekendste daarvan
was onze Jubilarissendag. Op zaterdag 8 april werd voor de
jubilarissen van CGMV (leden die in 2016 25, 40, 50 en 60 jaar lid
waren) op het passagiersschip de MS River Dream een dagcruise
verzorgd vanuit Deventer. De aanwezige jubilarissen werden door
de voorzitter van CGMV, Wim Sneep, gehuldigd. De ervaringen
van de leden konden op deze dag op een ontspannen wijze worden
uitgewisseld. Er waren 185 deelnemers (dit zijn de jubilarissen en
de door hen meegebrachte introducés).

Collectief
Ook leden die geen individueel probleem of vraag

waarnemen is dat de crisis weliswaar al een paar jaar

hebben, profiteren van hun lidmaatschap bij CGMV.

achter de rug is, maar dat de gevolgen daarvan aan veel

Binnen de collectieve dienstverlening van CGMV

overlegtafels nog steeds een belangrijk onderwerp van

worden de belangen behartigd voor groepen leden.

gesprek zijn. De crisis was een stevige en veel bedrijven

Dit gebeurt in de vorm van het afsluiten van cao’s

zijn als gevolg daarvan nog steeds aan het aanpassen.

en sociale plannen. Een sociaal plan is aan de orde

Daarnaast zijn er in de zorg veel ontwikkelingen

bij een reorganisatie, overname of fusie binnen een

geweest. Ook daar moeten organisaties in de zorg zich

bedrijf. CGMV kenmerkt zich door een gedegen

op aanpassen. In de meeste gevallen gaat het erom dat

persoonlijke dienstverlening. Die gedegen persoonlijke

er minder geld beschikbaar is en dat er keuzes gemaakt

dienstverlening wordt ingezet om, waar mogelijk,

moeten worden over welke zorg er wel en welke

de belangen van leden ook in collectief opzicht

zorg er niet meer gegeven kan worden. Doordat de

verantwoord te behartigen. Ten slotte is CGMV

financiering onder druk staat moet op vele plekken

betrokken bij diverse regulier terugkerende overleggen

afscheid genomen worden van vakkrachten.

met directies, kaderleden en afvaardigingen van de OR
bij diverse organisaties en ondernemingen.
Hoe meer leden er binnen een organisatie lid zijn
van CGMV, hoe groter de kans dat we vanuit CGMV
collectieve belangenbehartiging kunnen leveren.
■ 30 bedrijven regulier overleg

In totaal zitten we bij 30 bedrijven en organisaties aan

■ 15 reorganisatie/sociaal plan

tafel voor regulier overleg. Wat we over het algemeen

■ 4 overleg cao/rechtspositie regeling
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Doelgroepen
Een heel aantal van onze leden valt binnen

CGMV predikanten

specifieke beroepsgroepen. Voor deze

CGMV predikanten bestaat voor het grootste

groepen bestaan er netwerken. Alle netwerken

deel uit predikanten die werkzaam zijn

vallen onder een netwerkcoördinator van de

binnen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

werkorganisatie CGMV. De coördinatoren

Predikantenvereniging GKV is een

organiseren, in veel gevallen in samenwerking

beroepsgroep die vrij zelfstandig functioneert

met een aantal actieve leden, een aantal

met een eigen bestuur onder de vlag van

bijeenkomsten en evenementen. Netwerken

CGMV. In 2016 verscheen vier keer het blad

die op dit moment actief zijn: CGMV

Pro Ministerio, een uitgave van de vereniging

predikanten, CGMV kosters, CGMV 55+.

van predikanten bij de Gereformeerde Kerken

CGMV zakelijk, CGMV agrariërs en CGMV

in Nederland.

jongeren.
Pinkstercongres
Omdat we graag wilden weten of het

Elk jaar organiseren we het Pinkstercongres. In

gewenst was om ook (weer) een netwerk

2016 had dit congres als thema “Leven als een

voor Zorg en Onderwijs op te richten zijn

offer”. De zondag na Pinksteren is de zondag

we begonnen met het organiseren van een

van de lijdende kerk. Het was in deze tijd dat

vijftal klankbordbijeenkomsten in deze

het congres plaatsvond. Rondom deze zondag

sectoren. Tijdens deze bijeenkomsten

van de lijdende kerk worden we stilgezet bij

konden leden aangeven wat zij als hindernis

de gedachte dat lijden in Christus’ naam een

in hun werk ervaren. Punten als werkdruk,

zegen is. Dat stelt ons echter de vraag op welke

snelle veranderingen in zorg en onderwijs,

manier wij lijden in Christus’ naam. Niet dat

veiligheid en integriteit zijn aangegeven

dit een vereiste is, maar zijn wij soms niet te

en besproken tijdens deze bijeenkomsten.

gemakkelijk geworden, ook in het geloof? Dat

Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd

geldt evengoed voor predikanten. Is het niet

met organisaties zoals Reliëf en LVGS om de

zo dat als wij serieus werk zouden maken van

banden te onderhouden en te onderzoeken hoe

gerechtigheid wij onontkomelijk meer zouden

we elkaar kunnen versterken. De verwachting

lijden? We signaleren dat geloven in Nederland

is dat we in 2017 deze trend intensiever voort

vaak comfortabel en burgerlijk is: het moet

kunnen zetten.

vooral leuk blijven... Wat kost geloven ons
eigenlijk?

“Ik sprak hoge
verwachtingen uit aan
het begin van mijn
termijn als voorzitter
in november 2012. Ik
had idealen waarvan
ik hoopte die te
kunnen realiseren,
met name ten aanzien
van de mobiliteit
en de versterking
van de positie
van de predikant
en het nadenken
over toekomstige
oplossingen rondom
zijn positie. Ik stel vast
dat mijn idealen(nog)
niet zijn gerealiseerd,
maar dat deze
problematiek nu wel
op (hoog) niveau in
samenwerking met
SKW op de agenda
staat”.

Doelgroepen

1-1-2016

31-12-2016

Predikanten

314

314

Kosters

108

105

Agrariërs

481

459

gemeenten erin voorgaan dat het evangelie

Zakelijk

476

439

niet goedkoop is? Op wat voor manier kun je

55-plussers

3490

3538

zijn vragen die op het congres aan de orde zijn

Sijtse de Bruine (neemt

Jongeren

164

146

gekomen.

afscheid als voorzitter in juni

Overig

3211

2960

Als sprekers hebben Erik Borgman, Ron van der

2017)

Spoel, Michelle van Dusseldorp, Pieter Vos en

Citaat uit PM nr 1 maart 2017.

Totaal

8244

7961

Positief gesteld: er is een verlangen naar
geestelijke groei en daar past het dragen van
je kruis en zelfverloochening bij. En dan nu de
uitdaging: hoe kunnen wij als predikanten de

vooropgaan in een offerende levensstijl? Dat

Arie Slob meegewerkt aan dit congres.
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Najaarsvergadering

in deze verschillende verwachtingen (die soms het karakter

Tijdens het ochtendgedeelte hebben we onder leiding

van eisen krijgen) het hoofd boven water houden en tegelijk

van Henk Geertsema (directeur van het Praktijkcentrum),

de christelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de

nagedacht over de positie van de predikant binnen de

gemeente bevorderen?

gemeente.

Henk Geertsema heeft deze vraag vanuit drie invalshoeken

Als predikant kom je regelmatig in aanraking met allerlei

benaderd, namelijk:

vraagstukken binnen de kerkenraad, de gemeente of

n manieren waarop tegen veranderingen aangekeken kan

tussen de kerkenraad en de gemeente. Verdeeldheid

worden;

in de kerkenraad over de koers van de gemeente,

n welke posities die manieren met zich meebrengen;

liggingsverschillen binnen de gemeente, gebrek aan

n wat dat betekent voor de manier waarop de predikant de

inhoudelijke kennis die nodig is om aan een gemeente leiding

relatie tot de gemeente kan vormgeven.

te geven of juist eenzijdigheden binnen de verhoudingen
die goed functioneren van de gemeente verhinderen. Van

In het middaggedeelte heeft Roel Kuiper (Rector van de

de predikant wordt verwacht dat hij de leiding neemt in het

TUK), de predikanten bijgepraat over het proces rond de

oplossen van dit soort vraagstukken, maar tegelijkertijd

vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit

staat de predikant voor de taak om over alles een mening te

(GTU).

hebben, om iedereen tevreden te houden, alle groepen in de

Tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering is

gemeente te bedienen en ‘stevig koers te houden’. Doet hij

voorgesteld de bestuurstermijn van de voorzitter Sijtze de

dat niet dan loopt hij het risico verweten te worden ‘met alle

Bruine met een half jaar te verlengen tot juli 2017. Hiermee

winden mee te waaien’, ‘een gebrek aan Bijbelse belijndheid

heeft de vergadering ingestemd. Tevens is Willem de Graaff

te tonen’, ‘niet open te staan voor verandering’, ‘de jeugd van

benoemd als voorzitter. Hij zal worden ingewerkt door Sijtze

zich te vervreemden’ en dergelijke. Hoe kunnen predikanten

de Bruine.

CGMV kosters
Ontmoetingsdag

deze opzet hebben we in 2016 ook een themaochtend

De ontmoetingsdag voor kosters heeft plaatsgevonden

georganiseerd.

op vrijdag 3 juni 2016. Er waren 45 kosters aanwezig. De

Tijdens de themaochtend hebben de kosters zich gebogen

ontmoetingsdag is dit keer georganiseerd door Peter en

over het thema ´veiligheid´. Bij veiligheid in de kerk

Astrid van der Hoeven, koster in Veenendaal. Het was een

komt veel meer kijken dan in eerste instantie gedacht

gezellige en afwisselende dag waarin veel ruimte was voor

wordt. Waar liggen verantwoordelijkheden en wie is er

ontmoeting. We hebben een bezoek gebracht aan een

aansprakelijk als er een ongeval gebeurt? De ochtend vond

molen en een rondgang gemaakt met een paardentram.

plaats onder leiding van veiligheidsexpert Henk Meijer van
Perspectief.

“Ik geef de microfoon niet aan de predikant, want
die wil eerst bidden voor een goede afloop”.

De themaochtend heeft dit jaar op vrijdag 11 november
plaatsgevonden in Ermelo. Er waren hierbij 45 kosters
aanwezig.

Gerrit Slotman tijdens de themaochtend veiligheid in de kerk over
een ontruiming in een lokale kerk.

45 kosters

Themaochtend

45 aanwezig op de ontmoetingsdag

In 2015 hebben we de informatieve kostersdag ingeruild

en themaochtend

voor een themaochtend. Omdat we zo tevreden zijn over

2016
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CGMV zakelijk

Leden die lid zijn van CGMV zakelijk

Voor CGMV is het netwerk CGMV zakelijk

hebben de mogelijkheid om voor een

een belangrijke doelgroep. Deze groep

combinatielidmaatschap met PZO te kiezen.

omvat zzp’ers, mkb’ers en managers die

PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers) is

beleidsbepalend of beslissingsbevoegd

gelieerd aan VNO-NCV en MKB-Nederland

zijn. Daarnaast zijn er ook enkele

en behartigt de belangen van zzp’ers tot in de

pensioengerechtigden lid die hun werkervaring

SER en is daarom een belangrijke partner voor

inbrengen in de gesprekken tijdens de zakelijke

CGMV.

bijeenkomsten. Landelijk gezien is de groep
van zzp’ers een groeiende groep en vanuit

Activiteiten en ontwikkelingen

de politiek krijgt deze groep steeds meer

Er is in 2016 actief deelgenomen aan allerlei

aandacht. Denk daarbij aan de wet DBA, het

activiteiten die de zakelijke markt betreffen,

pensioen, arbeidsongeschiktheid en fiscale

zoals:

voordelen. Deze onderwerpen hebben daarom

n de Dag van de zz’-er. Deze dag werd

ook regelmatig aandacht gekregen in de

gehouden in Amsterdam. Een inspirerende

nieuwsbrieven voor CGMV zakelijk.

dag waarbij de Freelancer Of The Year
verkozen werd, Mark Tuitert sprak over

Platform Zelfstandig Ondernemers

dat ene moment van winnen, maar er ook

CGMV heeft een overeenkomst met het

informatie werd gedeeld vanuit de Kamer

Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

van Koophandel en de Belastingdienst. De
Belastingdienst gaf met name informatie
over ondernemerschap en de wet DBA.
n de mkb-beurs. Een snelkookpan van kennis,
trends, inspiratie en de nieuwste innovaties.
’s Morgens hebben we met meer dan 1.300
bezoekers geluisterd naar onder andere
Klaas Knot over de energietransitie die één
van de uitdagingen is voor de ondernemer.
Hij stelde ook dat je als ondernemer open
moet staan voor nieuwe vormen van
financiering zoals crowdfunding. Ook
Annemarie van Gaal sprak in de ochtend
over waarom het voor een ondernemer
zo belangrijk is om door te zetten. Als
er één iemand is die over veerkracht
beschikt dan is dat wel de ondernemer,
zo sprak zei. Er zijn op de beurs meer
dan 50 workshops gegeven met
informatie over business development,
finance, retail en de online world. Zoals
de workshop over Silicon Valley (waar
falen heel gewoon is) en wat wij van de
trends daar kunnen leren.
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n de Jubileumbijeenkomst van de

onder andere over zelfmarketing.

ChristenUnie (CU) voor ondernemers.

Het aantal bezoekers bij al deze activiteiten

Deze bijeenkomst stond in het teken van

varieerde tussen de 4 en 22 leden en introducés.

Social Enterprise. Willemijn Verloop gaf
hierover een mooie presentatie en daarna

Landelijke Netwerkdag

ging de CU met ondernemers in gesprek

Er is dit jaar geen Landelijke Netwerkdag

over hoe we Sociaal Ondernemerschap in

gehouden. De programmering in november

Nederland kunnen bevorderen.

bleek niet de juiste te zijn vanwege tal van
andere externe bijeenkomsten. In 2017 wordt in

Daarnaast zijn er een aantal zakelijke

het najaar wel weer een Landelijke Netwerkdag

bijeenkomsten gehouden waarbij het

georganiseerd.

zwaartepunt lag op de zichtbaarheid van
CGMV binnen de doelgroep. Maar we willen

Christelijke Ondernemersdagen

de doelgroep natuurlijk ook graag vergroten.

Wel heeft CGMV in november 2016

En daarom hebben we regelmatig sterk ingezet

deelgenomen aan de Christelijke

op persoonlijke uitnodigingen met daarbij

Ondernemersdagen van het Christen

het verzoek aan leden om ook niet-leden

Ondernemers Netwerk. Daar heeft CGMV vier

als introducé uit te nodigen. Met als doel de

workshops verzorgd:

naamsbekendheid van CGMV en de bekendheid

n Stanley Neyndorff over de rentabiliteit van de

met CGMV zakelijk te vergroten. De insteek
van de zakelijke bijeenkomsten was om leden
en belangstellenden te ondersteunen bij het
christen en ondernemer zijn.

ondernemer;
n Mariët Odink over hoe God werkt in jouw
leven en jouw onderneming;
n Cees van den Berg over de kracht van
motivatie;

De bijeenkomsten werden georganiseerd
per regio. In Regio Noord organiseerden we

“Het klimaatvraagstuk maakt het oude
begrip ‘rentmeesterschap’ weer actueel”.
Jan Toering, relatiemanager
CGMV zakelijk

n Wico Verbaan over hoe integer jij bent als
ondernemer.

er twee, waarvan er één niet door kon gaan.
In Regio Midden zijn drie bijeenkomsten

Producten

georganiseerd en in Regio Oost eveneens

In lijn met de ontwikkelingen van de hele

drie. In Regio West kon helaas ook een van de

organisatie is in 2016 een begin gemaakt met het

twee bijeenkomsten niet doorgaan vanwege te

ontwikkelen van producten voor de zakelijke

weinig animo.

markt. Deze producten en diensten zullen in

De onderwerpen die deze avonden aan bod

2017 worden uitgerold.

kwamen waren onder andere jouw gaven/
talenten aan de hand van Bijbelse lessen uit het

Leden

leven van de adelaar, Christelijk leiderschap en

In 2016 hebben 38 leden opgezegd om

Multitasken aan de hand van het boek “Ontketen

uiteenlopende redenen:

je brein”. Maar ook een bedrijfsbezoek aan de

n Geen opgaaf van redenen (16)

Eemshaven in Groningen en Plantenkwekerij

n Niet meer actief werkzaam (9)

Van der Lugt in Bleiswijk maakten hier

n Financiële overwegingen (4)

onderdeel van uit.

n Diverse redenen, zoals overgegaan naar
ouderenorganisatie, oneens met beleid of

Naast de netwerkbijeenkomsten voor

voelt geen actieve binding meer.

heel CGMV zakelijk zijn er ook een drietal
bijeenkomsten voor specifiek de Trainers,

In 2016 hebben we 1 nieuw lid mogen

Adviseurs en Coaches binnen CGMV zakelijk

verwelkomen.

georganiseerd. Deze bijeenkomsten gingen
Jaarverslag cgmv 2016
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CGMV agrariërs

In diverse kranten, waaronder de Stentor en de

De Landelijke ontmoetingsdag die jaarlijks

Meppeler Courant is er aandacht besteed aan

georganiseerd wordt voor het agrarisch

deze Landelijke Ontmoetingsdag.

netwerk heeft in 2016 plaatsgevonden op 4
maart. Het centrale thema van deze dag valt

Op 18 april vond er op uitnodiging van

eigenlijk wel te kenschetsen als: ‘Nederland

de ChristenUnie een ontmoeting plaats

kan niet zonder Europa’. Voorzitter Dick van

tussen politici en agrariërs. Het doel van

der Horst opende deze dag.

deze bijeenkomst was om met elkaar van
gedachten te wisselen over de fosfaatrechten,

Dirk Duijzer, directeur coöperatie en

grondgebondenheid en alles waar de

duurzaamheid bij de Rabobank, sprak de 40

veehouderij mee te maken kan krijgen. Het

aanwezige agariërs ´s ochends toe dat de

was een spannend gesprek omdat er nog veel

Nederlandse boer er eigenlijk best trots op

onduidelijk was voor wat betreft de brief van

mag zijn dat hij, ook al is het niet altijd even

de staatssecretaris inzake de fosfaatreductie en

zichtbaar, meewerkt aan een stabiel en sterk

de realisatie daarvan. Denk daarbij aan “Waar

Europa. Onderwerpen die die
ochtend en passant aan bod
kwamen waren: de deling

zitten precies de knelpunten?” en “Hoe moet
de reductie van de melkveestapel eruit komen
te zien?”.

van Europa, ethiek, werken
voor het hogere doel en de
melkveesector.
Tijdens het
middagprogramma schetsten
Martin van der Linde en
Albert Bartelds
van de Stichting
IJsselacademie
aan de hand van

“De naam verbinding is gekozen omdat
we met dit blad de verbinding tussen onze
organisaties willen uitdrukken.”
Dick van der Horst in nummer 1 van het blad
Verbinding.
Verder heeft er in oktober 2016 een
werkbezoek plaatsgehad. Daarbij waren Carla

verhalen, foto’s

Dik Faber en Gert-Jan Segers aanwezig. Tijdens

en films een

dit werkbezoek is het eerste exemplaar van het

ontroerend

nieuwe magazine Verbinding overhandigd, een

beeld van

gezamenlijke uitgave van CGMV agrariërs en

de stille

het Contact Christen Agrariërs (CCA).

revolutie op

Daarnaast zijn door het jaar heen nog drie

het platte-

huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.

land.
Vier keer per jaar wordt het
blad Verbinding uitgegeven,
een gezamenlijke uitgave van
CGMV agrariërs en Contact
Christen Agrariërs.
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CGMV 55+
CGMV 55+ is een actief netwerk binnen CGMV

n tussen zekerheid en afhankelijkheid, door Willem van
der Horst (sociaal psycholoog en theoloog).

vakorganisatie. De bijeenkomsten worden meestal goed
bezocht. Gezien de samenstelling van het ledenbestand

Ook in 2016 werden workshops in de regio verzorgd.

van CGMV is het belangrijk deze doelgroep goed te

Het betrof workshops over schenken, erven en het

bedienen. CGMV 55+ vormt immers 44% van het CGMV-

levenstestament, die inhoudelijk door een notaris werden

ledenbestand. Van de leden van CGMV is 14% zelfs ouder

verzorgd. Deze workshops vonden plaats in Putten, Kampen

dan 65 jaar.

en Amersfoort en er namen 64 leden deel.

Sinds enkele jaren worden er regelmatig bedrijfsbezoeken
georganiseerd. Deze bezoeken bestaan meestal uit een
introductie van het bedrijf en een rondleiding. Daarnaast
wordt informatie gegeven over de activiteiten van CGMV
55+. In 2016 zijn vier bedrijfsbezoeken georganiseerd bij de
volgende bedrijven:
n Banketbakkerij Wouter de Graaf in Bunschoten;
n Aardappelveredelingsbedrijf Jalving in Wezup (Dr.);

“Ieder jaar geniet ik weer van de inspirerende
lezingen, de boeiende workshops en de fijne
ontmoetingen met andere 55+-leden”
deelnemer Eindemiddagmeeting CGMV 55+

n Wavin in Hardenberg;
n Eneco bio-energiecentrale in Delfzijl.

Voor 2017 zijn een vijftal regionale workshops gepland in

In totaal namen 66 mensen deel aan de bedrijfsbezoeken.

samenwerking met de NPV over het thema: Spreken over
het levenseinde.
Het dagprogramma ‘Seniorperspectief: Oriëntatie op
pensioen’ werd in 2016 twee keer verzorgd, in Bodegraven
en in Zwolle. In het ochtenddeel gaat het vooral over de
financiële gevolgen van pensionering. In het middagdeel
staan we stil bij wat pensionering met jezelf doet en met je
relaties tot God en naasten. De beide dagen werden goed
bezocht met respectievelijk 13 en 25 deelnemers.
Ook op werkgebied hebben we aandacht voor onze
55+ leden. Van het aanbod voor een workshop voor
werkzoekenden werd echter geen gebruik gemaakt.

De Landelijke Eindemiddagmeeting werd in 2016 goed

Voor 55-plussers bieden we ook de WerkRichtingWijzer

bezocht met ca. 130 deelnemers. Esmé Wiegman, directeur

Medior aan, een loopbaangesprek van ca. 1 ½ uur met

van de Nederlandse Patiënten Vereniging, hield een

een schriftelijk advies. Daarnaast kunnen werkzoekenden

inleiding over het thema van de dag: Spreken over het

deelnemen aan het WorkMate-project, waarbij een ‘maatje’

levenseinde. In een vijftal workshops werd het thema

maximaal een jaar met een werkzoekende ‘meeloopt’ om

vervolgens uitgewerkt:

deze te ondersteunen bij het zoeken naar werk.

n uitwerking van de inleiding door Esmé Wiegman;
n medisch-ethische aspecten m.b.t. de zorg rond het

Ook in 2016 bood CGMV in samenwerking met BeterUit

levenseinde, door Kees Louwerse en Walter de Vries

een ledenreis aan naar Malta en Sicilië. Door onvoldoende

(artsen);

aanmeldingen kon deze Paulusreis echter niet doorgaan.

n wat regel je bij leven en bij sterven en wat laat je na in
geestelijk en materieel opzicht, door Jacqueline Beumer-

Naast de bijeenkomsten besteden we regelmatig aandacht

de Lange (notaris);

aan CGMV 55+ door nieuwsberichten op de website en een

n zingeving bij het ouder worden, door Jaap Verwey
(emeritus predikant);

maandelijks blog van beleidscoördinator 55+ Jan Knepper.
De nieuwsbrief 55+ verscheen in 2016 vier keer.
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CGMV Jongeren

gebrokenheid van deze tijd heen, gaven en

Veel jongeren staan onder grote druk. Hun

talenten om daarmee vruchtbaar te leven voor

door deze maatschappij opgedrongen motto

Hem. Je kunt het niet alleen. Wij van CGMV

luidt: ‘Je bent jong en je wilt wat, het leven

willen graag met je optrekken om jullie te

is kort dus haal eruit wat erin zit, doe dat zelf

helpen dealen met de problematiek rond

(een ander doet dat niet voor je), doe dat snel,

het leven als christen in relatie tot werk en

en als het niet goed lukt dan ben je een loser.’

inkomen.

Wat een druk legt dat op deze jongeren. Je
mag geen kans missen! Afgelopen jaar zaten

Teneinde beter zicht te krijgen op waar de

er al meer dan honderdduizend jongeren thuis

jongere mee leeft heb ik afgelopen jaar

met een burn-out. En daar omheen is een nog

op mogen trekken met het bestuur van de

grotere groep die op het randje van een burn-

studentenvereniging Ichthus uit Zwolle. In die

out loopt. En deze jongeren moeten daarna nog

hoedanigheid zijn er avonden geweest met

zo´n 30 tot 40 jaar.

de leiders van de Bijbelkringen over geestelijk
leiderschap. Verder trekken enkele jongeren

CGMV heeft het afgelopen jaar programma’s

met ons op die blogs en/of artikelen schrijven.

en producten ontwikkeld om de jongere

Het programma voor jongeren zal komend

van vandaag te ondersteunen. De kern van

jaar meer gestalte krijgen als een belangrijke

de boodschap is: God geeft je, door de

doelgroep van CGMV.

“Je kunt veel aan als je jong bent.
Je bent energierijk, maar ik merk
dat mensen om me heen zoveel
verplichtingen hebben. Zelf probeer
ik te bepalen wat ik kan doen. Als je
iets niet wilt, hoef je dat niet per se te
doen.”
Rianne de Groot in Clink 2 2017.
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Klant
In het voorjaar van 2016 hebben we onder
leiding van een aantal marketing- en
communicatiedeskundigen onze positionering
opnieuw gedefinieerd en een drietal proposities

Randvoorwaarden
1. I nnovatie in dienstverlening
en producten

geformuleerd. Dit vormt vervolgens de basis
voor onze externe communicatie onder de

Nieuwe website

payoff “CGMV jouw stap vooruit”.

Binnen CGMV wordt gewerkt met Afas Insite
en Outsite. Zo is in 2016 de oude website

Dit heeft ook de ontwikkeling van producten

vervangen door een nieuwe website die

en diensten ten behoeve van klanten in een

gebouwd is in de Outsite-omgeving, waardoor

stroomversnelling gebracht. In het najaar

er voor leden en klanten 24/7 een klantportal

waren er 11 producten klaar die beschikbaar

beschikbaar is.

zijn voor klanten en uiteraard ook voor
leden. Het producten- en dienstenpalet

Zo is de klantportal onder andere gebruikt

kent vier pijlers, namelijk: laat het checken,

voor de algemene ledenvergadering, voor

laat je coachen, laat je inspireren en laat je

de regeling vakbondscontributie, maar ook

informeren. Je kunt daarbij denken aan een

voor het aanpassen van uw persoonlijke

“check arbeidsovereenkomst,” een “workshop

gegevens. De nieuwe website die in het najaar

jouw elevatorpitch,” een “workshop werk

is gelanceerd past beter bij deze tijd en is meer

in balans” of een “themasessie reorganisatie

gericht op een ´call to action´. We willen het

en ontslag”. Door in te zetten op vier pijlers

liefst zo snel mogelijk telefonisch in contact

kunnen we leden en klanten op verschillende

komen met leden en klanten en het ze zo

aandachtsgebieden diverse producten en

gemakkelijk mogelijk maken om met ons te

diensten aanbieden die hen ondersteunen op

communiceren of producten of diensten van ons

het terrein van werk, inkomen en geloof.

af te nemen.

We vertellen leden en klanten in heldere taal

Hiervoor zijn allerlei processen in ´workflows´

wat we ze bieden, wat het ze oplevert en wat

ingericht, die het werk en de kwaliteit van de

het ze kost, zonder verrassingen achteraf. In

dienstverlening ten goede komen. Afas Insite is

de komende jaren willen we deze diensten en

een intranetomgeving waarmee we gemakkelijk

producten voor klanten nog verder uitbreiden.

intern informatie kunnen delen. Medewerkers

Bij onze dienstverlening aan klanten vallen we

kunnen er daarnaast acties starten en mutaties

terug op onze jarenlange dienstverlening aan

invoeren. Dit is van wezenlijk belang voor

leden. Onze professionele aanpak, aandacht

goede dienstverlening aan leden en klanten. In

en betrokkenheid op de ander, zal richting

de komende jaren zal de Outsite-omgeving nog

klanten niet anders zijn dan richting leden. Of

verder ingericht worden.

je nu lid bent of een trouwe klant, het is voor
ons even waardevol. Toch hopen we dat als

Producten en diensten

klanten de verbinding met ons zijn aangegaan,

Om de producten op een succesvolle manier

door afname van een product of dienst en goed

te kunnen aanbieden is voor elk nieuw product

geholpen zijn, ze ook geïnteresseerd raken in

een ervaringsverhaal gemaakt, een korte quote

een lidmaatschap.

en een helder aanbod. Deze zijn per product
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of dienst helder en overzichtelijk verwerkt

klantenportal. Deze klantenportal zal in 2017

op onze website. Daarnaast is er voor elke

geoptimaliseerd worden.

pijler een apart beeldmerk gemaakt om de
herkenbaarheid te vergroten en de diversiteit te

Social Media

benadrukken.

Via Facebook, Twitter en LinkedIn onderhoudt

2. Communicatie

CGMV ook contacten met haar leden. Het
zijn ideale middelen om relaties te leggen

Via communicatiekanalen als ledenmagazine

en te onderhouden. In het najaar van 2016

Clink, website www.cgmv.nl, digitale

heeft CGMV een social media campagne

nieuwsbrieven en sociale media voorzien we

gevoerd. Enerzijds om bekendheid te geven

onze leden van allerlei relevante informatie

aan onze producten, anderzijds om onze

rondom werk en inkomen en proberen we

naamsbekendheid te vergroten. Dit heeft

mensen aan te zetten tot bezinning over de

geresulteerd in een boost in het aantal ‘likers’

relatie tussen hun geloof en hun werk.

en leden van onze social mediakanalen. Volg jij
ons ook al op social media?

Ontwikkelingen
In 2016 is, zoals hierboven al gezegd, een
nieuwe website gelanceerd. Uit een analyse

Facebook: 251 vind-ik-leuks op
www.facebook.com/cgmv.nl

van de bezoekersstromen is eerder al gebleken
dat veel mensen moeite hadden met de vorige
menustructuur. Met de nieuwe website sluiten
we beter bij het gebruikersgedrag aan.

Twitter: 336 volgers op
www.twitter.com/cgmvnl

Na een periode van onderzoek en oriëntatie
heeft in 2016 de nieuwsbrief voor CGMV

LinkedIn CGMV bedrijfspagina: 124 leden
LinkedIn Groep CGMV-zakelijk: 335 leden
LinkedIn Groep CGMV: 190 leden

agrariërs plaats gemaakt voor het blad
Verbinding, wat samen met het Contact
Christenen Agrariërs wordt uitgegeven.
Website
Binnen het palet aan communicatiemiddelen

Nieuwsbrieven

neemt de website een belangrijke plaats in. In

CGMV kent een aantal vaste digitale

2016 werd www.cgmv.nl in totaal door ruim

nieuwsbrieven. Elke maand verschijnt er een

33.5450 gebruikers bezocht. Deze mensen

nieuwsbrief voor werknemersleden. Leden

bekeken samen zo’n 127.000 pagina’s. De

van CGMV zakelijk ontvangen een aantal keer

meeste bezoekers komen direct binnen

per jaar een gespecificeerde nieuwsbrief. En

vanuit een nieuwsbericht of blogpost gedeeld

datzelfde geldt ook voor CGMV 55+.

via onze nieuwsbrieven of via de sociale

De digitale nieuwsbrieven vormen intussen

media. Daarnaast worden de agenda en de

de meest directe vorm van communicatie

contactpagina goed bezocht. Ook de pagina’s

met grote groepen CGMV-leden. De

rondom lidmaatschapsinformatie scoren goed.

nieuwsbrieven worden over het algemeen

In november 2016 hebben we een nieuwe

goed gelezen en prima gewaardeerd.

website gepubliceerd die onder andere een

Passend bij de doelgroep heeft CGMV

verbeterde menustructuur heeft ten opzichte

agrariërs een papieren blad, dat in 2016 vier

van de oude site. Ook heeft deze site een

keer is uitgegeven.
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Een bijzondere vorm van nieuwsbrief is de
Actueel. Om leden te informeren over actuele
ontwikkelingen in hun specifieke sector of

Algemene nieuwsbrief: 12 keer verzonden

branche, versturen we deze nieuwsbrief. De

Nieuwsbrief CGMV zakelijk: 8 keer verzonden

Actueel verschijnt bij wijzigingen in cao’s of

Nieuwsbrief 55-plus: 3 keer verzonden

andere actuele ontwikkelingen die relevant

Magazine agrariërs: 4 keer verzonden

zijn voor de arbeidsvoorwaarden en/of –
omstandigheden van leden. Waar mogelijk
wordt de Actueel digitaal verzonden. Als

Kerstgroet CGMV: 1 keer verzonden
Actueel: 41 keer verzonden

het e-mailadres niet bekend is, ontvangt een
CGMV-lid de informatie per post.
In 2016 zijn 41 Actueels verzonden.

Clink

kwalitatief lezersonderzoek onder leden

Voor veel leden vormt ledenmagazine Clink

gehouden. Hierbij hebben zes leden een

de belangrijkste vorm van informatie over

avond met de redactie van Clink gekeken

en contact met de vereniging. De inhoud

naar de inhoud en vorm van Clink. Met de

van Clink wordt dan ook steeds zorgvuldig

input hiervan zijn een aantal wijzigingen

afgestemd. Zodoende leveren we voor

doorgevoerd in de invulling van het magazine.

alle verschillende ledengroepen relevante

Steeds vaker wordt in Clink doorverwezen

en interessante inhoud. We zijn altijd op

naar website en sociale media, waar

zoek naar een mix van pittige, inhoudelijke

uitgebreidere of aanvullende informatie over

artikelen en persoonlijke verhalen van lezers.

een bepaald onderwerp te vinden is. Het is

Om nog beter te weten wat de wensen

de bedoeling om de wisselwerking tussen

en verwachtingen van onze leden zijn ten

website, sociale media en Clink te blijven

aanzien van Clink hebben we 18 april een

ontwikkelen.

Media
Voor een belangenorganisatie als CGMV is het
belangrijk regelmatig in de media standpunten
te verwoorden. De Jobless-bijeenkomsten
vormden verschillende keren een aanleiding voor
media om aandacht aan het werk van CGMV te

31 keer in externe
media gestaan:
■ 17 keer naar aanleiding van een
opinieartikel of persbericht

besteden. Daarnaast werd een opinie-artikel over

■ 14 keer via een vaste bijdrage

‘robotisering’ door zowel het Reformatorisch

■ In totaal zijn 13 persberichten verzonden

Dagblad als het Nederlands Dagblad opgenomen.
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3. Trends

aangeven waar je eigen kracht ligt. Dat

Om mening en visie te kunnen vormen op

wisten we wel, echter er moest nog wel wat

het gebied van arbeid en inkomen is het

gebeuren aan de beschrijving en vormgeving

noodzakelijk om een goed beeld te hebben van

daarvan. Inmiddels is er sprake van een helder

hoe de arbeidsmarkt er vandaag uitziet en waar

productenpakket, waarmee wij onze leden en

deze zich naartoe ontwikkelt. Wat de effecten

klanten kunnen ondersteunen. De eigenheid

zijn voor mensen en wat het betekent voor het

van CGMV is steeds meer uitgangspunt voor

verkrijgen, hebben en behouden van werk.

samenwerking.

In 2016 hebben we de focus gelegd op het zicht

In 2016 hebben opnieuw contacten

krijgen op de arbeidsmarkt van de toekomst:

plaatsgevonden met de ChristenUnie. Met

hoe kan werk er in de toekomst uit komen

hen is invulling gegeven aan een dag voor de

te zien en wat betekent dat voor mensen?

agrariërs. Verder hebben we deelgenomen

Belangrijke termen hierbij zijn werkzekerheid

aan een mooi christelijk sociaal congres (CSC).

en baanzekerheid.

Met dankbaarheid mochten we meemaken dat
niet werd geschroomd om Christus centraal te

We raadplegen hiervoor veel bronnen

stellen. Ook is er weer contact geweest met

en de geijkte kanalen zijn in ieder geval

de directie van Pro Life verzekeringen. Nog

rapportages en beschouwingen, opinies van

steeds bieden we met succes onze leden een

het Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal

pakket aan rond ziektekosten met korting.

Planbureau, de Wetenschappelijke Raad voor

Nader te noemen zijn onze contacten met CNV,

het Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel

Encour, CBMC, RMU en CON. Met Jobfish, de

Planbureau en de Sociaal Economische Raad.

vacaturebank voor christenen, onderhouden
we een goede band.

De trends die met name in 2016 aan de orde zijn

5. Ledenwerving/ledenbinding

geweest zijn:

Van november 2015 tot maart 2016 was er een

n Flexibilisering van de arbeid

ledenwerfcampagne actief in het kader van

n Groei van de kloof tussen vast en flexibel werk

“Gun je naaste CGMV”. De campagne ‘Gun je

n Robotisering en de impact op onze manier van

naaste CGMV’ is opgezet volgens de lid-werft-

werken

lid methodiek en uitgevoerd met behulp van

n Polarisatie

Telecall. Omdat we ook wilden werken aan

n Verharding in de samenleving

naamsbekendheid zijn we daarnaast ook met

n Een leven lang leren

een ‘Gun jezelf CGMV’-campagne gestart. De
campagne heeft uiteindelijk 104 nieuwe leden

4. Samenwerking

opgeleverd.
In het najaar hebben we een campagne

Ook afgelopen jaar is verder gebouwd

gevoerd waarin we vooral onze nieuwe

aan de relatie met andere organisaties. De

producten hebben vermarkt in de regio

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het accent

Zwolle en daarmee ook gewerkt aan onze

van onze aandacht wel gelegen heeft op het

naamsbekendheid in de regio.

verder ontwikkelen van onze eigenheid.

Naast ledenwerving werken we ook aan

Samenwerking krijgt namelijk een hogere

ledenbinding. Zo worden alle nieuwe leden,

toegevoegde waarde als je helder kunt

nadat ze lid zijn geworden, gebeld door
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één van onze adviseurs. Leden worden dan

Ook leden die hun lidmaatschap opzeggen

welkom geheten en eventuele ontbrekende

worden gebeld. We horen dan de reden van de

gegevens worden dan uitgevraagd. Daarnaast

opzegging en kunnen er even over doorpraten.

vragen we ook altijd even naar uw situatie. Of

Een grote groep zegt op vanwege financiële

u werk heeft? Of u tegen vragen aanloopt in

redenen of omdat ze de pensioengerechtigde

of rondom uw werk? Het kan ook zijn dat u

leeftijd hebben bereikt. Voor ons is de

arbeidsongeschikt of werkloos bent, ook dan

informatie leerzaam en het geeft ons de

kunnen er vragen leven.

mogelijkheid op veel voorkomende situaties te
anticiperen.

6. Bedrijfsvoering

Gerdie van Spijker – is met ingang van 6 september 2016
uit dienst getreden.

Inkomsten
Ook voor CGMV geldt dat het niet langer een

Jaap Gunnink – is in de periode van 2 februari tot en

automatisme is dat mensen een verbinding aangaan op

met 31 december actief geweest als zzp’er. In deze

basis van lidmaatschap. Omdat ruim 97 procent van de

periode heeft hij zich vooral beziggehouden met het

inkomsten van CGMV bestaat uit contributie- inkomsten

adviseren, implementeren en ondersteunen van het

hebben we in ons strategisch beleidsplan 2016-2020

Horizonfonds`CGMV, ontwikkelen en initiëren van

opgenomen dat het ontwikkelen van een alternatief

gastlessen en het opzetten van een structuur/format ten

verdienmodel noodzakelijk is. Dit is mede van belang

behoeve van vrijwilligersgroepen.

omdat het ledental al circa tien jaar jaarlijks geleidelijk
afneemt. Dit is van invloed op de exploitatie van CGMV.

Jan Toering – is vanaf 21 maart 2016 actief als zzp’er

Omdat de behoefte aan een partner op het terrein van

(relatiemanager) ten behoeve van CGMV zakelijk, CGMV

werk, inkomen en geloof nog steeds toeneemt, hebben

onderwijs en CGMV zorg.

wij gekozen voor een hybride model, waarbij zowel
leden als klanten van onze producten en diensten gebruik

Jacqueline Imminkhuizen – is gestopt als vrijwilliger per

kunnen maken. De klantkant is in 2016 op de kaart gezet.

30 juni 2016, maar schrijft nog wel als zzp´er mee aan
artikelen van Clink.

Verder hebben we in 2016 Horizon steunfonds CGMV
opgericht. Hiermee brengen we solidariteit in de praktijk.

Menno Slofstra – is van 14 november 2016 tot en met

We ondersteunen projecten die uitdagingen op het

14 april 2017 als stagiair bedrijfsadministrateur actief

gebied van werk en inkomen omzetten in kansen. Voor

geweest bij CGMV.

leden en niet-leden, nationaal en internationaal.
Jantine Kramer – is met ingang van 22 augustus 2016 in
Mutaties in het personeelsbestand 2016:

dienst getreden als secretaresse met het aandachtsgebied

Freerk Jan Bruins – is met ingang van 1 maart 2016 uit

evenementen.

dienst getreden.
Rianne de Groot – is met ingang van 5 juli 2016 gestart als
Bart Slikkerveer – is met ingang van 11 maart 2016 uit

vrijwilliger. Zij houdt zich vooral bezig met activiteiten

dienst getreden.

ten behoeve van jongeren, maar schrijft ook als zzp´er

Harm Tamminga – is met ingang van 8 augustus uit dienst

mee aan Clink.

getreden.
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colofon

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 carrière zijn daarin
heel 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. Creatie, web & print. Wezep
Beeldmateriaal:
CGMV
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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