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Verzekeren is zorgen voor elkaar

CGMV heeft afspraken gemaakt met Pro Life. Hierdoor kunt u kiezen met uw hart en
loopt u geen korting mis. U kunt via Pro Life gebruik maken van algemene en christelijke
zorg. Zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Én die het beste bij uw geloof past.
U kunt bij Pro Life rekenen op:

• Keuze uit Principe Polis Budget en Principe Polis (natura).
• Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie, brillen en contactlenzen
en spoedeisende zorg in het buitenland.
• Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen voor christelijke zorg. Zoals online zelfhulp,
stilteretraite, relatiecursussen en psychische zorg.
• Binnen 3 werkdagen uw vergoeding als u digitaal uw rekening instuurt.

Het Extra Aanvullend Ledenpakket voor leden van CGMV

Sluit u een aanvullende verzekering af? Dan krijgt u het Extra Aanvullend Ledenpakket erbij.
Speciaal met extra vergoedingen voor ú (niet voor gezinsleden).

Stap uiterlijk 31 december over via prolife.nl/cgmv
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VAN DE REDACTIE

MET DE IN VOLLE HEVIGHEID LOSGEBARSTEN TWEEDE GOLF LOOPT DE
CORONACRISIS NAADLOOS OVER IN EEN ECONOMISCHE RECESSIE. VEEL
BEDRIJVEN MOETEN REORGANISEREN, ER VALLEN BRANCHES EN SECTOREN
OM, WAT VERMOEDELIJK LEIDT TOT EEN ONTSLAGGOLF EN STIJGENDE
WERKLOOSHEID. HOE KRIJGEN WE AL DIE WERKLOZEN WEER AAN HET WERK
EN WAT IS DAARVOOR NODIG?

Nederland staat aan de vooravond van een grote
omscholingsoperatie, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, begin oktober.
“We zijn aan het kijken hoe we mensen die hun baan
kwijtraken kunnen laten doorstromen naar sectoren
waar mensen nodig zijn. De zorg staat met dikke stip op
nummer één.” Haar noodkreet roept herkenning bij ons
op, vandaar dat we een interview met mevrouw Hamer
organiseerden, waarbij een aantal CGMV-medewerkers
vragen opstelde. De antwoorden van Mariëtte Hamer
zijn in dit nummer te lezen, de lange en volledige versie
van het artikel plaatsen we online op onze site. De
SER-voorzitter legt uit waarom zij scholing zo belangrijk vindt en hoe die volgens haar op de beste manier
gestalte kan krijgen.
Enige tijd geleden lanceerde de bekende arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen het idee om op alle gemeentepleinen een “voortent” in te richten. Nou, daar
willen wij bij CGMV graag over meepraten; lees in dit
magazine hoe wij hier tegenaan kijken. Nummer vier op
de kandidatenlijst van de ChristenUnie, Don Ceder, wil
graag met ons delen hoe belangrijk het voor hem was
als je weet dat een ander in jou gelooft. Intussen lijkt
thuiswerken een blijvertje te worden en daarover laten

we psycholoog Didy Hartman aan het woord. Haar tips
helpen zowel werkgevers als werknemers om op de
juiste manier een balans te vinden inzake thuiswerken.
Ook willen we niet onvermeld laten dat we Leo Dijkema
en Lian Heijs mogen verwelkomen in het toezichthoudend bestuur. Afscheid nemen we van Betty Poutsma,
die acht jaar lang op heel eigen wijze haar plaats innam
in het CGMV-bestuur en van onze enthousiaste secretaresse Marianne van Assen, die met pensioen gaat. Het
kan bijna niet missen of je hebt flitsende advertenties
van CGMV zien voorbijkomen in de media. Graag brengen we onze dienstverlening onder de aandacht, nu er
reorganisaties en ontslagen dreigen. Als je niet weet wat
je moet doen als de ontslagbrief op je mat valt, bel onze
WerkLijn of neem anderszins contact met onze deskundige medewerkers op. En als je heel tevreden bent, wil je
toch ook je naaste het lidmaatschap gunnen van CGMV?
Royaal en genereus uitdelen dus, de bijgaande flyer!
Een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar toegewenst in
dit zo heel bijzondere jaar 2020 waarin het nooit meer
werd zoals het was.

Marie en Alied
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COLOFON
CGMV magazine is een uitgave van
CGMV vakorganisatie voor christenen.
Redactie
Alied Boerma, Marie Verheij

AGENDA
Workshop Jouw Elevator pitch
Donderdag 14 januari 2021
Maak een goede elevator pitch die je kunt gebruiken bij je sollicitatie,
verkoopgesprek of LinkedIn-profiel. Doel van de workshop is om je als
deelnemer bewust te maken van wie je bent en wat je kunt, tegelijk je te laten
ontspannen vanuit de gedachte dat je nooit perfect bent.

Redactieadres
Postbus 547, 8000 AM Zwolle
t 038 – 42 54 379 | e redactie@cgmv.nl
Vormgeving en drukwerk
Bredewold Communicatievormgevers
Wezep
Advertentiewerving

Netwerkbijeenkomst CGMV zakelijk
Dinsdag 19 januari 2021
Leden van CGMV zakelijk ontmoeten elkaar maandelijks (online) om samen
na te denken over relevante onderwerpen en thema’s. Dit seizoen gaan wij
dieper in op het thema “Business as Mission”. Op welke manier ben jij met je
onderneming actief in de samenleving en hoe kunnen we samen coöperatief
werken verder vorm geven?

Eddy Morren, t 06 23 05 6672
e advertenties@cgmv.nl
Verantwoording
redactie gaat zorgvuldig om met kopij
voor CGMV magazine. De standpunten
verwoord in artikelen en interviews door
derden hoeven niet overeen te stemmen

Themasessie Reorganisatie en Ontslag
Donderdag 25 februari 2021
Blijf niet rondlopen met vragen als er een reorganisatie op komst is en/of
dreigend ontslag. In deze gratis themasessie ontvang je actuele en deskundige
informatie over de wet- en regelgeving, is er ruimte om je persoonlijke situatie
te bespreken en behandelen we alle vragen en dilemma’s.

met de standpunten van CGMV.
Copyright/advertenties
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming
van CGMV. CGMV draagt op geen
enkele wijze verantwoordelijkheid voor

Themasessie Je bent meer dan je werk
Dinsdag 9 maart 2021
Werkloosheid is meer dan geen baan hebben. In een vertrouwde en veilige
omgeving ga je in gesprek over werkloos zijn en ontvang je energie, inspiratie
en nieuwe ideeën om weer verder te gaan.

advertenties/bijsluiters.
Coverbeeld
Boel Tekst en Fotografie

Ga voor de volledige agenda naar www.cgmv.nl/agenda. Op dit moment organiseren we
geen fysieke bijeenkomsten. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de
veiligheidsregio’s. In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen
wat betreft onze bijeenkomsten. In de tussentijd helpen wij je online verder.

Uitgave
Jaargang 13, nummer 4
December 2020
www.cgmv.nl | info@cgmv.nl
Volg ons ook op:

 facebook.com/cgmv.nl
 @cgmvnl
 cgmv-vakorganisatie-voor-christenen
jouw stap vooruit
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Pensioen Aftrap Dagen
“Pensioen Aftrap Dagen” is een nieuwe cursus van CGMV. Gedurende drie dagen bereid jij je
voor op je pensioen in financiële zin en op een leven na je pensioen als nieuwe levensfase. Ons
vertrekpunt is de christelijke identiteit. Met een afwisselend programma van theorie, praktijk,
oefeningen en wandelingen krijg je van ons de optimale voorbereiding op je pensioen.
De Pensioen Aftrap Dagen zijn bedoeld voor werknemers die kort voor hun pensioen staan
en (eventueel) hun partners. In een kleine groep van maximaal 25 personen komen wij in de
bossen van Doorn bij elkaar om te praten over het naderende pensioen. Naast de focus op
het financiële plaatje is er ook aandacht voor de nieuwe levensfase. En behalve de serieuze
onderwerpen en gesprekken is er tijd voor ontspanning, plezier en zingeving.
> Meer informatie: www.cgmv.nl/cursus/pensioen-aftrap-dagen-cgmv-55.

