
Doe mee met online webinars en 
workshops van CNV Connectief 

 
Klik op de datum om je aan te melden 

 
 

Webinars  

Timemanagement Angela Kouwenhoven-de 
Waardt 

29-09-21 19.00-20.30 uur 

Temperamentvolle en 
tegendraadse 

leerlingen 

Giel Vaessen 06-10-21 13.30-17.30 uur 
 

 

Workshops 

Het belang van de cao Karel Nugteren 04-10-21 19.00-20.30 uur 

Veranderingen in je 

leven 

Munda Tromp 27-09-21 

06-10-21 

19.00-20.30 uur 

19.00-20.30 uur 

Haal het beste uit 

jezelf! 

Jeannette de Haan-

Dijkstra 

20-09-21 

30-09-21 
07-10-21 

19.00-20.30 uur 

19.00-20.30 uur 
19.00-20.30 uur 

 
 
Plaats        : online via MS Teams 

Kosten       : € 0,- niet-leden zijn van harte welkom, dus nodig je collega uit! 
Inschrijven: klik in het schema hierboven op (de datum van) het webinar of de 

workshop van je keuze en schrijf jezelf in! 
 
 

WEBINARS 
 

   Woensdag 29 september: Webinar Timemanagement    
   Er komt steeds meer bij in het leven, privé en op het werk, en er gaat niets af. 

We hebben steeds meer ballen omhoog te houden, en druk zijn is de nieuwe 

levensstandaard. Er is een grote keuze aan wat we kunnen doen en we willen 
steeds meer. Ook als je gewoon door blijft werken zoals je het altijd al deed, dan 

kom je niet meer uit met je uren. Dat heb je misschien al gemerkt…. Je zult 
nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om anders met je tijd om te gaan; 
timemanagement dus. In deze webinar gaan we met deze vaardigheden aan de 

slag. Hoe we met minder energie, meer voor elkaar krijgen, maar vooral tijd en 
aandacht geven aan wat wij belangrijk vinden. 

Angela van Kouwenhoven-de Waardt, workshopgever CNV Connectief 
 
 

Woensdag 6 oktober: Temperamentvolle en tegendraadse leerlingen 
Temperamentvol en tegendraads zijn verschillende zaken. Temperament is in 

aanleg aanwezig. Tegendraads gedrag komt meer voor bij temperamentvolle 
leerlingen in bepaalde ontwikkelingsfasen, zoals in de koppigheidsfase of de 
puberteit/adolescentie. Wanneer tegendraads gedrag echter niet meer past bij 
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de ontwikkelingsleeftijd en het de schoolse- en sociale ontwikkeling ernstig 
belemmert, kan er sprake zijn van een oppositionele gedragsstoornis. Tijdens 

deze interactieve workshop krijgt u inzichten in de kenmerken van oppositionele 
gedragsstoornissen, inzichten in de diverse oorzaken -van brein tot omgeving- 
en ontvangt u handvatten welke bewezen effectief zijn en toepasbaar in de 

alledaagse (schoolse) praktijk. En dat alles in Jip en Janneke taal, met een dosis 
humor en voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden. 
Giel Vaessen, Coach, spreker, auteur, gedragsspecialist en 
gezinstherapeut. 
 

 
WORKSHOPS 

 
Maandag 4 oktober: 

Workshop Het belang van de cao 
Waarom is er een cao, en wat weet je van de cao? Hoe komt een cao tot stand? 
Waar bemoeien die vakbonden zich eigenlijk mee? Je kunt de 

belangenbehartiging toch overlaten aan de OR of MR? Welke invloed heb je als 
lid van het CNV op de cao? Voor wie geldt de cao eigenlijk? En wat doe je als je 

werkgever de cao aan zijn laars lapt? 
In deze workshop neemt Karel Nugteren je mee in alles wat er bij komt kijken 
om afspraken te maken tussen werkgevers en vakbonden. In de workshop is alle 

ruimte om zaken waar je vragen over hebt, in te brengen en te bespreken 
(behalve vragen over individuele rechtspositie).  

Geen "ver van mijn bed show", maar heel praktisch en toegankelijk krijg je beter 
zicht op die zaken die het CNV voor haar leden en daarmee voor alle werknemers 
probeert overeen te komen met de werkgever. Zo krijgt je niet alleen antwoord 

op je vragen, maar meteen een kijkje achter de schermen van het schimmenspel 
van de cao of liever gezegd de Arbeidsvoorwaarden Onderhandelingen. 

Karel Nugteren, workshopgever CNV Connectief 
 
 

Maandag 27 september, woensdag 6 oktober: 
Workshop Veranderingen in je leven 

Je leven is dynamisch en staat nooit stil. Veranderingen zijn er constant op alle 
terreinen van je leven. Soms zijn er specifieke gebeurtenissen die plaatsvinden 
en waar je mee moet dealen. Hoe ga je daarmee om? 

Wat is jouw rol daarin? 
Munda Tromp, workshopgever CNV Connectief 

 
 

Maandag 20 september, donderdag 30 september, donderdag 7 oktober: 
Workshop Haal het beste uit jezelf! 

Weten wie je bent, is de basis van alles. Daarom kijken we in deze workshop 
naar kwaliteiten, vaardigheden, drijfveren, motivatie, belemmeringen, irrationele 
gedachten, assertiviteit en je biologische klok. 

Alles begint bij bewustwording; dan kun je stappen zetten naar verandering en 
vernieuwing. Dit lukt, als je het echt wilt. Begin kleinschalig, zet kleine stapjes. 

Stappen, die je persoonlijke groei bevorderen. Jij bepaalt, wat je nodig hebt om 
je doel te bereiken! 

Jeannette de Haan-Dijkstra, workshopgever CNV Connectief 
 


