
 ALS SENIOR?

    WAT IS JOUW VAKBONDSVOORDEEL

Senior? Natuurlijk bewegen we met je mee! 
Dat merk je om te beginnen al aan deze 5 voordelen.  

Vakmensen
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 dat je lid blijft tegen het tarief 
dat past bij je inkomen; 

 
 dat een politiek en sociaal 

actieve club opkomt voor 
jouw directe belangen als 
senior; 

 dat je over een kant-en-klaar 
inspirerend netwerk beschikt 
van andere senioren; 

 dat je kunt rekenen op steun 
van ons bij WMO-zaken (keu-
kentafelgesprekken);

 
 dat je altijd over deskundige 

en onafhankelijke steun 
beschikt via 030 75 11 007.

P.S. ontdek op de andere kant 
veel meer voordeel én op  
www.cnvvakmensen.nl/senior



DIT ZIJN JE HULPTROEPEN   

Wil je meer topvoordelen 
ontdekken? Goed idee! Met CNV 
Vakmensen heb je altijd jouw 
deskundige vraagbaak bij de 
hand. Via www.cnvvakmensen.nl 
kun je chatten, mailen of onze 
kennisbank doorspitten. Liever 
bellen? Kies dan 030 75 11 007

Een vakvereniging verbindt jou met 
vakcollega’s en stimuleert solidariteit: 
je steunt elkaar in goede en in slechte 
tijden. Ook na je werkzame leven. Zo’n 
160.000 mensen zijn dit met ons eens. 
Dankzij hen heeft de bond veel in te 
brengen bij werkgevers, pensioenfondsen 
en overheid. Dat is invloed waarmee wij 
de sterke, onafhankelijke, beschermende 
onderhandelaar voor jou kunnen blijven. 
We bewegen mee met elke fase in je leven.  

ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT

WAAROM EEN VAKBOND?

HANDIGE CHECKLIST voor jouw eigen stappen op www.cnvvakmensen.nl/senior (en 
speciale links naar praktische websites). Wist je trouwens dat je als vakbondslid ook 
altijd juridische steun en belastinghulp kunt krijgen? 

Bel 030 75 11 007 of regel het op 
www.cnvvakmensen.nl 
De eerste 6 maanden ontvang je 
als nieuw lid 50% korting op de 
contributie, afgestemd op jouw 
inkomenscategorie.

NIEUW LID

“Ook voor senioren is 

voordeel van economische 

groei belangrijk!”  
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