
	  

Aangeleverd	   Mijn	  voorstel	  

Heb	  je	  (tijdelijk)	  
geen	  werk?	  Ook	  
dan	  staat	  de	  FNV	  
voor	  je	  klaar	  

Een	  uitkering?	  	  
FNV	  Helpt	  
	  

De	  FNV	  is	  er	  ook	  voor	  je	  als	  je	  (tijdelijk)	  
geen	  werk	  hebt.	  

	  

De	  FNV	  komt	  ook	  op	  voor	  je	  belangen	  als	  je	  
(tijdelijk)	  geen	  werkt	  hebt.	  Bijvoorbeeld	  als	  je	  
werkloos	  bent	  of	  (gedeeltelijk)	  
arbeidsongeschikt	  bent.	  We	  zijn	  er	  voor	  
iedereen	  die	  werkt,	  werkt	  zoekt,	  wil	  werken	  of	  
gewerkt	  heeft.	  Daarom	  zijn	  er	  1,1	  miljoen	  
mensen	  lid.	  Wij	  zijn	  er	  dus	  ook	  voor	  jou!	  

In	  deze	  brochure	  geven	  we	  je	  goede	  redenen	  
om	  lid	  te	  zijn	  van	  de	  FNV,	  ook	  als	  je	  (tijdelijk)	  
geen	  werkt	  hebt.	  Heb	  je	  nog	  vragen?	  Neem	  
dan	  gerust	  contact	  met	  ons	  op.	  Wij	  zijn	  van	  
maandag	  tot	  en	  met	  vrijdag	  van	  8.30	  –	  17.30	  
uur	  bereikbaar	  op	  088	  368	  0368.	  Of	  kijk	  op	  
fnv.nl.	  

	  

De	  FNV	  helpt	  je	  bij	  de	  aanvraag	  van	  een	  
uitkering	  

	  

Als	  je	  werkloos	  of	  (gedeeltelijk	  
arbeidsongeschikt	  wordt,	  moet	  er	  van	  alles	  
geregeld	  worden.	  De	  FNV	  ondersteunt	  je	  bij	  
het	  aanvragen	  van	  een	  uitkering	  of	  bij	  een	  
keuring	  voor	  arbeids(on)geschiktheid.	  	  

	  

De	  FNV	  helpt	  je	  door	  het	  woud	  van	  
instanties	  en	  regels	  

FNV	  Sector	  Uitkeringsgerechtigden.	  

	  

De	  FNV	  is	  er	  voor	  iedereen	  die	  werkt,	  werkt	  
zoekt,	  wil	  werken	  of	  gewerkt	  heeft.	  Daarom	  
zijn	  er	  1,1	  miljoen	  mensen	  lid.	  En	  daarom	  is	  er	  
bij	  de	  fusie	  een	  nieuwe	  Sector	  
Uitkeringsgerechtigden	  opgericht.	  Die	  neemt	  
deel	  aan	  de	  campagne	  ‘Stop	  Werken	  Zonder	  
Loon’	  tegen	  de	  verdere	  verdringing	  van	  
betaald	  werk.	  Verder	  maakt	  hier	  ondermeer	  
de	  Wajong-‐groep	  deel	  van	  uit.	  

	  

Maar	  ook	  voor	  persoonlijke	  zaken	  kun	  je	  bij	  
ons	  terecht.	  Want	  bij	  baanverlies	  kom	  je	  in	  een	  
rouwproces	  maar	  er	  moet	  ook	  van	  alles	  
geregeld	  worden.	  	  Vragen,	  of	  hulp	  nodig?	  Wij	  
zijn	  er	  voor	  jou,	  van	  maandag	  tot	  en	  met	  
vrijdag	  van	  8.30	  –	  17.30	  uur	  op	  088	  368	  0368.	  
Of	  kijk	  op	  fnv.nl.	  

	  

Bij	  de	  aanvraag	  van	  een	  uitkering	  

	  

De	  FNV	  ondersteunt	  je	  bij	  het	  aanvragen	  van	  
een	  uitkering	  of	  bij	  een	  keuring	  voor	  
arbeids(on)geschiktheid.	  	  

	  

De	  consulent	  Werkloosheid	  kan	  je	  helpen	  de	  
weg	  te	  vinden	  door	  het	  woud	  van	  instanties,	  
regels	  en	  wetgeving.	  De	  consulent	  



	  

De	  consulent	  Werkloosheid	  kan	  je	  helpen	  de	  
weg	  te	  vinden	  door	  het	  woud	  van	  instanties,	  
regels	  en	  wetgeving.	  Telefonisch	  of	  liever	  
tijdens	  een	  persoonlijk	  gesprek.	  De	  consulent	  
Werkloosheid	  kan	  je	  ook	  wijzen	  op	  
(on)mogelijkheden	  en	  jouw	  rechten	  en	  
plichten.	  

	  

De	  FNV	  helpt	  je	  bij	  de	  voorbereiding	  op	  
gesprekken	  	  werkgever,	  bedrijfsarts	  en	  het	  
UWV	  

Ben	  je	  minder	  dan	  twee	  jaar	  ziek?	  Dan	  kun	  je	  
een	  begeleiding	  	  krijgen	  van	  een	  re-‐
integratieconsulent.	  De	  Re-‐integratieconsulent	  
ondersteunen	  je	  bij	  de	  voorbereidingen	  op	  
gesprekken	  met	  je	  werkgever,	  bedrijfsarts	  en	  
het	  UWV.	  Zo	  sta	  je	  er	  niet	  alleen	  voor.	  

	  

De	  FNV	  helpt	  door	  de	  inzet	  van	  WIA/WAO-‐
begeleiding	  

	  

Ben	  je	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  
arbeidsgehandicapt	  met	  een	  Wajong,	  Waz-‐,	  
WAO-‐	  of	  WIA-‐uitkering?	  Dan	  kun	  je	  voor	  
informatie	  en	  advies	  terecht	  bij	  WIA/WAO-‐
begeleiders.	  Ze	  kunnen	  je	  helpen	  bij	  
bijvoorbeeld	  keuringen	  en	  heroordelingen,	  het	  
invullen	  van	  vragenlijsten	  en	  het	  voorbereiden	  
van	  gesprekken	  met	  je	  verzekeringsarts	  en/of	  
de	  arbeidsdeskundige.	  De	  WIA/WAO-‐
begeleider	  kan	  ook	  mee	  naar	  een	  gesprek,	  als	  
je	  dat	  wilt.	  

	  

De	  FNV	  helpt	  bij	  financiële	  steun	  (?!?)	  

	  

Heb	  je	  een	  laag	  inkomen	  of	  een	  uitkering?	  Dat	  
heb	  je	  wellicht	  recht	  op	  extra	  voorzieningen	  
van	  jouw	  gemeente	  of	  andere	  instanties.	  Onze	  
Adviseurs	  Sociale	  werkvoorziening	  staan	  voor	  

Werkloosheid	  kan	  je	  ook	  wijzen	  op	  
(on)mogelijkheden	  en	  jouw	  rechten	  en	  
plichten.	  Telefonisch,	  of	  nog	  liever	  tijdens	  een	  
persoonlijk	  gesprek.	  

	  

Bij	  de	  voorbereiding	  op	  gesprekken	  	  met	  
werkgever,	  bedrijfsarts	  en	  het	  UWV	  

	  

Ben	  je	  minder	  dan	  twee	  jaar	  ziek?	  Dan	  kun	  je	  
een	  begeleiding	  	  krijgen	  van	  een	  re-‐
integratieconsulent.	  De	  Re-‐integratieconsulent	  
ondersteunt	  je	  bij	  de	  voorbereidingen	  op	  
gesprekken	  met	  je	  werkgever,	  bedrijfsarts	  en	  
het	  UWV.	  Zo	  sta	  je	  er	  niet	  alleen	  voor.	  

	  

Met	  WIA/WAO-‐begeleiding	  

	  

Ben	  je	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  
arbeidsgehandicapt	  met	  een	  Wajong,	  Waz-‐,	  
WAO-‐	  of	  WIA-‐uitkering?	  Dan	  kun	  je	  voor	  
informatie	  en	  advies	  terecht	  bij	  WIA/WAO-‐
begeleiders.	  Ze	  kunnen	  je	  helpen	  bij	  
bijvoorbeeld	  keuringen	  en	  herbeoordelingen,	  
het	  invullen	  van	  vragenlijsten	  en	  het	  
voorbereiden	  van	  gesprekken	  met	  je	  
verzekeringsarts	  en/of	  de	  arbeidsdeskundige.	  
De	  WIA/WAO-‐begeleider	  gaat	  mee	  naar	  een	  
gesprek,	  als	  je	  dat	  wilt.	  

	  

Bij	  het	  aanvragen	  van	  financiële	  steun	  

	  

Heb	  je	  een	  laag	  inkomen	  of	  een	  uitkering?	  Dat	  
heb	  je	  wellicht	  recht	  op	  extra	  voorzieningen	  
van	  jouw	  gemeente	  of	  andere	  instanties.	  Onze	  
Adviseurs	  Sociale	  werkvoorziening	  kijken	  of	  je	  
recht	  hebt	  op	  extra	  financiële	  steun.	  

	  

Als	  je	  ziek	  wordt	  door	  je	  werk	  



je	  klaar	  en	  kunnen	  samen	  met	  jou	  kijken	  of	  je	  
recht	  hebt	  op	  extra	  financiële	  steun.	  

	  

De	  FNV	  helpt	  je	  als	  je	  ziek	  wordt	  door	  je	  
werk	  

Meer	  dan	  20.000	  mensen	  krijgen	  per	  jaar	  een	  
beroepsziekte.	  Bureau	  Beroepsziekten	  FNV	  
komt	  op	  voor	  leden	  die	  lichamelijk	  of	  
geestelijk	  ziek	  zijn	  geworden	  door	  hun	  werk.	  
Ons	  team	  van	  specialisten	  ondersteunt	  leden	  
bij	  het	  verhalen	  van	  de	  schade	  die	  is	  
veroorzaakt	  door	  hun	  beroepsziekte.	  Kijk	  voor	  
meer	  informatie	  op	  fnv.nl/beroepsziekten.	  	  

	  

Als	  je	  (tijdelijk)	  geen	  werkt,	  hebt,	  ga	  je	  ook	  
minder	  betalen	  

Leden	  van	  de	  FNV	  betalen	  nooit	  meer	  dan	  16	  
euro	  per	  maand.	  Als	  je	  minder	  gaat	  verdienen,	  
omdat	  je	  een	  uitkering	  hebt,	  een	  laag	  inkomen	  
hebt	  of	  gepensioneerd	  bent,	  betaal	  je	  veel	  
minder.	  Is	  er	  iets	  veranderd	  in	  je	  inkomen?	  
Laat	  het	  ons	  weten.	  Kun	  je	  aantonen	  dat	  je	  een	  
uitkering	  ontvangt,	  verlagen	  we	  meteen	  je	  
contributietarief.	  	  

	  

Lid	  zijn	  van	  de	  FNV:	  zeker	  ook	  de	  moeite	  
waard	  als	  je	  (tijdelijk)	  geen	  werk	  hebt.	  	  

Ben	  je	  nog	  geen	  lid?	  Word	  nu	  lid!	  Vul	  het	  
formulier	  in	  en	  stuur	  het	  op.	  Of	  ga	  naar	  
FNV.nl	  

	  

	  

Meer	  dan	  20.000	  mensen	  krijgen	  per	  jaar	  een	  
beroepsziekte.	  De	  specialisten	  van	  Bureau	  
Beroepsziekten	  FNV	  helpen	  leden	  bij	  het	  
verhalen	  van	  de	  schade	  die	  hierdoor	  	  is	  
veroorzaakt.	  Kijk	  op	  fnv.nl/beroepsziekten.	  

	  

FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  als	  platform	  

	  

FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  behartigt	  jouw	  
belangen	  maar	  organiseert	  ook	  veel	  
activiteiten	  en	  scholing	  om	  samen	  met	  
anderen	  voor	  je	  rechten	  op	  te	  komen,	  je	  
positie	  te	  verbeteren	  en	  een	  vuist	  te	  maken	  
tegen	  onrecht.	  In	  lokale	  afdelingen	  en	  
landelijk.	  Het	  helpt	  veel	  mensen	  slechte	  
ervaringen	  om	  te	  zetten	  in	  iets	  nieuws,	  dus…	  
doe	  mee!!!	  

	  	  

Als	  je	  geen	  werk	  	  hebt,	  betaal	  je	  ook	  minder	  	  

	  

Leden	  van	  de	  FNV	  betalen	  nooit	  meer	  dan	  16	  
euro	  per	  maand.	  Als	  je	  laat	  zien	  dat	  je	  een	  
uitkering	  ontvangt,	  verlagen	  we	  meteen	  je	  
contributietarief	  naar	  de	  helft	  van	  dat	  bedrag.	  	  

	  

Lid	  zijn	  van	  de	  FNV:	  juist	  nu	  de	  moeite	  
waard.	  	  

Ben	  je	  nog	  geen	  lid?	  Word	  dan	  lid!	  Vul	  het	  
formulier	  in	  en	  stuur	  het	  op.	  Of	  ga	  naar	  
FNV.nl	  

	  

	  

	  


