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Ook bij CNV Vakcentrale stond het jaar 2020 in het te-

ken van Covid-19. Op 1 januari was daar nog niets van 

te merken. Op die datum startte het nieuwe bestuur 

van CNV Vakcentrale. Dit bestuur bestaat uit bestuur-

ders van de CNV-bonden en de vakcentrale. Daarmee 

wordt hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

gemeenschappelijke bestuur en de aansturing van de 

werkorganisatie van CNV Vakcentrale tot uitdrukking 

gebracht. Op 1 januari kreeg CNV Vakcentrale ook een 

Raad van Toezicht.

In de loop van maart werd duidelijk dat het coronavi-

rus ook in ons land zeer grote sociaaleconomische ge-

volgen zou gaan hebben. Dat leidde tot een toename 

van vragen en kwesties van leden. Gedurende het jaar 

hebben kabinet en sociale partners verschillende rege-

lingen en initiatieven tot stand gebracht om de impact 

te beperken. Het CNV was daar nauw bij betrokken. De 

coronacrisis biedt de vakbeweging mogelijkheden om 

een grotere rol te spelen op de arbeidsmarkt. In samen-

werking met andere partijen wordt gewerkt aan initia-

tieven om mensen die hun baan dreigen te verliezen te 

begeleiden naar ander werk. 

Ook vroeg het CNV bij de politiek en in de media met 

regelmaat aandacht voor de negatieve gevolgen die 

corona met zich meebracht. Bijvoorbeeld door te plei-

ten voor een tijdelijk calamiteitenfonds, gericht op 

werknemers die, wegens bijzondere omstandigheden, 

niet aan de slag konden. Er werd een oproep gedaan 

tot meer fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen. 

NL Leert Door werd gelanceerd, een gratis loopbaan-

traject voor werknemers wiens baan onder druk staat 

door de coronacrisis. Ook pleitte het CNV voor het op-

schalen van de capaciteit van sneltesten en - als een 

van de eersten - voor het versnellen van de vaccinaties. 

En we vroegen aandacht voor mantelzorgers, waarvan 

er veel door de coronacrisis tegen een burn-out aanza-

ten en voor hulpverleners en mensen in de vitale sec-

toren die te maken kregen met toegenomen agressie.  

De coronacrisis leidde ook tot ingrijpende verande-

ringen voor werknemers en vakbonden in de 15 lan-

den waar CNV Internationaal actief is. Steunpakketten 

vanuit de overheid zoals in Nederland ontbreken. Dat 

maakte het voor bedrijven en werknemers in deze lan-

den bijzonder zwaar om de door corona veroorzaakte 

tegenslagen op te vangen.

De gevolgen van het coronavirus hadden vanzelfspre-

kend ook grote gevolgen voor de collega’s in de werk-

organisatie. Toen de oproep van het kabinet kwam om 

zoveel mogelijk thuis te werken, was het CNV daar klaar 

voor. Er is veel aandacht besteed aan de vitaliteit van de 

medewerkers in de thuiswerksituatie en de verbinding 

met collega’s. Het kantoor aan de Tiberdreef werd vol-

ledig ingericht volgens de richtlijnen. Door alle aanpas-

singen konden de meeste werkzaamheden ‘gewoon’ 

doorgaan.

De coronamaatregelen hadden grote invloed op de 

activiteiten van ledenservice, zoals de belastingzittin-

gen, jubilarissenhuldigingen en vertrouwenspersonen. 

Samen met de vrijwilligers werden oplossingen ge-

zocht en gevonden.

Het jaar 2020 stond niet alleen in het teken van coro-

na. Het CNV vroeg aandacht voor rouwen op de werk-

vloer. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle 

zzp’ers kwam weer een stap dichterbij. Dit jaar stond 

een specifieke vorm van schijnzelfstandigheid extra in 

de schijnwerpers: platformwerk. De vergaande flexibili-

sering van de arbeidsmarkt werd aan de kaak gesteld. 

Inleiding
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Dit jaar bleek dat juist uitzendkrachten en andere wer-

kende met een flexibel contract de dupe werden van 

de crisis. Het CNV pleitte ervoor dat het vaste contract 

weer de norm wordt, dat uitzendwerk alleen wordt in-

gezet voor piek en ziek en niet voor structureel werk.

Vakbonden, werkgevers en het kabinet bereikten me-

dio 2020 een definitief akkoord over de hervorming van 

het pensioenstelsel. De overeenkomst is een verdere 

uitwerking van het pensioenakkoord dat het CNV, in sa-

menwerking met partners, in 2019 sloten. Door middel 

van webinars werden de leden op de hoogte gehouden 

van de voortgang. 

Het CNV formuleerde een nieuwe visie op het be-

lastingstelsel en er kwam er met het oog op de 

Kamerverkiezingen in maart 2021 een nieuw sociaal-po-

litiek program tot stand. Tenslotte werd in 2020 begon-

nen met een project dat zal leiden tot de vernieuwing 

van de websites van CNV Connectief, CNV Vakcentrale 

en CNV Vakmensen. Een mooi voorbeeld van een initi-

atief waarbij het resultaat meer zal zijn dan de som der 

delen. 

2020 was in alle opzichten voor iedereen een memora-

bel jaar. Het bestuur spreekt zijn dank en grote waarde-

ring uit naar alle (kader)leden en collega’s die in deze 

moeilijke omstandigheden bleven werken aan het rea-

liseren van ons ideaal: een rechtvaardige samenleving 

waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt.

 
Johan Slok 
algemeen secretaris /  
penningmeester 

2. Bestuurscentrum
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2.1   Missie en visie

In het visieprogramma 2020-2024 ‘Duurzame (werk)re-

laties maak je samen’ is verwoord waar het CNV voor 

staat. Het CNV is geworteld in het christelijk sociaal ge-

dachtegoed. De kernwaarden solidariteit, verantwoor-

delijkheid, rentmeesterschap, rechtvaardigheid en 

naastenliefde, staan in ons werk centraal. Onze missie 

is om samen duurzame arbeidsrelaties te creëren die 

ten goede komen aan een rechtvaardige samenleving. 

Het CNV is een beweging van mensen die het verschil 

willen maken. Samen werken we aan een rechtvaardi-

ge samenleving. Dat is een samenleving waarin men-

sen niet alleen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, maar 

ook voor elkaar. Een samenleving die mensen uitnodigt 

mee te doen in plaats van buitensluit. Samen strijden 

we tegen onrecht en hebben we oog voor mensen die 

het minder hebben. Dat betekent ook dat we onze wel-

vaart op een rechtvaardige manier verdelen. We maken 

keuzes waarin we rekening houden met toekomstige 

generaties. Dat doen we in Nederland, maar ook door 

te werken over onze landsgrenzen heen. 

We realiseren ons dat we samen veel beter in staat zijn 

om onze individuele belangen te behartigen. Zo wer-

ken we aan ons gezamenlijke ideaal: een rechtvaardi-

ge samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar recht 

komt.

We bereiken ons ideaal alleen als we sámen werken. 

Samen zit in het DNA van onze vereniging. Het CNV 

is een beweging van- en dichtbij mensen. We werken 

voor werkenden (toekomstig- , huidig- en voormalig-) 

en doen dat samen met onze leden. Onze leden nemen 

in ons werk een centrale plaats in. Zij zijn de dragers en 

de belangrijkste ambassadeurs van onze organisatie. 

We zetten de komende periode in op het creëren van 

een (nog) grotere betrokkenheid van leden en niet-le-

den bij het werk van het CNV en ook op het stimuleren 

van nieuwe mensen en groepen om zich bij ons aan te 

sluiten. 

We werken niet enkel als belangenbehartiger. Onze 

beweging heeft vanuit zijn christelijk sociale tradi-

tie ook als doel om bij te dragen aan het vormgeven 

van een maatschappij waarin mensen op een pretti-

ge manier met elkaar kunnen leven en werken; een 

betere samenleving. Nu en in de toekomst. Daarbij 

kijken we verder dan ons eigen belang en werken 

we ook in internationaal verband over onze lands-

grenzen heen.

Het CNV heeft in zijn visieprogramma drie centrale 

doelstellingen geformuleerd:

1. Maak duurzame arbeidsrelaties weer  
de norm op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het CNV streeft naar werk waarmee mensen op 

een goede manier in hun levensonderhoud kun-

nen voorzien. Waarbij werk een stabiele basis vormt 

voor mensen om hun bestaan vorm te geven. Om 

duurzame arbeidsrelaties te bevorderen pakken 

we de doorgeschoten flexibilisering op de arbeids-

markt aan. Dat begint bij een gelijk speelveld. Dit 

speelveld biedt een gelijke, hoogwaardige en kwa-

litatieve bescherming voor alle werkenden. Het (ni-

veau van bescherming van) vaste contract is daarbij 

ons uitgangspunt.
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2. Zorg voor goed werk met balans en verbinding 

Er hoort een stevig vangnet te zijn en goede onder-

steuning bij bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschikt-

heid en werkloosheid. Kern daarbij is dat werkgevers en 

overheid hun verantwoordelijkheid nemen waar nodig.  

Werk moet gezond zijn en met plezier kunnen worden 

verricht. Met aandacht voor vakmanschap, beroeps-

trots en een goede balans tussen werk en privé, en met 

voldoende inspraak van medewerkers. Zodat effectief 

de hoogopgelopen werkdruk op de Nederlandse werk-

vloer kan worden tegengegaan.

3. Regie op de loopbaan samen met de vakbond 

Om goed met veranderingen en onzekerheid om te 

kunnen gaan, is het van belang dat mensen ook zelf 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun loop-

baan. We streven daarom naar meer eigen regie, onder 

andere door het organiseren van een persoonlijke leer-

rekening voor iedereen. De vakbeweging is daarbij dé 

logische partner voor alle werkenden om hen geduren-

de hun gehele loopbaan te begeleiden en ondersteu-

nen. Deze nieuwe rol voor de vakbeweging is voor het 

CNV een absolute voorwaarde voor meer zelfregie van 

werkenden.

Deze drie doelstellingen stonden in 2020 centraal in het werk van het CNV, zij het dat de activiteiten wel zeer be-

invloed werden door corona.

2.2    Beleid en communicatie

In 2020 heeft het CNV de onderwerpen die van belang 

zijn voor “werkend Nederland” via politieke lobby, door 

deelname aan werkgroepen van SER en StAR, het doen 

van onderzoek en publiciteit onder de aandacht ge-

bracht en beïnvloed. De belangrijkste en meest in het 

oog springende onderwerpen worden onderstaand uit-

gelicht.

> Covid 19

Het hoeft eigenlijk geen betoog dat de coronacrisis ver-

regaande invloed heeft gehad op het werken in 2020. 

Door het jaar heen zijn er door het CNV, al dan niet sa-

men met kabinet en sociale partners, verschillende re-

gelingen en initiatieven tot stand gebracht.

> NOW 1

In maart, vlak na het uitbreken van de coronacrisis, 

riep het CNV dit kabinet op om snel de handen ineen 

te slaan. Er moest een grootschalig steunpakket ko-

men om massawerkloosheid te voorkomen. Op ba-

sis hiervan heeft het kabinet, samen met de sociale 

partners, de NOW-regeling ontwikkeld. Een financiële 

noodmaatregel om, tijdens de coronacrisis, zoveel mo-

gelijk banen en inkomens veilig te stellen. Werkgevers 

die door een omzetverlies van minimaal 20% het loon 

van hun werknemers niet meer te kunnen betalen, kun-

nen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): een tegemoet-

koming van maximaal 90% in de loonkosten naar rato 

van de omzetdaling. Een werkgever die aanspraak doet 

op de regeling, mag geen werknemers ontslaan. 

> Corona-FAQ

Vanwege de onduidelijkheid en de vele vragen die er le-

ven over corona en waar je als werknemer wel en niet 

recht op hebt, is er onmiddellijk een corona-FAQ ge-

lanceerd. Een handig overzicht met meest gestelde co-

ronavragen in relatie tot werk en inkomen. Deze FAQ 

kwam tot stand op basis van gesignaleerde maatschap-

pelijke ontwikkelingen en op basis van ledenvragen. 

Deze FAQ heeft de samenwerking tussen Info en Beleid 

& Communicatie verder versterkt. 
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> Veiligheid op de werkvloer 

In maart lag het land ineens stil om coronabesmetting te 

voorkomen. Scholen en kroegen sloten, zoveel mogelijk 

mensen moesten thuiswerken. Het CNV vroeg echter aan-

dacht voor de werkvloer, met name voor mensen die niet 

thuis konden werken. Twee miljoen mensen voelden zich 

niet veilig op de werkvloer. Onder praktisch geschoolden 

lag dit nog hoger. Het CNV vroeg ook aandacht voor de 

veiligheid van supermarktpersoneel. Supermarkten bleken 

broeinesten van coronabesmetting. We deden daarbij con-

crete veiligheidsvoorstellen. Deze voorstellen werden bin-

nen een dag doorgevoerd door supermarkten en gelden 

tot de dag van vandaag.  

> Oproep calamiteitenfonds

De coronacrisis duurt langer dan het eerste kwartaal en 

werkend Nederland voelt zich steeds meer onder druk 

gezet door de werkgever. Werkenden met kinderen 

moeten, ondanks dat er geen opvang is, toch aan het 

werk. Net als mantelzorgers, die door fors toegenomen 

zorgtaken, niet op kantoor kunnen komen. CNV heeft 

gepleit voor een tijdelijk calamiteitenfonds, gericht op 

specifieke groepen. Speciaal bedoeld voor werkne-

mers die, wegens bijzondere omstandigheden, niet aan 

de slag kunnen. 

Het CNV is de eerste sociale partner die hiervoor pleit, 

door een interview in het Financieele Dagblad. Mooi is 

dat de noodkreet rechtstreeks vanuit de leden komt, 

met dank aan de afdeling Info.

> Meldpunt vakantiegeld

Normaal ontvangt iedereen vakantiegeld in mei of juni. 

Het CNV voerde een ledenonderzoek uit om te peilen 

hoe de situatie in coronatijd is. Krijgt iedereen wel va-

kantiegeld? 8% krijgt het niet, of later. Dit onderzoek 

en meldpunt werd groot door de media opgepakt, on-

der andere door NOS journaal en Hart van Nederland. 

Werknemers die geen vakantiegeld krijgen, kunnen dit 

melden bij het vakantiegeld meldpunt. Het CNV neemt 

contact op met de betreffende bedrijven, om dit aan de 

kaak te stellen Veel meldingen kwamen vanuit Regardz 

Hospitality Group. We hebben via onderhandelingen 

ervoor gezorgd dat mensen alsnog hun vakantiegeld 

kregen. 

> Verlenging steunmaatregelen/NOW 2

In mei is de bestaande NOW-regeling verlengd. De NOW 

2 biedt ondernemers, net als in de NOW 1 regeling, een 

tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Het 

grote verschil met NOW 1 is dat de ontslagboete ver-

valt. Dit maakt ontslag van werknemers financieel laag-

drempeliger, ondanks dat de werkgever NOW ontvangt. 

Nu de ontslagboete wordt geschrapt in het nieuwe 

steunpakket NOW 2, vreest een groot deel van werkend 

Nederland voor ontslag. Dit blijkt uit onderzoek van het 

CNV onder 14.000 deelnemers. 74% hiervan verwacht 

langdurig werkloos te zijn, na verlies van hun baan. 
12 13



> Nederland leert door 

Voor je toekomst is het 

belangrijk dat je je-

zelf blijft ontwikkelen 

qua kennis, vaardig-

heden en ervaring. Zo 

blijf je weer- en wend-

baar in je carrière. Het 

kabinet heeft daarom het initiatief ‘NL leert 

door’ gelanceerd. Een gratis loopbaantra-

ject voor werknemers wiens baan onder 

druk staat door de coronacrisis.Een gekwa-

lificeerd loopbaancoach geeft deelnemers 

beter zicht op de kansen in de arbeidsmarkt. 

De coach ondersteunt bij het selecteren van 

de juiste (bij)scholing en geeft handige tips 

bij het zoeken en solliciteren naar werk. Het 

CNV doet hieraan mee. Via James loopbaan-

begeleiding helpen wij mensen naar een 

nieuwe baan.

MAAK NU GEBRUIK VAN GRATIS 

LOOPBAAN- EN ONTWIKKELADVIES!

NL
LEERT 
DOOR

 

 > Thuiswerken

Het lange thuiswerken eist zijn tol. Het CNV heeft  daarom 

breed ledenonderzoek uitgevoerd naar het thuiswerken. 

Hieruit blijkt dat veel werknemers met fysieke klachten kam-

pen, vaak veroorzaakt door een slechte werkhouding of het 

ontbreken van een Arbo-verantwoordelijke werkplek. We 

waren hiermee de opening van de NOS journaal in de och-

tenden, op de dag van publicatie. Om thuiswerkers te bege-

leiden, geeft het CNV handige tips-and-tricks in een thuis-

werkfilmpje om gezond en vitaal vanuit huis te werken. Ook 

pleit het CNV voor een fitpakket met een online coach, die 

werknemers fysiek en mentaal door de thuiswerkperiode 

loodst. Dit voorkomt lichamelijk klachten.

Uit het onderzoek bleek ook dat veel mensen structureel wil-

len thuiswerken, ook na de coronacrisis. In het licht hiervan 

constateerden we dat veel werkgevers nog geen thuiswerk-

beleid hebben. We deden via de media daarom een oproep 

tot meer fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen. 
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> Europees seminar platformwerk 

Begin maart organiseerden wij een goedbezocht en 

succesvol Europees seminar, met vakbondscollega’s 

uit allerlei Europese landen, over platformwerk. We de-

den dit in samenwerking met de ETUI, de scholings- en 

kennispoot van de Europese vakbondskopel ETUC en 

met de EZA, de christelijksociale tegenhanger daarvan. 

Het doel van het seminar was om na te denken over be-

tere Europese regels om de uitwassen bij platformwerk 

tegen te gaan. Dit in aanloop naar de presentatie van 

de voorstellen van de Europese Commissie over plat-

formwerk. 

> Sneltesten

CNV roept in AD het kabinet op om de capaciteit van 

sneltesten direct mogelijk op te schalen. Tienduizenden 

werknemers wachten thuis in spanning de uitslag van 

hun coronatest af, zo blijkt uit inventarisatie in de sec-

toren. Deze misgelopen arbeid kost miljoenen. En 

duizenden banen. Funest voor de werkgelegenheid. 

Bovendien moeten veel werkenden vakantiedagen 

> Werkdruk

Het CNV is de eerste organisatie die werkdruk in 

coronatijd op de kaart zette. Een op de drie werk-

nemers ervaart een hogere werkdruk dan ooit. Het 

CNV publiceerde dit onderzoek in Telegraaf en AD, 

en was ook stelling van de dag bij de NOS. In okto-

ber vroeg het CNV weer aandacht voor dit onder-

werp. We hebben toen gepleit voor een psychisch 

noodhulpfonds, een fonds om leidinggevenden, HR-

managers en vertrouwenspersonen beter te kun-

nen ondersteunen in coronatijden. Ook dit pleidooi 

werd breed opgepikt. Het kabinet gaat nu zelf aan 

de slag met meer ondersteuning voor thuiswerkers. 

inleveren of krijgen geen loon als ze niet komen wer-

ken. Of men gaat alsnog aan de slag, terwijl ze corona 

hebben en anderen dus besmetten. Het CNV pleit er-

voor om iemand vrij te maken die zich enkel bezighoudt 

met het inkopen van zoveel mogelijk sneltesten.

> NOW 3

Per 1 oktober is de NOW-3 regeling ingegaan. Deze 

NOW 3 regeling komt, net als de NOW 1 en 2 rege-

ling, noodlijdende werkgevers financieel tegemoet in 

het betalen van loonkosten. In de NOW 3 spraken so-

ciale partners met het kabinet af dat er in deze subsi-

dieperiode een inspanningsplicht voor de werkgever 

om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw 

werk te begeleiden. Daar bovenop stelde het kabinet 

een sociaal pakket van 1,4 miljard euro ter beschik-

king, dat voorziet in bemiddeling van werk-naar- werk 

en in scholing. 30 november 2021 heeft het CNV ver-

volgens een intentieverklaring getekend met het ka-

binet, werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeen-

ten, UWV, onderwijsinstellingen en het SBB hoe die 

crisisdienstverlening in te richten en wie wat doet.  

Samen met FNV is het CNV sindsdien bezig om de or-

ganisatie in te richten op intersectorale begeleiding van 

werk naar werk. Momenteel worden er regionale mobi-

liteitsteams ingericht en krijgt de samenwerking met 

FNV meer handen en voeten. Een mooi project, omdat 

het bijdraagt aan de lange termijn droom van het CNV: 

een stevige positie op de arbeidsmarkt.

> Vaccinatieplan 

Het CNV pleit voor het opschalen van het vaccinatie-

beleid, zodat miljoenen werkenden snel weer vol aan 

de slag kunnen. Het CNV was de eerste die hiervoor 

pleitte, waarna bijval volgde van artsenorganisaties, 

deskundigen en politici. Ons pleidooi haalde de voor-

pagina van AD en dwong RIVM en de minister om op 

onze noodkreet te reageren. Om dit te realiseren is het 

noodzakelijk om teststraten om te bouwen tot vaccina-

tiestraten. Ook de bedrijfsarts moet een belangrijke rol 

spelen in het vaccineren van werkenden. Alleen met 

een verscherpt vaccinatiebeleid krijgen we de econo-

mie weer snel op gang.
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> Mantelzorg

Op de dag van de Mantelzorg publiceerden wij een 

groot onderzoek onder mantelzorgers. Hieruit bleek dat 

veel mantelzorgers tegen een burn-out aan zaten, door 

de coronacrisis. Ook hier hebben wij ons psychisch 

noodhulpfonds weer onder de aandacht gebracht, in 

onze kamerbrief hebben we onze oplossingen gebun-

deld en ingebracht tijdens het AO arbeidsmarkt. 

> Werkgelegenheid Noorden

Regelmatig vraagt het CNV ook aandacht voor specifie-

ke problematiek in de regio. We hebben in mei een on-

derzoek uitgevoerd onder de leden die in Groningen, 

Friesland en Drenthe wonen. Hieruit bleek dat veel le-

den bang waren hun baan te verliezen. Dit onderzoek 

haalde de voorpagina’s van de Leeuwarder Courant en 

Dagblad van het Noorden. 

In november deden we een oproep voor een 

grootschalig investeringsplan voor Noord- 

Nederland op de voorpagina’s van de 

Leeuwarder Courant en Dagblad van het 

Noorden. Dit leidde tot veel reacties van po-

litici en werkgeversorganisaties. We koppel-

den daar ook een Kamerbrief aan. De noor-

delijke regio dreigt harder dan de rest van 

Nederland getroffen te worden door de cri-

sis. Uiteindelijk droeg ons pleidooi bij aan mi-

lardensteun vanuit de EU voor het noorden. 

> Schending ontslagrecht

De Vakcentrale voert regelmatig inventarisaties uit onder de be-

stuurders in de sectoren, en onder juristen. Hieruit bleek dat de 

ontslagvergoeding vaak niet werd uitbetaald terwijl dit wel wet-

telijk verplicht is. Dit haalde de voorpagina van de Telegraaf. 

Ook uitgebreid in Telegraaf was later onze constatering dat veel 

mensen akkoord gaan met een tekenbonus. Deze bonus zorgt 

ervoor dat werknemers het nalaten om verder te procederen te-

gen hun ontslag. Uiteindelijk kan dit nadelig uitpakken. 

> Pesten en agressie

Het CNV zoekt regelmatig publiciteit op de immateriële thema’s. 

De coronacrisis bood hier genoeg aanleiding voor. Naast werk-

druk deed het CNV ook een groot ledenonderzoek onder hulp-

verleners en mensen in de vitale sectoren. Veertig procent gaf 

aan dat de agressie is toegenomen door de crisis. Aan dit onder-

zoek gaf het AD een groot podium. Ook pesten op de werkvloer 

neemt toe, blijkt uit onderzoek van CNV. Dit leidde onder andere 

tot publicaties in AD en nog een flinke nasleep in de zichtbaar-

heid, onder andere op 3FM. 

> Rouw op de werkvloer

Eind 2019 vroeg het CNV aandacht 

voor rouw op de werkvloer, met daarbij 

de aankondiging om te komen tot een 

rouwhandreiking. Dit heeft geleid tot 

de publicatie van een CNV-handreiking 

Rouw op de werkvloer, geschreven 

door Vakmensen in juli 2020. Omdat 

dit een Vakcentrale onderwerp is, heeft 

de Vakcentrale, samen met Vakmensen 

het voortouw genomen in de publiciteit, 

door een onderzoek. Dit leidde tot aan-

dacht in het NOS Journaal, EenVandaag, 

AD en de voorpagina van het Nederlands 

Dagblad. Het CNV was hiermee het ge-

sprek van de dag. Vanuit de werkgroep 

Arbeid en Zorg van de Stichting van de 

Arbeid waar het CNV deel van uitmaakt 

zijn de thema’s rouw en mantelzorg ook 

opgepakt. 
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Deze werkgroep heeft samen met SZW en TNO de 

handreikingen > Mantelzorg en Werk en > Rouw en Werk 

uitgebracht.

Daarnaast heeft de werkgroep Arbeid en Zorg samen 

met SZW een > Handreiking Gelijke Beloning uitge-

bracht.

> ZZP

In februari is een arbeidsongeschiktheidsverzekering 

voor alle zzp’ers weer een stap dichterbij gekomen. Het 

CNV biedt dan – samen met de andere sociale partners 

– een uitgewerkt advies hierover aan minister Koolmees 

aan. 

In de Telegraaf pakt het CNV eigenstandig positie op dit 

dossier door midden van een interview met Piet Fortuin, 

en een onderzoek onder zzp’ers. Met dit advies wordt 

invulling gegeven aan het pensioenakkoord, waarin so-

ciale partners afspraken dat er een verplichte arbeids-

ongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers moet komen. 

Inmiddels heeft de minister aangegeven het advies te 

omarmen en wordt druk gewerkt aan de verdere uit-

werking hiervan. CNV is hier nauw bij betrokken.

In 2020 is daarnaast definitief het wetsvoorstel voor 

een minimumtarief en de zelfstandigenovereenkomst 

van tafel gegaan. CNV was vanaf dag één zeer kritisch 

op dit wetsvoorstel. Het CNV vindt het minimumtarief 

van 16 euro veel te laag en pleit voor een uurtarief van 

25 euro per uur. Ook vindt het CNV de zelfstandigen-

verklaring een bom onder het arbeidsrecht en onder 

ons collectieve stelsel van sociale zekerheid en arbeids-

voorwaardenvorming. Het CNV heeft een succesvolle 

lobby gevoerd om dit plan van tafel te krijgen. Maar he-

laas: het echt werken maken van de aanpak van schijn-

zelfstandigen wordt doorgeschoven naar een volgend 

kabinet. Het CNV betreurt dit omdat een relatief sim-

pele oplossing – het handhaven van de Wet DBA – voor 

handen is. Deze oproep bleef echter aan dovemans 

oren gericht. 

Dit jaar stond een specifieke vorm van schijnzelfstan-

digheid extra in de schijnwerpers: platformwerk. Het 

CNV nam deel aan een SER-traject over dit onderwerp. 

Het resultaat is een advies waarin ook de schaduwkan-

ten van dit type werk duidelijk worden benoemd. Dit 

was ook de inzet van het CNV. 
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Daarnaast startte het CNV in 2020 een procedure te-

gen een grote speler op de platformmarkt: Temper. 

In deze procedure betoogt het CNV dat er bij Temper 

wordt gewerkt in schijnconstructies en dat medewer-

kers van Temper moeten worden behandeld als werk-

nemers, met alle bijbehorende rechten.

> Uitzendwerk

In de eerste helft van 2020 zijn er een aantal rap-

porten verschenen die duidelijk naar voren bren-

gen dat er in Nederland sprake is van doorgescho-

ten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het betreft 

het rapport Commissie Regulering van werk (com-

missie Borstlap) en de onderzoeken naar de uit-

zendbranche. Beide rapporten laten duidelijk zien 

dat Nederland koploper is in Europa als het gaat 

om flexibele arbeidsovereenkomsten. Het CNV 

heeft de laatste jaren vaker alarm geslagen over 

de vergaande flexibilisering op de Nederlandse 

arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor men-

sen, de samenleving en de economie. Werkenden 

ondervinden de gevolgen van minder bescher-

ming en krijgen een kleiner deel van de economi-

sche koek. Dat bleek ook wel toen in maart jl. de 

coronacrisis uitbrak. Uitzendkrachten en andere 

werkenden met een flexibele contract werden in 

grote getalen ontslagen. Er moet een eind komen 

aan de wildgroei van flexibele arbeidscontracten en de 

balans tussen werkgevers en werkenden moet worden 

hersteld. Het CNV heeft zich het afgelopen jaar dan ook 

hard gemaakt voor minder flexibele contracten, zowel 

in onze reactie op beide rapporten als in de pers en aan 

verschillende tafels in Den Haag. CNV pleit er onder an-

dere voor dat het vaste contract weer de norm wordt, 

dat uitzendwerk alleen wordt ingezet voor piek en ziek 

en niet voor structureel werk en dat de uitzendperiode 

waarbij het uitzendbeding geldt, wordt beperkt van 78 

naar 26 weken. 

> Veilig werk

Veilig en gezond werken blijft één van de belangrijk-

ste thema’s van het CNV. In maart 2020 heeft het CNV 

onderzoek laten uitvoeren naar veiligheid op de werk-

vloer in relatie tot coronabesmetting. Van alle werken-

den voelt 19% zich onveilig op de werkvloer. Dat komt 

neer op bijna 2 miljoen werkenden. Meerdere keren per 

jaar heeft het CNV een soortgelijk onderzoek gedaan 

en steeds aandacht gevraagd voor dit thema. 

Sectorspecifiek vragen we ook vaak aandacht voor vei-

ligheid. We hebben aan het begin van de coronacrisis 

in Telegraaf een oproep gedaan voor meer veiligheid 

in supermarkten. Klanten moesten met een winkelwa-

gen rijden en er moesten spatschermen komen. Door 

de publicitaire druk kwam de branche meteen in actie 

en is ons pleidooi nog dezelfde week ingevoerd. 

Aan het eind van het jaar, in december, vroegen we 

aandacht voor agressie in supermarkten. We hielden 

een pleidooi voor beveiliging bij supermarkten, wat 

meteen voor bijval zorgde vanuit de beveiligingsbran-

che. Ook met dit pleidooi waren we gedurende de dag 

in het nieuws. 
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Ook blootstelling van werknemers aan gevaar-

lijke stoffen blijft een belangrijk aandachtspunt 

voor het CNV, zeker waar bij meting in en op het 

lichaam via sensoren de persoonlijke integriteit 

en de privacy in het gedrang dreigt te komen. 

Het CNV heeft in dit kader deelgenomen aan 

de SER-werkgroep over de mogelijkheden van 

de toepassing van biomonitoring en sensoring 

in relatie tot arbeidsomstandigheden. Dit heeft 

geleid tot het volgende advies.

> Medezeggenschap

Ook medezeggenschap blijft een belangrijk CNV-

thema, zeker in coronatijd. Het CNV is nauw be-

trokken geweest bij de totstandkoming van twee 

adviezen van de SER-commissie Bevordering me-

dezeggenschap (CBM) > Een briefadvies van de 

SER over het bevorderen van deelname aan me-

dezeggenschap.

> De handreiking medezeggenschap en corona

> Sociale zekerheid

In 2020 werd er door het CNV binnen de Stichting van 

de Arbeid veel gepraat over verbeteringen in de WIA, 

de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers. 

Dit resulteerde in juli in de overhandiging van een con-

crete set aanbevelingen aan minister Koolmees. Onze 

eigen leden hebben actief een bijdrage aan deze aan-

bevelingen geleverd, onder andere door deelname aan 

een dialoogbijeenkomst. Het CNV is en blijft met het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 

gesprek om deze aanbevelingen verder te brengen. 

Daarnaast werden in 2020 de eerste positieve effecten 

gezien van de invoering van premiedifferentiatie in de 

WW. Dit houdt in: een hoge WW-premie voor flexcon-

tracten en een lage WW-premie voor vaste contracten. 

Met deze financiële prikkel worden werkgevers gesti-

muleerd om eerder voor een vast contract te kiezen. 

Het CNV stond aan de wortel van deze maatregel maar 

vindt dat er nog wel een tandje bij mag om de prijsver-

schillen tussen vast en flex te verkleinen. 
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> Pensioen

Vakbonden, werkgevers 

en het kabinet hebben 

een definitief akkoord be-

reikt over de hervorming 

van het pensioenstelsel. 

De overeenkomst is een verdere uitwerking van 

het pensioenakkoord dat het CNV, in samenwer-

king met partners, in 2019 sloten. Om het stelsel 

op termijn betaalbaar te houden, worden de uit-

keringen meer afhankelijk van de financiële pres-

taties van de pensioenfondsen. 

Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed 

sneller moeten worden gekort, maar in betere tij-

den ook sneller stijgen. op 15 juni heeft de leden-

vertegenwoordiging van het CNV ingestemd met 

de uitwerking.

> De hoofdlijnen van het akkoord op een rij: 

•	 Pensioenfondsen kunnen met dit pensioen- 

akkoord eerder indexeren. 

•	 Het nieuwe pensioenstelsel maakt het nog 

steeds mogelijk collectief risico’s met elkaar 

te delen. 

•	 De dreiging van kortingen op de pensioen-

uitkering is verminderd. Al blijft korten al-

tijd mogelijk, juist wanneer er tegenvallende 

rendementen worden behaald, waardoor de 

dekkingsgraad zakt. 

•	 Jongeren bouwen straks meer pensioen op 

door het afschaffen van de doorsneepremie. 

> Pensioenwebinar 

Hoe zit jij er bij als je met pensioen gaat? Het is een be-

langrijk onderwerp. Voor jong en oud. Het thema pen-

sioen leeft in onze achterban. Er zijn veel vragen over 

de pensioenuitwerking en de effecten hiervan. Om 

antwoord te geven op al deze vragen, heeft het CNV 

op 10 juni 2020 een pensioenwebinar georganiseerd. 

Patrick Fey en Piet Fortuin vertelden ruim 1.000 deelne-

mers alle ins-and-outs over de uitwerking van het pen-

sioenakkoord. Ook krijgt ieder lid de mogelijkheid om 

live een persoonlijke pensioenvraag te stellen.

Op 9 december is er opnieuw een pensioenwebi-

nar georganiseerd voor iedereen die alles wil we-

ten om onze leden te informeren over de laatste up-

dates uit het pensioenakkoord. Ruim 1.000 leden 

keken live naar de update over de laatste stand van za-

ken omtrent de invoering van het nieuwe pensioen-

stelsel door Patrick Fey (vicevoorzitter CNV en pen- 

sioenonderhandelaar) en Piet Fortuin (voorzitter CNV).  

Tijdens de CNV webinars over het nieuwe pensioen- 

stelsel, werden ontzettend veel vragen gesteld.

Aanwezigen stuurden tijdens het webinar op 9 decem-

ber via de chat massaal vragen in. Een aantal daarvan 

werd meteen beantwoord. De 5 meest gestelde vragen 

zijn geselecteerd en met antwoorden op de website te-

rug te vinden voor onze achterban.
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3. CNV Internationaal

> Hervorming belastingstelsel

Het CNV werkt aan een nieuwe visie op het belasting-

stelsel. En dat is nodig, want het systeem is complex 

en lastig in de uitvoering. Tijd voor een ingrijpende be-

lastinghervorming. Om de achterban hierbij te betrek-

ken, heeft het CNV de interactieve online bijeenkomst 

‘Werken aan een beter belastingstelsel’ in novem-

ber georganiseerd. Gastsprekers prof. Dr. Bas Jacobs 

(hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, Erasmus 

Universiteit Rotterdam) en dr. Wimar Bolhuis (universi-

tair docent, Universiteit Leiden) delen advies en erva-

ring met alle deelnemers.

> Media-uitingen

In totaal zijn er 3200 media-uitingen geweest in 

2020, omdat dit direct samenhangt met de be-

leidsonderwerpen, staan deze niet nog eens apart 

opgenomen. De media-uitingen zijn integraal mee-

genomen bij de diverse onderwerpen.

> Website

CNV lanceert in maart 2021 een nieuw online plat-

form voor werkend Nederland. De website staat 

boordevol praktische tips op het gebied van werk en 

inkomen. En geeft de websitebezoeker een inkijkje 

in ons vakbondswerk. De website wordt mobile first 

gebouwd, voor een optimale klantbeleving op de 

mobiele telefoon. Jouw vakbond in je achterzak dus.  

Dit betekent dat er in 2020 een forse (tijds)inves-

tering is geweest in de voorbereiding en afstem-

ming met de aangesloten bonden over de nieuwe 

website.
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> CNV Internationaal 

Het jaar 2020 was voor CNV Internationaal het laat-

ste jaar van het vierjarig vakbondsprogramma “Trade 

Unions for Social Dialogue”. Ook de beide vijfjarige stra-

tegische partnerschappen in samenwerking met ICCO 

en Fair Wear werden afgerond. 

De coronacrisis, die in hetzelfde jaar uitbrak, leidde tot 

ingrijpende veranderingen voor werknemers en vakbon-

den in de 15 landen waar CNV Internationaal actief is. 

Werknemers van kledingfabrieken werden en worden 

nog steeds massaal en vaak letterlijk van de ene op de 

andere dag op straat gezet, vaak zonder betaling van 

het achterstallige loon. In Peru en Colombia sloten de 

mijnen pas laat, nadat uitbraken van COVID-19 hen hier-

toe dwongen. Bijna alle mijnwerkers die via onderaan-

nemers werkten, werden zonder betaling naar huis ge-

stuurd. CNV Internationaal en de vakbonden hebben 

met het oog hierop in Peru een adviesnetwerk opgezet. 

Dit ondersteunt vakbonden bij hun onder-

handelingen om te voorkomen dat mijn-

werkers met lege handen komen te staan.

Doordat het virus eerst in Azië en de 

Westerse wereld toesloeg, konden in 

Afrika al vroeg preventieve maatrege-

len getroffen worden. Veel landen gingen 

daar al ‘op slot’ voordat er slachtoffers vie-

len. Daarmee konden echter miljoenen 

werkenden in de informele economie niet 

meer naar hun werk als straatverkoper, 

taxichauffeur of huishoudelijke hulp. In 

Afrika is dat wel 80 procent van de bevol-

king. De gevolgen zijn desastreus geweest 

voor hun voedselvoorziening. Informeel 

werkenden hebben vrijwel geen sociale 

zekerheid en konden direct niet meer in 

hun levensonderhoud voorzien. 
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> Internationaal vakbondswerk in tijden van corona

Veel geplande fysieke activiteiten werden noodgedwon-

gen vervangen door online werkvormen zoals webinars, 

online trainingen en debatten. Gebrekkige technische 

voorzieningen ter plekke maakten dat vaak niet eenvou-

dig. Soms bood dat echter ook nieuwe mogelijkheden 

om vertegenwoordigers van internationale bedrijven uit 

te nodigen voor deelname aan online vormen van soci-

ale dialoog. Zo werd er op World Day for Decent Work 

7 oktober een webinar georganiseerd gericht op leef-

baar loon voor suikerrietkappers wereldwijd met verte-

genwoordigers uit de sector, van producenten tot voe-

dingsconcerns en banken.

Lokale partnervakbonden hebben geplande activitei-

ten waar mogelijk in aangepaste vorm toch uitgevoerd. 

Nieuwe wegen zijn gezocht om te werken aan de gestel-

de doelen. Dat het werk van CNV Internationaal ter plek-

ke kon doorgaan was ook te danken aan de inzet van lo-

kale coördinatoren voor projectbeheer waarmee een 

aantal jaren geleden een begin is gemaakt. 

> Handelsmissie Indonesië

Net voordat in veel landen de lockdown inging, 

was er begin maart nog een Nederlands staatsbe-

zoek, inclusief handelsmissie, aan Indonesië. CNV 

Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken reis-

de mee in het voetspoor. Op 10 maart, tijdens het 

staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en 

Koningin Máxima, organiseerden CNV Internationaal 

en DECP (onderdeel van VNO-NCW) een ceremoni-

ele bijeenkomst rond het gezamenlijk sociale dia-

loogprogramma. Daar werd een intentieverklaring 

getekend door de vertegenwoordigers van werkge-

vers en werknemers in Indonesië met de voorzitters 

van de deelnemende organisaties uit Nederland: 

namens CNV Internationaal Anneke Westerlaken, 

namens VNO-NCW/DECP Hans de Boer. Door deze 

samenwerking met DECP, het internationale pro-

gramma van werkgeversorganisatie VNO-NCW ge-

ven we als Nederlandse sociale partners het goede 

voorbeeld en laten we zien dat constructieve socia-

le dialoog mogelijk is.

Anneke Westerlaken ontmoette tijdens haar bezoek aan 

Indonesië ook textielvakbond Garteks die het fabrieks-

management van een textielfabriek wist te overtuigen 

ruimte te bieden voor een training over seksuele intimi-

datie en geweld op de werkvloer. Garteks is met het be-

spreekbaar maken hiervan een voorloper en voorbeeld 

voor andere vakbonden, voor werknemers én voor fa-

brieken in de textielsector.

> Sociale dialoog tijdens de COVID-19-crisis

Steunpakketten vanuit de overheid zoals in 

Nederland ontbreken in productielanden zoals 

Cambodja of Indonesië. Dat maakte het in de 

landen waar CNV Internationaal actief is, voor 

bedrijven en werknemers bijzonder zwaar om 

tegenslagen op te vangen. Clingendael onder-

zocht de gevolgen van de COVID voor werk en 

in komen in opdracht van CNV Internationaal. 

Werkenden die normaalgesproken al geen leef-

baar loon verdienen beschikken ook niet over ei-

gen persoonlijke buffers. Toch blijken de projec-

ten van CNV Internationaal juist nu hun waarde 

te bewijzen. Vertrouwen dat in de loop van afge-

lopen jaren is opgebouwd tussen werknemers, 

werkgevers en overheden blijkt in aan aantal ge-

vallen een goede basis voor sociaal overleg, om 

in deze moeilijke tijden afspraken te maken over 

(gedeeltelijke) doorbetaling van lonen.
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> Aanpak geweld tegen vrouwen

Vrouwen en jongeren worden wereldwijd bovengemid-

deld geraakt door de coronacrisis. Uit het onderzoek 

van Clingendael voor CNV Internationaal blijkt dat zij 

vaker hun werk kwijtraken. Bovendien werken ze in sec-

toren met een hoger besmettingsrisico zoals de infor-

mele economie, de gezondheidszorg en de schoon-

maak. Daarnaast is er door de coronacrisis sprake van 

een wereldwijde toename van het geweld tegen vrou-

wen. 

CNV Internationaal zet zich daarom met de partnervak-

bonden in voor ratificatie van de recentste ILO-conventie 

C190 van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen 

geweld en intimidatie op het werk. Ook is samen met 

de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

een vernieuwde gids uitgegeven die speciaal het inter-

nationaal opererende MKB concreet laat zien welke rol 

zij kunnen spelen bij het bestrijden en voorkomen hier-

van.

> Meer bedrijven cao’s

Het innovatieve concept van de meerbedrijven cao, 

dat mede is ontwikkeld door Henk van Beers, bestuur-

der van CNV Vakmensen, is in 2020 verder uitgebreid. 

Bestaande cao’s werden verlengd en nieuwe cao’s wer-

den afgesloten in Indonesië. Het bijzondere is dat het 

ook gelukt is het concept aan te laten slaan in het com-

munistische Vietnam. Via online trainingen is dit werk 

afgelopen jaar voortgezet. 

> Jongeren over kleding

CNV Internationaal liet onderzoek doen naar bereid-

heid van jongeren om eerlijke kleding te kopen door 

Motivaction. Ze willen wel, alleen ze doen het niet, zo 

is de conclusie. “Het is veelbelovend dat jongeren be-

reid zijn om kledingstukken te kopen die eerlijk gepro-

duceerd zijn”, aldus Anneke Westerlaken, voorzitter van 

CNV Internationaal. “We zien deze bereidheid echter 

nog niet terug in het gedrag. Vakbonden, maar ook de 

kledingmerken zelf kunnen hier wat aan doen.” 

> Alles heeft zijn prijs

CNV Internationaal vond creatie-

ve manieren om ondanks de coro-

na-beperkingen toch het belang van 

Eerlijke Kleding te promoten. Met 

een glazen etalagebox in combina-

tie met de website “allesheeftzijn-

prijs.nl” werd aandacht gevraagd 

voor de miserabele werkomstandig-

heden van de makers van onze kle-

ding. Tegelijk wordt de weg gewezen 

naar eerlijke kleding, via routes langs 

winkels met eerlijke kleding en ook 

online via social media. Dat gebeurt 

om te beginnen in oktober tijdens 

de Fairtrade week in Apeldoorn. De uitnodiging 

daar kwam van een CNV-lid die zich heeft ingezet 

om van Apeldoorn Fairtrade Gemeente te maken.  

Rond Black Friday stond de glazen box bij de ingang 

van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. 

De Utrechtse burgemeester Den Oudsten fietst samen 

met CNV Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken 

de route en spreekt met eigenaren van eerlijke kleding-

winkels in de Utrechtse binnenstad. 

34 35

https://portaalcnv.sharepoint.com/:w:/s/VakcentraleInternationaal/EUHVVNidrFNJpoITt0cRjcUBApexPDVzoG2--X08cE8eJg?e=ejDwlQ
https://portaalcnv.sharepoint.com/:w:/s/VakcentraleInternationaal/EUHVVNidrFNJpoITt0cRjcUBApexPDVzoG2--X08cE8eJg?e=ejDwlQ
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/11/Brochure-Violence-and-Harassment-at-work-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0Gnd3cQrpys
https://youtu.be/jUSm1-auQ6U
https://www.allesheeftzijnprijs.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-Onderzoek-Jongeren-Duurzame-Kleding-CNV-Internationaal.pdf
https://www.allesheeftzijnprijs.nl/
https://www.allesheeftzijnprijs.nl/


> Vakbondsvrijheid

In landen waar de vakbondsrechten 

toch al onder druk stond, grepen over-

heden de coronacrisis aan om die nog 

verder te beperken. Zo werden op 15 

maart pal voor het ingaan van de lock-

down in Niger een aantal leiders van 

onze partnervakbond CNT gearres-

teerd. Twee van hen, Halidou Mounkaila 

en Moudy Moussa, werden pas ruim 

een half jaar later, op 4 oktober vrijge-

laten. Door hun maandenlange gevangenschap juist in 

deze moeilijke tijden kwam hun vakbond ernstig in de 

knel. CNV-voorzitter Piet Fortuin en CNV Internationaal-

voorzitter Anneke Westerlaken riepen de regering van 

Niger herhaald op hen vrij te laten. Ook bij minister 

Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en bij de Tweede 

Kamer vroeg CNV Internationaal aandacht voor de 

schendingen van het recht op demonstratie en vak- 

vereniging. 

In het strategische partnerschap met ICCO werden twee 

moties, ontwikkeld met input van CNV Internationaal, 

gebruikt door het kabinet ter verbetering van Nationaal 

Actie Plan (NAP) voor Business & Human Rights (B&HR). 

Dit nieuwe NAP moet een nauwkeurig beeld geven van 

de mogelijkheden voor slachtoffers van misstanden om 

genoegdoening te krijgen van het bedrijf dat de mis-

stand heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen. 

De Nederlandse overheid zal ook informatie verzame-

len over de omvang van de behoefte aan rechtsbij-

stand in internationale aansprakelijkheidszaken. Deze 

uitkomsten zijn het resultaat van de lobby samen met 

het MVO. Platform. Naar aanleiding van bovengenoem-

de motie heeft de Nederlandse regering verzocht om 

een baseline onderzoek dat is aangevraagd door het 

Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens. Na 

de presentatie van de baseline studie is met steun van 

CNV Internationaal informatie verzameld uit studies en 

advies op internationaal niveau (EU, VN) om een eer-

ste concept van de herziening van het NAP te schrijven.

Om meer aandacht te vestigen op de inspanning die 

van bedrijven wordt gevraagd om betrokkenheid bij 

mensenrechtenschendingen te voorkomen (due dili-

gence) heeft CNV Internationaal hierover de jaarlijkse 

HUMAN conferentie georganiseerd, in de vorm van een 

webinar, CNV Internationaal organiseerde samen met 

de Rabobank een van de break-out sessies over pal-

molie en deelde met bedrijven hoe ze zich meer zou-

den moeten inspannen om arbeidsrechtenschendin-

gen in de palmoliesector te voorkomen en dat zij niet 

alleen op certificering kunnen vertrouwen.

> Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

“Mensenrechten moeten gerespecteerd worden ook 

in tijden van COVID-19”, reageerden de ministers Kaag 

en Blok van Buitenlandse Zaken op 25 augustus, in hun 

antwoorden op de Kamervragen. De ministers licht-

ten uitgebreid alle stappen toe die gezet zijn vanuit 

Nederland. Beide vakbondsleiders spraken na hun vrij-

lating hun grote dank uit aan iedereen die zich voor hen 

heeft ingezet, ook aan de CNV-leden die de petitie voor 

vrijlating tekenden.
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> Sectorconvenanten voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CNV Internationaal was afgelopen jaar samen 

met sectorbestuurders van CNV Vakmensen 

actief in convenanten, gericht op het stimu-

leren van internationaal maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen in Nederlandse be-

drijfstakken. Dit gebeurde in de kleding- en 

textielsector, de voedingsmiddelensector, de 

metaal-, de pensioenen, de natuursteen en de houtsector. Het CNV 

maakte zich binnen deze convenanten hard voor transparantie en het 

aanpakken en voorkomen van arbeidsrechtenschendingen. Vanuit 

het convenant in de bankensector startte CNV Internationaal in 2020, 

met financiering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO), een pilotproject in de palmoliesector in het Indonesische 

Kalimantan. Dit project zal uitmonden in een cao-database. Het doel 

daarvan is helder te maken hoe het gesteld is met de arbeidsrech-

ten van palmolie-arbeiders en hun cao-afspraken. De cao’s krijgen 

een ‘rating’, om zichtbaar te maken waar verbetering nodig is. Vanuit 

deze transparantie kunnen verschillende gebruikers het verbeteren 

van werknemersrechten aanpakken.

> Leiderschap

De kwaliteit van de leiders is een cru-

ciale factor voor het succes van vak-

bondswerk. Vakbondsleiders staan 

vaak onder grote druk. Niet alleen 

hebben zij vaak te maken met hefti-

ge arbeidsconflicten en kampen hun 

leden met ernstige problemen. Ook 

persoonlijke bedreigingen tegen vak-

bondsleiders zijn in veel landen geen 

uitzondering. Om hen te stimuleren 

zich te ontwikkelen en hen te begelei-

den om met deze uitdagingen om te 

gaan, zette CNV Internationaal afge-

lopen jaren het transformationeel lei-

derschapsprogramma op. Meer dan 

300 vakbondsleiders, onder wie veel 

jongeren en vrouwen zijn de afgelo-

pen 4 jaar getraind en (individueel) 

gecoacht. 

> IC CAO projecten

Ook dankzij steun van zogenaamde internationa-

le solidariteitsprojecten, afgesloten door bestuurders 

van CNV Vakmensen en CNV Connectief, kon CNV 

Internationaal werknemers wereldwijd ondersteunen. 

Zo ontvingen we een bijdrage van Unilever voor het pi-

lotproject in het Indonesische Kalimantan voor training 

aan vakbonden over cao-onderhandelingen. Dankzij 

> Donateurs en vrienden van CNV Internationaal

Een grote groep CNV-leden steunt het werk van CNV 

Internationaal als vriend en donateur en bijvoorbeeld 

ook door de petitie te tekenen die opriep tot vrijlating 

van de gevangen vakbondsleiders in Niger. Concreet 

werd afgelopen jaar steun gevraagd voor het doorgaan 

van vakbondswerk in tijden van corona. Met kerst werd 

speciaal aandacht gevraagd voor vakbondswerk voor 

vluchtelingen uit Venezuela die in Colombia en Peru 

een bestaan proberen op te bouwen. 

> Start:   1 oktober 2019 
 
> Looptijd:   Initiatief TruStone heeft een looptijd van vijf jaar 
 
 > Partijen:  Bedrijven en brancheverenigingen in  
  de natuursteensector; de Nederlandse en  
  Vlaamse overheid; vakbonden; ngo’s 
 
 > Secretariaat:  Sociaal-Economische Raad (SER) 
 
 > Kerntaak CNV:  Deelname aan de stuurgroep; het delen van  
  kennis en lokaal netwerk ten behoeve van due  
  diligence; het aankaarten van de grootste risico’s  
  op mensen- en arbeidsrechten; bijdragen aan  
  constructieve oplossingen.

textiel hout bankentextiel hout bankentextiel hout banken

Initiatief TruStone
Convenant 

afspraken in de cao van Flora Holland kregen werkne-

mers in de bloemensector van Colombia voorlichting 

over hun arbeidsrechten. Daarnaast konden we dankzij 

de inzet van CNV-kaderleden die betrokken zijn bij de 

cao Openbaar Vervoer een project in Senegal opzetten 

waardoor buschauffeurs een overkapping kregen, met 

wc’s, waar zij kunnen rusten.
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> De stem van jongeren

Ook reeds geplande uitwis-

selingsactiviteiten voor jon-

geren moesten herhaald uit-

gesteld worden. Uiteindelijk 

kregen jongeren via video-

bellen de mogelijkheid om 

hun stem te laten horen rich-

ting de beleidsmakers hier in 

Nederland. 

> Iedereen heeft recht op goed werk

Kernboodschap van CNV Internationaal was afgelopen 

jaar steeds dat vakbondswerk en sociale dialoog meer 

dan ooit hard nodig zijn om te voorkomen dat werkne-

mers het slachtoffer worden. Om te werken aan oplos-

singen voor nu én voor de toekomst. In Nederland en in 

de hele wereld. Laat deze crisis reden zijn om werkom-

standigheden en arbeidsrechten over de hele wereld te 

verbeteren, was en is de oproep van CNV Internationaal. 

Want iedereen heeft recht op goed werk.

> De toekomst van CNV Internationaal

In de loop van 2020 heeft CNV Internationaal 

diverse grote en kleinere programmavoorstellen 

ontwikkeld en ingediend.  

Het VakbondsMedefinancieringsProgramma 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt 

komende jaren een vervolg onder de naam 

“Dialogue@Work”. Ook het programma voor 

verbetering van de arbeidsomstandigheden in 

de kledingindustrie is goedgekeurd en wordt 

voortgezet onder de naam ‘Stitch’.

4. Dienstencentrum

Future 
of youth report
CNV Internationaal 1

Strenghtening the voice 
of youth is power 

for the future!
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> Algemeen

De lockdown en de coronamaatregelen hebben grote 

invloed op alle onderdelen van de afdeling Ledenservice 

en op de werkwijze van alle vrijwilligers die hierbij be-

trokken zijn. 

> CNV Belastingservice

In de eerste maanden van het jaar worden de vrijwil-

ligers getraind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

het online kennisnetwerk van de Belastingdienst, 

aangevuld met enkele trainingsbijeenkomsten die 

door deskundige CNV vrijwilligers worden begeleid. 

De overstap naar een nieuwe aanbieder voor de 

E-herkenning brengt veel werk met zich mee. 

In maart gaan de belastingzittingen van start. Half maart 

komt het bericht van de coronabesmettingen met ver-

volgens de lockdown. Besloten wordt om de geplande 

belastingzittingen af te lasten. Alle leden worden per-

soonlijk geïnformeerd. Vanaf april start de hulp bij de 

belastingaangifte weer voorzichtig op. 

Per regio wordt gekozen voor een veilige maatwerk- 

oplossing. Dit varieert van telefonische hulp, tot het af-

leveren van de belastingspullen, tot zittingen in de zo-

merperiode. Bij de zittingen wordt rekening gehouden 

met alle veiligheidsmaatregelen. Een zitting vindt zelfs 

buiten plaats onder een overkapping van de locatie. 

Alle leden zijn benaderd voor een nieuwe afspraak. Een 

deel van de leden geeft aan dat ze dit jaar hun aangifte 

zelf invult, of hulp van iemand anders krijgt. 

De leden waarderen het dat ze door het CNV worden 

benaderd en veel leden geven aan dat ze volgend jaar 

weer graag bij het CNV komen voor de hulp bij hun be-

lastingaangifte. In totaal zijn 17.457 belastingaangiften 

ingevuld (inclusief partner). Dit zijn er ruim 7.000 min-

der dan het jaar ervoor. De landelijke evaluatiebijeen-

komst met de regio coördinatoren wordt verzet naar 

oktober, maar door verscherping van de maatregelen, 

kan deze toch niet door gaan op locatie.

De planning voor het nieuwe jaar wordt gemaakt, voor 

zowel de belastingtrainingen van de vrijwilligers als ook 

de belastingzittingen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met een veilige werk-

wijze waarbij ook voldoende afstand van elkaar gehou-

den kan worden. Dit betekent in een aantal provincies 

dat er gekozen moet worden voor andere, ruimere loca-

ties. Aan het eind van het jaar is het nog onduidelijk of 

en hoe de belastingzittingen in 2021 door kunnen gaan.

4.1  CNV Ledenservice
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 > CNV Jubilarissen

De organisatie van CNV Jubilarissen staat 

in het begin van het jaar in de startblokken. 

Alle jubilarissen hebben een vooraankon-

diging ontvangen waarin staat dat dit jaar 

aandacht wordt besteed aan hun vakbonds- 

jubileum en dat ze uitgenodigd zullen 

worden voor een feestelijke bijeenkomst. 

In 2020 is het aantal jubilarissen met een 

75-jarig vakbondsjubileum zo hoog, ruim 

100, dat de bonden hebben gevraagd of 

CNV Jubilarissen ook deze leden wil hul-

digen. Aan de 60, 70 en 75 jarige jubila-

rissen wordt gevraagd of ze naar de bij-

eenkomst willen komen of dat ze een 

thuishuldiging op prijs stellen. In het 

voorjaar vinden normaliter al enkele hul-

digingsbijeenkomsten plaats. De meeste 

worden in het najaar ingepland.

Na de lockdown in maart worden enkele reeds geplan-

de bijeenkomsten verzet. Uiteindelijk wordt besloten 

om in 2020 geen bijeenkomsten voor jubilarissen te or-

ganiseren. Ook de thuishuldigingen worden stopgezet. 

Juist de jubilarissen zijn vaak op leeftijd en/of behoren 

tot een risicogroep. 

Alle jubilarissen ontvangen in plaats van een uitnodiging 

voor een bijeenkomst een huldiging per post, bestaan-

de uit: oorkonde, pen met inscriptie, geschiedenisboek-

je CNV, CNV tasje en een VVV-bon. De 75-jarige jubila-

rissen ontvangen een CNV-bord in plaats van de pen.  

De leden die 60, 70 of 75 jaar lid zijn worden nagebeld 

door een vrijwilliger. Zowel het pakket per post als het 

telefoongesprek worden in de meeste gevallen zeer op 

prijs gesteld. Jubilarissen sturen ook een kaartje of an-

dere reactie om te bedanken voor het pakket. 

Uiteraard zijn er ook jubilarissen die een ander geluid 

laten horen en die het erg jammer vinden dat er geen 

bijeenkomsten worden georganiseerd.

In totaal hebben 4870 jubilarissen een posthuldiging 

ontvangen. In de eerste twee maanden van het jaar zijn 

nog 163 jubilarissen thuis gehuldigd, waarmee het to-

taal aantal jubilarissen op 5028 komt.

Overigens ontvangen de 25 jarige jubilarissen geen 

uitnodiging voor een bijeenkomst, maar ontvan-

gen zij een felicitatiebrief met een VVV bon. In 2020 

had het CNV 5083 jubilarissen die 25 jaar lid zijn.  

Afhankelijk van de ontwikkelingen inzake de pandemie 

en de maatregelen die gelden, zal er een besluit geno-

men worden voor wijze van huldiging in 2021. 
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In maart 2020 komt veel tot stilstand door de co-

ronamaatregelen. Ook het aantal intakes voor be-

geleiding bij ziekte en re-integratie door de CNV 

Vertrouwenspersonen wordt drastisch minder. Zodra 

duidelijk wordt dat de begeleiding op een andere ma-

nier vorm moet krijgen, krijgen de vertrouwensperso-

nen een online training beeldbellen. Het persoonlijk be-

zoeken van het lid blijft de voorkeur houden, maar in de 

coronatijd geeft de online-begeleiding veel mogelijk-

heden om leden toch op een veilige manier bij te staan. 

Ook worden in de zomerperiode enkele afspraken in de 

buitenlucht gemaakt. 

De vertrouwenspersonen kunnen niet altijd meegaan 

met de keuringen vanwege de maatregelen. Sommige 

keuringen voor een WIA aanvraag vinden telefonisch 

plaats. 

De vertrouwenspersonen hebben zelf een lijst met tips 

en aanbevelingen samengesteld om de leden hierop 

voor te bereiden. Fysieke bijenkomsten zijn niet moge-

lijk. Voor de vertrouwenspersonen in opleiding wordt 

maandelijks een online bijeenkomst georganiseerd om 

hen een leertraject te bieden. 

In oktober start de pilot ‘de re-integratieconsulent’ in 

samenwerking met de juristen binnen de individuele 

belangenbehartiging van CNV Vakmensen. Door onver-

wachte drukte bij die afdeling en de corona crisis ver-

loopt de pilot nog traag. 

In 2020 zijn in totaal 334 hulpvragen in behandeling 

genomen, ruim 300 minder dan in het voorgaande jaar. 

Na de coronatijd zal de mogelijkheid om een online-af-

spraak te maken onderdeel blijven van het diensten-

aanbod van CNV Vertrouwenspersonen.

> CNV Vertrouwenspersonen en Samen om de keukentafel
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> CNV Communicatie Senioren 

De seniorenkrant verschijnt volgens plan-

ning 2 keer per jaar. De najaarskrant is een 

dubbeldikke versie. De informatieve na-

jaarsbijeenkomsten voor senioren vinden 

geen doorgang. Daarvoor in plaats wordt 

extra informatie gegeven in de senioren-

krant, die alle senior leden van het CNV 

ontvangen. De puzzel in de krant valt in de 

smaak. Vele leden reageren hier enthousi-

ast op en sturen de oplossing in.

De seniorenwebsite kan technisch niet 

meer ondersteund worden door de be-

treffende aanbieder. Senioren zijn onder-

deel van het CNV. Het bestuur besluit om 

de aparte seniorensite stop te zetten, en 

nieuwsberichten voor senioren te integre-

ren in de nieuwe CNV site, die gericht is op 

alle leden en doelgroepen. 

> Adviesraad Senioren

Vanaf maart vinden er geen fysieke vergaderingen plaats. De le-

den van de Adviesraad Senioren vergaderen ondertussen onli-

ne. Dit gaat goed, hoewel het echte contact in het CNV kantoor 

wordt gemist.

In 2020 staan vooral de onderwerpen pensioen, belastingplan en 

koopkrachtbehoud senioren centraal. De adviesraad heeft ook 

dit laatste onderwerp uitvoerig besproken en heeft met onder-

steuning van de beleidsadviseur een notitie geschreven die in ja-

nuari 2021 wordt aangeboden aan het CNV bestuur. 

> Adviesraad Anders Aktieven

Ook de leden van de Adviesraad Anders Actieven zijn overge-

gaan van fysieke vergaderingen naar het online vergaderen. In de 

vergaderingen komen onderwerpen aan de orde inzake arbeids-

ongeschiktheid en werkloosheid. De adviesraad heeft ook een re-

actie gegeven op de concept belastingnotitie van het CNV.

De jaarlijkse themadag moet helaas worden verzet naar het nieu-

we jaar. 

> Vertegenwoordigingen

Regionale werkbedrijven: Er is veel aandacht voor de 

ontwikkelingen van de regionale mobiliteitsteams 

die worden opgericht in het kader van het herstel- 

en steunpakket van de overheid en de gevolgen die 

dit heeft voor het werk van de CNV vertegenwoordi-

gers in de regionale werkbedrijven. De vergaderingen 

met de CNV vertegenwoordigers vinden online plaats. 

Hierdoor zijn meer vertegenwoordigers in staat om het 

overleg bij te wonen.

Interregionale vakbondsraden: Met de vertegenwoor-

digers in de interregionale vakbondsraden vindt een 

overleg plaats. In vakbondsraden is aandacht voor de 

gevolgen van Corona voor grensarbeiders. Er vindt 

overleg plaats over een nieuw op te richten IVR in de 

regio Twente/Achterhoek. 

Kamer van Koophandel: Het CNV bestuur heeft beslo-

ten om de CNV vertegenwoordiging in de Kamer van 

Koophandel te beëindigen. 

In overleg met de vertegenwoordigers wordt dit geëf-

fectueerd aan het eind van de benoemingsperiode in 

2022.

Provinciale SER: In Limburg is een provinciale SER in 

oprichting. 

Lokale adviesraden: Het CNV bestuur besluit om de 

CNV vertegenwoordiging in de lokale adviesraden te 

beëindigen. De onderwerpen in de lokale raden sluiten 

niet of onvoldoende aan op de thema’s waar het CNV 

zich op inzet. 

Cliëntenraden UWV: de vertegenwoordigers in de  

cliëntenraden vergaderen online met om informatie 

met elkaar te delen.
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4.2   CNV info

Traditioneel zijn de eerste maanden bij CNV Info druk in 

verband met de belastingservice. Zo ook dit jaar. Eind 

februari begon het effect van corona zijn tol te eisen 

van werkend Nederland. Corona heeft voor veel kwes-

ties gezorgd vanaf eind februari. Tevens zorgde coro-

na ervoor dat de al ingeplande afspraken voor de belas-

tingservice verzet moesten worden dan wel aangepast.

Tevens betekende dit dat het contactcenter vanuit 

thuis moest gaan werken. Gelukkig bestond die moge-

lijkheid wel maar dit werd slechts incidenteel ingezet. 

Onze medewerkers informatie & advies (MIA) en onze 

sociaal juridische medewerkers (SJM) zijn gewend om 

met elkaar samen te werken vanuit het Contact Center 

in Utrecht. Door Corona veranderde incidenteel thuis-

werken naar structureel en werd het op kantoor werken 

juist incidenteel. Dat betekent aanpassen van de ma-

nier van werken en omgaan met elkaar. Het langdurig 

thuiswerken eist zijn tol van de medewerkers. De kans 

op vereenzaming loert ondanks alle pogingen van het 

> Verbeterplan 2020

Het in 2019 aangekondigd verbeterplan is groten-

deels in 2020 gerealiseerd. 

•	 Klantcontact strategie voor CNV Vakmensen en 
CNV Connectief

•	 Casus overleg

•	 Verbeteren van de verbinding tussen CNV Info 
en de bonden

•	 Werkprocessen uniformeren

•	 Vergaderstructuur opzetten

•	 Rapportages opleveren

•	 Nieuwe manager CNV Info aanstellen

Een aantal zaken staan in 2021 op de agenda (zie 

vooruitkijken).

Cijfers

CNV Info is voor de meeste leden en niet-leden de toe-

gangspoort tot de bond. In 2020 zijn 145.000 e-mails, 

chats en calls van leden beantwoord. Daarbij is contact 

geweest met 48% van het totaal aan leden. Met ande-

re woorden, bijna één op de twee leden heeft contact 

met CNV Info.

Door corona is in 2020 het economisch klimaat ver-

anderd en de pandemie leidt tot veel vragen over 

de compensatie regelingen, arbeidsomstandighe-

den en vragen over verlofmogelijkheden in verband 

met de opvang van kinderen. Tevens leidt de pande-

mie ook tot (collectieve) ontslagen bij vooral de leden 

van Vakmensen omdat daar het effect van corona het 

grootst is. 

Dit zien we ook terug in het aantal kwesties dat hoger 

is dan 2019. Er zijn 3.425 Corona kwesties behandeld, 

waarvan 64% van Vakmensen. In totaal zijn er 35.835 

kwesties aangemeld (+3% t.o.v. 2019). CNV Info handelt 

management met virtuele dagstarts, wekelijkse bila-

terale gesprekken, team meetings en virtuele borrels. 

Ondanks alle beperkingen hebben we uiteraard de le-

den te woord gestaan en geholpen, juist ook in deze tij-

den is het CNV er voor de leden.
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84% zelfstandig af, de overige kwesties worden opgepakt door de 

juristen van de betreffende bonden. Onze leden waarderen de in-

zet met een 8,1. De top 3 van de onderwerpen bestaat uit arbeids-

voorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid.

> KPI ‘s

> Inkomende gesprekken duren 4 minuut en 12 seconden, waarbij 

de KPI 4 minuten is.

> Inkomende gesprekken wordt 76,7% in de wachtrij afgehandeld 

waarbij de KPI 95% is.

> Inkomende e-mails worden binnen 7 uur en 48 minuten beant-

woord waarbij de KPI 2 werkdagen is.

> Inkomende chatverkeer wordt binnen 50 seconden opgepakt, 

waarbij de KPI 60 seconden is.

> Van de kwesties wordt 84% zelfstandig door SJM afgehandeld 

waarbij de KPI 75% is.

Bovenstaand laat zien dat de uitdaging bij de inkomende gesprek-

ken ligt voor zowel de aantallen als de duur. Dat wordt een speer-

punt voor 2021: optimale formatie bereiken.

> Vooruitkijken

Vooruitkijkend naar 2021 gaan we 

aan de slag met:

> Digitale ontsluiting van kennis

> Gegevens delen trends / kwesties

> Samenwerking met de bonden  

optimaliseren

> Optimale formatie bereiken  

(mensen en middelen)

> Aandacht voor de medewerker

4.3   SSC ICT

2020 heeft voor SSC-ICT op organisatorisch gebied in 

het teken gestaan van veranderingen en personele wis-

selingen. 

In 2019 heeft bij SSC-ICT een herijkingsonderzoek 

plaatsgevonden. Aan de hand van de bevindingen uit 

dit onderzoek, de geconstateerde knelpunten en be-

oogde en noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen 

op ICT-gebied is verder onderzocht wat de afdeling 

SSC ICT nodig heeft om de toekomstige doelen te be-

reiken. Eén van de uitkomsten hiervan is een herver-

deling van de taken en rollen binnen SSC-ICT. In mei 

2020 is de nieuwe rolverdeling geëffectueerd. Na een 

te verwachten aanloopperiode heeft dit o.a. geleid tot 

een flinke verbetering in o.a. de serviceprocessen naar 

de gebruikers en de aansturing van de projecten. Zo is 

er een structurele daling te zien in de doorlooptijd van 

meldingen. 

Medio juni 2020 is de nieuwe manager SSC-ICT gestart 

die half juli het stokje definitief heeft overgenomen van 

de a.i. manager SSC-ICT. In dezelfde maand is afscheid 

genomen van de secretaresse die een volledige functie 

is gaan vervullen bij CNV Ledenservice. De teamleider 

IT Operations en Services is in november geëmigreerd 

naar Amerika. Deze functie kon snel ingevuld worden 

door het aantrekken van een teamleider die al op in-

huurbasis werkzaamheden voor SSC-ICT werkzaamhe-

den uitvoerde.

Als gevolg van de coronamaatregelen is door SSC-ICT 

veel tijd en energie gestoken in het beschikbaar stellen 

van (samenwerking-) tools, zoals Microsoft Teams, lap-

tops, monitoren, etc., zodat er door medewerkers vanaf 

huis zo optimaal mogelijk samengewerkt kan worden. 

De fysieke ondersteuning op locatie is teruggebracht 

tot een minimum.

Op het gebied van projectmanagement zijn in 2020 

projectdashboards geïntroduceerd waarin per project 

de voortgang en uitnutting t.a.v. budget, planning en 

capaciteit wordt bijgehouden inclusief risico, mijlpalen 

en knelpunten. De dashboards worden op reguliere ba-

sis gedeeld met de bonden. 
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Tevens is een financieel-projectportfolio overzicht op-

gesteld waarin een totaal overzicht wordt gegeven van 

alle projecten incl. de financiële budgetten en uitputting 

daarvan.

T.b.v. de verschillende (doel-) architecturen is in septem-

ber op inhuurbasis een applicatie-architect gestart. De ar-

chitect heeft het huidige CNV applicatielandschap incl. 

datastromen en de verschillende koppelingen in kaart ge-

bracht. Vervolgens zijn doel- en rationalisatie-architectu-

ren opgesteld voor onder andere het integratielandschap 

(o.a. API management). De doelarchitectuur t.b.v. integra-

tie wordt o.a. toegepast t.b.v. de koppelingen tussen de 

nieuwe websites van de bonden en het CRM- systeem.

Qua projecten heeft 2020 voor een groot deel in het te-

ken gestaan van de upgrade van het CRM-systeem naar 

de moderne User Interface (UI). Hier is zowel door SSC-

ICT als door de bonden veel effort in gestoken. Daarnaast 

zijn onder meer projecten uitgevoerd t.a.v. de migra-

tie van mailboxen naar de Cloud, vervanging werkplek-

ken Vakmensen, effectuering Mobile Device Management 

Tool, vervanging websites bonden.

4.4   SSC Administraties

Ook voor ons is 2020 een vreemd jaar geweest. Ineens moesten we al-

lemaal thuiswerken, terwijl we daar als administratie niet bepaald op in-

gesteld waren. 

Vaak was het behelpen met eigen computers zonder de noodzakelijke 

twee beeldschermen, problemen met inloggen, geen goede werkplek, 

lastig afstemmen, oplossingen bedenken voor werkzaamheden die niet 

vanuit huis uitgevoerd kunnen worden en niet onbelangrijk; hoe hou-

den we contact met elkaar. Hoewel het niet allemaal vanzelf ging is het 

gelukt om alle werkzaamheden door te laten lopen, alle rapportages op 

tijd op te leveren, de contributie maandelijks te incasseren en niet als 

laatste iedere maand de salarisbetaling voor alle medewerkers. 

> Verbeterplan

In 2019 is een verbeterplan geformuleerd voor het SSC Administratie 

dat zich in hoofdlijnen richt op de onderdelen:

> Invoering nieuwe werkwijze; 

> Ontwikkeling visie en governance; 

> Invoering projectadministratie; 

> Gebruik rapportagemogelijkheden; 

> Personeelsontwikkeling.
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Met enige vertraging als gevolg van corona, zijn in 

2020 alle punten van het verbeterplan opgepakt 

en nagenoeg afgerond. 

De nieuwe werkwijze is begin 2020 ingevoerd. Er 

dient nog één nieuwe functie te worden ingevuld, 

waarmee dit proces is afgerond. De nieuwe inrich-

ting voor de projectadministratie is vastgesteld en 

ingevoerd. Voor CNV Internationaal zal de nieuwe 

werkwijze vanaf 1 januari 2021 toegepast worden. 

Zowel de financiële als de projectrapportage zijn 

nu voortdurend beschikbaar voor de gebruikers.

Er is een notitie Visie & Governance vastgesteld 

waarin de bonden hebben aangegeven wat zij van 

het SSC Administraties verwachten. Dit is het ka-

der waarbinnen ook de personele ontwikkeling 

plaatsvindt. Dit laatste onderdeel wordt in 2021 af-

gerond en is opgenomen in het jaarplan 2021.

> Personeels- en salarisadministratie

In 2020 is in een hoog tempo een aantal werk-

processen gedigitaliseerd. Alle processen rond-

om in en uit dienst zijn gedigitaliseerd. Het is 

voor de medewerkers mogelijk om alle soorten 

van verlof rondom bevallings- en geboorteverlof 

digitaal aan te vragen. In Youforce is de modu-

le Flex Benefit in gebruik genomen. Flex Benefit 

vervangt alle papieren aanvragen rondom de 

mogelijkheden van de cafetariaregeling en het 

flexibel inzetten van de arbeidsvoorwaarden. Het 

is voor de medewerkers op deze manier veel in-

zichtelijker wat de mogelijkheden zijn en om tij-

dens het aanvragen direct de (financiële) con-

sequenties te zien. In het najaar zijn als gevolg 

van het thuiswerken alle processen rondom de 

controle en betaalbaar stellen van de salarisrun 

eveneens gedigitaliseerd. 

> Contributie administratie CNV Vakmensen 
 
De contributie administratie heeft flinke stappen ge-

zet. Er zijn geen achterstanden meer in het verwerken 

van de vragen en wijzigingen van de leden. Daarnaast 

is een aantal wijzigingen doorgevoerd om de achter-

standen zoveel mogelijk te beperken en de leden in 

een vroeg mogelijk stadium te benaderen en daarmee 

ook als lid te behouden. Leden die de contributie stor-

neren met als melding ‘’oneens’’ worden door de me-

dewerkers van Info gebeld om te vragen wat er aan de 

hand is. Leden krijgen hiermee direct aandacht en als 

er een probleem is, kan daar snel op gereageerd wor-

den. In het najaar is gestart met het versnellen van het 

aanmaningstraject. In plaats van maandelijks worden 

er tweewekelijks herinneringen verstuurd. Ook hier 

geldt, hoe eerder er contact is hoe minder kans dat de 

achterstand oploopt. 

In aansluiting daarop is gekozen voor een samenwer-

king met een incassobureau dat werkt vanuit de ge-

dachte van ledenbehoud. Momenteel worden de voor-

bereidingen getroffen om de aanmaningen per mail 

te versturen en aan de aanmaning de mogelijkheid te 

koppelen om direct via Ideal te kunnen betalen. Beide 

aanpassingen zijn zowel gewenst vanuit de bond als 

vanuit de leden. 

Een van de aandachtspunten bij de jaarrekening 2019 

was de verantwoording van de contributie-inkomsten, 

vooral de aansluiting tussen de gegevens in CRM en 

in Dynamics D365. In 2020 is hiervoor een rapportage 

ontwikkeld, welke is besproken met de accountant bij 

de interim controle.
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> Financiële administratie

Het jaarrekening proces heeft afgelopen flink hinder on-

dervonden van het thuiswerken. Waar normaliter veel 

vragen van de accountant beantwoord kunnen wor-

den door even samen te kijken, was dat nu niet moge-

lijk. Dit heeft tot extra werk geleid aan beide kanten en 

daarmee uitloop van de werkzaamheden. Positief punt 

is dat er desondanks nagenoeg geen aanpassingen in 

de verschillende jaarrekeningen zijn geweest. De con-

trole 2020 zal wederom op afstand plaatsvinden, maar 

dit keer zijn we er op voorbereid en zal het hopelijk soe-

peler verlopen. 

Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant 

opmerkingen gemaakt over het proces en de controle 

van de verwerking van de beleggingen. In 2020 is een 

meer uniforme werkwijze voor de verschillende bon-

den gemaakt waarbij aandacht is besteed een zichtba-

re controle door de business controller.

> (Personele) ontwikkelingen

Op 1 januari 2021 worden de contributie werk-

zaamheden van CNV Connectief aan onze af-

deling toegevoegd. Dat betekent dat we een 

bredere bezetting krijgen op de contributie ad-

ministratie waardoor we beter de voortgang en 

continuïteit kunnen waarborgen. 

Tevens zullen begin 2021 een drietal vacatures 

opgevuld gaan worden, waardoor ook meer ca-

paciteit krijgen om de toename van het werk 

maar ook de vele plannen voor komend te kun-

nen gaan realiseren. Als openstaand punt heb-

ben we nog de vacature van projectcontroller, 

een lastig in te vullen (nieuwe) functie waar wel 

veel behoefte aan is.

4.5   SSC Facilitaire Ondersteuning

Het resultaat van de klanttevredenheid onder gebrui-

kers van de services geboden door SCC-Facilitaire 

Ondersteuning geven allemaal een positief beeld. De 

klanttevredenheid in 2020 is gemiddeld gewaardeerd 

met een 9,4.

Connec t ief Vak mens en J onger en Vak c ent r al e
9,3 9,5 10 9,3
256 389 33 438

K T O 2020
GE MI MI DDE L D R AP P OR T CI J F E R :  9,4

Aant al  Mel dingen:  1116

De KTO’s voor catering- en beveiligingsactiviteiten kon-

den helaas door Covid-19-maatregelen niet worden uit-

gevoerd. 

> Services

Vanaf april is wegens Covid-19 het operationele faci-

litaire werk enigszins aangepast. Voor dagelijkse post 

en drukwerk liep productie centraal ca. 15% terug en 

op de afdelingen vanaf het tweede kwartaal met on-

geveer 30% terug. Het centrale scannen daarentegen 

nam toe omdat daaraan behoefte was ontstaan door 

de toename van thuiswerk bij klantorganisaties. Daarbij 

ontstonden extra werkzaamheden met het uitleveren 

van facilitaire middelen via pakketpost voor medewer-

kers die vanuit huis werkten. De waardering voor de ge-

leverde service was op gebruikelijke peil.

K P I - onder deel N or m R es ul t aat
Waar der ing

gebr uik er s :  9
K opieer -  en 

dr uk wer k
K T O 7,5 op jaar bas is  op een 

s c haal  van 1 t ot  10
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Het bedrijfsrestaurant was wegens het coronavirus voor de 

helft van het jaar gesloten. Voor zover het geopend was, 

door versoepeling van de lockdown maatregelen, bood het 

bedrijfsrestaurant een beperktere dienstverlening aan met 

een kleiner assortiment. Er is overleg geweest met de cate-

raar om de capaciteit te verminderen en aan te passen aan 

de huidige behoefte/situatie. Bezoekersaantallen liepen in 

het restaurant uiteindelijk verder terug door voorzetting van 

maatregelen en het daarmee gepaard gaande thuiswerken 

door medewerkers. Er is gestart met enige verkenning van 

alternatieve cateringconcepten. 

Het gebruik van de warmedrankenautomaten nam met bij-

na 70% af tijdens de periode dat kabinetsmaatregelen zijn 

ingevoerd. 

Onder deel Af namer es ul t aat  2020 t ov 2019
War medr ank envoor ziening - 70%

De receptionistes hebben 10 maanden van 

het jaar receptietaken en enkele extra hand- 

en spandiensten kunnen uitvoeren. De 

dienstverlener is gevraagd om de kosten te 

verlagen indien mogelijk, onder andere door 

gebruik te maken van de NOW-regeling. De 

telefoon opneem- en doorverbindingstijd 

verliepen ruim onder de normtijd van 1 mi-

nuut.

Dit jaar was de opstart van schoonmaakbe-

drijf Effektief en werd afscheid van genomen 

van GOM. De medewerkers van Gom zijn al-

len overgenomen door Effektief. Door de co-

ronacrisis zijn diverse werkzaamheden in de 

tijd naar voren gehaald. Denk hierbij aan het 

reinigen van inductie-units op alle etages, 

shamponeren van het tapijt, extra schoon-

maakwerkzaamheden zoals desinfecteren 

van deurkrukken, kasten en bureaus. 

Coronaregels zorgden voor een minder gebruik. Met de le-

verancier is gezocht naar een oplossing voor extra kosten 

die contractueel ten laste bleven komen van het CNV. 
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De kantoorplekken zijn conform de RIVM-maatregelen 

ingericht. Tevens zijn alle elektrische deuren voorzien 

van openingssensors. Alle toegangsdeuren tot de was-

ruimtes bij de toiletruimtes zijn voorzien van een hand-

free door opener bovenop de deurkrukken. Op alle 

etages alsook in de centrale entree zijn dispensers ge-

plaatst en instructies van het RIVM en de aangepaste 

gedragsregels opgehangen. 

Alle toetsenborden, muizen, monitoren en telefoons 

zijn extra gereinigd. Alle werkplekken worden da-

gelijks schoongemaakt met een alcoholoplossing. 

Dubbele beeldschermen zijn geplaatst op een aan-

tal werkplekken. Overtollige materialen zijn opgesla-

gen of afgevoerd. De afdeling SSC-FO maakte oude 

computerbeeldschermen gereed voor thuiswerk. 

Tevens zijn er aan de medewerkers laptophouders, 

 
> Gebouwen, middelen en assetmanagement 

Voor de centrale huisvesting heeft CNV Vakcentrale 

gebruik gemaakt van de optie om de huurovereen-

komst met één optiejaar te verlengen. Dit geeft de 

organisaties de tijd om een goed thuiswerkbeleid en 

huisvestingsplan uit te werken. 

De verbouwingswerkzaamheden van de 7de en 8ste 

etage van CNV Connectief zijn eind januari 2020 af-

gerond. Tevens is in opdracht van CNV Connectief de 

7de en 8ste etage voorzien van nieuw meubilair, tele-

fooncellen, leestafels, bureaudividers, room in room 

zitje en sta-vergadertafels. Door de bezettings- en be-

nuttingsgraad te verhogen zijn er per februari twee 

etages teruggeven aan de verhuurder. Voor CNV 

Vakmensen zijn er 8 nieuwe regiokantoren gehuurd, 

ingericht en in gebruik genomen. Daarnaast is voor 

CNV Vakmensen centraal de huisvesting ingekrom-

pen van drie naar twee etages. De huisvesting van 

CNV Jongeren werd op de eerste etage gerealiseerd.

muizen en ergonomische toetsenborden be-

schikbaar gesteld. Voor de medewerkers van de 

CNV-organisaties is een nieuwe app met een re-

serveringssysteem voor de werkplekken op de 

Tiberdreef aangeschaft en geïmplementeerd. 

Hierdoor is het mogelijk om een werkplek te re-

serveren die voldoet aan 1,5 meter afstand. 

1,5 M

4.6   Personeel & Organisatie

De visie van P&O draait om de vraag ‘hoe zorgen we 

ervoor dat onze medewerkers competent, met plezier, 

gezond en vitaal bijdragen aan het behalen van de or-

ganisatiedoelstellingen?’ Deze visie is in 2020 verder 

vormgegeven door het nader uitwerken van beleid 

rond “fit voor de toekomst”. In 2019 is een onderzoek 

uitgevoerd vooral gericht op de eigen verantwoorde-

lijkheid bij (het voorkomen van) verzuim en het vergro-

ten van de eigen vitaliteit. De uitkomsten van het on-

derzoek en de daarop ingezette acties hebben geleid 

tot een behoorlijke daling van het ziekteverzuim. In 

2018 lag het verzuim op 6,87%, in 2019 is dit gedaald 

tot 4,3% en in 2020 is het verder gedaald tot 3,6%. In 

2020 is een start gemaakt met vervolgacties, onder an-

dere met het trainen van de managers in coachend lei-

dinggeven, omdat dit bijdraagt aan het nemen van ei-

gen verantwoordelijk van de medewerkers. Ook is met 

instemming van de Ondernemingsraad het aange-

paste Gezondheidsbeleid verder geïmplementeerd. 

Onder vitaliteit valt ook scholing & ontwikkeling en het 
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welbevinden van de collega’s. In 2020 hebben veel 

collega’s – vaak online – scholing kunnen volgen. Het 

opleidingsbudget voor 2020 is grotendeels besteed. 

Tevens is het integriteitsbeleid – hoe gaan we om met 

onze leden en elkaar – geïmplementeerd. 

Maar toen kwam corona…. Eind februari 2020 is binnen 

het CNV een coronateam samengesteld bestaande uit 

de manager SSC Facilitair en drie adviseurs P&O van-

uit de CNV-bonden. Dit team heeft in nauw contact met 

de besturen van de bonden en de ondernemingsraden 

direct actie ondernomen om het CNV voor te bereiden 

op de gevolgen van de coronacrisis voor de werkzaam-

heden van het CNV en het (thuis)werken van de colle-

ga’s hierbij rekening houdende met de richtlijnen van 

het RIVM.

Toen op donderdag 12 maart 2020, in navolging van de 

oproep van de regering, besloten werd dat zoveel mo-

gelijk thuis gewerkt moest worden, was het CNV hier 

5. Vereniging

– mede dankzij de inzet van SSC ICT – klaar voor. Voor het 

coronateam heeft vanaf het begin tot aan heden de vei-

ligheid en gezondheid van de collega’s voorop gestaan. 

De Tiberdreef is volledig ingericht volgens de richtlijnen 

van 1,5 meter en er is veel aandacht besteed aan de vita-

liteit van de medewerkers in de thuiswerksituatie. Dit o.a. 

door voor de inrichting van de thuiswerkplek thuiswerk-

middelen als een laptopstandaard, los toetsenbord en los-

se muis beschikbaar te stellen en aandacht te geven aan 

de mentale gevolgen van de coronacrisis en regelmatig 

tips te geven over beweging en oefeningen ter voorko-

ming van klachten. 

Tevens is er veel aandacht gegeven aan de binding van de 

collega’s met de organisatie. Vooralsnog blijft COVID-19 

onder ons en het gedwongen thuiswerken zal leiden tot 

een structurele verandering in hoe er gewerkt wordt, ook 

bij het CNV. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.
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5.1   Algemene vergadering

CNV Vakcentrale is een vereniging van drie leden (CNV Connectief, CNV 

Jongeren en CNV Vakmensen). De algemene vergadering (AV) is het 

hoogste orgaan. De AV bestaat uit afgevaardigden van de drie aange-

sloten bonden. De AV vergaderde in 2020 twee keer.

In de junivergadering stelde de AV het sociaal-politiek program 2021-

2025 en een gewijzigde huishoudelijk reglement vast. Ook stelde de 

AV op advies van de raad van toezicht het jaarverslag 2019 en de jaar-

rekening 2019 vast. De AV nam kennis van de kerninzet van het CNV 

voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De AV stemde op 

bindende voordracht van de raad van toezicht in met de benoeming 

van Arend van Wijngaarden als voorzitter van de Raad van Toezicht van 

CNV Vakcentrale voor de periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024. Tenslotte 

was er een presentatie van het bestuur over de activiteiten van CNV 

Internationaal.

In de decembervergadering stemde de AV op bindende voordracht 

van de raad van toezicht van CNV Jongeren in met de benoeming van 

Justine Feitsma als lid van het bestuur van CNV Vakcentrale. Zij volg-

de Semih Eski op, die in dienst trad bij CNV Vakmensen als pensioenbe-

stuurder. Daarnaast keurde de AV op advies van de raad van toezicht de 

begroting 2021 van CNV Vakcentrale goed.
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5.4   Werkorganisatie

De dagelijkse leiding van de werk-

organisatie CNV Vakcentrale berust 

bij de algemeen secretaris/penning-

meester. De managers van de werk-

organisatie CNV Vakcentrale kwa-

men samen met de controller en 

de adviseur P&O maandelijks in het 

Managersoverleg bij elkaar. Het MO 

bestond per 31 december 2020 uit: 

Algemeen secretaris/ 

penningmeester:   J.T. (Johan) Slok 
 

Administraties en Personeels-  

& Salarisadministratie:   J. (Jolanda) van der Zande 
 

Adviseur P&O:   A.G.M. (Annette) van der Gun 
 

CNV Internationaal:  M. Maij, managing director 
 

Communicatie & beleid:  Vacant 
 

Controller:   L.A.D. (Lauran) Schaap 
 

Facilitaire Ondersteuning: R.J.W.M. (Rob) Berendsen  
 

ICT:     H.W. (Armand) Jansen 
 

Info:    A.J.H.M. (Alexander) Megens 
 

Ledenservice:    J.A.M. (Anja) van der Laan

5.2   Raad van toezicht

Op 1 januari 2020 heeft CNV Vakcentrale een Raad 

van Toezicht gekregen. De Raad van Toezicht be-

staat uit drie leden (een lid vanuit de Raad van 

Toezicht van CNV Connectief, een lid vanuit de 

Raad van Toezicht van CNV Vakmensen en een 

voorzitter met een vakbondsachtergrond). De sa-

menstelling van de raad van toezicht is per 31 de-

cember 2020 als volgt: 

Voorzitter:  A.A. (Arend) van Wijngaarden 
 

Leden:   A.M.M. (Sandra) van Breugel 

  M. (Marianne) Luyer

Raad van toezicht en bestuur vergaderden in 

2020 zes keer.

5.3   Bestuur

Op 1 januari 2020 is een nieuw bestuur aangetre-

den. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 

de verschillende onderdelen van het CNV. Alle CNV-

organisaties - Connectief, Jongeren, Vakcentrale en 

Vakmensen – leveren gezamenlijk zes bestuursleden in 

deeltijd voor het bestuur van CNV Vakcentrale. Zij blij-

ven in dienst van hun eigen vereniging, die ook in juri-

dische zin zelfstandig blijft bestaan. Het bestuur verga-

dert wekelijks. De samenstelling van het bestuur is per 

31 december 2020 als volgt: 

Voorzitter:   P.S. (Piet) Fortuin 
 

Vicevoorzitter:  P.J.H. (Patrick) Fey 
 

Algemeen secretaris/ 

penningmeester:  J.T. (Johan) Slok 
 

Leden:    J.P.H. (Jan-Pieter) Daems   

   J.E. (Justine) Feitsma 

   A. (Anneke) Westerlaken
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6. Ledenontwikkeling

5.5   Ondernemingsraad

> Tussentijdse OR-verkiezingen 

In de OR kwamen vanwege diverse redenen drie zetels 

vacant in de maanden januari en februari 2020. Daarom 

werden in de maart tussentijdse OR-verkiezingen ge-

houden. Ondanks alle inspanningen leverde de op-

roep tot kandidaatstelling maar twee belangstellenden 

op. Verkiezingen waren dan ook niet meer nodig en de 

twee kandidaten Gea van der Velden en Bowen Orth 

konden op de sluitingsdatum van de kandidaatstel-

ling gelijk hun OR-zetel innemen. De laatst vacante ze-

tel werd in april ingenomen door Viera Spanikova. Eind 

mei werd de rolverdeling als volgt afgesproken: 

Voorzitter:                     Roy Ramdin                 

Vicevoorzitter:             Saskia Hommel-Beun   

Secretaris:                    Yanick Goossens           

Leden:   Peter Hendriks 

   Bowen Orth  

   Viera Spanikova  

   Gea van der Velden 

De zittingstermijn van deze voltallige OR duurt 

tot en met december 2021. De OR wordt on-

dersteund door een ambtelijk secretaris, Joke 

Vellinga.

In 2020 heeft de Ondernemingsraad 12 keer 

vergaderd. De Overlegvergadering kwam ze-

ven keer bijeen. Er werd twee keer een Artikel 24 

overleg met het Dagelijks Bestuur gehouden. De 

Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen 

jaarverslag als ook een samenvatting daarvan in 

de vorm van een flyer. In dit coronajaar is de OR 

er toch in geslaagd om begin december één dag 

gezamenlijk te trainen.
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CNV Vakmensen 
 

Ledenstand 31-12-2020:    135.533 

In- en uitstroom betalende leden:

Instroom betalende leden  8.821

Uitstroom betalende leden  11.654 

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie:

                              Uitstroom           Instroom

Onbekend             -3  3

< 25 jaar             -951                    1.795

25 t/m 44 jaar         -3.399                3.347

45 t/m AOW           -4.965                 3.097

Vanaf AOW             -2.773                  102

> Analyse ledenontwikkeling 2020

Wij zien dat het aantal inschrijvingen mede door de 

toegenomen onzekerheid flink is gestegen. Echter 

diezelfde onzekerheid leidt ook tot een hoger aan-

tal uitschrijvingen.

Daarnaast neemt de tendens toe dat leden steeds 

korter lid blijven; het consumptieve karakter neemt 

toe. Dat zien we sterk rondom de pensionerings-

leeftijd, maar ook nadat een dienst is afgenomen. 

Dat is op de langere termijn een risico voor zowel 

de solidariteit en de betaalbaarheid van het lidmaat-

schap. Wel zien we een stijging van het aantal le-

den in de jongere leeftijdsklasse als gevolg van de 

diverse programma’s, maar dat vertaalt zich nog on-

voldoende in compensatie van de oudere leeftijds-

groepen die het lidmaatschap beëindigen. Daarom 

wordt ook extra geïnvesteerd in ledenbehoud van 

oudere leden.

CNV Connectief

Ledenstand 31-12-2020:   108.282

 

In- en uitstroom betalende leden:

Instroom betalende leden   3.905

Uitstroom betalende leden   7.939 

In- en uitstroom naar leeftijdscategorie:

                                  Uitstroom           Instroom

< 25 jaar                    -316  367

25 t/m 44 jaar           -1.677  1.610

45 t/m AOW            -3.199  1.788

Vanaf AOW           -2.647  140

Totaal                   -7.839  3.905

> Analyse ledenontwikkeling 2020

De ledendaling zet zich voort, maar minder hard 

dan vooraf gedacht. Verschillen tussen de in-

stroom en uitstroom blijven wel aanwezig in nega-

tieve zin. Marketing is onvoldoende effectief ge-

weest mede als gevolg van het gebrek aan inzicht 

in data en het herinrichten van de SEO en SEA ac-

tiviteiten. Vanaf Q4 In 2020 is marketing automa-

tion tooling voor het eerst ingezet op analyse en 

sturing van campagnes en levert mooie eerste in-

zichten op. 

De instroom was in 2020 lager dan in 2019, de da-

ling is het sterkst bij de sector Onderwijs, en in 

absolute aantallen het grootst bij Zorg & Welzijn 

mede als gevolg van de fusie met de Kostersbond. 

Bij Overheid & Publieke diensten zijn verwachtin-

gen conform.  
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De ingecalculeerde uitstroom wordt niet gehaald, wat 

er uiteindelijk voor zorgt dat de balans positief is op 

dit onderdeel. De cumulatieve uitstroom is lager dan 

begroot. De uiteindelijke uitstroom wordt positief be-

invloed door leden die hun opzegging annuleren. 

Uitstroom als gevolg van de crisis is niet of minimaal 

aan de orde. 56% van de leden die uitstromen zijn 60 

jaar of ouder. Ook in de groep van leden die 0-5 jaar lid 

zijn zien we een relatief hogere uitstroom. Met andere 

woorden, de achterdeur staat voor nieuwe leden nog 

te wijd open. Met de inrichting van klantreizen en mi-

nimale frequentie in contactmomenten vertrouwen we 

erop juist deze groep ook (langer) aan boord te houden.  

> Analyse ledenontwikkeling 2020 

In 2020 zien we bij CNV Jongeren dat er een 

licht dalende lijn te zien is in de ledencijfers. 

Er zijn 48 nieuwe leden ingeschreven maar 

107 leden hebben zich uitgeschreven. 

In 2020 heeft CNV Jongeren zich vooral 

gericht op het uitbreiden van een volledige 

achterban door onder meer het vergroten 

van het bereik op sociale media. 

CNV Jongeren

Ledenstand 31-12-2020:  1192

 

In- en uitstroom betalende leden:

Instroom betalende leden  48

Uitstroom betalende leden  107 

Verdeling naar leeftijdscategorie:

< 25 jaar                     194

25 t/m 44 jaar            1186

45 t/m AOW             35

Vanaf AOW            21

74 75



CNV Vakcentrale
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Dit jaarverslag is tot stand gekomen m.m.v. diverse medewerkers van CNV Vakcentrale.
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