
 
 
Werkgroep Vrouwen zoekt enthousiaste leden (m/v) 
 
Voor CNV Connectief is behartiging van belangen voor vrouwen onderdeel van de 
organisatie. 
Vanaf 2016 werkt de Werkgroep Vrouwen samen met andere werkgroepen in 
Diversiteit CNV Connectief. Andere groepen zijn bijvoorbeeld leden met een andere 
etnische achtergrond, LGBT en aandacht voor mannen in beroepen. 
 
Samen willen we een actieve Werkgroep Vrouwen opzetten binnen CNV Connectief. 
Werken aan doelen zoals aandacht geven aan evenredige vertegenwoordiging 
man/vrouw in beleidsbepalende posities en alert zijn op de werksituatie van vrouwen, 
waardering voor kwaliteiten en participatie van leden zijn de basis.  
Het bespreekbaar maken van beeldvorming en alert zijn op tendensen die 
emancipatie weerspreken in de maatschappij van Nederland en daarbuiten vinden 
we nodig en ervaren we als een opdracht om vanuit de vakvereniging werk van te 
maken. 
 
We zoeken uitbreiding, versterking en verjonging op dit moment voornamelijk vanuit 
de leden Zorg & Welzijn en Overheid & Publieke Dienst. 
 
Wat we belangrijk vinden van een werkgroeplid is dat zij/hij:  

• de belangen van vrouwen wil behartigen 
• aandacht heeft voor de beeldvorming over vrouwen 
• wil bevorderen dat vrouwen gelijkwaardig worden behandeld 
• een teamspeler is (iemand die inzicht, kennis en ervaring deelt) 
• enthousiast mee wil denken 
• een betrouwbaar partner is 
• een netwerker is 
• actief meewerkt aan bijhouden van e-mails 
• beleidsstukken en verzoeken vanuit de organisatie wil lezen 
• bereid is het activiteitenplan van de Werkgroep Vrouwen vorm te geven 
• actief werkzaam is  
 

Inhoud functie 
Wij zijn een enthousiaste en gemotiveerde groep mensen. Onze activiteiten bestaan 
uit contacten met leden via de netwerkbijeenkomsten. Items specifiek voor vrouwen 
worden vertaald naar een presentatie op netwerkbijeenkomsten voor alle leden of 
een meer specifieke bijeenkomst. 
We vragen iemand die mee wil denken over beleid en mee wil doen met organiseren. 
Inzet op projectbasis behoort tot de mogelijkheden. 
 
Bij toetreding tot de commissie word je kaderlid van CNV Connectief. In de meeste 
cao’s is geregeld dat je voor de werkzaamheden die je voor de werkgroep verricht, 
recht hebt op vakbondsverlof.  
 
 
 
 



Wat krijg je ervoor terug 
Zelfontplooiing  
Een deskundig netwerk  
Reiskostenvergoeding  
Korte lijnen met de bond  
Gezelligheid en vriendschap  
 
Investering 
Jaarlijks ontmoeten we elkaar 4 tot 5 keer op een centrale plek en delen gedachten 
tussendoor via de mail. 
 
Denk je erover mee te willen werken, neem contact op met: 
 Elly den Haan (�  ellydenhaan@yahoo.com, � 040 - 2553221) 
 Marjan Verveda (�  mjverveda@tiscali.nl,         � 06 - 12447765) 
 Margriet Janssen     (� margriet.stol@gmail.com,   � 010 - 2405051) 
 
Doe je mee? Je interessek kun je kenbaar maken via verenigingsbureau@cnv.nl 
 

 


