
 

          

 

 

 

 

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, 

portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille 

sectorvoorzitterschap Onderwijs 

 

Boegbeeld met ruime kennis van het werkveld van onderwijs die goed in staat is de 

leden te vertegenwoordigen en beschikt over communicatief en innovatief talent 

 

Over CNV Connectief 

CNV Connectief is de vakvereniging voor Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en 

Zorg & Welzijn met ruim 120.000 leden.  

CNV Connectief is een vereniging die is geïnspireerd op het christelijk-sociaal 

gedachtegoed, de collectieve en individuele belangen van werknemers in de zorg, 

overheid en publieke diensten. De leden zijn verdeeld over drie sectoren: CNV 

Onderwijs, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn. CNV Connectief 

biedt een platform op thema’s rondom werk en inkomen en levert een actieve bijdrage 

aan de maatschappelijke rol van de sectoren waarin de leden werkzaam zijn. De 

vereniging is lid van het Christelijk Nationaal Vakverbond en werkt binnen het CNV 

samen met andere bonden aan de realisatie van haar doelstelling. Als deskundige en 

betrokken partner met een relevant netwerk zet CNV Connectief kennis, vaardigheden 

en netwerk in om de overheid en politiek te beïnvloeden, de belangen van 

onderwijspersoneel te behartigen op instellingsniveau en door de leden met raad en 

daad bij te staan binnen een kennisnetwerk en met een uitgebreid dienstenpakket. 

CNV handelt vanuit de kernwaarden rechtvaardigheid, persoonlijke 

verantwoordelijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Meer informatie kunt u vinden op 

www.cnvconnectief.nl. 

 

Het organisatiemodel van CNV Connectief 

CNV Connectief kent een aantal verenigingsorganen. Een schets van de belangrijkste 

en wat hun taken zijn wordt hieronder kort aangegeven:  

 

Algemene Vergadering  

Het hoogste verenigingsorgaan is de algemene vergadering. De belangrijkste besluiten 

die de hele vereniging aan gaan worden hier genomen. De algemene vergadering gaat 

over de identiteit, missie en visie. Maar stelt ook de statuten en reglementen vast en 

benoemt de bestuursleden en de raad van toezicht. Ook worden hier de begroting en 

de jaarrekening vastgesteld. AV-leden vertegenwoordigen alle leden.  

 

Bestuur  

De vereniging kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de besturing van de 

vereniging en de werkorganisatie. Het bestuur bestaat uit tenminste vier en ten 

hoogste vijf bezoldigde leden.  

 

 

 



 

Raad van toezicht  

Er is een raad van toezicht. Deze ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene 

gang van zaken in de vereniging. Ook vervult de raad van toezicht de werkgeversrol 

voor het bestuur. De raad van toezicht bepaalt niet het beleid van de vereniging. De 

leden van de raad van toezicht voldoen aan kwaliteitseisen en passen in specifieke 

profielen. De algemene vergadering benoemt de raad van toezicht. De raad van 

toezicht bestaat uit vijf leden. 

 

Sectoren 

De vereniging kent op dit moment drie sectoren: Zorg & Welzijn, Onderwijs en 

Overheid & Publieke Diensten. De sectoren zijn voor de (potentiële) leden herkenbaar 

vanwege de aansluiting bij hun beroep en de sector waarin zij werkzaam zijn. 

 

Sectorgroepen  

Binnen de sectoren kent de vereniging sectorgroepen. Alle leden worden administratief 

ingedeeld bij een sectorgroep. Sectorgroepen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, primair 

onderwijs en gemeenten. 

 

Sectorvergadering 

De besluitvormende sectorvergadering bestaat uit leden van de sector. De 

sectorvergadering besluit over de kaders en uitgangspunten van het 

arbeidsvoorwaardelijke en inhoudelijk beleid in de sector.  

 

Sectorbesturen  

Elke sector heeft een sectorbestuur bestaande uit de bezoldigd sectorvoorzitter en 

onbezoldigde leden. De sectorbesturen krijgen mandaat van het bestuur om het beleid 

in de sector te bepalen.  

 

Het bestuur van CNV Connectief 

CNV Connectief kent momenteel een vijfhoofdig bestuur. Daarbinnen onderscheidt 

men de volgende portefeuilles: Voorzitter, Bestuurder Werkorganisatie/Secretaris-

penningmeester, Sectorvoorzitter Onderwijs, Sectorvoorzitter Overheid & Publieke 

Diensten en Sectorvoorzitter Zorg & Welzijn. Per 1 februari 2016 is een vacature 

ontstaan voor portefeuille sectorvoorzitter Onderwijs.  

Het bestuur van CNV Connectief heeft de ambitie diensten te leveren met een 

hoogstaande kwaliteit. De dienstverlening strekt zich uit naar de leden/vereniging en 

externe organisaties (zoals collega-vakbonden), maar ook intern ten behoeve van de 

medewerkers in de werkorganisatie. Medewerkers zijn dienstverlenend naar elkaar en 

zien elkaar als interne klanten. Een besef van de noodzaak van voortdurende 

vernieuwing is nodig om voortdurend te kunnen inspelen op de veranderingen die 

vanuit de samenleving CNV Connectief beïnvloeden.  



 

Het bestuur van CNV Connectief wil die ambities waarmaken samen met de vereniging 

en de werkorganisatie. Zij ziet daarin voor zichzelf een inspirerende en motiverende 

taak weggelegd en dan met name op strategisch niveau. 

Het bestuur van CNV Connectief is een collegiaal bestuur. Een bestuur met collegiale  

verhoudingen waarin wordt samengewerkt op basis van de verschillende 

bestuursportefeuilles en waarin de diverse bestuursleden verantwoording afleggen 

over hun portefeuille aan elkaar, aan de sectorbesturen en aan de leden/vereniging. 

Ieder bestuurslid afzonderlijk is eveneens verantwoordelijk voor het leveren van een 

bijdrage aan het realiseren van die collegiale verhoudingen. 

 

Binnen de werkorganisatie zijn op dit moment 154 fte en 172 medewerkers werkzaam 

vanuit het kantoor van het CNV in Utrecht Overvecht.  

 

Het bestuurslid met de portefeuille Sectorvoorzitter Onderwijs 

1. Heeft een taak in de representatie en profilering van onderwijs (vereniging en 

werkorganisatie), zowel nationaal als internationaal. 

2. Heeft een taak in het signaleren van (innovatieve) ontwikkelingen op politiek, 

maatschappelijk en onderwijsgebied. 

3. Stimuleert en levert een bijdrage aan de verdieping en vertaling van christelijk -

sociaal identiteitsbeleid in praktisch vakbondswerk. 

4. Onderhoudt netwerken binnen het brede domein van onderwijs, CNV-organisaties, 

politiek en andere collega-vakbonden. 

5. Draagt de bestuursverantwoordelijkheid voor de interne en externe communicatie 

van de sector Onderwijs.  

6. Participeert in het vormgeven van CNV Connectief. 

7. Heeft een inspirerende en initiërende rol bij de verdere ontwikkeling van de 

vakvereniging en de sector onderwijs in het bijzonder. 

8. Participeert in de ontwikkeling van het sociaaleconomisch beleid. 

 

De omgeving waarin het bestuurslid opereert bestaat onder meer uit leden, kaderleden 

van CNV Connectief, met name uit de sector Onderwijs en de medewerkers van de 

werkorganisatie. Tevens is het bestuurslid actief betrokken bij contacten met onder 

meer het CNV, werkgeversorganisaties in het onderwijs, vertegenwoordigers van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politiek en de media. 

 

Functie-eisen 

Het bestuurslid met de portefeuille Sectorvoorzitter Onderwijs is een leider die in staat 

is om sturing en richting te geven aan personen en deze te motiveren om gestelde 

doelen te bereiken. Hij/zij herkent signalen vanuit de vereniging, werkorganisatie en 

omgeving en weet deze om te zetten in actie en weet als bruggenbouwer verschillende 

belangen bij elkaar te brengen.  

 



 

Het bestuurslid met de portefeuille Sectorvoorzitter Onderwijs is duidelijk zichtbaar, 

aanwezig en toegankelijk en is oprecht betrokken bij wat mensen beweegt, waarbij 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen niveaus, afkomst of status. De 

sectorvoorzitter is evenwichtig en creëert rust en vertrouwen. 

 

Het bestuurslid met de portefeuille Sectorvoorzitter Onderwijs 

 is een inspirerende, charismatische persoon, die in staat is leden te binden; 

 denkt en handelt vanuit christelijk-sociale waarden en weet zich geïnspireerd door 

een christelijke levensovertuiging; 

 onderschrijft de visie van CNV Connectief, beschikt over een eigen visie en kan 

deze uitdragen; 

 heeft aantoonbare bestuurlijke en/of politieke ervaring in complexe bestuurlijke 

situaties; 

 ervaring met vakbondswerk en/of ervaring met en in het onderwijs wordt 

beschouwd als een pré; 

 is in staat om op effectieve wijze om te gaan en gebruik te maken van de media en 

beschikt voor dit doel over een breed netwerk of is in staat op korte termijn een 

dergelijk netwerk te ontwikkelen; 

 heeft bij voorkeur ervaring met veranderingstrajecten; 

 heeft een goed inzicht in zijn/haar eigen functioneren; 

 heeft affiniteit met het brede terrein van het onderwijs en beschikt over gedegen 

kennis van ontwikkelingen in het domein of kan zich deze snel eigen maken; 

 heeft affiniteit met sociaal economisch beleid en beschikt over gedegen kennis van 

ontwikkelingen op dit gebied of kan zich deze snel eigen maken; 

 is innovatief en creatief in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en neemt hierin 

gedreven het voortouw; 

 heeft een academisch werk- en denkniveau; 

 is stressbestendig en bereid om indien nodig op onregelmatige tijden te werken; 

 beschikt over een geldig rijbewijs B. 

 

Aanvullende competenties en persoonlijke eigenschappen 

Ambitieus, visionair, ondernemend, omgevingssensitief, overtuigingskracht, integer, 

zelfreflectie. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het maximale salaris bedraagt € 105.386,- bruto per jaar incl. vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering, bij een volledig dienstverband van 38 uur per week. De 

standplaats is Utrecht. 

 

Over de procedure/nadere informatie? 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern open gesteld.  

 



 

CNV Connectief wordt bij deze procedure ondersteund door drs. Ellen Bruin van 

Castanho Selectie & Advies. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen op  

06-20303256 of via info@castanho.nl. 

 

U kunt reageren tot en met 19 juni 2016 door uw gegevens te uploaden op 

www.castanho/vacatures. U ontvangt een automatische bevestiging van uw sollicitatie 

en spoedig na de responstermijn laten we u weten of u wordt uitgenodigd voor een 

eerste selectiegesprek met Castanho. Deze gesprekken vinden eind juni plaats. De 

eventuele gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op 1 juli ( overdag, 

eerste ronde ) en op 5 juli ( overdag, tweede ronde ). Een delegatie van de Raad van 

Toezicht en het Bestuur van CNV Connectief en het Sectorbestuur Onderwijs nemen 

deel aan de selectieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Na het arbeidsvoorwaardengesprek en het referentie-onderzoek doet de Raad van 

Toezicht een voordracht aan de Algemene Vergadering. Deze zal eind augustus/begin 

september plaatsvinden.   
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