
 
 
Kandidaatstelling voor het sectorgroepsbestuur gepensioneerden CNV 
Connectief sector Onderwijs  
 
Per 1 mei 2017 ontstaan in het bestuur van de sectorgroepsbestuur gepensioneerden CNV Onderwijs 

van CNV Connectief twee vacatures. Gezien de regionale dekking gaat de voorkeur uit naar in ieder 

geval een kandidaat uit het Noorden, maar dat is statutair geen voorwaarde.  

Het sectorgroepsbestuur is op zoek naar enthousiaste kandidaten die ons bestuur willen komen 
versterken met creativiteit en draadkracht. Kandidaten die zich willen inzetten om de belangen van 
onze gepensioneerde leden te behartigen, zowel bij CNV Onderwijs als bij de vakcentrale CNV. 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het werk van het sectorgroepsbestuur de contacten te 
onderhouden met de rayons. Het sectorgroepsbestuur vergadert maandelijks met uitzondering van 
de maanden juni en september.  
 
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur zijn we op zoek naar collega’s die:  
 

 bij voorkeur vrij recent gepensioneerd zijn; 

 enige bestuurlijke ervaring hebben opgedaan; 

 bereid zijn de vernieuwingen zowel binnen de sector onderwijs als binnen CNV Connectief  
verder vorm te geven;  

 voldoende tijd willen inzetten voor het sectorgroepsbestuur alsook voor de contacten met 
de rayons 

 bereid zijn om naast de SGB vergaderingen andere voorkomende werkzaamheden voor de 
sectorgroep te verrichten  

 
Herkent u zich in bovenstaande aarzel dan niet om uw sollicitatiebrief voorzien van uw motivatie en 
een voor deze functie relevant cv aan de sollicitatiecommissie te zenden. Per adres 
jeromeschellings@casema.nl  

 
Natuurlijk kunt u de commissie ook op een geschikte kandidaat attent maken. Mocht u nadere 
informatie willen dan kunt u die opvragen via het e-mailadres van de voorzitter  
jeromeschellings@casema.nl  

 

Procedure 
Op 19 april 2017 vindt in de ledenvergadering van de sectorgroep gepensioneerden Onderwijs de 
verkiezing plaats. De leden van het sectorgroepsbestuur worden benoemd voor een periode van vier 
jaren, waarna zij onmiddellijk herbenoembaar zijn. Leden van het sectorgroepsbestuur kunnen 
maximaal één keer worden herbenoemd (benoeming van max. 8 jaren). Tot uiterlijk 6 maart 2017) 
kunnen kandidaten hun sollicitatiebrief naar de sollicitatiecommissie sturen per adres  
jeromeschellings@casema.nl  
De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van het sectorgroepsbestuur en zal 
op basis van de gevoerde gesprekken kandidaten voordragen aan de ledenvergadering.      
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