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Waarom zijn er vakbonden? 
Een vakbond komt op voor de belangen van werknemers. Leden kunnen via het 
lidmaatschap van een vakbond de stem van de beroepsgroep beter laten horen en 
bijdragen tot verbetering van de beroepsuitoefening. Eén werknemer kan tegen een 
grote organisatie weinig veranderen, samen kunnen werknemers meer bereiken. Een 
vakbond met een flink ledenaantal kan behoorlijk invloed uitoefenen aan de 
onderhandelingstafel met werkgevers of politiek. Hoe groter de achterban, hoe groter 
de invloed van de vakbond.  
 
Sinds 1948 heeft iedere werknemer het recht om zich te organiseren en op te komen 
voor zijn/haar rechten. In 1949 werd het recht op veiligheid voor leden van een 
vakbond daaraan toegevoegd, omdat dit niet overal gegarandeerd is. Nederland 
erkent dit recht, waardoor elke werknemer veilig lid kan zijn van een vakbond. Maar 
dat is niet in alle landen het geval. Bekend zijn nog steeds de vele verhalen van 
vakbondsleden die worden mishandeld en gevangen genomen, alleen omdat zij 
vakbondslid zijn (zie voor meer informatie www.labourstart.org). 
 

CNV 
CNV Publieke Zaak maakt onderdeel uit van een grotere CNV organisatie, de 
vakcentrale CNV. Vakcentrales zijn overkoepelende organisaties van vakbonden uit 
verschillende branches. Zij vervullen met name een politiek-maatschappelijke rol. De 
vakcentrale CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) is één van de invloedrijkste 
werknemersorganisaties in Nederland.  
 
Concreet zorgen vakbonden ervoor dat werknemers hun werk (later) goed kunnen 
uitvoeren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over veilig werken 
(arbeidsomstandigheden). Maar ook door ervoor te zorgen dat we redelijk betaalt 
worden voor het werk dat we doen en dat de werkdruk niet te hoog wordt. Bovendien 
krijgen leden van een vakbond extra voordelen.  
Bij CNV Publieke Zaak krijgen leden bijvoorbeeld hulp van een jurist bij juridische 
problemen. Ook worden er gratis cursussen met betrekking tot de persoonlijke 
ontwikkeling of ontwikkeling binnen het werk georganiseerd.  
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Afsluiten van CAO’s 
Wanneer het gaat om belangenbehartiging van leden gaat, zijn CAO-
onderhandelingen een belangrijk onderdeel. Via deze onderhandelingen kunnen de 
vakbonden invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in een 
gehele bedrijfstak. In CAO’s worden afspraken gemaakt over: 
• primaire arbeidsvoorwaarden zoals loon en vakantiegeld.  
• secundaire arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, vakantieregeling, 
werkomstandigheden, kinderopvang, pensioenregeling, scholingsfaciliteiten, 
medezeggenschap. 
 

Leden van een vakbond 
Zo’n dertig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden is momenteel lid van 
een vakbond of een speciale beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en 
verzorgenden. Het zijn vooral de 45-plussers en degenen zonder kinderen, met een 
grotere aanstelling die zich organiseren. De meerderheid van de verpleegkundigen 
en verzorgenden is momenteel dus niet aangesloten bij een beroepsorganisatie voor 
verpleegkundigen en verzorgenden of vakbond. Een diversiteit aan redenen hebben 
zij hiervoor, variërend van ‘te duur’ en het nut er niet van inzien tot onbekendheid en 
niet de moeite nemen zich erin te verdiepen. Vooral jongeren en degenen die net het 
werkveld betreden overwegen een lidmaatschap, vooral voor de mogelijkheden die 
dat biedt tot bijblijven in het vak en vakkennis opdoen.  
 

Verschillen tussen vakbonden 
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zich bij diverse organisaties aansluiten 
die voor hun beroepsinhoudelijke of arbeidsvoorwaardelijke belangen opkomen.  
De vakbonden in de zorg werken zoveel mogelijk samen in de onderhandelingen 
voor een goede CAO. Zij hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen: goede 
arbeidsvoorwaarden afspreken voor werknemers binnen zorg en welzijn, maar 
natuurlijk ook afspraken over salarisverhoging. Net zoals bij politieke partijen zijn er 
toch verschillen.  
 
Het eerste verschil zit in de doelgroep. Er zijn vakbonden die zich alleen richten op 
verpleegkundigen en verzorgenden en er zijn vakbonden die zich richten op al het 
personeel binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Van die laatste is CNV Publieke Zaak 
er één.  
 
Daarnaast kunnen de uitgangspunten per vakbond verschillen. Dit heeft bijvoorbeeld 
te maken met verschil in achtergrond. CNV Publieke Zaak heeft een christelijke 
achtergrond. Mede hierdoor spelen zaken als ethiek, waarden en normen op de 
werkvloer, respect voor elkaar, kwaliteit van arbeid, afspraken over het omgaan met 
agressie op de werkvloer en afspraken over studie een belangrijk uitgangspunt bij 
het bepalen van ons beleid. Zo maken wij ons bijvoorbeeld hard voor ruimte voor 
werknemers om te praten over de ethische vraagstukken waar zij in hun werk mee te 
maken hebben. En we helpen studenten en werknemers bij het praten over deze 
vraagstukken.  
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Door alle verschillen kan het best voorkomen dat de inzet bij CAO onderhandelingen 
tussen de vakbonden niet op alle punten overeenkomt. Op het moment dat de 
bonden in een vooroverleg niet tot overeenstemming kunnen komen, kiezen zij 
ervoor ieder met een eigen inzet te komen. Zo kan het dus gebeuren dat dank zij de 
betrokkenheid van CNV Publieke Zaak in een CAO iets wordt afgesproken, wat niet 
in eerste instantie op het verlanglijstje van de andere bonden stond. 
 

Beroepsverenigingen 
Een beroepsvereniging houdt zich, in tegenstelling tot een vakbond, niet bezig met 
arbeidsvoorwaarden. Zij zit dan ook niet aan de onderhandelingstafel voor de CAO. 
Wel is een beroepsvereniging bezig met de behartiging van de beroepsinhoudelijke 
belangen van haar leden.  
 
Je hebt categoriale beroepsverenigingen en brede beroepsverenigingen. Een 
categoriale vereniging richt zich op één categorie werknemers, brede 
beroepsverenigingen daarentegen houden zich bezig met de beroepsinhoud van een 
bredere groep werknemers. CNV Verzorging en Verpleging is een voorbeeld van een 
brede beroepsvereniging. Een bijkomend voordeel is dat deze beroepsvereniging 
beroepsinhoudelijke aspecten direct vertaald naar arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld 
door in CAO’s af te spreken dat verpleegkundigen en verzorgenden gelegenheid 
moeten krijgen voor werkoverleg waarin zij (ethische) dilemma’s met elkaar kunnen 
bespreken. Leden van CNV Publieke Zaak die als verpleegkundige of verzorgende in 
de zorg werken, zijn automatisch lid van de beroepsvereniging CNV Verzorging en 
Verpleging. 
 

Beroepsinhoud 
Naast arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging, houdt CNV Publieke Zaak zich 
bezig met beroepsinhoud. Elke werkorganisatie kent regels met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden en beroepsinhoud. Deze kunnen op gespannen voet staan met 
de professionele opvattingen, verantwoordelijkheden of visies van betrokken 
werknemers. Bijvoorbeeld bij een opdracht tot het verrichten van een bepaalde 
handeling waarvoor een verpleegkundige of verzorgende niet bekwaam is. Of het 
principieel niet eens zijn met de ideeën van de leidinggevende. Ook kunnen de 
belangen van de werknemer lijnrecht tegenover de zakelijke belangen van de 
werkgever staan. 
 
Leden van CNV Publieke Zaak die als verzorgende of verpleegkundige werken, 
kunnen meepraten via onze eigen beroepsvereniging CNV Verzorging en 
Verpleging. Deze beroepsvereniging houdt zich bezig met beroepsinhoud. Hierin 
leren (leerling) verpleegkundigen en verzorgenden naast het geven van 
verantwoorde zorg ook beter voor zichzelf op te komen. Wij gebruiken hiervoor de 
titel Sterk in je werk .  
 

Sterk in je werk 
Actieve leden signaleren en adviseren over wat zich op de werplek afspeelt en 
nemen daarover standpunten in. Dit kunnen onderwerpen zijn als: zorgethische 
vraagstukken, loopbaanontwikkeling, traumazorg, bij- en nascholing, kwaliteit van 
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zorgverlening, allochtonenzorg, opleidingen, wetgeving etc. Samen proberen we dan 
tot oplossingen te komen. Dus alles waar je als verpleegkundige of verzorgende in 
de dagelijkse praktijk mee te maken hebt, wordt bespreekbaar binnen onze 
beroepsvereniging CNV Verzorging en Verpleging. Leden kunnen ook meepraten via 
deze beroepsvereniging.  
 

Vakbondsondersteuning tijdens je opleiding 
Studenten krijgen te maken met tal van zaken waarbij hulp nodig zou kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld tijdens het stagelopen. CNV Publieke Zaak maakt zich als vakbond hard 
voor het waarborgen van goede arbeidsvoorwaarden voor stagiaires. Als stagiaire 
ben je weliswaar geen werknemer van een instelling, maar je werkt wél. Het is 
belangrijk dat je voldoende ruimte krijgt om te leren tijdens dat werk. En dat je een 
vergoeding krijgt voor het werk dat je doet. Zo hebben wij in diverse CAO’s 
stagevergoedingen afgesproken. 
Daarnaast biedt CNV Publieke Zaak natuurlijk praktische begeleiding. Mocht je 
tijdens je stage het idee hebben dat je niet datgene krijgt waar je recht op hebt, qua 
beloning of bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding, dan kaart je dit aan binnen 
de instelling waar je stage loopt. Maar gezien de afhankelijke positie die je als 
stagiaire hebt, is dat soms moeilijk. Op zo’n moment is het goed te weten de je 
vakbond achter je staat om je te helpen. 
 

Scriptieservice  
Een scriptie schrijven. Dat is een ander item dat tijdens de opleiding speelt. 
CNV Publieke Zaak heeft brochures over diverse onderwerpen die werknemers in de 
zorg aangaan. Deze brochures kunnen een ondersteuning zijn bij het schrijven van 
een scriptie. Daarnaast biedt de afdeling beroepsinhoud van CNV Publieke Zaak 
ondersteuning door leden te helpen zoeken naar informatie of het beantwoorden van 
vragen. Ook beschikken we over een heel netwerk uit alle sectoren van de 
gezondheidszorg aan wie we vragen voor kunnen leggen. 
 
 

Praktische informatie 
• Een lidmaatschap voor studenten zorg/welzijn die voltijd studeren heeft bij 

CNV Publieke Zaak een aangepaste lage prijs.  
• Als je lid bent kun je bij ons terecht voor al je vragen over contract, salaris e.d. 
• Als er een probleem is met je werkgever/stagebedrijf gaan wij aan de slag om 

het probleem uit de wereld te helpen  
• We kunnen je helpen met je loopbaan  
• We organiseren congressen/themadagen voor leden  
• We zijn er om studenten op weg te helpen naar een plezierige en kwalitatief 

goede arbeidsplaats  
• Je bent compleet verzekerd via een zeer uitgebreide 

rechtsbijstandsverzekering. En als je binnen 6 maanden na je afstuderen lid 
wordt, dan heb je geen wachttijd voor onze rechtsbijstand (anders een half 
jaar) 

• Je kunt werkstuk- en scriptiebegeleiding krijgen via CNV 
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Meer informatie 
Meer algemene informatie is te vinden op www.mijnvakbond.nl. Daar zijn ook diverse 
producten van CNV Publieke Zaak (al dan niet tegen een vergoeding) te bestellen. 
Voor informatie over het lidmaatschap kan vrijblijvend een informatiepakketje worden 
aangevraagd met het hiervoor bedoelde formulier of via www.mijnvakbond.nl.  
 


