
Expertgroep ‘Verenigingsstructuur’ 
 
 
Situatieschets nu: 

- Onbekendheid: 
o Over verenigingsstructuur (gevolg: slapende leden/wegenwacht-leden) 
o Over CNV standpunten 
o Over onderscheid tussen OR en vakbond 
o Onduidelijkheid over de functie van LGB, RGB etc 
 

- Onzichtbaarheid: 
o Van vakbond op de werkvloer 
o Van Vereniging (structuur)  
o OR’en zijn volgend (in plaats van agendasettend) 
o Leden worden niet bereikt door digitale communicatie 
o Weinig herkenning in de bond: dus veel wegenwacht-leden 

 

- Onaantrekkelijke werkwijze: 
o ‘Ons kent ons’ cultuur 
o Ondoorgrondelijke discussies 
o Oninteressante onderwerpen 
o Daardoor tekort jonge/nieuwe kaderleden (vulling van LGB’s etc.) 
o Statuten zijn niet leidend in werkwijze LGB’s etc. (waardoor lange zittingsduur 

LGB’s)  
o Eenzijdige samenstelling organen van de vereniging (LGB etc) 

 

- Onderlinge verschillen in werkwijze van LGB’s 
- Te weinig sturing op de vereniging 
- Te weinig draagvlak 
- Individueel lid neemt te weinig eigen verantwoordelijkheid 

 
Gewenste situatie: 

- Belang van leden behartigen, ongeacht welk orgaan daarin leidend is 
- Goede communicatie tussen LGB’s (horizontaal naar andere LGB’s als verticaal naar 

RGB’s) 
- Professionele instelling van vrijwilligers 
- Goede benutting van bestaande organen 
- Duidelijk signaal naar/in AV, door de betere samenwerking tussen de LGB’s 
- Duidelijkheid over de weg van invloed (voor leden én verenigingsorganen (LGB’s)) 

 
Blokkades: 

- Te veel eigen hokjes (niet over de schutting van de eigen LGB kunnen kijken, 
Samenwerking tussen LBG’s is noodzakelijk om meer invloed te krijgen in de AV) 

- Haagse Samenwerking heeft geen officiële status in de verenigingsstructuur 
- Onduidelijkheid (over verenigingsstructuur) die niet weggenomen wordt 
- Verenigingsstructuur van nu sluit onvoldoende aan op structuur van Rijksoverheid in 

de toekomst (onze verenigingsstructuur is ingericht per ministerie, Rijksoverheid wil 
juist over de departementsgrenzen heen gaan) 

 
Kernvraag: 

Met welke middelen kunnen we de belangen van onze leden optimaal behartigen, 

daarbij gebruik makend van de huidige verenigingsstructuur. 



Expertgroep ‘Medezeggenschap’ 
 
 
Situatieschets nu: 

- OR: 
o WOR wordt buiten de deur gehouden door bestuurder door organisch te 

reorganiseren (daarvoor zijn geen regels voor begeleiding) 
o OR heeft een volgende houding: OR-leden weten niet wat er op de werkvloer 

leeft 
o Binnen de OR heeft men angst voor repercussies, wil haar eigen positie 

behouden; waardoor grote lijnen worden doorgezet, maar details achterwege 
blijven 

o Toegevoegde waarde van de OR is nog maar klein 
o OR dwingt haar positie niet af, door adviezen te schrijven, door de bestuurder 

aan te spreken; daardoor wordt de positie van de OR ter discussie gesteld 
o De positie van de OR is verminderd door verandering van de positie van de 

bestuurder 
o Er heerst veel eensgezindheid in de OR: weinig lef om bestuurder aan te 

spreken 
o Er heerst polarisatie binnen de OR 
o Veel OR-leden hebben ‘hidden’ agenda’s; daardoor staan de belangen van de 

achterban en de organisatie niet voorop 
o De OR is niet slagvaardig 

 
- CNV: 

o Communicatie (zowel horizontaal met CNV’ers die bij ander OR lid zijn en met 
de achterban, als verticaal tussen DOR, GOR etc.) 

o De bond laat niet van zich horen, bijvoorbeeld over onderhandelingen. Ze 
bereikt haar leden op de werkvloer niet, dus ook de OR-leden niet 

o De bond heeft geen communicatie met OR-leden; waardoor wordt kennis niet 
gedeeld; waardoor de positie van CNV in de OR afneemt 

o De werkvloer kent de bond niet; daardoor wordt de positie van CNV op de 
werkvloer en in de OR ondermijnt 

o Er is geen communicatie tussen OR-leden namens CNV PZ: de 
vertegenwoordiging van CNV binnen OR-en wordt minder 

o CNV’ers binnen OR-en worden tegen elkaar uitgespeeld = polarisatie (wat 
binnen ene departementale OR wel geldt, kan binnen andere niet) 

o Ongezonde machtsverhoudingen tussen Abvakabo en CNV binnen de OR: de 
stem van CNV wordt te weinig gehoord 

 

Urgentie > Als we niets doen zullen de belangen van de werknemer ondergeschikt raken aan de 

belangen van de bestuurder en de organisatiebelangen. 

 
Gewenste situatie: 

- Er is helderheid over de ‘drives’ van OR-leden 
- De ‘drives’ van OR-leden zijn complementair aan medezeggenschapsdoel 
- Er is zicht op de missie/visie van de OR 
- OR-leden herkennen de missie/visie van de OR in hun eigen verantwoordelijkheid 
- Het generatieverschil binnen de OR wordt ten volste benut 
- Kwaliteit is de belangrijkste vereiste voor OR-kandidaten 
- Nieuwe ideeën zijn ingebracht door nieuwe mensen 
- Er is een goede communicatie die afgestemd is op de achterban 



- De bond levert een goede ondersteuning aan OR-leden namens CNV: inzicht in 
ledenbestand, beschikbaar stellen van netwerk van de bond.  

- OR-leden kunnen het netwerk van de bond vinden én benutten 
- Er is duidelijkheid over het functioneren van de OR 

o Taak 
o Rol 
o Functie 

- Er is helderheid over de primaire vereiste van een OR-lid: competentie vs. 
vertegenwoordiging 

 
Blokkades: 

- De besluitvorming van nú staat vernieuwing OR in de weg 
- Medezeggenschap volgt onvoldoende zeggenschap: zeggenschap verandert wel maar 

medezeggenschap verandert te weinig 
- Ontbreken van de wil van de OR om zich te profileren/het spel te spelen 
- Attitude van OR-leden is niet goed 

o Gebruik aan lef 
o Luiheid 
o Mate van integer handelen 

- Onheldere verwachtingen van OR’leden aan LGB/huidige verenigingsstructuur 
- Omslachtige communicatielijn OR – bond 
- Onduidelijkheid rol vakbond binnen OR 
- Te weinig sturing vanuit de bond 
- Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van CNV’ers die in de OR zitten 

 
Kernvraag: 
Wat kan CNV PZ doen om de rol van medezeggenschap te versterken? 

 
 
Expertgroep ‘Ledenwerving’ 
 
 
Situatieschets nu: 

- Onbekendheid met de meerwaarde van lidmaatschap van een bond 
- Te hoge contributie 
- Zelfredzame houding van jongeren, daardoor zien jongeren de meerwaarde van 

lidmaatschap niet in 
- Eigenwijze houding van jongeren 
- Concurrentie met andere vakorganisaties. Categorale bonden profileren zich meer 

beroepsinhoudelijk. CNV is een kleine bond, minder aanwezig 
- Invloed van collega’s die lid zijn van andere bonden heeft negatieve uitwerking op 

aantal leden/ledenaanwas CNV PZ 
- CNV is weinig zichtbaar op de werkvloer en in de OR 
- Er is een hoog verloop van gepensioneerden: 65+-ers die afhaken want de 

meerwaarde verdwijnt 
- We missen de slag met ‘andersgelovigen’ 
- De C van het CNV wordt vaak geassocieerd met het CDA. Een negatief beeld over het 

CDA betekent dan ook een negatief beeld over het CNV 
- We missen de slag met MBO etc. 
- We hebben een luxeprobleem: we zijn té verwend en hebben het té goed > 

meerwaarde van de bond is niet aanwezig. 
 



Gewenste situatie: 
- Ledenaanwas bij de groep die nu uitstroomt 
- Actief ledenwerving 
- Duidelijkheid/transparantie over de meerwaarde van de bond 
- Minstens 1 geschoold kaderlid per instellign/op de werkvler 
- Goede ondersteuning van de bond aan een kaderlid (materieel en persoonlijk contact) 
- Duidelijk voordeel van lidmaatschap CNV tov andere bonden 
- Kwantitatieve toename leden 
- Veel persoonlijk contact tussen de bond en Rijksleden 
- Scholing voor kader- en OR-leden 
- Duidelijkheid over onze visie, kernwaarden, ambities etc. 

 
Blokkades: 

- Gebrek aan inzicht in de kostenplaatsen (waar wordt nu in geïnvesteerd? Is dat in 
ledenaanwas?) 

- Gebrek aan inzicht in de (beleids)prioriteiten 
- Gebrek aan communicatie door de bond over behaalde resultaten 
- Gebrek aan inzicht in het negatieve beeld over de bond (wat is het beeld van niet-

leden?) 
- Gebrek aan inzicht in onderscheid in de reden waarom leden na ½ jaar uitschrijven  

en de reden waarom niet-leden niet geïnteresseerd zijn 
- Onduidelijkheid over de visie van de bond: (waar zijn onze keuzes op gebaseerd?) 

 
Kernvraag: 
Hoe kunnen wij de meerwaarde van lidmaatschap van CNV Publieke Zaak zichtbaar maken op 

de werkvloer?  

 


