
JOUW VAKBONDSCONSULENT IS: 

ADRES:

KAMER: 

TE BEREIKEN OP TELEFOONNUMMER: 

E-MAIL: 

SPREEKUUR: 

DE VAKBONDSCONSULENT 
Belangenbehartiging begint bij je eigen organisatie

DE VAKBONDSCONSULENT
Een brugfunctie tussen organisatie en vakbond

Dankzij al onze vakbondsconsulenten kan CNV Zorg & Welzijn jouw belangen behartigen 
op de organisatie! Laat daarom je vakbondsconsulent weten waarover je informatie of 
advies wilt, zodat wij daarmee aan de slag kunnen gaan. 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VAKBONDSCONSULENT



HOE KUN JE DE VAKBONDSCONSULENT 
BEREIKEN? 
Je kunt je vakbondsconsulent bellen en/
of e-mailen. Ook houdt hij of zij wellicht 
een spreekuur dat je kunt bezoeken. 
Je kunt dan onder vier ogen de kwestie 
bespreken. 
Vakbondsconsulenten zijn actieve leden 
van CNV Zorg & Welzijn. Vooral het 
kunnen helpen van collega’s is voor hen 
de belangrijkste reden om als consulent 
werkzaam te zijn. Zij zullen daarom alles 
doen om je te helpen, door te verwijzen 
of te adviseren. Maak dus gebruik van die 
mogelijkheid!

Stel, je zit met één van de volgende kwesties: 
• je ervaart stress doordat je werkgever je telkens teveel taken geeft
• je bent bang dat je takenpakket verandert
• je kunt de zorg voor de kinderen moeilijk combineren met werk
• je vindt dat de werksfeer bij jouw organisatie niet is zoals die moet zijn
• je bent bang dat je je baan gaat verliezen
• je wilt korter werken en je werkgever staat dat niet toe
• er dreigt een conflict met je werkgever

KORTOM, JOUW VAKBONDSCONSULENT: 
• is aanspreekbaar bij vragen over je 

cao en de rechten en plichten op het 
werk.

• helpt bij vragen over interne 
regelingen bij je werkgever, 
functiewaardering en een sociaal plan 
(als deze is afgesproken).

• is via de vakbond op de hoogte van 
actuele zaken die spelen in de zorg en 
welzijn sector. 

• verwijst of adviseert je bij een 
beginnend arbeidsconflict. 

• brengt je in contact met het juridisch 
team van de vakbond bij een serieus 
probleem. 

• beantwoordt vragen over het CNV 
lidmaatschap en kan je inschrijven als 
nieuw lid.

LAAT WETEN WAT JIJ WILT

NOG GEEN LID? 
Ben je nog geen lid van CNV Zorg & Welzijn, maar zit je met een kwestie? De 
CNV-vakbondsconsulent binnen jouw organisatie kan je vrijblijvend verder op 
weg helpen. Als je verzoek om ondersteuning meer inzet vraagt, dan vragen wij 
je vriendelijk om ons te steunen en lid te worden. 

WAT KAN DE VAKBONDSCONSULENT 
VAN CNV ZORG & WELZIJN  VOOR JOU BETEKENEN? 

Je probeert in 
eerste instantie zelf 
onduidelijkheden en/of 
problemen te bespreken.

Als je er niet uitkomt, is 
het goed te weten dat 
op jouw organisatie een 
vakbondsconsulent van 
CNV Zorg & Welzijn actief is. 
Hij of zij kan met je nagaan 
welke rechten je hebt en je 
adviseren of verwijzen.
Onze vakbondsconsulenten 
worden altijd ondersteund 
door een professional van 
CNV Zorg & Welzijn. Als 
het noodzakelijk is kan er 
een adviseur, bestuurder of 
jurist van CNV Zorg & Welzijn 
ingeschakeld worden. 

WORD LID!
www.cnvzorgwelzijn.nl/wordlid  

030 - 751 1003 
(op werkdagen van 08:00 tot 18:00)
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