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Competentieprofiel   

LGB CNV Ambulancezorg en onderliggende commissies 
 
 
Generieke competenties 

 
Affiniteit met het kaderlidmaatschap 
Bereidheid te investeren in het kaderlidmaatschap 
1. Gemiddeld minimaal 2 uur per week, naast reguliere vergaderingen, investeren in 

het LGB werk 
2. Positief kritisch kunnen denken. Niet ageren tegen wat niet kan, maar constructief 

denken wat wel kan. 
3. minimaal ¾ van het aantal vergaderingen bijwonen 
4. Inzetbaar zijn in een commissie 
5. Passie voor ‘Wij zijn het CNV’ 
 
Werken in de ambulancesector 
De kennis en kunde om werknemers in de ambulancesector te vertegenwoordigen 
1. Vakinhoudelijke kennis hebben 
2. Kennis hebben van de sector Ambulancezorg 
3. Maatschappelijk verantwoord denkbeeld hebben 
4. Een interesse en/of specialisatie hebben die een bijdrage vormt aan het LGB 
5. Oplossingsgericht en overstijgend kunnen denken 
 
Kunnen ‘helicopteren’ 
Bereid en in staat zijn over de eigen grenzen heen te kijken 
1. de eigen visie ondergeschikt maken aan die van het LGB 
2. de LGB visie kunnen uitdragen 
3. een brede interesse hebben 
 
Kunnen luisteren en discussiëren 
Zich reactief opstellen 
1. Minimaal 1 maal per week de mail checken 
2. reageren op vragen 
 
Daadkrachtig op kunnen treden 
In staat zijn zaken op te pakken en tot een positief einde te brengen 
1. Opbouwend en kritisch zijn 
2. Assertief zijn 
3. communicatief vaardig zijn 
4. Reageren op innovaties en ontwikkelingen 
 
 
Specifieke competenties voorzitter CNV Ambulancezorg 

 
Positieve betrokkenheid 
1. Kan mensen positief stimuleren 
2. kan goed leiding geven 
3. Treed coachend op 
4. Is een bruggenbouwer 
5. Beschikt over een goede vergadertechniek 
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6. heeft een helicopterview 
7. Kan boven de materie en zijn eigen belang uit stijgen 
8. Is bereid, naast het ‘normale’ LGB werk 6 uur (vrije) tijd te investeren 
 
 
Specifieke competenties secretaris 

 
Communicatief 
1. Kan kennis ontsluiten en voor andere LGB leden beschikbaar maken 
2. heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid 
3. Checkt dagelijks zijn/haar mail 
 
Positieve betrokkenheid 
1. Kan samen met de voorzitter coachen 
2. Is bereid (gemiddeld 4 uur per week) extra tijd te investeren bovenop het ‘normale’ 

LGB werk 
3. Is een steun in de rug voor de voorzitter 
 
  
Specifieke competenties cie. Communicatie 

 
Communicatief actief en vaardig zijn 
Goede communicatieve vaardigheden hebben en deze ook gebruiken 
1. Dagelijks je mail checken voor zover je functie in de commissie dat van je vraagt (bijv. 

voorzitter, webmaster, etc.) 
2. Kennis hebben van (moderne) media 
3. Van ontwikkelingen op dat gebied op de hoogte blijven 
4. Archiveren van zaken op de website 
 
Pro-actieve opstelling 
Anticiperen op ontwikkelingen 
1. Pro-actieve opstelling 
2. out of the box kunnen denken 
3. bereidheid (vrije) tijd te investeren 
 
 
Specifieke competenties cie. Beroepsinhoud 

 
Inhoudelijke kennis hebben van Ambulancehulpverlening 
Op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de ambulancezorg 
1. Kennis van wet- en regelgeving 
2. contacten onderhouden met de achterban om te weten wat er speelt 
 
Pro-actieve opstelling 
Weten wat er speelt bij werknemers in de ambulancezorg en daarop anticiperen 
1. Empatische vermogen hebben 
2. Idealistisch zijn 
3. Bereidheid (vrije) tijd te investeren 
4. Willen investeren in mensen 
5. gaan voor excellente zorg 
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Specifieke competenties cie. Arbeidsvoorwaarden 

 
Contactuele vaardigheden 
Kan goed contacten onderhouden binnen en buiten CNV Ambulancezorg 
1. Heeft goed contact met de bestuurder 
2. Is een luisterend oor naar de leden 
3. Weet wat in de achterban leeft 
 
Informatiebaak voor leden 
Vormt een kennisbankfunctie binnen CNV Ambulancezorg 
1. Staat open voor vragen en opmerkingen van buitenaf 
2. Weet waar hij/zij de kennis kan halen 
3. Staat leden (via diverse media) te woord 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


