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Belangrijkste
feiten en
cijfers 2019
2019 in het kort
Wie zijn we
Waar we voor staan
Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen in
relatie tot elkaar en wanneer zij een zinvolle bijdrage kunnen
leveren. Wij streven daarom naar goede arbeidsrelaties,
ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, een veilige
werkomgeving en een rechtvaardige, solidaire en duurzame
samenleving.
Onze missie
CNV Connectief is dé vakvereniging van, voor en door
medewerkers, studenten, gepensioneerden en anders actieven in
het onderwijs, de overheid, publieke diensten en zorg & welzijn.
Zij zijn er voor anderen, wij zijn er voor hen. CNV Connectief
strijdt voor goede arbeidsvoorwaarden en wil leden versterken
in hun werk en op andere levensgebieden die bijdragen aan
hun participatie. Door hen te adviseren, te verbinden, te
inspireren in hun ontwikkeling en hun (collectieve) belangen te
behartigen. Wij dragen bij aan een rechtvaardige samenleving
waarin iedereen tot zijn recht komt. Wij zijn deskundig,
ondernemend, vernieuwend en betrokken. In ons werk zoeken
wij altijd de verbinding met de ander; op de werkvloer, aan de
onderhandelingstafel, in de vakvereniging en in de samenleving.
Onze kernwaarden zijn:
bescherming, verbinding en ontwikkeling.

> Lees verder op de volgende pagina
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3.485

Medewerkers
(december 2019)

Gemiddelde klanttevredenheid

Cijfers

Dit doen we samen met

8,4

8,5

8,4

Juridische
dienstverlening

Belasting
service

Jubilarissen
bijeenkomsten

>70

Vrijwilligers
Actieve
(december 2019) ledengroepen

Leden (december 2019)

€ 19.842.000
Contributies en
bijdragen

6.630
CNV Publieke
diensten

Contributietarieven
Algemeen 2019
Werkenden
> Minimumloon
< Minimumloon
< Helft minimumloon
Senioren en Anders Actieven
Studenten
Bijzonder flex-tarief

€ 4.094.000
Werkgevers
bijdragen

25.902
CNV Overheid

31.150
CNV Zorg & Welzijn

Onderwijs
Werkenden vanaf schaal 9
Werkenden tot en met schaal 8
Schoolleiders
Studenten
Senioren en Anders Actieven

€ 1.301.000

Overige inkomsten

€ 17,50
€ 12,95
€ 9,35
€ 9,35
€€ 5,00

€ 17,95
€ 12,50
€ 28,95
€€ 10,95

Feiten

Rechtshulp voor
werk en gezins
rechtsbijstand
verzekering voor
alle leden.

16.506
gratis
persoonlijk
advies
gesprekken
gevoerd.

12.599
volgers

In 2019 is meer en vaker dan in voorgaande jaren
grootschalig actie gevoerd. Onder andere voor pensioen,
jeugdzorg, onderwijs, waterbedrijven, universiteiten en
ziekenhuizen. Leden gingen de straat op voor een beter
inkomen, een betere cao en minder werkdruk.

Ruim 40 cao’s zijn afgesloten.
Onder andere voor:

112.008

48.326
CNV Onderwijs

Actie voeren met resultaat

2.745

1.255

24.765

2.285

655

>85

leden geholpen
met juridische
vraagstukken op
het gebied van
werk & inkomen.

leden gezins
rechtshulp
geboden door
Arag.

leden (inclusief
partners)
geholpen bij
het invullen van
hun belasting
aangifte.

jubilarissen in
het zonnetje
gezet tijdens een
bijeenkomst of
thuisbezoek.

leden begeleid
bij een keuring
door een verze
keringsarts van
het UWV of hulp
geboden bij een
Wmo gesprek.

bijeenkomsten
en activiteiten
voor leden
georganiseerd.

1.986
volgers

175

maatwerktrainingen
CNV Academie

297

partnerschappen
(MR en OR)

Onderwijs
• Hoger Beroeps
Onderwijs
•P
 rimair Onderwijs
•V
 oortgezet Onderwijs
en Ons Middelbaar
Onderwijs (OMO)
•M
 iddelbaar beroeps
onderwijs
• Samenwerkings
organisatie Beroeps
onderwijs (SBB)
Overheid
• Defensie
• Gemeenten
• Provincie
• Brandweer
• Rijk
• Waterschappen
• Waterleidingbedrijven
•G
 rondstoffen, energie
en omgeving (GEO)
•S
 ociale werkvoorziening
• Universiteiten

Publieke diensten
• KPN
•P
 ost NL en Sandd
•O
 penbare bibliotheken
• Ziggo/Vodafone
•E
 nergie Netwerk
bedrijven (NWb)
•E
 nergie Publieke
diensten (PLb)
Zorg & Welzijn
• Ambulancezorg
•G
 eestelijke gezond
heidszorg
• Gehandicaptenzorg
• Jeugdzorg
• Kinderopvang
• Kraamzorg
• Ziekenhuizen
•U
 niversitair Medisch
Centra (UMC’s)
•V
 erpleging, Verzorging
en Thuiszorg (VVT’s)
•S
 ociaal werk

