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Onze ambities

Dit visieprogramma van CNV Vakmensen laat je zien welke ambities wij de komende vier jaar 
hebben. Wij brengen vakmensen in beweging om samen een positieve bijdrage te leveren aan een 
mooier, eerlijker Nederland. Door onze intensieve aanpak worden kernwaarden die verankerd liggen 
in het christelijk-sociaal gedachtegoed werkwaarden. 

CNV Vakmensen heeft drie kerntaken om dit te bereiken: 

1. Maatschappijhervormingen; wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van onze maatschappij waarin 
iedereen tot zijn recht kan komen. Hiervoor werken wij samen met overheden en werkgevers. 

2. Emancipatie & ontwikkeling; wij zorgen ervoor dat vakmensen de toekomst aankunnen. De ontwikkeling 
van de vakmens zelf staat hier centraal. Ieder vakmens: werkend, werkzoekend én gepensioneerd. 

3. Belangenbehartiging van onze leden; samen willen we een beweging in gang zetten die zorgt voor een 
rechtvaardige samenleving. 

Alles wat wij doen de komende 4 jaar richt zich op deze kerntaken en de drie invalshoeken die wij al sinds 
2016 hanteren, ‘Ontwikkelen van vakmensen’, ‘Voor ieder vakmens’ en ‘Sterk en zichtbaar’. Wel zijn (en wor-
den) deze drie invalshoeken verder aangescherpt door de veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

De toekomst

overkomt je niet,

die maak je

samen. 
Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid voor 

het inrichten van een land 

waarin we allemaal

willen wonen

en werken. Ontwikkeling
en perspectief zijn

sleutelwoorden om
te komen tot

een nieuwe vorm
van optimisme. 
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Wij willen in een sociaal Nederland wonen en  
werken. En jij? 

Nederland is prachtig. Maar, natuurlijk valt er nog best wat te veranderen en daar gaan wij aan 
werken. Samen met onze leden en hopelijk samen met jou. Wij nemen onze verantwoordelijkheid 
voor het inrichten van een land waarin we allemaal willen wonen en werken. Een land in een snel 
veranderende wereld, waar het onze taak is mensen met een eerlijke boodschap voor te bereiden 
op deze toekomst. 

Wij zien graag een Nederland:

• waar iedereen mee kan doen en een bijdrage kan leveren.

• waar mensen betrokken, zinvol en met aandacht aan het werk zijn.

• waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar, de omgeving en de toekomst.

• waar mensen vragen wat ze kunnen bijdragen en dat ook doen.

• waar betrokkenheid en oog voor elkaar leidend zijn.

• waar talenten voortdurend gezien en ontwikkeld worden.

• waar risico’s en zekerheden eerlijk verdeeld worden.

• waar optimisme en vertrouwen leidend zijn in ons denken en handelen.

• waar mensen verder komen door oprecht te luisteren en te helpen. 

• waar mensen samen komen om zich te verbinden rond idealen en daar graag hun schouders onder 

 zetten.

• waarin we een beweging vormen van mensen die het wél iets kan schelen, daar trots op zijn en 

 meewerken aan het positief ontwikkelen van ons land.

Om daar te komen, werken we samen aan deze toekomstvisie voor Nederland. Door onze intensieve aanpak 

worden kernwaarden werkwaarden. Waarden waar we graag samen met jou, onze leden, hard aan werken. 

Natuurlijk met als doel dat we 

1.  Vakmensen blijven ontwikkelen, 

2.  Er samen zijn voor ieder vakmens 

3.  Sterker en zichtbaarder worden voor onze leden en niet-leden. 

Alles waar we aan werken moet aan deze werkwaarden opgehangen kunnen worden. 

Hieronder lees je hoe we deze doelen denken te bereiken.

Door een

intensieve aanpak

worden kernwaarden

werkwaarden.
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1.  Wij blijven vakmensen ontwikkelen om zo klaar  
te zijn voor de toekomst

Het is een feit dat vakmensen zich sneller moeten ontwikkelen en aanpassen om ook in de toe-
komst relevant te zijn op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De globalisering en digitalisering 
van onze economie stelt ons voor grote uitdagingen. Wij zullen eraan moeten werken om in deze 
veranderende markt onze vakmensen te ontwikkelen. Ontwikkelen is noodzakelijk geworden om 
mensen voor te bereiden op een (steeds sneller) veranderende wereld en arbeidsmarkt. 

We willen een optimistische emancipatiebeweging zijn die vakmensen in beweging krijgt. Zodat zij 
zichzelf willen en kunnen doorontwikkelen en de regie weer in handen krijgen. Zo worden ze  
positiever en sterker en zorgen ze zelf dat zij de toekomst weer goed aankunnen. Emancipatie staat  
voor het sterker en onafhankelijker maken van werkenden die vol zelfvertrouwen zelfstandige en 
solidaire keuzes kunnen maken. De toekomst overkomt je namelijk niet. Die maak je samen. 

Ontwikkeling en perspectief zijn de sleutelwoorden om te komen tot een nieuwe vorm van optimisme 
en het agenderen van solidariteit. We willen een claim leggen op het domein ontwikkeling. De vak-
beweging helpt en ondersteunt mensen hun weg naar en op de arbeidsmarkt te vinden. De nieuwe 
zekerheid die we mensen willen bieden is dat ze ertoe doen, nu en in de toekomst.

We willen een 

optimistische 

emancipatiebeweging zijn, 

die iedereen een 

mooiere toekomst 

biedt.

Wij zijn er
voor iedereen

die wil bijdragen aan
een mooier, socialer

Nederland.

Niet de 

professional 

is de norm,

maar het lid.
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2.  Wij zijn er samen voor ieder vakmens

Die zekerheid willen we ieder vakmens bieden: werkend, werkzoekend én gepensioneerd. Wij 
zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan een mooier, socialer Nederland en een rechtvaardige 
samenleving. Ook vakmensen met andere type contracten moeten kunnen profiteren van zeker-
heid. De keuze om er voor iedereen te zijn die onze werkwaarden deelt, klinkt makkelijk maar is 
een lastige opgave. 

Wij willen afspraken maken zodat alle vakmensen beschermd worden, ongeacht type contract. 
Mooie, sociale afspraken net zoals we voorheen gedaan hebben voor vakmensen met vaste contrac-
ten. Wij blijven werken aan onderlinge solidariteit en gemeenschapszin. Daardoor moeten wij juist nu 
verbinding zoeken met groepen die geen vast contract hebben. Groepen die bij de geringste econo-
mische tegenwind weer van de arbeidsmarkt afwaaien. Dit betekent dat de invulling van ons begrip 
“voor iedereen” extra duiding krijgt in onze visie.  

Deze visie, waarin iedereen welkom is en mee mag praten, zorgt ervoor dat een nieuwe verbindende 
kracht nodig is. Wij zullen CNV-waardige en innovatieve afspraken maken met werkgevers en over-
heid. Wij maken deze afspraken niet (alleen) voor onszelf. Maar vooral om de verbindende samen-
hang in onze samenleving en op onze arbeidsmarkt te vergroten. Geen makkelijke opgave, maar met 
onze werkwaarden geloven we dat we dit samen aankunnen. We willen afspraken die alle werkenden 
(met ieder type contract), werkgevers, werkzoekenden en gepensioneerden weer verbindt. En zo 
vakmensen en ook onze organisatie sterker maken voor toekomstige uitdagingen.

Dit zijn enkele voorbeelden van beleidskeuzes uit deze gedachte:
• Sociale zekerheid voor alle werkenden.
• Eén contractvorm op de nieuwe arbeidsmarkt.
• Meer aandacht voor flexjongeren, vrouwen en werklozen.
• Een loonvraag stellen waarbij de loonruimte wordt opgedeeld tussen koopkracht, ruimte voor 

ontwikkeling, zorg en herverdeling van werk.

Wij zijn de
verbindende factor. 

Wij zijn er
voor ieder vakmens,

voor ieder
type contract. 
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3.  We worden sterker en zichtbaarder door samen 
te werken

Wij staan voor onze werkwaarden en solidariteit. De invulling van “voor iedereen” wordt aan-
gescherpt en stelt ons in staat nieuwe relaties met (nieuwe) doelgroepen aan te gaan op nieuwe 
manieren. We willen er expliciet voor kiezen en uitstralen dat wij afspraken willen maken voor 
iedereen. Ook beleidsmatig kan dit vergaande keuzes met zich meebrengen. Bij dit kader hoort 
ook de zoektocht om ons open te stellen voor nieuwe vormen van verbinding met vakmensen.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn voor ons belangrijke begrippen. Wij willen een beweging van 
en door leden zijn. Niet de professional is de norm, maar het lid. Dit betekent dat we meer aandacht 
gaan hebben voor onze kerntaak: het enthousiasmeren en mobiliseren van mensen die een bijdrage 
willen leveren aan de wereld waarin we willen wonen en die willen bijdragen aan een meer recht-
vaardige samenleving. 

Samen bereiken we dat de overheid en werkgevers gaan “leveren” als het gaat om inkomen en  
zekerheid. Daar staan wij voor – schouder aan schouder. De afgelopen jaren is er te weinig van de 
groei terecht gekomen bij werkenden en gepensioneerden. Deze onevenwichtigheid willen wij  
herstellen. Het kan en mag niet zo zijn dat de risico’s op onzekerheid in de economie terechtkomen 
bij werkenden die de meest kwetsbare positie hebben. 

Om onze doelstellingen te bereiken, sluiten wij allianties met anderen. Iedereen die mee wil werken 
aan onze droom is welkom. Wij verenigen partijen die willen bijdragen aan het leggen van verbindin-
gen in bedrijven, regio’s en de samenleving. Laten we samen een stroom van verbindend optimisme 
organiseren!

Wij zijn

een beweging van

en door leden,

die samen de schouders

eronder zetten. 

Iedereen die

mee wil werken

aan onze droom

is welkom.


