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Voorwoord
Het bondsbestuur biedt u hierbij het jaarverslag aan van CNV Vakmensen.nl (verder CNV Vakmensen). In het
jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten in 2020.
2020 was een jaar waarin het coronavirus ons allen in de greep hield. Het virus had wereldwijd ongekend grote
gevolgen voor de gezondheid en voor de economie. Ook CNV Vakmensen heeft daar vanzelfsprekend mee te maken
gehad, getuige dit jaarverslag. Veel leden deden een beroep op de bond voor informatie, advies of bijstand. Daarnaast
was de bond betrokken bij vele overleggen en afspraken op bedrijfs-, bedrijfstak- en landelijk niveau. Ook de komende
tijd zullen de activiteiten van de bond ongetwijfeld beïnvloed blijven worden door de gevolgen van het virus.
Het jaar begon hoopvol. De economische groei zou weliswaar iets afvlakken, maar de werkloosheid was historisch
laag. Werkenden zouden eindelijk gaan profiteren van het gunstige economische tij. Toen kwam de coronacrisis en
werd ook onze economie zwaar getroffen. Voor loonsverhogingen was niet of nauwelijks ruimte. Veel bedrijven deden
een beroep op de steunpakketten van de overheid.
2020 was voor CNV Vakmensen ook het jaar van een grote interne verandering. De bond ging werken met twaalf
regionale teams van bestuurders, juristen en vakbondsconsulenten. De regionale teams zijn mede bedoeld om dicht
bij de leden onze ambitie te verwezenlijken, namelijk dat CNV Vakmensen een maatschappelijk relevante beweging is
en blijft. Het coronavirus zorgde ervoor dat ambities moesten worden bijgesteld. De teams hebben gezocht naar
nieuwe mogelijkheden zich te profileren in de eigen regio en de toegevoegde waarde te laten zien.
Het bondsbestuur dankt iedereen die als (kader)lid of collega in dit memorabele jaar heeft gewerkt aan de
belangenbehartiging en dienstverlening, ten dienste van de werkenden in Nederland in het algemeen en de leden van
CNV Vakmensen in het bijzonder. Samen hebben we zo in uiterst moeilijke omstandigheden een bijdrage geleverd aan
een rechtvaardiger samenleving.

Piet Fortuin
voorzitter
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Organisatiestructuur
CNV Vakmensen is een vereniging die statutair is gevestigd te Utrecht. Deze paragraaf beschrijft de
organisatiestructuur en de samenstelling van diverse organen van de vereniging.

De bondsraad
De bondsraad is het hoogste verenigingsorgaan van de bond en functioneert als algemene ledenvergadering. De
bondsraad is onder meer belast met:
-

de vaststelling op hoofdlijnen van het algemene bondsbeleid;
bespreking van het door het bondsbestuur voorgestane en gevoerde beleid;
de vaststelling van de begroting, het beleidsplan en de jaarrekening.

De bondsraad wordt gekozen door en uit de leden van de sectorraden (ieder drie afgevaardigden) en de seniorenraad,
de anders-actievenraad en de raad van zelfstandige professionals (ieder twee afgevaardigden). Per 31 december 2020
bestond de bondsraad uit 24 afgevaardigden. De vergaderingen van de bondsraad staan onder leiding van het
bondsbestuur.

Raad van toezicht
CNV Vakmensen heeft een raad van toezicht. De raad heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het
bondsbestuur en op de algemene gang van zaken binnen de bond en de daaraan verbonden rechtspersonen. De raad
treedt op als werkgever van het bondsbestuur en staat het bondsbestuur daarnaast met raad terzijde.
De raad van toezicht bestond op 31 december 2020 uit:
-

Sandra van Breugel (voorzitter)
Jan Mos
Nettie Saarloos
Hanneke Lens
Bart van Kuijk

Het bondsbestuur
Het bondsbestuur van CNV Vakmensen bestaat uit twee leden. De leden van het bondsbestuur worden door de
bondsraad benoemd op voordracht van de raad van toezicht. Het bondsbestuur is belast met het besturen van de
bond en met de voorbereiding en uitvoering van het bondsbeleid. Het gaat hierbij specifiek om:
-

voorbereiding en uitvoering van het door de raad van toezicht goedgekeurde en door de bondsraad vast te stellen
beleid;
zorg voor de beleidsontwikkeling van de bond;
bewaking van het functioneren van de verenigingsstructuur;
het onderhouden van contacten met de CNV Vakcentrale, collega-vakbonden in binnen- en buitenland, evenals
met werkgeversorganisaties, politiek en overheid.

Op 31 december 2020 bestond het bondsbestuur uit:
-

Piet Fortuin, voorzitter
Johan Slok, algemeen secretaris/penningmeester

Piet Fortuin vervulde tot medio december de nevenfunctie van lid raad van toezicht CSG Liudger Drachten.
De leden van het bondsbestuur vervulden op 31 december 2020 geen nevenfuncties.
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De werkorganisatie
Voor de realisering van haar doelstellingen (belangenbehartiging, emancipatie en maatschappijhervorming) beschikt
de vereniging over een werkorganisatie. De verantwoordelijkheid voor en de aansturing van de werkorganisatie
berust bij het bondsbestuur.
CNV Vakmensen.nl had op 31 december 2020 262 medewerkers in dienst (waarvan 15 medewerkers James en 10 in
de voorziening). Eind 2019 was dit 252 (waarvan 16 CNV James en 11 voorziening). Het aantal fte was 231,8 (waarvan
11,9 James, 16,4 tijdelijke projectmedewerkers en 9,3 voorziening). Eind 2019 was dit 222,2 fte (waarvan 11,3 James,
1,1 tijdelijke promotiemedewerkers en 10,4 voorziening).
De medewerkers werken op het hoofdkantoor in Utrecht (communicatie, informatie, marketing en sales, secretariaat
en staf) en op twaalf regionale locaties. Vanwege Corona is in 2020 veel thuis gewerkt.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestond per 31 december 2020 uit de volgende leden:
-

Henk Jongsma (voorzitter)
Edwin Meijer (secretaris)
Marije van Wijk-van den Berg (plaatsvervangend voorzitter/secretaris)
Martijn den Heijer
Marit Wagenmakers
Indira Jagessar
Petra Peters
Chantal van Binsbergen
(1 vacature)
Marlina van de Lagemaat (ambtelijk secretaris)

De financiële commissie bestond per 31 december 2020 uit:
-

Martijn den Heijer
Edwin Meijer
Chantal van Binsbergen
Arjan Aarts
Michiel Wallaard
(2 vacatures)

De afvaardiging naar de arbo-commissie bestond per 31 december 2020 uit:
-

Indira Jagessar

De afvaardiging naar de werkgroep vitaliteit bestond per 31 december 2020 uit:
-

Marit Wagenmakers
Petra Peters

De afvaardiging naar de GOC bestond per 31 december 2020 uit:
-

Martijn den Heijer
Marit Wagenmakers
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Bestuursverslag
Missie en visie
CNV Vakmensen is een vereniging van en voor vakmensen die streeft naar een rechtvaardige samenleving. De bond
laat zich daarbij leiden door de volgende waarden: naastenliefde, gerechtigheid, duurzaamheid, solidariteit en
verantwoordelijkheid. CNV Vakmensen komt op voor de belangen van vakmensen op het gebied van werk en inkomen
en ondersteunt vakmensen bij hun persoonlijke ontwikkeling, het waarmaken van hun ambities ten aanzien van werk
en inkomen.
Het visieprogramma heeft drie speerpunten:





Ontwikkeling van mensen: CNV Vakmensen zorgt ervoor dat werkenden regie kunnen nemen over hun eigen
loopbaan.
Voor iedereen: CNV Vakmensen wil er zijn voor mensen met een hogere en lagere opleiding, hoog en laag
inkomen, in loondienst of zelfstandige, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, mensen met betaalde
arbeid en zonder betaalde arbeid, voor leden en niet-leden.
CNV Vakmensen wil zichtbaar zijn, zowel op de werkvloer als digitaal en in de media.

Resultaten op hoofdlijnen
CNV Vakmensen bestaat ruim 125 jaar. We mogen er trots op zijn wat onze voorgangers en wij hebben bereikt. Samen
hebben we ervoor gezorgd dat ons doel, een rechtvaardige samenleving, voor een deel is verwezenlijkt. CNV
Vakmensen is een gerespecteerde vakbond met een eigen geluid en weet nog steeds heel veel mensen aan zich te
binden. Maar er zijn ook zorgen. Ondanks alle inzet en betrokkenheid loopt ons ledental terug. Als we deze trend niet
ombuigen, zullen we steeds minder relevant worden.
Onze ambitie is ervoor te zorgen dat CNV Vakmensen in een veranderende samenleving een maatschappelijk
relevante beweging is en blijft. Dat willen we doen door de bond dichter bij de mensen te brengen en met regionale
resultaatgerichte teams op basis van eigenaarschap, ondernemerschap en een vruchtbare aanspreekcultuur samen te
werken aan de visie en doelstellingen van CNV Vakmensen. In 2020 heeft dat geleid tot de vorming van twaalf
regionale teams van bestuurders, juristen en vakbondsconsulenten.
De teams zijn verantwoordelijk voor het vakbondswerk in hun regio. Samen met betrokken (kader)leden werken zij
aan het bestrijden van onrecht, ontwikkeling van mensen en naleving van de cao. Samen zorgen ze ervoor dat de
bond meer zichtbaar is in de samenleving en in de bedrijven. Samen streven ze naar groei van het aantal leden en
naar een (ook financieel) gezonde vereniging. Want dat is nodig om een maatschappelijk relevante beweging te
blijven en ons doel te realiseren: een rechtvaardige samenleving.
Voor CNV Vakmensen stond ook in 2020 de ontwikkeling van mensen centraal. De arbeidsmarkt verandert in snel
tempo. De leerrekening is een belangrijk instrument om werkenden via een persoonlijk budget meer regie te geven
over hun loopbaan. Het doel was om in 2020 in elk regionaal team een cao-afspraak hierover te maken. Dit doel is
mede door de sterk veranderende economie niet behaald. Wel hebben de onderhandelaars de leerrekening
geagendeerd aan de cao-tafels. In 2020 is met de fiscus een aanvullende afspraak gemaakt over de fiscaliteit van de
leerrekening en is nieuw materiaal voor onderhandelaars en bedrijven ontwikkeld. De coaches van James Loopbaan
hebben bijna 3.700 mensen begeleid in projecten, workshops en individuele trajecten.
Tweede kernpunt van onze visie is dat we een bond willen zijn voor iedereen. In 2020 is in het beleid dan ook de
nadruk gelegd op het bestrijden van onrecht. De regionale teams zetten de naleving van de cao hoog op de agenda.
Het in 2018 gestarte landelijke project ‘Bestrijding misbruik uitzendconstructies’ werd in 2020 succesvol voortgezet.
Dit project heeft tot doel het aanpakken van misstanden in uitzendwerk en het realiseren van een gelijk speelveld. Via
dit project zijn 151 kwesties behandeld voor 208 leden. Het project heeft K€ 966 aan achterstallig loon opgeleverd. De
bond kreeg K€ 62 als vergoeding voor gemaakte kosten en K€ 158 aan contributie-inkomsten. Inmiddels is besloten de
projectformatie uit te breiden.
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Het vergroten van de zichtbaarheid was ook in 2020 een belangrijke doelstelling. Het coronavirus zat het bezoeken
van bedrijven en werkplekken in de weg. In plaats daarvan ontplooiden de regionale teams alternatieve activiteiten,
zoals belacties, digitale spreekuren, webinars, billboards en online campagnes. Ook het project cao-campagne droeg
bij aan de zichtbaarheid. In dit project bezochten jonge medewerkers van de bond onder meer winkels en
tankstations. Het aantal bezoeken aan Je Achterban, het online platform om leden en niet-leden te betrekken bij caoonderhandelingen, steeg naar meer dan 800.000. Daarnaast vroeg de bond met succes aandacht voor het onderwerp
rouwen op het werk. Mede door al deze activiteiten steeg het zichtbaarheidscijfer in 2020, zo bleek uit een onderzoek
onder leden.
In 2020 zijn 8.821 nieuwe betalende leden ingestroomd. Dat is bijna 2.000 meer dan in 2019, ondanks het feit dat we
veel minder in de bedrijven aanwezig konden zijn. Dit is vooral te danken aan de verbeterde online campagnes. Naast
de instroom zijn 11.654 leden uitgestroomd, wat helaas ruim 2.300 meer is dan in het voorgaande jaar. Een deel van
de uitstroom had te maken met een inhaalslag, waarbij leden met langdurige contributieachterstanden werden
uitgeschreven. Het resultaat is uiteindelijk 124.115 leden bij de sluiting van het jaar, een verlies van 1,8%.
Het totaal aantal leden van CNV Vakmensen bedroeg eind 2020 135.536 leden. In vergelijking met 2019 een daling van
2,1%. Bij Probeer de Bond was sprake van een teruggang in leden. Ook hier geldt dat door Corona het vaak niet
mogelijk is geweest om op de (beroeps)opleidingen fysiek aanwezig te zijn. Ultimo 2020 waren er 11.421 Probeer de
Bond leden.
Vernieuwing van het vakbondswerk is nodig om op de langere termijn een relevante maatschappelijke beweging te
blijven. Innovatie werd gestimuleerd door het beschikbaar stellen van € 1,0 miljoen voor vier jaar ter financiering van
vernieuwend vakbondswerk.
De innovatieve projecten Vrouwenwerkt, Passietour (stimuleren van werkgeluk) en OR-ambassadeurs hadden te
lijden onder de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen zijn weinig tot geen activiteiten georganiseerd. In het
project CNV App, oorspronkelijk bedoeld voor snelle korte filmpjes/animatie om leden en niet-leden te informeren
over actuele en belangrijke thema's, is nagedacht over de ontwikkeling van een stakingsmodule. Dit wordt in 2021
vervolgd.
De bond nam 4.459 nieuwe kwesties in behandeling, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen 3.949 kwesties
werden ingenomen.
Het financieel beleid van CNV Vakmensen is gericht op een gezonde bondshuishouding. Doelstelling is een positieve
exploitatie, zodat het vermogen alleen nog wordt ingezet voor voorzieningen, stakingsuitkeringen en investeringen in
nieuwe diensten en producten of andere wegen om de inkomsten van CNV Vakmensen te vergroten.
Deze doelstelling is in 2020, net als in 2019, ruim gehaald.
Financieel gezien was 2020 door Corona een atypisch jaar voor CNV Vakmensen. Toen het virus zich aandiende, waren
de gevolgen voor de bond moeilijk in te schatten. Het bestuur koos voor een aanpak van ‘remmen en gasgeven’. Ten
aanzien van de uitgaven werd op de rem getrapt. Op externe inhuur- en advieskosten werd bijvoorbeeld bezuinigd. De
innovatieve projecten daarentegen werden aangejaagd. Uiteindelijk bleek dat Corona heeft geleid tot aanzienlijk
lagere uitgaven. In combinatie met toegenomen inkomsten leidt dit tot een exploitatieresultaat van € 4,9 miljoen
versus € 1,5 miljoen begroot en € 2,3 miljoen vorig jaar.
De onderbestedingen hebben m.n. betrekking op de personeelsgerelateerde kosten, zoals reis- en verblijfkosten en
overige personeelskosten. Ook de advieskosten, verenigingskosten, huisvestingskosten, vergaderkosten en
projectkosten zijn lager dan begroot. Aan het begin van de crisis werd gedacht dat het moeilijk zou worden om het
vakbondswerk in de regio’s uit te voeren. Dat hier uiteindelijk goede digitale oplossingen voor zijn gevonden, blijkt uit
de realisatie van de werkgeversbijdragen en vacatiegelden. Beide posten zijn hoger dan begroot.
Het overige resultaat laat een positief resultaat zien van € 1,6 miljoen, voornamelijk toe te schrijven aan de
beleggingsresultaten (€ 3,4 miljoen). Aan strategische projecten is o.a. door Corona ongeveer € 1,0 miljoen minder
besteed dan begroot.
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Het verzuimpercentage in de werkorganisatie bedroeg 4,58% (lager dan in 2019), de verzuimfrequentie lag op 0,46%
(lager dan 2019).
In 2020 is 25% van het persoonlijk opleidingsbudget (POB) benut. Dat is 1% hoger dan in 2019. In 2020 is het volledige
scholingsbudget ingezet.

Governance CNV
De governance van CNV Vakcentrale is per 1 januari 2020 gewijzigd. De dragende organisaties van CNV Vakcentrale –
CNV Jongeren, CNV Connectief en CNV Vakmensen – leveren in deeltijd de bestuursleden voor het bestuur van de
vakcentrale. Ook is er vanuit de vakcentrale zelf een bestuurslid. Tevens heeft de vakcentrale, net als de dragende
organisaties, een raad van toezicht. Met deze nieuwe governance nemen bonden meer verantwoordelijkheid voor het
totale werk van de vakcentrale. Het eigenaarschap wordt daarmee vergroot en de samenwerking bevorderd.
Vanuit CNV Vakmensen zijn Piet Fortuin (als voorzitter) en Johan Slok (als algemeen secretaris penningmeester)
toegetreden tot het bestuur van CNV Vakcentrale. Zij vervullen deze bestuursfunctie in deeltijd en blijven in dienst van
CNV Vakmensen. Vanuit de raad van toezicht van CNV Vakmensen is Sandra van Breugel toegetreden tot de raad van
toezicht van CNV Vakcentrale.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van CNV Vakmensen bestaat uit de volgende leden:

mw. Mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel
hr. J.A.N. (Jan) Mos
mw. drs. J. (Nettie) Saarloos
op voordracht van de ondernemingsraad
mw. drs. ir. J.C. (Hanneke) Lens
drs. B.J.M. (Bart) van Kuijk

Voorzitter raad van toezicht
Lid renumeratiecommissie
Vice-voorzitter raad van toezicht
Lid auditcommissie
Lid raad van toezicht
Voorzitter renumeratiecommissie
Lid raad van toezicht
Voorzitter auditcommissie
Lid raad van toezicht

20-10-2015 tot 2010-2019
20-10-2015 tot 2010-2019
20-10-2015 tot 2010-2019
21-06-2019 tot 2106-2023
21-06-2019 tot 2106-2023

20-10-2019 tot 2010-2023
20-10-2019 tot 2010-2022
20-10-2019 tot 2010-2021
herbenoeming in
2023
herbenoeming in
2023

Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht op 31 december 2020:
mw. Mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

drs. J.A.N. (Jan) Mos
Nevenfuncties

Eigenaar SB GO&A, Governance, Onderzoek & Advies
Voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen
Lid raad van toezicht CNV Vakcentrale
Voorzitter rekenkamer Hoeksche Waard
Voorzitter rekenkamercommissie Geldrop Mierlo
Voorzitter rekenkamercommissie Son en Breugel
Voorzitter klachtencommissie medewerkers Amarant, Tilburg
Voorzitter klachtencommissie Wet verplichte GGZ Fivoor, Poortugaal
Voorzitter klachtencommissie Wet verplichte GGZ bij GGZ Centraal, Amersfoort
Voorzitter klachtencommissie Wet verplichte GGZ Altrecht, Utrecht
Vice voorzitter raad van commissarissen ACV afvalbedrijf Ede
Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Vice voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen
Lid raad van toezicht Estinea
Lid raad van toezicht Het Stedelijk Lyceum
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mw. drs. J. (Nettie) Saarloos
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Interim bestuurder
Lid raad van toezicht CNV Vakmensen

mw. drs. ir. J.C. (Hanneke) Lens
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen
Lid raad van toezicht CNV Vakmensen
lid raad van toezicht Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies, Groningen
Penningmeester Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Leeuwarden

drs. B.J.M. (Bart) van Kuijk
Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Manager Fondsenwerving & Marketing Amnesty International Nederland
Lid raad van toezicht CNV Vakmensen

De raad van toezicht kwam in het verslagjaar acht keer met het bestuur bijeen, te weten op 25 februari, 31 maart, 12
mei, 9 juni, 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 8 december. Een deel van de vergaderingen vond vanwege
Corona online plaats.
De ontwikkeling van de werkorganisatie stond tijdens alle vergaderingen op de agenda. Hierbij ging het m.n. om de
overgang naar het werken in regionale resultaatverantwoordelijke teams per 1 januari 2020. De leidinggevenden
gaven tijdens een van de vergaderingen van de raad van toezicht uitleg over de stand van zaken. Ook de
verandercoach gaf haar visie op het veranderproces. Benadrukt werd dat het niet alleen gaat om
inrichtingsvraagstukken, maar ook om een cultuurverandering, die langere tijd in beslag zal nemen. Daarbij moet
steeds het ‘waarom’ van de verandering in beeld worden gebracht.
De gevolgen van het coronavirus voor zowel de economische situatie in ons land als de werkorganisatie en de
financiën van de bond vormden tijdens de vergaderingen vanaf maart een belangrijk gespreksonderwerp. Daarbij
kwam ook de ambitie van de vakbeweging aan de orde om een grote rol te spelen in werk-naar-werk trajecten en bij
het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. De raad van toezicht ging akkoord met de deelname van CNV Vakmensen
aan het project SPDI (Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid), een samenwerkingsverband van CNV
Vakmensen, FNV en werkgeversvereniging AWVN. Hiervoor hebben betrokken partijen een stichting opgericht.
De ontwikkeling van de ledenstand was een voortdurend punt van zorg en aandacht. In 2020 stond dit onderwerp dan
ook een aantal keren op de agenda. De raad van toezicht werd door het hoofd Communicatie, informatie, marketing
en sales (Cims) geïnformeerd over de in- en uitstroom van leden en de diverse plannen voor ledenwerving en behoud. Vanuit de raad van toezicht werd meer aandacht gevraagd voor de inzet van social media.
Ook de strategische agenda van CNV Vakmensen kwam aan de orde. Op deze agenda staan innovatieve projecten die
het verdienmodel van CNV Vakmensen toekomstbestendig maken en de organisatie flexibeler, wendbaarder en
ondernemender. Daarbij benadrukte de raad van toezicht het belang van focus op een beperkt aantal projecten. De
projectleider van een van de innovatieve projecten, de Passietoer, gaf een toelichting. Doelstelling van de Passietoer is
het geven van workshops bij bedrijven over werkgeluk. Twee bestuurders die betrokken zijn bij het project Bestrijding
Misbruik Uitzendconstructies informeerden de raad van toezicht over de resultaten van dit project. Ook de
ontwikkelingen binnen James en Noor werden besproken.
De raad van toezicht besprak de voortgang van de besprekingen van CNV Vakmensen en CNV Connectief over een
nieuw contract ten aanzien van Rechtshulp Privé. De raad keurde een wijziging van het reglement rechtshulp goed.
Met deze wijziging werd het mogelijk dat mensen die lid worden met een bestaand probleem direct aanspraak
kunnen maken op rechtsbijstand. Ook bespraken raad en bestuur een evaluatie van de invoering van CRM (het
systeem waarin gegevens van leden en relaties worden vastgelegd).
De raad van toezicht nam kennis van de jaarrekening 2019 en stemde ermee in dat het bondsbestuur de jaarrekening
ter goedkeuring voorlegde aan de bondsraad. De raad was tevreden dat CNV Vakmensen het jaar 2019 met een
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positief exploitatieresultaat had afgesloten en complimenteerde het bondsbestuur met het positieve
exploitatieresultaat en de zeer positieve rendementen op de beleggingen.
De raad constateerde echter ook, samen met het bondsbestuur, dat de ledenaantallen nog steeds dalen, dit ondanks
alle inspanningen die de organisatie verricht om dit proces te keren.
De raad van toezicht adviseerde de bondsraad de begroting 2021 van CNV Vakmensen, James en Noor vast te stellen.
Daarbij plaatste de raad wel een aantal opmerkingen. Het bondsbestuur gaf in deze begroting een extra impuls voor
ledenwerving. De raad adviseerde het bondsbestuur om extra middelen beschikbaar te stellen als het budget niet
toereikend blijkt om de plannen ten aanzien van ledenwerving te realiseren.
De raad kon waarderen dat het bondsbestuur, net als de afgelopen jaren, een begroting presenteerde met een
exploitatieoverschot. Dat resultaat daalt de komende jaren echter. De raad pleitte ervoor dat het bondsbestuur
bijtijds maatregelen neemt. Datzelfde geldt ten aanzien van de investeringsagenda als het rendement op het
vermogen meerjarig achterblijft bij het verwachte gemiddelde rendement van 3%. De raad van toezicht constateerde
met betrekking tot de begrotingen van James en Noor dat de marges smal zijn en vroeg het bondsbestuur de visie op
beide organisaties te actualiseren.
Een afvaardiging van de raad van toezicht was telkens aanwezig bij de vergaderingen van de bondsraad. Ook de
heidag van de bondsraad werd bezocht. Een delegatie van de raad van toezicht woonde een vergadering van de
ondernemingsraad bij. Ook was de raad van toezicht aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor de collega’s van
CNV Vakmensen. Tevens nam een delegatie van de raad deel aan de online eindejaarsbijeenkomst. Het jaarlijkse
werkbezoek van de raad van toezicht en het bondsbestuur ging vanwege de coronamaatregelen niet door.
De raad van toezicht vervult ook de werkgeversrol voor het bondsbestuur. De remuneratiecommissie voerde
individuele gesprekken met de leden van het bondsbestuur. Daarbij kwam onder meer een verschuiving van
leidinggevende taken en de rol van bestuurder WOR van de secretaris/penningmeester naar de voorzitter aan de
orde.
De auditcommissie besprak in haar bijeenkomsten in 2020 de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2021.
Daarnaast werd onder meer gesproken over de beleggingsportefeuille, de BTW-problematiek, het risicomanagement
en de opvolging van de bevindingen van de accountant bij de interimcontrole en de controle van het jaarwerk. Het
contract met de accountant (een CNV-breed mantelcontract), dat loopt tot en met de controle van de jaarrekening
2021, werd opgezegd. In 2021 zal een aanbestedingsproces worden uitgevoerd.
De raad van toezicht hield in december een zelfevaluatie. Daarbij kwam onder meer naar voren dat de raad tevreden
is over de aanwezige competenties. De leden van de raad vullen elkaar goed aan.
De beloning van de raad van toezicht is gebaseerd op de SER vacatiegeldregeling.
Vereniging, bondsraad en kaderleden
Bondsraad
De bondsraad kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Daarnaast was er in september een heidag.
De bondsraad hield haar vergadering in maart vanwege de coronacrisis in de vorm van een videoconferentie. Het
bestuur informeerde de bondsraad uitgebreid over de gevolgen van het virus voor de economie en de
noodmaatregelen die het bedrijfsleven soelaas moesten bieden. Ook de wijze waarop de interne organisatie omging
met het virus werd besproken.
De stand van zaken met betrekking tot de regionale teams van CNV Vakmensen werd doorgenomen. Daarbij kwam
naar voren dat veel kaderleden het directe contact met de regionale teams misten, terwijl daar wel behoefte aan was.
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Er was een extra vergadering van de bondsraad in juni. Aanleiding was de afronding van de uitwerking van het in 2019
gesloten pensioenakkoord door kabinet, vakbonden en werkgevers. Het duurde lang voordat alle afspraken konden
worden gemaakt over het gemoderniseerde pensioenstelsel voor jong en oud, voor gepensioneerden en bijnagepensioneerden.
Patrick Fey, die namens het CNV onderhandelde over de uitwerking, toonde zich in een toelichting aan de bondsraad
op hoofdlijnen tevreden. Het blijft mogelijk om te kiezen voor een nieuwe solidaire premieregeling, waarin collectief
risico’s worden gedeeld, pech- en gelukgeneraties voorkomen kunnen worden, verplichtstelling mogelijk blijft,
pensioenen eerder en meer omhoog kunnen gaan, pensioenen uitlegbaar zijn en beter passen bij de veranderingen op
de arbeidsmarkt. Op een aantal punten is er ook nog huiswerk te doen, als het gaat om keuzes maken over de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en adequate compensatie. Ook de komende jaren zal nog hard gewerkt
moeten worden om naar het nieuwe pensioenstelsel te komen. De bondsraad ging akkoord met de uitwerking van de
afspraken.
De reguliere bondsraadsvergadering van juni was een fysieke bijeenkomst. De bondsraad werd bijgepraat over de
gevolgen van het coronavirus voor de economie in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder. Duidelijk werd
dat de Nederlandse economie hard was geraakt als gevolg van de intelligente lockdown. Dit werd versterkt doordat
Nederland een open economie heeft. Ondanks de ondersteunende maatregelen van de overheid om de
werkgelegenheid op peil te houden, zoals de NOW, was een forse terugval onvermijdelijk, al verschilden de gevolgen
per sector aanzienlijk.
De bondsraad keurde op advies van de raad van toezicht en de financiële commissie van de bondsraad unaniem
jaarverslag en jaarrekening 2019 goed. De bondsraad werd geïnformeerd over het (digitale) stemproces bij
ledenraadplegingen. Ook werd een nadere toelichting gegeven op de uitwerking van het pensioenakkoord.
Het onderwerp vakbondsdemocratie, waarover in 2019 al diverse malen werd gesproken, stond ook in deze
vergadering op de agenda. Centrale vraag was hoe we een levende vereniging blijven met een open blik naar buiten in
een snel veranderende samenleving. De bondsraad stemde in met drie voorstellen:





Investeer in een brede verbinding met alle mensen die relevant zijn voor het werk van CNV Vakmensen,
zowel leden als potentiële leden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van zowel fysieke ontmoetingen als
inzet van digitale middelen.
Betrek meer dan nu tijdelijke groepen van mensen die passie en/of expertise hebben op een bepaald thema
en laat hen meedenken over het bondsbeleid.
Voer geen wijzigingen door in het huidige verenigingsmodel. Dit betekende dat we een bondsraad houden
die bestaat uit vertegenwoordigers van de sectorraden en de doelgroepraden. De raden blijven op de huidige
wijze bestaan. Gevolg van dit laatste was dat er in het najaar van 2020 verkiezingen werden georganiseerd.

De bondsraad hield in september een zogenoemde heidag. ‘s Morgens hield Mathijs Bouman een inleiding over de
sociaal-economische situatie. Bouman is econoom en journalist en vaste columnist van Het Financieele Dagblad en
redacteur/econoom (’ huis-econoom’) van Nieuwsuur. Zijn inleiding ontwikkelde zich tot een geanimeerd gesprek met
de leden van de bondsraad.
’s Middags spraken de leden plenair en in groepjes over het functioneren van de
bondsraad. Basis hiervoor was een enquête die in juni was gehouden onder de bondsraadsleden. Uit deze enquête,
die door 75% van de bondsraadsleden was ingevuld, kwam naar voren dat kwaliteit van de vergaderstukken wordt
gewaardeerd, maar dat de voorbereiding van de bondsraadsvergaderingen in de diverse raden beter kan. Een kleine
meerderheid van de bondsraadsleden toonde zich tevreden over de eigen invloed op het beleid. Ook werd
geconstateerd dat het vooroverleg beter kan.
De bondsraad vergaderde in oktober in de vorm van een videoconferentie. Een belangrijk besluit betrof de
gezinsrechtsbijstand (rechtshulp privé). Het contract met aanbieder Arag liep op 31 december 2020 af. Eerder gaf de
bondsraad aan deze dienstverlening van grote waarde te achten, ook voor de toekomst. Er werden, samen met CNV
Connectief, gesprekken gevoerd met verscheidene aanbieders. Uiteindelijk bleek Anker Insurance als beste uit de bus
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te komen. Anker kan hetzelfde pakket tegen een aantrekkelijke prijs aanbieden. De bondsraad stemde in met het
afsluiten van een driejarig contract.
De bondsraad gaf tijdens de vorige vergadering al aan positief te staan tegenover een voorstel van het bondsbestuur
om mensen de mogelijkheid te geven onder voorwaarden lid te worden met een bestaand probleem. Tijdens deze
vergadering stemde de bondsraad, met enkele wijzigingen, in met aanpassing van het reglement rechtshulp werk en
inkomen om deze dienstverlening mogelijk te maken.
Ook besloot de bondsraad naar aanleiding van de heidag
een commissie te vormen uit zijn midden, die een overdrachtsdocument zou gaan opstellen voor de nieuwe
bondsraad, die in maart 2021 wordt geïnstalleerd.
De bondsraad stemde niet in met een voorstel van de seniorenraad om het aantal bondsraadszetels van de
doelgroepraden uit te breiden van twee naar drie (evenveel als de sectorraden). Verder werd de bondsraad
geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête arbeidsvoorwaardenbeleid en de ledenontwikkeling. De drie
leidinggevenden van de regionale teams van CNV Vakmensen gaven uitleg over de stand van zaken van de regionale
teams. De bondsraad vroeg onder meer aandacht voor het leggen van contacten tussen de regionale teams en de
(kader)leden in de betreffende regio.
Ook de bondsraadsvergadering van december was in de vorm van een videoconferentie. De bondsraad stelde - na
advisering door de raad van toezicht en de financiële commissie - de begrotingen voor 2021 vast van CNV Vakmensen,
James en Noor. De begrotingen laten een positief exploitatieresultaat zien.
De bondsraad stelde de CNV-arbeidsvoorwaardennota vast. Deze nota vormt de basis voor de cao's die CNV
Vakmensen afsluit. De bondsraad werd geïnformeerd over het verloop van de verkiezingen voor de sector- en
doelgroepraden. Patrick Fey, vice-voorzitter van het CNV, presenteerde de CNV-nota belastingen. In deze notitie staat
de visie van het CNV op de hervorming van het huidige belastingstelsel en de bouwstenen voor een nieuw
belastingstelsel. Kern daarvan is dat het CNV wil bijdragen aan een sterkere arbeidsmarkt en een eenvoudiger, stabiel,
duurzaam en solidair belastingstelsel.
Het bestuur deelde zijn eerste ervaringen met de nieuwe governance van het CNV. Bestuursleden van de bij het CNV
aangesloten bonden vormen sinds 1 januari 2020 in deeltijd het bestuur van CNV Vakcentrale. Het bestuur van CNV
Vakmensen toonde zich tevreden over de wijze waarop het bestuur van CNV Vakcentrale functioneert.
Sectorraad handel diende een voorstel in om met kleine werkgroepjes van (kader)leden ideeën te ontwikkelen die de
aantrekkingskracht van de bond op (potentiële) leden kunnen vergroten. Het voorstel werd met waardering
ontvangen en zal verder worden uitgewerkt.
Voorafgaand aan de bondsraden vergaderden de sectorraden voor bouw, dienstverlening, handel, industrie, vervoer
en voeding. Daarbij werd de agenda van de bondsraad besproken. Ook kwamen sectorspecifieke zaken aan de orde.
Onder meer werd gesproken over de gevolgen van de coronacrisis. Hiervan werd tijdens de bondsraadsvergadering
van december verslag gedaan. Daaruit kwam een zeer divers beeld naar voren. Sommige onderdelen van sectoren
(zoals horeca, sierteelt en delen van het vervoer) hadden veel meer te lijden van de crisis dan andere (bijvoorbeeld
bouw, delen van de handel).
Ook de raden voor anders actieven, senioren en zelfstandige professionals kwamen voorafgaand aan de
bondsraadsvergaderingen bijeen.
Anders actieven
Het jaar begon voor de Anders Actievenraad met een dilemma. De jaren ervoor organiseerde een groep vrijwilligers
de Open Coffee’s: bijeenkomsten door het hele land van ongeveer twee uur. Tijdens die bijeenkomsten konden leden
die een uitkering ontvingen en op zoek waren naar werk, met elkaar netwerken en in gesprek gaan. Daarbij werd een
korte workshop gegeven om te inspireren en tips & tricks te geven voor de zoektocht naar een baan. Het dilemma
bestond eruit dat tijdens de laatste Open Coffee’s bijna geen leden meer kwamen die een uitkering hadden, maar
vanuit een bestaande baan een andere baan wilden zoeken.
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In januari werden gesprekken gevoerd om te kijken welke activiteiten de raad kon gaan organiseren voor hun
achterban, namelijk leden met een uitkering. Deze discussie werd snel ingehaald door de coronacrisis. Er werd
besloten om door te gaan met de Open Coffee’s, omdat de verwachting was dat de werkloosheid snel zou toenemen.
Alleen konden deze bijeenkomsten niet fysiek georganiseerd worden door de coronamaatregelen.
CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale bereikten veel in Den Haag voor de leden die werkloos zijn of dreigen te worden.
De online trainingen voor leden waren ook gericht op het zoeken naar werk of verwerken van baanverlies. De Anders
actievenraad heeft zich gericht op de verkiezingen voor een nieuwe Anders Actievenraad per 1 januari 2021 en op de
thema’s die aan de orde kwamen bij de Anders Actieven Adviesraad van CNV Vakcentrale.
Senioren
Een activiteitengroep vanuit de seniorenraad zette zich in januari in om samen met leden van CNV Connectief vier
CNV Senioren Events te organiseren. Thema’s als ‘Eén voor eenzaamheid’, ‘Wie zorgt er voor mij als ik zelf niet meer
kan mantelzorgen?’ en ‘Financiële oplichting door bijvoorbeeld phishing’ werden uitgewerkt. Het was een groot
succes, vele aanmeldingen stroomden binnen. Na twee events moesten de andere twee on hold gezet worden door
de lockdown en het gevaar van het coronavirus voor de senioren doelgroep. Alle andere geplande activiteiten gingen
niet door.
De tijd werd besteed aan het goed voorbereiden van de verkiezingen voor de nieuwe seniorenraad. Er was veel
belangstelling, zodat er daadwerkelijk verkiezingen plaatsvonden aan het einde van het jaar. De resterende tijd werd
besteed om de nieuwe leden zo goed mogelijk digitaal voor te bereiden op de diverse taken die de seniorenraad
uitvoert.
Een werkgroep heeft grote stappen gemaakt om de samenwerking tussen de seniorengroepen van CNV Connectief en
CNV Senioren vorm te geven. Insteek was om te kijken waar de overeenkomsten in belangenbehartiging liggen voor
alle seniorenleden binnen beide bonden. En om te kijken hoe activiteiten voor senioren leden, zoals het CNV Senioren
Event, verder gestalte kunnen krijgen. Het aanbieden van een digitale ‘Nieuwjaars online pubquiz’ in januari 2021 aan
alle leden van 60 jaar en ouder, is het eerste resultaat van deze werkgroep.

Zelfstandige professionals
De Raad van Zelfstandige Professionals heeft in 2020 input geleverd op het dossier verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering en verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen. Twee leden van CNV
Zelfstandigen werden geïnterviewd over wat het voor hen had betekend om arbeidsongeschikt te worden zonder een
verzekering. Begin maart werd de werkgroep bijgepraat door de collega’s van CNV Vakcentrale over het positieve
nieuws rondom de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarna volgde de lockdown door het coronavirus.
En werden de leden van CNV Zelfstandigen via nieuwsbrieven geïnformeerd over de diverse regelingen voor
zelfstandigen.
Een werkgroep vanuit de raad brainstormde over ideeën voor een Collectieve Werkenden Overeenkomst (CWO). De
uitkomst werd gepresenteerd aan Piet Fortuin. Daarop werd besloten dat beleidsmedewerkers van CNV Vakcentrale
verder met het onderwerp aan de slag zouden gaan.
Het jaar 2020 werd positief afgesloten. Voor de sector media wist de vakbondsbestuurder een afspraak te maken over
minimumtarieven. Een vervolg op de eerder afgesproken Fair Practice Code (FPC). Een werkgroep vanuit de Raad is
hierover in gesprek gegaan en gaat zich in 2021 inzetten voor kennisdeling over FPC, zodat deze afspraken in meer
bedrijven een vervolg gaan krijgen. De nieuw gekozen Raad per 1 januari 2021 gaat hiermee aan de slag.
Verkiezingen
In het najaar zijn verkiezingen georganiseerd voor de sectorraden en doelgroepraden. In september kregen de leden
een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor hun raad. Deze uitvraag leidde ertoe dat voor de volgende raden
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geen verkiezingen nodig waren, omdat er minder of evenveel kandidaten waren dan zetels: anders actieven, bouw,
diensten, handel, industrie, vervoer (voor de kiesgroepen beroepsgoederenvervoer, besloten bus, haven, Rijn- en
binnenvaart, luchtvaart en trein), voeding en zelfstandige professionals.
Voor de kiesgroepen stad en streek en taxi (in de sectorraad vervoer) en voor de seniorenraad waren meer
kandidaten dan zetels. Daar waren wel verkiezingen nodig. De betreffende leden konden hun stem uitbrengen met
een unieke stemcode. Verreweg de meeste leden stemden digitaal, slechts enkele leden maakten gebruik van de
mogelijkheid om per post te stemmen. Een commissie constateerde dat de verkiezingen zorgvuldig zijn verlopen.
Begin 2021 kiezen de diverse raden hun afgevaardigden voor de bondsraad. De nieuwe bondsraad zal in maart voor
het eerst bijeenkomen. De huidige bondsraad stemde in met een overdrachtsdocument met tips en adviezen voor de
nieuwe bondsraad.
Kaderacademie
In 2020 ging de kaderacademie voortvarend van start. Er werd een nieuwe training ontwikkeld: ‘Hoe maak ik collega’s
actief op de werkvloer?’. Deze training is ontwikkeld vanuit de wens om meer zichtbaar te zijn op de werkvloer via
kaderleden. Bij deze training werden ook kaderleden gevraagd die al actief bezig zijn op de werkvloer om kaderleden
en leden te betrekken bij het vakbondswerk. En natuurlijk om zo ook nieuwe leden te werven. Dit vanuit de gedachte
dat praktijkvoorbeelden van kaderleden veel meer zeggen dan tips vanuit de werkorganisatie.
De voorjaarstrainingen van de kaderacademie zaten erg snel vol. Ze voorzien in een behoefte vanuit de kaderleden.
Op 10 maart kwamen ruim 60 kaderleden op bezoek bij de SER in Den Haag om hun Master Kadercertificaat in
ontvangst te nemen. Kort daarna volgde de eerste lockdown vanwege het coronavirus. De geplande trainingen
kwamen, op een na, in 2020 niet meer tot uitvoering. Wel werd een begin gemaakt met omvormen van de trainingen
naar een online webinar versie. Die zullen in 2021 worden uitgevoerd.
De workshops voor leden, die in de vorige jaren werden georganiseerd vanuit de platforms, zouden in 2020 een
vervolg krijgen onder de naam Ledenacademie. De opzet bleef hetzelfde, het programma zou bestaan uit een
workshop gericht op het vinden van werk, één voor sterker staan in je werk en één voor persoonlijke ontwikkeling.
Voor het persoonlijke CNV-welkomgevoel bij de workshops werd een oproep gedaan aan de leden om als gastvrouw
of gastheer aanwezig te zijn tijdens de workshops. Daar werd enthousiast op gereageerd.
Helaas gooide ook hier het coronavirus roet in het eten. De workshops werden afgelast. In het najaar werd een online
workshopprogramma aangeboden. Met de titels: Mijn merk in beeld en Perspectief na baanverlies. Dit werd als pilot
ingezet en na evaluatie bleek het een succes. Ook als de coronaperiode achter ons ligt, zullen online workshops
onderdeel blijven van het aangeboden programma voor leden.
Collectieve zaken
Het zou een oogstjaar worden… Het jaar 2020 begon zo hoopvol en alle signalen stonden op groen. De economische
groei zou weliswaar iets gaan afvlakken, maar nog steeds groeien met 1,5%. De werkloosheid was historisch laag
(3,5%) en de koopkracht zou met meer dan 2% stijgen. Op de rijksbegroting werd een overschot voorspeld van 0,3%
en we hadden onze staatsschuld terug weten te brengen naar 47% van het BBP. De afvlakkende conjunctuur en de
gevolgen van de Brexit waren onze grootste zorgen.
In januari 2020 verscheen het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de commissie Borstlap. In dit rapport
wordt aangegeven hoe de Nederlandse arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld en waar flexibilisering is doorgeschoten.
Middels drie rijbanen (vast werk, flexibele arbeidsrelaties en ondernemerschap ) zou de arbeidsmarkt gereguleerd
moeten worden. Het CNV deelde de analyse dat er sprake is van doorgeschoten flexibiliteit. Met name het grote
aantal flexibele constructies en schijnzelfstandigheid is iets waar we als CNV al langere tijd aandacht voor vragen. Het
rapport zal een belangrijke plek krijgen in de inrichting van de arbeidsmarkt en een uitdaging zijn voor een komend
kabinet.
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Op 27 februari kwam de eerste melding van Corona in Nederland. Begin maart publiceerde het CPB nog een
voorspelling dat de economische impact beperkt zou zijn. Maar eind maart lagen er vier scenario’s op tafel die – naast
alle zorgen om gezondheid – ook de enorme economische gevolgen van de crisis in kaart brachten. Eind 2020
(november) was de stand van zaken dat de economie flink was gekrompen (4,2%) en dat de werkloosheid was
gestegen naar 4,1% van de beroepsbevolking. Maar ook dat de hardste klappen nog moeten komen in 2021, waarbij
de werkloosheid stijgt naar 6,1%. De staatsschuld loopt binnen een jaar op van 47% van het BBP naar meer dan 60%
en hiermee dus ook boven de EU-norm.
De Nederlandse reactie
Nog nooit heeft onze economie zo’n acute omslag gekend. Hele sectoren kwamen voor maanden stil te liggen
(detailhandel, horeca, evenementen, reisbranche), want Nederland ging op slot en in lockdown. Sociale partners en de
overheid hebben met flinke steunpakketten gereageerd op deze crisis. Ze kozen als het ware voor het ‘bevriezen’ van
de situatie, zodat de bedrijven en de werkgelegenheid overeind konden blijven en we meteen weer aan de slag
konden als het virus was overwonnen. Deze steunpakketten voor bedrijven en zelfstandigen zijn, mede vanwege de
extreem lage rente, ruimhartig en fors geweest. Kenmerk van de pakketten was dat veel werkgelegenheid bleef
behouden en dat Nederland een van de weinige landen is geweest waar geen loonoffer van werknemers is gevraagd.
Tegelijkertijd is vooral bij flexwerkers de klap hard aangekomen. Daar waar zij door de commissie Borstlap de wind in
de rug leken te krijgen, toonde deze crisis keihard hun kwetsbare positie aan.
Aan de cao-tafel
Bij het uitbreken van de crisis viel het cao-overleg stil. De economische onzekerheid en het niet fysiek kunnen
vergaderen legden de polder enige maanden lam. Na de zomer kwam het cao-overleg wel weer langzaam op gang via
digitaal vergaderen, maar aan het eind van het jaar waren er nog steeds historisch veel cao’s niet afgesloten.
Inhoudelijk zou 2020 het jaar worden van oogsten. Eindelijk zouden ook werknemers profiteren van de groei. In de
eerste twee maanden lag de gemiddelde cao-loonstijging dan ook boven de 3%. Daarna zien we een flinke daling van
de gemiddelde contractloonstijging. In oktober en november lag het gemiddelde op ca, 1,75%. Op jaarbasis kwamen
we uit op 2,45% van de contracten die wel zijn afgesloten.
De impact van de crisis zorgde voor een ongekend grote variatie in de contractloonstijgingen. In sectoren waar de
crisis nauwelijks impact heeft bleven ook in 2020 de loonstijgingen fors. Door de enorme aandacht waren de
loonstijgingen in de publieke sectoren ook voor het eerst sinds jaren hoger dan in de marktsectoren. CNV Vakmensen
heeft aan de relevante tafels constructief overleg gevoerd om tot een overbrugging van de crisissituatie te komen. Dat
heeft geleid tot beperkte loonaanpassingen of soms zelfs het ongewijzigd verlengen van cao-contracten.

Andere highlights in 2020
In de visie van CNV Vakmensen is expliciet gekozen voor ontwikkeling als speerpunt. We worden daar in onze
omgeving steeds meer zichtbaar en in (h)erkend. Dat geldt niet alleen voor onze collectieve afspraken: de
Leerrekening wordt veel gepropageerd en staat ook prominent in alle beleidsadviezen aan het kabinet (zie onder
andere het rapport van de commissie Borstlap). Ook de claim van de vakbeweging op de arbeidsmarkt krijgt stap voor
stap een concrete invulling. In het kader van de crisisdienstverlening trekken FNV en CNV Vakmensen gezamenlijk op
onder de naam: `De Vakbeweging powered by FNV en CNV’.
Tweede kernpunt van onze visie is dat we een bond willen zijn voor iedereen. In de praktijk betekent dit dat we m.n.
ook meer aandacht willen vragen voor de positie van flexwerkers. De commissie Borstlap gaf ons wind in de zeilen,
maar zeker ook met ons eigen project voor uitzendkrachten zijn we als bond zeer succesvol gebleken. Ten slotte komt
er ook in cao’s steeds meer aandacht voor de positie van flexwerkers, onder meer door de introductie van de
werkcode in de financiële sector.
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CNV Vakmensen heeft in 2020 met succes aandacht gevraagd voor het onderwerp rouw op de werkvloer. Het
verwerken van het verlies van je naasten is een heftige gebeurtenis. De bond vraagt aandacht voor dit thema op de
werkvloer en ook in cao-afspraken.
Met het nieuwe pensioenakkoord worden de vragen aan de cao-tafel langzaam urgenter. De pensioenregelingen
zullen de komende jaren omgebouwd worden naar premieregelingen. Hiervoor zijn twee contracten denkbaar (het
nieuwe ‘collectieve’ contract en de verbeterde premieregeling). De grote overgang staat gepland voor de komende
jaren met vragen als: voor welk contract kiezen we? Hoe regelen we de overgang en het invaren van de oude rechten?
Welk premieniveau streven we na?
Het pensioenakkoord maakte het ook mogelijk om in cao’s de zogenaamde RVU-regeling toe te passen. Gedurende
een beperkte periode (tot 2025) mogen werknemers drie jaar voor hun AOW maximaal ongeveer 22.000 euro van hun
werkgever ontvangen bij (gedeeltelijk) eerder stoppen. De werkgever hoeft dan geen RVU-boete te betalen.
Daarnaast biedt het akkoord werknemers de mogelijkheid om extra verlof te sparen om eerder te stoppen met
werken. In totaal mogen werknemers 100 weken sparen.
Regionale teams
2020 was een spannend jaar voor onze collectieve en individuele dienstverlening. Vanaf 1 januari zijn we begonnen
met werken in regionale, multifunctionele teams. Dat betekent dat onze vakbondsbestuurders, vakbondsconsulenten
en juristen samenwerken in een team dat verantwoordelijk is voor de collectieve en individuele dienstverlening in de
regio. Het gaat om twaalf teams die bestaan uit negen tot dertien collega’s.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het behalen van hun teamdoelen. Dat betekent dat naast hun
verantwoordelijkheid voor het afsluiten van cao’s, sociale plannen en het voeren van juridische procedures, ze ook
doelstellingen hebben op gebied van ledengroei, zichtbaarheid, naleving en realisatie van beleid in cao’s.
Het doel van deze verandering is om dichter bij onze leden te zijn in de regio waar zij wonen en werken. We willen
zichtbaar zijn voor onze leden en voor niet-leden. Niet ver weg maar dichtbij. Zo willen wij een relevante
maatschappelijke beweging zijn die werkt aan een rechtvaardige samenleving.
Voor de collega’s heeft deze organisatiewijziging behoorlijk wat van hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen
gevraagd. Terwijl we druk bezig waren onze weg te vinden in de nieuwe organisatie brak de coronacrisis uit. Hierdoor
werden we gedwongen om op andere manieren met elkaar en met onze leden in contact te komen. Het werd al snel
duidelijk dat de onzekerheid rondom Corona tot veel hulpvragen en juridische kwesties bij onze leden leidde.
Uiteindelijk hebben we met elkaar een modus gevonden om met de huidige realiteit om te gaan en onze leden van
dienst te kunnen zijn. En behalve dat Corona zorgde voor beperkingen in wat we gewend waren te doen, bood het ook
kansen. Zo zijn we zichtbaar geweest op manieren die we nooit eerder hebben gebruikt. Ook in het contact met elkaar
en onze leden maakten we dankbaar gebruik van digitale middelen.
Het was een druk jaar voor wat betreft het aantal dossiers dat door juristen en specialisten individuele dienstverlening
behandeld is. In totaal waren het 4.459 kwesties, ruim 500 meer dan in 2019. Bijna de helft van de kwesties kwam uit
de sectoren handel en diensten. Daarnaast waren er veel vragen die verband hielden met Corona. Met het oog daarop
is de formatie tijdelijk uitgebreid met juristen die zich m.n. met kwesties bezighouden die voortvloeien uit de
coronacrisis.
Communicatie, informatie, marketing en sales (CIMS)
De focus van de afdeling CIMS was de eerste twee maanden volledig gericht op de ledenontwikkeling en zichtbaarheid
enerzijds en op de start van de regionalisering anderzijds.
Halverwege maart was de afdeling op weg met de ontwikkeling van nieuwe leden-werven-leden campagnes,
ondersteuning van de regio’s op het gebied van informatiemanagement, ledenbinding en ledenwerving. En toen werd
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alles anders…. Maar ondanks Corona en deels zelfs dankzij de onzekerheid die dat met zich meebracht kon de afdeling
op diverse fronten vol aan de slag.
Zichtbaar
In april zijn we de landelijke campagne ‘Juist Nu’ gestart, die volledig in het teken stond van de gevolgen van Corona.
Online maar zeker ook in de media met een enorm bereik: 4,3 miljoen luisteraars hoorden de commercial ‘Juist Nu’
van CNV Vakmensen op de radio en 6,6 miljoen mensen zagen de commercial van CNV Vakmensen op televisie.
Maar liefst 170 persberichten verspreidden we in 2020, die bijdroegen aan talloze vermeldingen in de media. Dat is
flink meer dan de 125 persberichten die we in ons jubileumjaar hadden verspreid. De berichten gingen over
vakbondsprocessen, zoals cao-onderhandelingen, reorganisaties en sociale plannen, bijvoorbeeld bij bandenfabriek
Apollo Vredestein. Maar ook over de diverse speerpunten waar CNV Vakmensen zich sterk voor maakt. En met
onderwerpen als ‘thuiswerken’ en ‘Hoe werkt rouw?’ haalden we volop de aandacht in alle media.
Online media dragen in hoge mate bij aan de naamsbekendheid en online zichtbaarheid van CNV Vakmensen. Bijna 2
miljoen bezoekers op onze website die 5 miljoen pagina’s bezochten was het resultaat in 2020. Zeker in de eerste
maanden van de coronacrisis werden in nauwe samenwerking met CNV Vakcentrale antwoorden geformuleerd op de
honderden vragen.
De community Je Achterban heeft een belangrijke plek om het draagvlak voor de cao te vergroten. Daarom is besloten
om de informatie op de website en Je Achterban met elkaar te gaan samenvoegen. Zodat er één plek is waar iedereen
alles kan vinden over de cao en daarin ook betrokken kan zijn. De oplevering hiervan is medio 2021. Het aantal
bezoeken aan Je Achterban is in 2020 opnieuw gestegen naar meer dan 800.000. En het aantal (re)acties van
bezoekers groeide naar bijna 20.000.
Naast de landelijke taken ondersteunden we de regio’s. Bijvoorbeeld met billboards, posters en diverse flyers. Met
materiaal om bedrijfsbezoeken te kunnen afleggen, zoals in de detailhandel over je loopbaan. En met allerlei
nieuwsbrieven en materiaal, bijvoorbeeld voor de (hotel)schoonmakers. Voor Probeer de Bond is zowel nieuw
materiaal ontwikkeld als een nieuwe online omgeving ingericht om zichtbaarheid bij de doelgroep verder te
versterken.
Binden
Om leden te verbinden met CNV Vakmensen richt de afdeling zich op drie onderdelen: de informatievoorziening, de
proposities en de klantprocessen. Naast de magazines, informatieve kranten en flyers, website en social media, zijn de
nieuwsbrieven en digizines de voornaamste manier om leden snel te informeren met relevante informatie. In totaal
zijn in 2020 2.561 nieuwsbrieven geschreven. Totaal betrof dat ruim drie miljoen verzendingen.
De proposities zoals de ziektekostenverzekering en Rechtshulp Privé worden door marketing operationeel
aangestuurd. In de eerste maanden van 2020 is tevens onderzocht en geëxperimenteerd in hoeverre leden gebruik
willen maken van online scholing en cursussen. Omdat de animo hiervoor onvoldoende is, is dit uiteindelijk weer
stopgezet. Verder is dit jaar onder andere Rechtshulp bij privé-kwesties vernieuwd en zijn nieuwe proposities voor
zowel senioren als voor nieuwe leden ontwikkeld. Aan het eind van het jaar is de propositie rondom de
zorgverzekeringen weer uitgebreid gepromoot via radiospotjes tijdens de Top2000.
CIMS werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening (klantprocessen). Dit heeft in ieder geval geleid
tot een verhoging van de klanttevredenheid naar een ruime 7,6. Om nog beter zicht te krijgen op wat leden beweegt
is dit jaar gestart met het spreken van opzeggers en is het bellen van nieuwe leden in voorbereiding. De input levert
allerlei verbeteringen op. Daarnaast zijn de processen rondom de contributie-inning verbeterd, is een programma
voor nieuwe leden opgezet en is een verbeterd proces rondom pensionering voorbereid.
Werven
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Via de kanalen en campagnes van marketing zijn bijna 7.500 mensen lid geworden. De campagnes ‘leden werven
leden’ en campagnes op de werkvloer kwamen als gevolg Corona stil te liggen. Het online kanaal werd daardoor veruit
het belangrijkste wervingskanaal. In combinatie met social media kanalen is het steeds beter mogelijk om heel gericht
werknemers het belang én het nut van CNV Vakmensen te laten zien en het ledental daarmee op peil te houden.
Secretariaat
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het handen en voeten geven aan de regionalisering. Het
secretariaat bestaat uit drie ‘subafdelingen’, te weten:
•
•
•

secretariaat collectief (werkzaam voor bestuurders en vakbondsconsulenten in de regio)
secretariaat individueel (werkzaam voor het advocatenkantoor en de juristen in de regio)
bedrijfsadministratie (verantwoordelijk voor het in- en uitschrijfproces van (nieuwe) leden en het verwerken
van complexe mutaties in CRM)

Als gevolg van Corona is nagenoeg de voltallige afdeling vanaf de eerste lockdown (medio maart 2020) vanuit huis
werkzaam. Circa 15% is wel werkzaam vanaf kantoor, zodat de fysieke werkprocessen zoals postverzending (met
name voor juristen) kunnen blijven doorgaan. Ook heeft de digitalisering in 2020 meer handen en voeten gekregen. Zo
is het voltallige secretariaat uitgerust met een laptop, waardoor deelname aan MS Teams vergaderingen geen
probleem meer is. Ook de telefonische bereikbaarheid is hierdoor optimaal, omdat de telefonie via de laptop gaat en
niet langer via vaste telefonie.
Probeer de Bond
Probeer de Bond is in 2020 gestart met een nieuw lidmaatschap. Probeer de Bond richt zich nu vooral op MBO- en
HBO- en soms ook WO-studenten. Deze jongeren kunnen gratis de bond proberen tot ze 23 jaar worden. Dan worden
ze gebeld met de vraag of ze betalend lid willen worden.
Na een vliegende start waarbij collega’s van Probeer de Bond veel op scholen aanwezig waren en gastlessen gaven,
was daar Corona. Opeens kon Probeer de Bond haar kerntaak niet meer uitvoeren, namelijk de scholen bezoeken om
voorlichting te geven en zo ook nieuwe leden in te schrijven. Vóór Corona zijn er 31 kantinedagen en 212 gastlessen
gerealiseerd. Het doel was 6.000 nieuwe leden inschrijven. Dit zijn er 3.372 geworden. Van de telefonisch bereikte
leden die aan het einde van hun lidmaatschap zitten, was de conversie 38,8 procent.
Het team van Probeer de Bond ging niet bij de pakken neerzitten. Met veel enthousiasme en creativiteit is het team
aan de slag gegaan met nieuwe wegen zoeken om onze doelgroep te bereiken. Gastlessen zijn omgebouwd naar
online gastlessen. Gastdocenten hebben online training gekregen om op de nieuwe manier te werken. Op deze
manier zijn 156 online lessen gegeven. Binnen de mogelijkheden zijn er 11 campagnedagen gerealiseerd over stage,
werken in coronatijd in 10 verschillende steden. Er zijn filmpjes gemaakt die jongeren aanspreken, deze worden
gedeeld op social media. Ook dit is heel snel gegaan. Het team heeft een Instagrampagina aangemaakt waarvan het
aantal volgers met creatieve acties al snel groeide naar 412. Er is een samenwerking met ISO gestart en er is veel
publiciteit en hulp geweest rond het thema stagetekorten. Probeer de Bond was te zien in kranten, online en te horen
op diverse radiozenders. 2020 was een bijzonder en zwaar jaar voor jongeren. Fijn dat Probeer de Bond hen ondanks
de moeilijke omstandigheden kon helpen.
CNV Info
CNV Info is voor de meeste leden en niet-leden de toegangspoort tot de bond. In 2020 zijn 145.000 emails, chats en
calls van leden beantwoord. 58% is toe te rekenen aan CNV Vakmensen. Daarbij is er contact geweest met 48% van
het totaal aan leden van CNV Vakmensen. Met andere woorden, bijna één op de twee leden heeft contact gehad met
CNV Info.
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Door Corona is in 2020 het economisch klimaat veranderd. De pandemie leidde tot veel vragen over de
compensatieregelingen, arbeidsomstandigheden en verlofmogelijkheden in verband met de opvang van kinderen.
Ook zorgde de crisis voor (collectieve) ontslagen, m.n. bij leden van CNV Vakmensen omdat daar het effect van
Corona het grootst is.
Dit zien we ook terug in het aantal kwesties, dat hoger is dan 2019. Er zijn 3.425 Corona-kwesties behandeld, waarvan
64% van CNV Vakmensen. In totaal zijn er 35.835 kwesties aangemeld (+3% vergeleken met 2019). CNV Vakmensen
nam daarvan 57% voor haar rekening. CNV Info handelt 84% zelfstandig af, de overige kwesties worden opgepakt
door de juristen van de respectievelijke bonden. Onze leden waarderen de inzet met een 8,1. De top 3 van de
onderwerpen bestond uit arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid.
CNV Geldzorg
Het accent van de dienstverlening van CNV Geldzorg ligt steeds meer op het vergroten van de financiële gezondheid
van werknemers. Veel werknemers voelen zich onzeker over hun financiële toekomst. Corona heeft deze onzekerheid
alleen maar versterkt.
Centraal in de aanpak is het persoonlijk contact met werkgevers en werknemers, zodat financiële zorgen op de
werkvloer beter bespreekbaar worden. Dit is een moeilijke combinatie met Corona, vanwege alle beperkingen. Een
onderwerp dat zo moeilijk bespreekbaar is als geldzorgen en waar nog steeds zo’n taboe op rust, vraagt om een
persoonlijke benadering. Het is een hele uitdaging om via een online aanbod hetzelfde effect te bereiken: vergroten
van de bespreekbaarheid, bewustwording en zelfredzaamheid.
Er is veel tijd besteed aan het online aanbod, bijvoorbeeld aan het begeleiden van coaches en trainers die gewend zijn
mensen in het echt te zien. Maar ook naar het omzetten van workshops en bijeenkomsten naar webinars en online
cursussen & online begeleiding. Het aanbod van CNV Geldzorg heeft zich in 2020 uitgebreid naar drie routes:


Route 1: Werknemers die zich (ernstig) zorgen maken, geen overzicht meer hebben en achterstanden of zelfs
schulden hebben.
 Route 2: Werknemers die de ene maand wel rondkomen en de andere maand niet. Ze hebben weinig tot
geen reserves.
 Route 3: Werknemers die overzicht en inzicht hebben, maar zich toch zorgen maken over de toekomst. Heb
ik het wel goed geregeld?
Al eerder waren deze routes vertegenwoordigd in de e-learning `Uitkomen met je inkomen’, maar in het online
aanbod is dit verder uitgewerkt. Onder de noemer ‘Financieel Fitpakket’ spreekt CNV Geldzorg een bredere doelgroep
aan en wordt de dienstverlening niet direct meer geassocieerd met schulden. Dit komt de preventieve aanpak ten
goede.
De grootste opdrachtgevers waren in 2020: metalektro, INretail, DOORZAAM (uitzendbranche), visdetailhandel,
woondiensten, Philips. Deze gaan allemaal mee naar 2021 met een aantal nieuwe opdrachtgevers, zoals onder
andere: PGGM&CO, meubelsector, Randstad.
In 2020 is in het kader van mantelzorg gestart met twee grote projecten: `Zorgen, dat werkt niet lekker’ in de sectoren
woondiensten en INretail-non-food. Het aanbod is vergelijkbaar met de werkwijze van CNV Geldzorg.
In opdracht van Flow (woondiensten) is een onderzoek gedaan naar de combinatie werk & zorg onder CNV-leden in
deze sector. Belangrijkste uitkomst: 1 op de 3 werknemers heeft nu of in het verleden een zorgtaak naast zijn baan.
Door Corona is de belasting van de mantelzorger groter geworden, bleek ook uit het onderzoek. De praktische
uitwerking van de onderzoeksresultaten schuift door naar 2021. In oktober is met CNV Vakcentrale onderzoek gedaan
naar de gevolgen van Corona op de mantelzorger. Onder een groep van 750 mantelzorgers is een enquête uitgevoerd.
De uitkomsten hebben we gepresenteerd op 10 november, de dag van de mantelzorger. Hiermee hebben we
uitgebreide aandacht gekregen van de media.
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James
James helpt werkenden bij het oplossen van vragen en uitdagingen die zij in hun werk en loopbaan tegenkomen, maar
ook bij het ontwikkelen van de competenties op het gebied van loopbaansturing. Zo wil James eraan bijdragen dat
mensen het werk doen waar ze goed in zijn. James gaat een duurzame relatie aan met mensen, zodat zij waar nodig
hulp kunnen inroepen. En lobbyt voor goede randvoorwaarden met de leerrekening, een skills gerichte arbeidsmarkt,
loopbaandienstverlening als arbeidsvoorwaarde en een aanpak van ‘onderop’.
James was in 2020 in 15 sectoren actief. Het zwaartepunt lag bij de detailhandel, bouw & infra, motorvoertuigen,
uitzendbranche en schoonmaak. Daarnaast hebben we veel werknemers bereikt via het NL Leert door
ontwikkeladvies. Door de coronacrisis konden we slechts beperkt de werkvloer op om werknemers op te zoeken,
maar we vonden nieuwe (grotendeels online) kanalen om toch contact te leggen en ondersteuning te bieden. Zo
ondersteunden we 3.686 werkenden. Deelnemers beoordeelden onze dienstverlening met een 8,4. Zij hebben door
onze ondersteuning meer inzicht in wat zij kunnen en willen, meer vertrouwen in de toekomst en zijn actiever in hun
loopbaan.
James is, zoals vorig jaar voorgenomen, erin geslaagd onze positie op de regionale arbeidsmarkt in te nemen. Samen
met FNV schreef James aan een crisisplan om vanuit de brede vakbeweging loopbaandienstverlening te kunnen
aanbieden aan mensen die hun werk verliezen door de crisis. Op basis van dit plan hebben FNV en CNV in november
een subsidieaanvraag gedaan en is gestart met de oprichting van Regionale Mobiliteitsteams in Groot Amsterdam,
Midden Utrecht, Midden Brabant en Rotterdam Rijnmond. Later volgen de andere arbeidsmarktregio’s.
In metropoolregio Amsterdam coördineerde James als partner en werkpakketleider van House of Skills het coachteam
in de OBA Centrum en Bijlmer. Samen met partners werd het Transferpunt Zorg opgezet, om werkenden te helpen de
overstap naar de zorg te maken. James werkte mee aan de (door)ontwikkeling en inzet van skills paspoorten in de
bouw en op Schiphol.
De Leerrekening heeft in Belastingplan 2021, dankzij een brede lobby, ruim baan gekregen en is eindelijk gestart voor
50.000 werknemers in de retail non food. In andere sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over de Leerrekening. Het
loopbaanplatform LoopbaanCentraal werd door ruim 83.000 nieuwe bezoekers gevonden. 2.054 nieuwe deelnemers
maakten in 2020 een account aan, dat brengt het totaal op ruim 6.000. In de provincies en gemeenten heeft James, in
samenwerking met CNV en FNV, projecten met leerambassadeurs opgestart. Door de toerusting van een groep van 32
leerambassadeurs werd ervoor gezorgd dat daar ook in crisistijd loopbaan en ontwikkeling een thema blijft op de
werkvloer.
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Noor medezeggenschap
NoorMZ is in 2017 van start gegaan. Het is een onafhankelijke BV op initiatief van CNV Vakmensen en A-advies. Een
initiatief voortkomend uit de ambitie om verantwoordelijkheid, zeggenschap en invloed steeds meer bij werknemers
te leggen. Ondernemingsraden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en NoorMZ, de
medezeggenschapspecialist met een vakbondshart, kan hen daarin ondersteunen.
NoorMZ adviseert, begeleidt en traint alle bij medezeggenschap betrokken mensen. Dus ondernemingsraden,
individuele or-leden, hr-specialisten en directieleden. Dat kan apart, maar het liefst in een combinatie van
verschillende partijen.
2020 was voor Noor MZ vanwege de coronacrisis een moeilijk jaar. In het vierde kwartaal trok de markt weer wat aan,
maar het niveau van 2019 werd niet gehaald.
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Mijlpalen in 2020
Een zichtbare vakbeweging willen we zijn. Op deze pagina’s een (heel kleine) greep uit de vele
momenten waarop CNV Vakmensen in 2020 in het nieuws is geweest.
Januari
9 januari – Na de verlossende uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden zijn CNVjuristen voortvarend aan het werk gegaan. Voor 180 CNV-leden hebben ze al ruim 3 miljoen euro aan
transitievergoedingen geïnd.
28 januari – Philips zet de divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage. Voor de scheerapparatenfabriek in Drachten, waar veel CNV-leden werken, lijkt dit vooralsnog geen gevolgen te hebben.
Februari
8 februari - Storm Ciara is een goede test voor de transportsector. Gelukkig is er geleerd van de vorige Code
Rood, begin 2018. Toen werden 66 vrachtwagens omver geblazen. Vrachtwagenchauffeurs mogen nu bij
twijfel hun wagen meteen aan de kant zetten.
9 februari – Taxi Centrale Renesse, met 1.300 werknemers en een uitgebreid landelijk netwerk voor zorgen leerlingenvervoer, gaat failliet. De problemen maken opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar
vervoersbedrijven zijn, die vaak met erg kleine marges opereren.
Maart
4 maart – Het allereerste persbericht over de coronacrisis: een oproep aan transportwerkgevers om geen
wachtdagen toe te passen bij ziekte. Het systeem van wachtdagen werkt namelijk in de hand dat mensen
bij ziekte toch gaan werken, omdat ze anders geen salaris krijgen.
5 maart – Slecht nieuws voor de werknemers van bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede. Een groot
deel van de productie verhuist naar Hongarije, ten koste van zo’n 750 banen.
12 maart – De berichten over de coronacrisis volgen elkaar nu in snel tempo op. CNV Info wordt overstelpt
met vragen van leden, bijvoorbeeld over een veilige werkplek en of werkgevers nu zomaar verlof mogen
afboeken. Het CNV vraagt onder meer aandacht voor de vrachtwagenchauffeurs die heel Nederland
voorzien van wc-papier, maar intussen zelf vrijwel nergens naar het toilet kunnen.
24 maart – Tienduizenden uitzendkrachten dreigen tussen wal en schip te vallen. Het CNV vraagt
uitzendbureaus om bestaande contracten te respecteren.
April
24 april – Door de coronacrisis komen ook stagiairs in de knel. De bond opent voor studenten daarom het
Meldpunt Stageproblemen.
Mei
14 mei – Thuiswerken wordt steeds meer een onderwerp voor de cao-tafels. Voorbeeld is verzekeraar VGZ,
waar werknemers een thuiswerktoeslag krijgen (in plaats van reiskostenvergoeding) en geld om hun
thuiswerkplek beter in te richten.
18 mei – De uitbetaling van het vakantiegeld gaat niet altijd goed. Het CNV opent een Meldpunt
Vakantiegeld en gaat aan de slag met signalen.
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Juni
25 juni - Bouwvakkers die in de hitte op bouwplaatsen in Arnhem aan het werk zijn, krijgen een verkoelend
bezoekje van een CNV-zomerteam.
26 juni – Werknemers van Tata Steel voeren wekenlang estafette- en stakingsacties voor duidelijkheid over
de toekomst van het staalbedrijf. Met succes. Op 3 juli ligt er een akkoord, met onder meer een
werkgelegenheidsgarantie tot oktober 2026.
Juli
9 juli – Het CNV publiceert ‘Hoe werkt rouw?’, een handreiking voor iedereen die op het werk te maken
krijgt met iemand die een dierbare heeft verloren.
Augustus
In de loop van augustus - In de zomermaanden wordt steeds duidelijker dat de cateringbranche voor een
grote vloedgolf aan ontslagen staat. Veel bedrijfsrestaurants zijn nog maar beperkt open of zelfs helemaal
dicht. De ene na de andere cateraar kondigt een reorganisatie aan.
September
24 september – Uit onderzoek in de metalektro blijkt dat veel werknemers (39%) zich zorgen maken over
hun financiële situatie. Dankzij een cao-afspraak kunnen zij gratis gebruikmaken van een ‘Financieel Fitpakket’ (een initiatief van CNV Geldzorg), waarmee zij hun huishoudboekje op orde kunnen houden.
Oktober
10 oktober – Hotelschoonmakers krijgen vaak te weinig tijd om hun werk goed te doen. Het gevolg: vieze
hotelkamers. Het CNV wil dat hotels de Schoonmaakcode ondertekenen. De bond introduceert een
Consumentenwijzer voor hotels, die snel inzicht geeft of een hotel de Schoonmaakcode heeft getekend.
24 oktober – Het CNV start een petitie voor betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Vaak
kunnen ze onderweg geen gebruikmaken van toiletten. Ook zijn ze – vanwege de sluiting van de horeca –
aangewezen op afhaalmaaltijden, die ze in hun eentje achter het stuur moeten nuttigen.
November
10 november – Op de dag van de mantelzorger publiceert het CNV uitkomsten van een onderzoek: maar
liefst 1 op de 3 werkende mantelzorgers komt door de coronacrisis in de knel met de mantelzorgtaken.
In de loop van november - Meerdere reorganisaties met grote getallen: FrieslandCampina (1.000 banen),
Rabobank (versnelde afbouw van kantoren en filialen) en ABN AMRO (2.700 banen).
December
15 december – Vele tientallen cao’s hebben de CNV-onderhandelaars dit jaar weer afgesloten. Daaronder
grote bedrijfscao’s (Unilever, CocaCola, ANWB) en bedrijfstakcao’s (zuivel, taxi, omroepen, loonwerk,
motorvoertuigen). De cao met de langste looptijd is voor de werknemers bij ADM Europoort. In vier jaar tijd
gaan de lonen met in totaal 13% omhoog.
16 december – Het CNV start een online petitie voor een betere cao voor de supermarktmedewerkers. Het
wordt tijd dat zij wat gaan terugzien van de formidabele omzetten die supermarkten draaien.
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18 december – De stagenood onder studenten wordt steeds groter, blijkt uit signalen die binnenkomen bij
het Meldpunt Stageproblemen. Het CNV roept werkgevers op om voldoende stageplekken beschikbaar te
stellen.
Meer nieuws van 2020? Kijk op www.cnvvakmensen.nl/nieuws
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Risico’s en onzekerheden
Risico Management
Het CNV hanteert het CNV Risk Management Framework om haar risico’s te analyseren en te beheersen. Met behulp
van dit risico management systeem worden de risico’s geïnventariseerd, gerubriceerd, geanalyseerd en wordt de
omvang van het risico ingeschat (kans x impact).
De activiteiten van CNV Vakmensen.nl zijn erop gericht om de belangen van haar leden te behartigen. Dit wordt onder
andere gedaan door middel van beleidsbeïnvloeding van werkgeversorganisaties, de landelijke en regionale politiek
en door middel van collectieve en individuele belangenbehartiging.
Om de continuïteit van de dienstverlening aan haar leden te kunnen waarborgen wordt risicomanagement door CNV
Vakmensen.nl erkend als een belangrijk stuurinstrument. Bij de identificaties van de voornaamste risico’s en
onzekerheden, de beschrijving van de beheersingsmaatregelen en de impact op de resultaten en/of de financiële
positie, worden door het CNV Vakmensen.nl de volgende categorieën gehanteerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategie en Governance
Operationele activiteiten
Financiële positie
Financiële verslaggeving
Wet- en regelgeving

Op basis van deze analyse van de risico’s en onzekerheden wordt het huidige risicoprofiel gehanteerd, dat vervolgens
beoordeeld en afgezet wordt tegen het gewenste risicoprofiel. Dit model ziet er als volgt uit:

Per risicogebied worden de voornaamste risico’s genoemd, waarbij voor elk van hen is aangegeven welke
beheersingsmaatregelen (zowel de hard controls als de soft controls) zijn genomen om van het huidige naar het
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gewenste risicoprofiel te komen. Met andere woorden: op welke wijze het risico management systeem verankerd is in
de organisatie en welke maatregelen zijn genomen ter beïnvloeding van de cultuur.

Strategie en Governance
CNV Vakmensen.nl vormt samen met de CNV-bonden en CNV Vakcentrale de tweede vakbeweging van het land. Het
CNV vindt haar oorsprong in de christelijk-sociale beweging. Het CNV is een koepelorganisatie. CNV Vakmensen.nl en
de aangesloten bonden hebben ieder hun strategie vastgelegd in jaarplannen met bijbehorende begrotingen. De
begroting en de jaarrekening van CNV Vakmensen.nl worden vastgesteld door het hoogste bestuurlijke orgaan, de
Bondsraad.
Onder de huidige sociale en economische omstandigheden vormen de onderstaande punten een bedreiging voor het
CNV:

Risico: verlies aan maatschappelijke relevantie en contributie inkomsten door terugloop in ledenaantallen.
Net als andere vakbonden kampt CNV Vakmensen.nl al jaren met teruglopende ledenaantallen. Om voor de leden
een maatschappelijk relevante beweging te blijven is het belangrijk dat deze ontwikkeling wordt afgeremd dan wel
omgekeerd. De contributie vormt daarnaast de belangrijkste bron van inkomsten van CNV Vakmensen.nl
Risico
Impact
Getroffen beheersmaatregelen
bereidheid
De risico
- Diverse strategische en innovatieve projecten gericht op
Daling van de inkomsten
bereidheid is
nieuwe leden en op ledenbehoud.
uit ledencontributies van
laag.
- De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de inflatie.
ca. 2% per jaar. Ook kan
- Investeren in nieuwe en meer effectieve vormen van
een daling in de
ledenwerving.
ledenaantallen de
Waar mogelijk de samenwerking (“allianties”) aangaan met
inkomsten uit
andere vakbonden.
werkgeversbijdragen
- Keuzes maken in de beleidsmatige onderwerpen voor focus
beïnvloeden.
op relevante thema’s.

Risico: De uitvoering van de leerrekening is belegd bij een externe partij. Deze partij voert voor alle werkenden
de regeling uit. Indien deze partij de regeling niet goed uitvoert kan dit tot imagoschade voor James/ CNV
Vakmensen leiden.
Ontwikkelen van kennis staat hoog op het voorkeurslijstje van de leden van vakbond CNV Vakmensen.nl. Dat wijst
de enquête uit rond het arbeidsvoorwaardenbeleid die de vakbond hield onder zijn leden. “Ruim 58 procent van de
respondenten vindt dat de leerrekening thuis hoort in onze lijst met arbeidsvoorwaarden die we namens hen
moeten verlangen van werkgevers.”
De introductie van de leerrekening is daarmee één van de speerpunten in het beleid van CNV Vakmensen.nl
(“ontwikkeling van mensen”). De vakbeweging wil in zoveel mogelijk cao’s afspreken dat werknemers individuele
‘opleidingspotjes’ krijgen waar ze zelf zeggenschap over hebben en die ze kunnen meenemen naar andere
werkgevers.
Er is voor gekozen om de uitvoering van de leerrekening over te laten aan private bedrijven. James B.V. heeft een
belangrijk rol bij het bemiddelen tussen de werkgevers en de bedrijven die de leerrekening in uitvoering nemen.
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Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Bij onvoldoende kwaliteit
in uitvoering kan er sprake
zijn van imagoschade.

-

-

Bedrijven die betrokken zijn bij de leerrekening worden vóóraf
beoordeeld op o.a.
o Administratieve organisatie & interne
beheersingsmaatregelen;
o Extern toezicht en controle.
De vereniging beperkt deze risico’s door middel van
contractuele afspraken en toetst deze gedurende de
samenwerking of de dienstverlening.

Operationele activiteiten
Risico: de in 2020 vernieuwde werkorganisatie (regionale teams) blijkt onvoldoende effectief en zichtbaar te zijn
waardoor de ambitie niet wordt gerealiseerd, namelijk dat CNV Vakmensen.nl een maatschappelijk relevante
beweging is en blijft.
Risico bereidheid
De risico
bereidheid is
gemiddeld tot
laag.

Impact
Als CNV Vakmensen.nl er
niet in slaagt om
voldoende zichtbaar te
zijn en toegevoegde
waarde te leveren aan de
leden dan zal de
maatschappelijke
relevantie van de
vakbeweging verder
afnemen, wat weer tot
een verder verlies aan
leden kan leiden
(neerwaartse spiraal).

Getroffen beheersmaatregelen
De voortgang in de realisatie van de doelstellingen wordt
maandelijks gemeten waardoor tijdige bijsturing mogelijk is. De
doelstellingen hebben betrekking op:
- Afremmen van de daling in de ledenontwikkeling.
- Naleving cao afspraken en introductie leerrekening.
- Directe fondsuren ten opzichte van de begroting.
- Werving & behoud van leden en
- Innovatie.

Risico: werkzaamheden die uitbesteed zijn aan CNV Vakcentrale voldoen niet aan de verwachtingen.
De volgende diensten zijn ondergebracht bij de Shared Service Centre van CNV Vakcentrale en zijn vastgelegd in
Service Level Agreements (SLA):
- Personeels- en Salarisadministratie (SSC-PSA)
- Financiën (SSC-ADM)
- Facilitaire Ondersteuning (SSC-FAC)
- Informatie en Communicatie Technologie (SSC-ICT)
- Callcenter (SSC-INFO)
- Ledenservice (SSC-Ledenservice)
Risico bereidheid Impact
Getroffen beheersmaatregelen
De risico
Het risico is beperkt
- Meten van de afgesproken KPI’s.
bereidheid is
- Regelmatig overleg met de afzonderlijke SSC’s en zo nodig
omdat de diensten
gemiddeld tot
bijsturen indien de KPI’s niet voldoen aan de gestelde eisen
kunnen worden
laag.
(onderdeel SLA’s).
uitbesteed aan een derde
partij indien de
prijs/kwaliteit niet
voldoet.
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Risico: Cyber criminaliteit
De snelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering vragen om voortdurende alertheid. Aanvallen van
cybercriminelen kunnen kritieke bedrijfsprocessen binnen het CNV verstoren. Dit kan de ondersteuning aan de
leden ernstig verstoren en tevens leiden tot (grote) imagoschade.
Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

De ondersteuning aan de
leden kan ernstig
verstoord worden en
tevens leiden tot (grote)
imagoschade.

-

Reguliere penetratietesten op CNV websites.
Jaarlijkse security testen door externe ethical hackers en
opvolging van aanbevelingen.
Jaarlijkse security self assesment.

Risico: ICT continuïteit
De afhankelijkheid van ICT binnen het CNV is (erg) groot. Het niet beschikbaar zijn van de ICT omgeving kan de
kritische bedrijfsprocessen binnen de organisatie ernstig verstoren en leiden tot (grote) imago schade.
Risico
bereidheid

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

De risico
bereidheid is
laag.

De ondersteuning aan de
leden kan ernstig
verstoord worden en
tevens leiden tot (grote)
imagoschade

-

Monitoring van applicaties en infrastructuur.
Back-up en recovery procedures inl. SLA afspraken met
leveranciers.
In 2020 is gestart met het opzetten van een Business
continuity Management Framework. Waarbij voor ieder
onderdeel in het CNV applicatie- en infrastructuurlandschap
de risico’s en maatregelen t.a.v. de continuïteit in kaart
worden gebracht.

Financiële positie

Risico: negatief exploitatieresultaat/ afname vermogen
Door de dalende trend in ledenaantallen en contributie zal (bij ongewijzigd beleid) het exploitatieresultaat negatief
worden waardoor ingeteerd zal moeten worden op het vermogen.
Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Uit de meerjarenbegroting
blijkt dat, bij ongewijzigd
beleid, het
exploitatieresultaat op
termijn negatief wordt
waardoor het eigen
vermogen van de
vereniging zal afnemen.

-
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Planning & control cyclus: jaarlijkse begroting,
kwartaalrapportages, prognoses, jaarrekening en
meerjarenbegroting. Tijdens deze cyclus worden door het
bestuur maatregelen getroffen om grip te houden op m.n. de
kostenontwikkeling.
De bond vormt en houdt in stand een weerstandsfonds,
waaruit aan de leden uitkeringen kunnen worden verstrekt bij
een al dan niet door de bond geproclameerde staking, bij
uitsluiting en slachtofferschap. Het weerstandsfonds (reserve
weerstandskas) is onderdeel van de bestemmingsreserves.
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Basis voor de omvang van de weerstandskas is dat in een
stakingsjaar tenminste 15.000 leden tenminste 10 werkdagen
een beroep op de stakingskas moeten kunnen doen.
Daarnaast is van belang dat de weerstandskas jaarlijks wordt
aangepast aan de inflatie en aan de ontwikkeling van de
hoogte van de stakingsuitkeringen. De huidige stand van de
weerstandskas is hoger dan het benodigde minimum, dit
houdt in dat er vooralsnog niet vanuit de exploitatie of vanuit
het eigen vermogen aan de weerstandskas hoeft te worden
toegevoegd. Het bestuur kiest er gezien de stand van de
exploitatie voor om eerst vanuit het eigen vermogen aan te
vullen en aansluitend vanuit de exploitatie.

Dit mag niet ten koste
gaan van het
weerstandsfonds dat
bedoeld is om stakingen te
kunnen financieren.

Risico: afname vermogen door tegenvallende beleggingsresultaten
De beleggingsportefeuille bestaat op 31-12-2020 voor ca. 59,8% uit aandelen en 40,2% uit obligaties, liquiditeiten
en overig.
De strategische asset allocatie geschiedt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedten. De allocatie naar
aandelen is overwogen en die naar obligaties is overwogen, vanwege de lage absolute rente.
Doelstelling is het behalen van een direct en indirect rendement met additioneel het bijhouden van de inflatie.
De bandbreedten zijn:

Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
gemiddeld tot
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Is moeilijk te voorspellen,
hangt af van vele factoren.
In geval van een crisis kan
de impact (tijdelijk) groot
zijn.

-

-

-
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CNV Vakmensen.nl heeft Box Consultants als fiduciaire
adviseur voor het vermogen aangesteld. De fiduciaire adviseur
adviseert het bestuur over de invulling van het vermogen en
de selectie van de individuele beheerders. Daarnaast bewaakt
de fiduciaire adviseur dat de vermogensbeheerders de
mandaten binnen de kaders uitvoeren en rapporteert over de
resultaten.
Het merendeel van de portefeuille is passief belegd en volgt
de relevante indices tegen lage kosten. De hele portefeuille
wordt gescreend op duurzaamheidscriteria. Valutarisico’s
worden binnen het aandelengedeelte van de portefeuille niet
afgedekt. De kredietkwaliteit van de geconsolideerde
portefeuille is goed te noemen, de gehele vastrentende
portefeuille is belegd in Investment Grade obligaties (deze
kennen een rating van BBB of hoger).
Bij de invulling hiervan speelt ESG (Environment, Social &
Governance), ook wel duurzaamheid genoemd, een grote rol
(zie ook 9.3 financiële vaste activa).
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Financiële verslaglegging

Risico: onbetrouwbare informatieverstrekking
Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Kan indirect tot
bijvoorbeeld verlies aan
werkgeversbijdragen
leiden.

-

-

-

Adequaat ingerichte en werkende administratieve
organisatie en maatregelen van interne controle/
beheersing.
Adequaat ingerichte Planning & Control cyclus met
kwartaalrapportages en prognoses.
De financiële jaarrapportage moet zonder voorbehoud
goedgekeurd worden door de externe accountant.
Eventuele belangrijke auditbevindingen worden tijdig
opgelost.
Optimalisatie BI (business intelligence) systeem.

Wet- en regelgeving

Risico: schending data privacy
Schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de Telecommunicatiewet (TW, online en
direct marketing)
Schending en inbreuken kunnen leiden tot het verlies van data van leden of personeel, met risico op
reputatieschade, alertering van de toezichthouder met het risico op vervolgonderzoeken en sancties;
Ontoereikende beheersing van naleving van de AVG en TW, of onvoldoende betrekken AVG-vereisten bij
ontwikkelingen leidt tot non-compliance en herstelmaatregelen achteraf.
Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Reputatieschade bij
getroffen leden of
medewerkers.

-

Integralere aanpak informatiebeveiliging en privacy, inclusief
afspraken over normenkaders en overleggen.
Werkprogramma Functionaris Gegevensbescherming bevat
geplande uitvoer van het programma, met gerichte
onderzoeken naar de inrichting en naleving van wetgeving.

Risico: BTW
Als werknemersorganisatie valt het CNV onder een vrijstelling voor de omzetbelasting. Dit wil zeggen dat over de
inkomsten uit ledencontributies geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden. In het geval leden gebruik maken
van aanvullende individuele diensten, die separaat in rekening gebracht worden en waar een rechtstreekse
prestatie tegenover staat, is het CNV verplicht om hier wel BTW over in rekening te brengen.
met ingang van 1 september 2020 vormen de volgende stichtingen/verenigingen in formele zin een btw-fiscale
eenheid: CNV Vakcentrale, Internationaal, Jongeren, Connectief, Vakmensen en James.
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Dit betekent dat de doorbelastingen die tussen de CNV-bonden plaatsvinden buiten de heffing van btw blijven en
dat de dienstverlening door de SSC’s vanaf 1 januari 2021 afgerekend kan worden o.b.v. werkelijke afname. De
vaste (fiscale) verdeelsleutels, die tot en met 2020 zijn gebruikt, komen daarmee te vervallen.
Er loopt nog een discussie met de belastingdienst over de vacatiegelden. Het CNV heeft daarbij het volgende
standpunt ingenomen: “Over de vacatiegelden voor toezichthouders, bestuurders en dergelijke functionarissen is
geen btw verschuldigd, omdat dan één van de volgende situaties daarop van toepassing is.
1. De uitgekeerde bedragen hebben voor de btw het karakter van schadeloosstelling. De ontvangen
vacatiegelden dienen er niet toe om de medewerkers een vergoeding te geven voor de werkzaamheden die zij
verrichten maar om hen schadeloos te stellen voor de kosten (zoals voor: reizen, verblijf en verlet), of
2. De medewerker treedt niet op als ondernemer, omdat de voor het btw-ondernemerschap vereiste mate van
zelfstandigheid ontbreekt, dan wel omdat ten aanzien van de medewerker geen sprake is van enig financieel of
economisch risico.”
Risico
bereidheid
De risico
bereidheid is
laag.

Impact

Getroffen beheersmaatregelen

Eventuele navorderingen /
boetes indien regelgeving
niet juist wordt toegepast.

-
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Ter vaststelling van de met omzet belaste prestaties heeft het
CNV een Tax Control Framework opgesteld, waaraan alle bij
het CNV aangesloten organisaties zich geconformeerd
hebben.
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Jaarrekening 2020 geconsolideerd
Geconsolideerde balans na resultaatverwerking per 31 december
(bedragen x € 1.000)
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020
(bedragen x € 1.000)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
(bedragen x € 1.000)
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Toelichting uitgangspunten jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening van de vereniging CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht is opgesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder richtlijnen voor de
jaarverslaggeving “RJ 640 Organisaties zonder winststreven” en artikel 2.10 BW. Alle getallen opgenomen
in de jaarrekening dienen vermenigvuldigd te worden met € 1.000 tenzij anders vermeld.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van CNV Vakmensen.nl zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot
de groep behorende entiteiten waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing
van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van CNV Vakmensen.nl.
De financiële gegevens van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van
derden in het vermogen en in het resultaat van geconsolideerde entiteiten zijn afzonderlijk in de
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
De geconsolideerde jaarrekening 2020 omvat de financiële gegevens van CNV Vakmensen.nl en James B.V.
James B.V.
Op 1 september 2014 is James B.V. opgericht. Het bestuur van James B.V. wordt gevoerd namens en ten
behoeve van CNV Vakmensen.nl. De resultaten van James B.V. worden vanaf de oprichting opgenomen in
de geconsolideerde staat van baten en lasten. CNV Vakmensen.nl is 100% aandeelhouder. Per 1 januari
2017 zijn James B.V. en Kans B.V. gefuseerd tot James B.V.
Noor Medezeggenschap B.V
In februari 2017 is Noor Medezeggenschap B.V. opgericht door CNV Vakmensen.nl en A-Advies B.V. Beide
hebben 50% van de aandelen zonder dat één van beide partijen overheersende zeggenschap heeft.
Derhalve wordt Noor Medezeggenschap B.V. in de jaarrekening verwerkt als deelneming.
Gevolgen Covid-19 pandemie
Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt
mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het
Coronavirus te beperken. Het effect op de vereniging is vooralsnog gering en de vraag of dit op termijn kan
leiden tot continuïteitsproblemen is onwaarschijnlijk. In het verleden hebben wij daarnaast een flinke
financiële buffer opgebouwd. Deze buffer zorgt ervoor dat wij verwachten de activiteiten kunnen blijven
voortzetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.
Vergelijking met voorgaand jaar
Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid worden de cijfers van voorgaande
jaren opnieuw gerubriceerd.
Schattingen
Om de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, maakt de
leiding van CNV Vakmensen.nl schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het in art. 2.362 lid 1 BW geven van het vereiste inzicht noodzakelijk
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is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voor gedaan.
Model staat van baten en lasten
Het model is vastgesteld door de Bondsraad.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien niet anders
vermeld, worden zij opgenomen tegen de nominale waarde.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met de lineaire
afschrijvingen. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de verkrijgingsprijs. Op immateriële vaste activa
wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur.
Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs
verminderd met de lineaire afschrijvingen. Onder investeringen die geactiveerd worden zijn inbegrepen de
uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie en
renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddelen. Op de materiele vaste activa wordt lineair afgeschreven op
basis van de verwachte economische levensduur, dan wel van de looptijd van een contract.
Financiële vaste activa
De onder deze post opgenomen leningen u/g betreffen in het kader van diverse cao-afspraken aan het
personeel verstrekte leningen. De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde
wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en
voor zover CNV Vakmensen.nl in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de
deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te
stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de
boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de
deelneming behaalde resultaat.
Effecten
De verhandelbare effecten (o.a. beursgenoteerde aandelen en obligaties) worden gewaardeerd tegen
markt- of beurswaarde. De niet-verhandelbare effecten (o.a. kapitaaldeelnemingen) worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde
waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord.
Vlottende activa
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben allen een looptijd van korter dan een jaar. De
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens mogelijke
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Overlopende projecten
worden gewaardeerd tegen de daaraan per balansdatum gemaakte kosten.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter
vrije beschikking van CNV Vakmensen.nl.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan door het Bestuur, met instemming van de Bondsraad, een
specifieke bestemming is toegekend. In de toelichting op het eigen vermogen in paragraaf 9.6 zijn de
afzonderlijke reserves toegelicht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Langlopende schulden
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
toegerekend aan het boekjaar voor zover zij op balansdatum ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Lasten en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in het resultaat van het
verslagjaar meegenomen, indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening.
Contributies
Dit zijn de bijdragen van de leden. De contributies worden toegekend aan het boekjaar waarop ze
betrekking hebben.
Werkgeversbijdragen
Dit zijn de bijdragen vanuit de werkgeversbijdragen conform de gemaakte afspraken. De bijdragen worden
toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Vacatiegelden
Vacatiegelden worden ontvangen als vergoeding voor deelname van medewerkers van CNV Vakmensen.nl
in (landelijke) overlegorganen. De bijdragen worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.
Opbrengst belegd vermogen
Dit is het saldo van de opbrengst uit deposito's en andere beleggingen van gelden en van derden
ontvangen rentevergoedingen onder verrekening van de (on)gerealiseerde waardenmutaties op deze
beleggingen.
Overige baten
De indirect met de bedrijfsvoering samenhangende opbrengsten van derden of baten en lasten met een
incidenteel karakter. Deze opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.
Opbrengst projecten James
Dit betreft door James B.V. uitgevoerde projecten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Renteopbrengsten
Onder de renteopbrengsten worden de verkregen rente-inkomsten op uitgegeven leningen verantwoord.
De renteopbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. De personeelskosten worden toegerekend
aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Afschrijvingskosten
Op de materiele en immateriële vaste activa wordt afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van
een vast percentage van de aanschafwaarde of de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte
economische levensduur.
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Rente- en Bankkosten
Onder renteopbrengsten wordt de ontvangen en betaalde rente op de bij de banken uitstaande liquide
middelen verstaan.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Geldmiddelen
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van operationele activiteiten van de vereniging, belastingen en interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van eigen vermogen, kapitaalstortingen- en opname en financiering
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van investeringen in en desinvesteringen van immateriële, materiële
en financiële vaste activa alsmede tijdelijke beleggingen in vlottende activa, tenzij deze beleggingen
worden gerekend tot de geldmiddelen, zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Toelichting geconsolideerde balans
9.1

Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa zijn de ontwikkelkosten van software van nieuwe websites en
administratieve systemen opgenomen. Op software wordt lineair afgeschreven gedurende een periode van
5 jaar na ingebruikname.
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9.2

Materiële vaste activa

De afschrijvingen worden lineair verwerkt waarbij voor inventaris een periode geldt van 5 tot 10 jaar en
voor automatisering van 3 tot 5 jaar.
De investeringen inventaris hebben betrekking op aanschaf van nieuwe inventaris t.b.v. de inrichting van de
regiokantoren. De investeringen automatisering betreffen aanschaf van printers voor de regiokantoren
(K€ 23), aandeel vernieuwing WIFI Tiberdreef (K€ 14) en aanschaf laptops.
9.3

Financiële vaste activa

Onderstaand is een detaillering en toelichting op de bovenstaande posten opgenomen.
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De beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde van 31 december van het jaar. De verdeling
van de beleggingsportefeuille op 31-12-2020 in de categorieën risicodragend, risicomijdend en alternatieve
beleggingen is als volgt:
-

59,8% Risicodragend (aandelen en onroerend goed)
38,0% Risicomijdend (obligaties en liquide middelen)
2,2% Alternatieve beleggingen

De effectenportefeuille van € 100,2 miljoen staat ter vrije beschikking, met uitzondering van € 5 miljoen die
verpand is aan de Rabobank inzake het rekening courant krediet. De overige aandelen kunnen ieder
moment verhandeld worden. Beheer van het vermogen wordt gevoerd door de penningmeester en een
fiduciaire adviseur.
Het merendeel van de portefeuille is passief belegd en volgt de relevante indices tegen lage kosten. De hele
portefeuille wordt gescreend op duurzaamheidscriteria. Valutarisico’s worden binnen het aandelengedeelte van de portefeuille niet afgedekt. De kredietkwaliteit van de geconsolideerde portefeuille is goed
te noemen, de gehele vastrentende portefeuille is belegd in Investment Grade obligaties (deze kennen een
rating van BBB of hoger).
CNV Vakmensen.nl heeft Box Consultants als fiduciaire adviseur voor het vermogen aangesteld. De
fiduciaire adviseur adviseert het bestuur over de invulling van het vermogen en de selectie van de
individuele beheerders. Daarnaast bewaakt de fiduciaire adviseur dat de vermogensbeheerders de
mandaten binnen de kaders uitvoeren en rapporteert over de resultaten.
Bij de invulling hiervan speelt ESG (Environment, Social & Governance), ook wel duurzaamheid genoemd,
een grote rol.
Wat betreft de invulling van het vermogen van CNV Vakmensen.nl, wordt rekening gehouden met de
volgende punten:
 De portefeuille is ingericht met uitgangspunten van de UN Global Compact criteria. Hierbij worden
enkele categorieën uitgesloten. Uitsluiting vindt plaats indien mensenrechten of arbeidsnormen
geschonden worden. Bij de laatste kun je denken aan gedwongen arbeid, kinderarbeid of discriminatie.
Daarnaast worden corruptie en milieuvervuiling tegengegaan door niet te beleggen in ondernemingen
die zich hieraan schuldig maken. Tenslotte worden ondernemingen uitgesloten die landmijnen,
clusterbommen en nucleaire wapens produceren.
 Binnen de portefeuille wordt door de beheerders tevens engagement doorgevoerd. Dit vertaalt zich
door stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen en/of het aangaan van een dialoog met het
management om veranderingen in bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In de praktijk brengen beheerders
beide methoden in de praktijk of laten dit door een externe partij doen. De doelstelling hiervan is om
ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen in het beleid en in praktijken waarin
specifieke ESG-problemen zijn gesignaleerd.
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 Een kleiner deel van de beleggingen heeft betrekking op impact beleggingen. Hiermee willen we
veranderingen bewerkstelligen (impact bieden) door te beleggen in ondernemingen die een positieve
bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, water &
klimaatverandering, en aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Leningen u/g

De autoleningen hebben betrekking op leningen aan medewerkers op grond van de cao. De aangeschafte
auto’s dienen als onderpand. De aflossing geschiedt op basis van het aantal gereden kilometers. De rente
voor 2020 bedraagt 4%. Aan het einde van het jaar vindt de fiscale afrekening plaats. De leningen worden
afgelost met een bedrag van minimaal € 150 per maand.
Hypotheken betreft twee verstrekte hypotheken waarvan het saldo per ultimo 2020 respectievelijk K€ 15
en K€ 41 bedraagt. Hypotheken worden overigens niet meer verstrekt door CNV Vakmensen.
De Lening Broekhuis betreft een sale en lease back constructie voor auto’s van medewerkers. De leningen
worden afgelost in vier jaar, er wordt geen rente over de leningen betaald. Tot meerdere zekerheid voor
terugbetaling is een pandrecht op iedere auto gevestigd.

De waarborgsommen zijn gerelateerd aan huurcontracten voor de regiokantoren. Daarnaast is er een
waarborgsom aan CNV Vakcentrale verstrekt voor een depot portokosten.
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9.4

Vorderingen en overlopende activa

De post debiteuren contributie betreft de openstaande contributiebedragen per 31-12-2020.
Onder de post overlopende activa is € 4,3 miljoen (2019 € 3,8 miljoen) aan nog te ontvangen
werkgeversbijdragen en vacatiegelden opgenomen. Daarnaast zijn er premies, huur en andere
verplichtingen over 2021 vooruitbetaald.
9.5

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van CNV Vakmensen.nl.

9.6

Eigen vermogen

De bestemmingsreserve BR Weerstandskas is gevormd om de uitkering van stakingsvergoedingen aan
leden te bekostigen.
De BR Gezinsrechtshulpverlening dient om mogelijke eigen risico schades uit het ARAG contract en
eventuele tegenvallende premiestijgingen vanaf 2023 op te vangen.
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Ten behoeve van de uitvoering van strategische en innovatieve projecten is de BR Investeringsprojecten
gevormd. Dit betrof in 2020 o.a. “bestrijding misbruik uitzendconstructies”, “je achterban”, “probeer de
bond” en “ledenontwikkeling”. In totaal is in 2020 K€ 1.592 besteed, versus K€ 1.296 in 2019. Voor de
periode 2021 tot en met 2024 is K€ 10.250 gereserveerd.
De BR Toekomstige bijstand is gevormd voor juridische bijstand van medewerkers. Deze bijstand werd
verleend door de rechtsvoorgangers van CNV Vakmensen.nl.

9.7

Voorzieningen

De voorziening Reorganisatie (1) is gestart in 2012 en dient ter dekking van de doorlopende
personeelskosten vanwege reorganisaties die zijn goedgekeurd door de Ondernemingsraad van CNV
Vakmensen.nl en niet het gevolg zijn van de fusie met CNV Dienstenbond en de sluiting van de
regiokantoren.
In 2017 is besloten de afdeling Bedrijfsadministratie te reorganiseren. Het betreft medewerkers die zijn
ondergebracht in het mobiliteitscentrum en/of waar individuele afspraken mee gemaakt zijn. Deze kosten
lopen door tot en met 2022. De voorziening heeft daardoor overwegend een langlopend karakter.
De voorziening reorganisatie (2) is gevormd in 2019 en dient ter dekking van de doorlopende
personeelskosten vanwege de reorganisatie die is goedgekeurd door de Ondernemingsraad van CNV
Vakmensen.nl.
De dotatie aan de voorziening HBB Pensioen ad K€ 156 heeft betrekking op een reparatie van het
nabestaandenpensioen van oud-medewerkers CNV Hout & Bouw. In 2009 zijn de pensioenverplichtingen
van pensioenfonds Hout & Bouw overgedragen aan pensioenfonds Zorg & Welzijn. Het toenmalige bestuur
heeft toegezegd om de nadelige consequenties van deze overgang voor het nabestaandenpensioen te
compenseren. De storting die destijds vanuit het pensioenfonds Hout & Bouw is gedaan, blijkt niet
voldoende te zijn waardoor een aanvullende dotatie voor de periode 2021-2029 nodig is.
De voorziening POB betreft het persoonlijk ontwikkelingsbudget van de medewerkers. Het budget per
medewerker per jaar bedraagt € 400. De medewerker heeft het recht om een niet gebruikt saldo van een
jaar mee ten nemen naar een volgend boekjaar met een maximum van vier jaar.
Voor een aantal ex-medewerkers van de toenmalige Grafische bond is de voorziening Pensioen Oud
Grafisch gevormd. Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.
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Op basis van richtlijn 271 van de richtlijnen van de jaarverslaggeving dient jaarlijks de toekomstige
verplichting aangaande de te betalen Jubilea uitkeringen opgenomen te worden, berekend over alle
personeelsleden naar rato van het aantal dienstjaren. De voorziening heeft voornamelijk een langlopend
karakter.
De voorziening Langdurig Zieken is in 2018 gevormd. CNV Vakmensen.nl is eigen risicodrager voor de
kosten van ziekteverzuim in de eerste drie jaar na ziekmelding. Op basis van het aantal langdurig zieken per
31 december 2020 is de hoogte van de voorziening bepaald. De voorziening heeft een kortlopend karakter.

9.8

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder Verlofsaldi is een wettelijke reservering opgenomen betreffende het openstaande saldo verlofuren
van de medewerkers per ultimo 2020.
Onder de overlopende passiva is de reeds gefactureerde contributie over 2021 opgenomen (€ 2.1 miljoen).

9.9

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
De activiteiten van CNV Vakmensen.nl vinden gedeeltelijk plaats vanuit van derden gehuurde panden. De
voor 2021 begrote huurverplichting (incl. servicekosten) voor de steunpunten in de regio bedraagt op
jaarbasis circa € 0,3 miljoen. De resterende looptijd varieert van januari 2021 tot en met december 2023.
CNV Vakcentrale
De bonden van het CNV hebben de ondersteunende diensten samengebracht in de Shared Services Centra
bij CNV Vakcentrale. Deze leveren voor gezamenlijke rekening hun diensten uit volgens een vooraf
vastgestelde kostenverdeelsleutel die per Shared Service Centrum verschillend is. De kosten bedragen in
2021 circa € 5,8 miljoen. De contributie voor CNV Vakcentrale bedraagt voor 2020 circa € 1,4 miljoen.
Gezamenlijke huisvesting
Voor de gezamenlijke huisvesting met CNV Vakcentrale, CNV Jongeren en CNV Connectief is een
huurovereenkomst aangegaan. De overeenkomst is verlengd met het 1ste optiejaar in 2021 en expireert op
16-12-2022. De jaarlijkse verplichting voor CNV Vakmensen.nl bedraagt circa K€ 459.
Leaseverplichting
Voor vervoermiddelen zijn operational leasecontracten afgesloten. De leaseverplichting voor 2021
bedraagt circa K€ 31 per maand.
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Pensioenen
CNV Vakmensen.nl heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en
wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een op de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft CNV Vakmensen.nl geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
Eind 2020 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,6%. Dit is 6,6 procentpunt lager dan de
stand van eind december 2019 (99,2%).
Gezinsrechtshulp
Vanaf 1 januari 2021 zijn CNV Vakmensen en CNV Connectief een nieuwe samenwerking aan gegaan met
Anker Rechtshulp/SRK groep, een dienstverlener op het gebied van rechtsbijstand voor privékwesties. Het
contract heeft een looptijd van 3 jaar met een optie tot verlenging. De jaarpremie in 2021 voor CNV
Vakmensen bedraagt € 2,1 miljoen.
Website
CNV Vakcentrale, CNV Vakmensen.nl en CNV Connectief hebben alle drie behoefte aan een nieuw online
platform (website) voor betere digitale communicatie met hun leden. In het najaar van 2020 is een project
gestart om de huidige websites te vervangen. De totale, niet uit de balans blijkende verplichting, bedraagt
circa € 0,4 miljoen. Hiervan kan ca K€ 45 worden toegerekend aan CNV Vakcentrale en het restant aan CNV
Vakmensen.nl en CNV Connectief.
Kwesties
Voor het eigen risico respectievelijk voor rekening van CNV Vakmensen komende lasten uit hoofde van
aansprakelijkheidsstellingen wordt, zolang geen betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting
kan worden gemaakt, geen voorziening gevormd. Op balansdatum zijn enkele kwesties onderhanden
waarvan de uitkomt ongewis is doch waarvan de verwachte totale verplichtingen inclusief de kosten van
rechtskundige bijstand voor CNV Vakmensen.nl niet hoger zullen zijn dan € 100k.
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Toelichting Staat van Baten en Lasten
10.1 Contributies en bijdragen

De contributie inkomsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan vorig jaar en K€ 157 hoger dan begroot. De
contributie die uiteindelijk niet geïnd kan worden, wordt ten laste van een voorziening geboekt (“mutatie
voorzieningen” in het overig resultaat). Het aantal betalende leden aan het einde van 2020 was 124.115,
2.331 minder dan in 2019 (-1,8%).
De overige inkomsten contributie hebben voornamelijk betrekking op de bijdragen van financiële
instellingen en contributies voorgaande jaren.
10.2 Werkgeversbijdragen

De werkgeversbijdragen zijn in 2020 t.o.v. de begroting en 2019 gestegen door een toename in de
toezeggingen door de fondsen (en indexaties) en een toename in het aantal projecten. In 2020 is een aantal
,in 2019 ontvangen, bijdragen besteed dan wel vrijgevallen (in totaal € 0.3 miljoen). Deze hadden o.a.
betrekking op het CCV fonds. Het aandeel van Geldzorg in de werkgeversbijdragen bedroeg K€ 192.

10.3 Vacatiegelden

De belangrijkste redenen voor de stijging van de vacatiegelden zijn hogere vergoedingen en wijzigingen in
bestuursfuncties en een toename in het aantal vergaderingen waarvoor een vaste vergoeding wordt
verkregen.
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10.4 Projecten

De opbrengst projecten heeft betrekking op de subsidie die van het ministerie SZW is verkregen voor het
aandeel van CNV Vakmensen in het “uitwerking pensioenakkoord” project.
10.5 Overige Baten

De overig baten hebben m.n. betrekking op Geldzorg (K€ 60) en James (K€ 49: bate voorgaand boekjaar).
10.6 Rente opbrengsten

Deze post betreft m.n. rente baten van leningen aan medewerkers.
10.7 Opbrengst projecten James

Door Corona vielen de inkomsten uit de projecten James wat lager uit dan het voorgaande jaar en de
begroting.
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10.8 Personeelskosten

Onder de post salarissen is de doorbelasting aan strategische en innovatieve projecten (K€ 791)
opgenomen (K€ 237 in 2019).
Het gemiddeld aantal fte’s (exploitatie en voorzieningen) van CNV Vakmensen.nl in 2020 bedraagt 215,4
(James BV 11,6). In 2019 bedroeg het gemiddeld aantal fte van CNV Vakmensen.nl: 217,9 (James BV 11,7).
De bestuursleden hebben voor hun inzet de onderstaande beloning in 2020 ontvangen:

De bezoldiging van de bestuurders is in lijn met de van toepassing zijnde CAO CNV Vakmensen.nl en past
binnen de richtlijnen Wet Normering Topinkomens (WNT).

10.9 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn t.o.v. 2019 gestegen door de regionalisering (opening regiokantoren). Deze
kosten bleven ruim binnen de begroting.
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10.10 Afschrijvingskosten

Op 1 januari 2019 is het nieuwe “Customer Relationship Management” systeem in gebruik genomen. Vanaf
dat moment wordt er afgeschreven. In de begroting zijn de afschrijvingskosten opgenomen onder
afschrijvingen software in plaats van afschrijvingen immateriële vaste activa.
10.11 Kantoorkosten

De licentiekosten waren in 2019 (voor een groot deel) onderdeel van de doorbelasting CNV Vakcentrale.

10.12 Algemene kosten

De kosten voor Marketing & Communicatie stegen t.o.v. vorig jaar (m.n. meer ledenwervingscampagnes)
maar bleven binnen de begroting. De kosten Vereniging zijn fors lager door Corona effecten. Daarnaast
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hadden we in 2019 € 0,5 mln aan jubileumkosten. Mede door een toename van het aantal Corona
gerelateerde kwesties stegen de kosten voor procedures. Aan externe adviezen is fors minder uitgegeven
(deels Corona gerelateerd). De accountantskosten zijn enigszins hoger dan in 2019 maar wel hoger dan
begroot. De begroting is gebaseerd op de raamovereenkomst uit 2018. Sindsdien zijn de kosten jaarlijks
gestegen. Dit houdt enerzijds verband met een toename van de complexiteit (verantwoordingen sociale
fondsen moeten bijvoorbeeld aan steeds zwaardere eisen voldoen) en anderzijds maatschappelijke
ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de diepgang van de accountantscontrole is toegenomen.
Onder de kosten Vereniging zijn o.a. de kosten van de vergoedingen aan de Raad van Toezicht
verantwoord:

In euro's

Vacatiegelden

A.M.M. van Breugel

Reiskosten

Opleiding

Totaal

14.350

780

4.700

19.830

J.C. Lens

7.380

358

3.980

11.718

J.A.N. Mos

8.815

825

9.640

N. Saarloos

4.920

545

5.465

B. van Kuijk

5.125

98

5.223

40.590

2.606

(voorzitter)

Totaal

8.680

51.876

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van
hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en ontvangen voorts een vacatiegeld conform de SERvacatieregeling.

10.13 Kosten Projecten

Naast uitgaven ten behoeve van de uitvoering projecten en uitgaven samenhangend met werkgeversbijdragen (€ 0,8 miljoen), zijn hier de projectkosten van James verantwoord.
10.14 Rente- en bankkosten

De stijging van de bankkosten betreft de kosten die de bank in rekening brengt inzake het incasseren van
de contributie. Voorgaand jaar zijn deze kosten verantwoord onder kosten inning contributie.
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10.15 Kosten Shared Services Centers

De kosten van de Shared Service Centers zijn per saldo lager dan begroot (voor een groot deel het gevolg
van Corona).
10.16 Contributies Vakcentrale

De post contributie Vakcentrale betreft ondersteuning en activiteiten die de Vakcentrale voor CNV
Vakmensen.nl verricht. Dit betreft o.a. het bestuurscentrum, de beleids- en communicatie- activiteiten,
belastingservice, ledenservice, jubilarissen en vertrouwenspersonen.
10.17 Rechtshulp

De hogere kosten zijn het gevolg van indexatie en herverdeling van de kosten tussen CNV Vakmensen en
Connectief (Vakmensen kende relatief gezien meer kwesties dan Connectief).

10.18 Stakingskas
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De kosten bestaan uit de aanschaf van stakingsmaterialen en stakingsuitkeringen als gevolg van de staking
bij Tata Steel. De kosten worden geboekt ten laste van de bestemmingsreserve Weerstandskas.
10.19 Investeringsprojecten

Investeringsprojecten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

-1.592

-2.550

-1.269

De realisatie is lager dan begroot maar gestegen ten opzichte van vorig jaar. De kosten worden gefinancierd
uit de bestemmingsreserve investeringsprojecten. De realisatie 2020 betreft m.n. uitgaven voor de
projecten bestrijding misbruik uitzendconstructies, draagvlak CAO / Je achterban, probeer de bond, CAO
campagnes met promotieteam en ledenontwikkeling. Daarnaast zijn er minder uitgaven gedaan voor de
innovatieve projecten.

10.20 Opbrengst belegd vermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar 9.3 Financiële vaste activa.

10.21 Resultaat Deelnemingen
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10.22 Mutaties Voorzieningen

De realisatie betreft een dotatie aan de voorzieningen reorganisatie en HBB pensioen (zie 9.7). De vrijval
heeft o.a. betrekking op de voorziening contributie debiteuren.
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Jaarrekening 2020 enkelvoudig

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen,
waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving “RJ 640 Organisaties zonder winststreven” van de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor de geconsolideerde en enkelvoudige
jaarrekeningen gelijk. Derhalve wordt hiervoor verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans
en staat van baten en lasten.
Voor een toelichting wordt er kortheidshalve verwezen naar de tabellen en toelichting in de
geconsolideerde jaarrekening.
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Enkelvoudige balans CNV Vakmensen.nl per 31 december 2020
(bedragen * € 1.000)
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Enkelvoudige staat van baten lasten CNV Vakmensen.nl over 2020
(bedragen * € 1.000)
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Handtekeninglijst

Handtekeninglijst
RAAD VAN TOEZICHT

HANDTEKENING EN DATUM

A.M.M. van Breugel
Voorzitter

J.C. Lens

J.A.N. Mos

N. Saarloos

B. van Kuijk

BONDSBESTUUR

HANDTEKENING EN DATUM

P.S. Fortuin
Voorzitter
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Controleverklaring
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