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Hoe gaat het eigenlijk met onze

bond? Afgelopen tijd hebben we de

balans opgemaakt van 2007. Eén van

de belangrijkste graadmeters is toch

wel het ledenaantal. Ik kan dan ook

met trots melden dat we als bond

weer groeien. Er komen meer jonge-

ren bij en er worden meer vrouwen

lid. Het is een bescheiden groei, maar

zeker de laatste zes maanden van

2007 lieten een kentering zien. 

Is dit het resultaat van cao’s, ontslag-

recht, individuele dienstverlening en

toenemende onzekerheid in de eco-

nomie? Weliswaar groeit de econo-

mie, maar bijvoorbeeld Suiker Unie

sluit haar fabriek en dat levert voor

honderd mensen een behoorlijk pro-

bleem op. Of is de groei van onze

bond te wijten aan de keuze om daad-

werkelijk solidair te zijn en te blijven?

Of wellicht voelen leden zich aange-

sproken door het feit dat wij in ons

doen en laten iedere keer proberen

te laten zien wat onze afkomst is?

Bij ons gaat het om mensen. Mensen-

werk. Iedere dag zijn duizenden

kaderleden actief voor ons allen. Iede-

re dag werken medewerkers van de

CNV BedrijvenBond geïnspireerd en

gemotiveerd voor het belangrijkste

wat er is; jouw welzijn in werk. Wij

werken voor onze leden. Het is men-

senwerk. Als leden de bond bellen,

willen wij geen “toets 1 of toets 2 als u

vragen heeft over...” laten horen. Als

leden de bond bellen krijgen ze

meteen een medewerker aan de lijn.

Zoals gezegd: het is mensen-

werk. En iedere dag proberen we dat

mensenwerk een stukje te verbeteren.

En omdat het mensenwerk is, zal niet

alles altijd goed gaan. Maar ik wil het

graag van je horen, als het een keer

niet goed gaat. Want we willen het

altijd beter doen. Alleen zo blijven we

een grote bond, door met elkaar men-

senwerk te verrichten. Dankzij onze

kaderleden, leden en medewerkers

van de CNV BedrijvenBond zijn we ook

dit jaar klaar voor nieuwe kansen!

Jaap Jongejan

Voorzitter CNV BedrijvenBond

Nieuwe kansen

De eerste B•ND van 2008 is

direct een hele handige. Zowel

het katern Belastingzittingen

als het CNV cursusprogramma

zit in het midden van dit blad.

Misschien maak je al ieder jaar

gebruik van deze diensten, mis-

schien ook niet. Waarom eigen-

lijk niet? Het kan zijn dat je er

nooit bij hebt stilgestaan dat je

uit je bondslidmaatschap aller-

lei voordelen kunt halen. Kijk

gerust eens tussen het aanbod

van interessante cursussen en

trainingen. Niets is verplicht,

maar ze zijn er tenslotte speci-

aal voor jou. En waarom zou je

uren besteden aan het invullen

Het aantal christenen dat

zich in de pauze op het werk

terugtrekt om te bidden,

blijft stijgen. Begin 2008

waren er 143 groepen geregi-

streerd, twintig (16 procent)

meer dan begin 2007. De

groepen tellen twee tot vijf-

tien leden. Volgens Maarten

Pijnacker Hordijk, coördinator bedrijfsbidstonden,

durven meer uit te komen voor hun geloof.

Bidden op het werk

B•ND bewaarexemplaar

Roddelen goed? 

Roddelen. Op sommige bedrijven lusten ze er wel pap van. Niet

leuk om te weten dat er achter je rug om over je wordt gekletst.

Toch blijkt het effect van roddelpraatjes niet altijd negatief te

zijn. Het is ook een methode om te begrijpen wat binnen een

organisatie speelt. Onderzoeker TNS NIPO meldt dat roddelen

ook kan bijdragen aan je populariteit. Mensen die niet rodde-

len, worden als saai gezien. Maar het kan ook wantrouwen met

zich meebrengen en dat belemmert de samenwerking.   

van je belastingaangifte als een

deskundige dit in no-time voor

je heeft gedaan? 

Trouwens, leg dit bondsblad

nadat je het hebt gelezen gerust

op je werkplek, zodat je colle-

ga’s ook kennis kunnen maken

met de CNV BedrijvenBond.  
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