Ingestelde werkgroep werkt eerste contouren uit
Voorbereidingen één belangenvereniging voor technisch, administratief en ondersteunend
personeel LVNL’ opgestart!
Aan alle LVNL-collega’s,
Meer dan 60 collega’s spraken op 24 juni jl. hun steun uit voor het initiatief om te komen tot één
LVNL-belangenvereniging voor technisch, administratief en overig ondersteunend personeel. De
nieuwe organisatie wil álle LVNL-collega’s in ondersteunende functies aanspreken. Daarom zijn de
voorbereidingen door een brede werkgroep van 12 LVNL-collega’s opgepakt. Op 4 juli kwam de
werkgroep bijeen. In kleinere groepen werd intensief gediscussieerd over een aantal belangrijke
onderwerpen. Op basis daarvan zijn navolgende contouren voor de nieuwe vereniging ontstaan:
Potentiele doelgroepen
De potentiele doelgroepen voor het lidmaatschap van de belangenvereniging zijn statutair álle
medewerkers van LVNL. Echter, de vereniging zal de focus bij de belangenbehartiging richten op
de technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers van LVNL.
Missie en visie
Iedere organisatie heeft iets eigens. Daaronder verstaan we waar de organisatie ‘voor gaat’. Als
missie voor de nieuwe belangenvereniging (werknaam: XXX) wordt voorgesteld: ‘XXX is dé
belangenvereniging voor en door LVNL-medewerkers. Wij zijn altijd dichtbij en streven er naar dat
jij jouw werk met een comfortabel gevoel kunt blijven doen. Ook tijdens veranderingen!’
De visie geeft aan wat de vereniging wil worden, haar ambitie: ‘XXX streeft er naar om ten minste
80% van de medewerkers in technische, administratieve of overige ondersteunende functies te
organiseren, waardoor XXX een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL wordt.’
Doelen
XXX streeft samen met jou naar:
1. Het behoud van ons werk
2. Een goede kwaliteit van ons werk
3. Een goed beloningspakket
4. Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL
5. Jouw veiligheid en zekerheid
6. Een goede werksfeer
7. Passende werkdruk
8. Uitdaging in je werk
9. Goede verhouding combinatie werk - privé
10. Een goede uitstraling van LVNL als organisatie
Het vervolg
Tijdens de volgende sessie van de werkgroep (eind augustus) worden onderwerpen als: ‘resultaten
voor de leden, de organisatiestructuur, de middelen van XXX en de beoogde samenwerking met
andere partijen’ verder uitgewerkt. In september worden de plannen aan alle medewerkers van
LVNL gepresenteerd. Dan zal ook het verenigingsplan voor jullie beschikbaar zijn.
Als jullie in september weer jullie steun voor de nieuwe vereniging uitspreken, worden in oktober de
details uitgewerkt. Je kunt je dan ook vast inschrijven als geïnteresseerde in de vereniging. De
werkgroep gaat ervan uit dat de nieuwe belangenvereniging uiterlijk 1 januari 2014 actief wordt met
de belangenbehartiging voor de leden. De werkgroep wenst iedereen prettige vakantie. Wordt eind
augustus vervolgd!
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