
LID GEWORDEN VAN
EEN BEROEPSVERENIGING?

WELKOM 
BIJ DE 
CMHF!

De CMHF is een koepel van beroepsverenigingen voor professionals



Welkom 
bij de CMHF
Je staat voor je beroep en wilt dat naar eer en geweten uitoefenen. Je 

wilt groeien in je vakmanschap. Daarom volg je de ontwikkelingen op 

je vakgebied en wil je erover meepraten. Je bent lid geworden van een 

beroepsvereniging omdat dit de beste plek is om in gesprek te gaan 

over je vak.

De beroepsvereniging waarvoor je hebt gekozen, heeft zich samen  

met tientallen andere beroepsverenigingen aangesloten bij de CMHF 

(Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, 

 onderwijs, bedrijven en instellingen). 

De CMHF is:

- een vakbond die opkomt voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenen 

van de leden van beroepsverenigingen;

- een dienstverlener die kortingen bedingt voor leden en praktische 

ondersteuning biedt aan beroepsverenigingen;

- een platform waar beroepsverenigingen kennis en ervaringen delen 

om hun leden nog beter te kunnen bedienen.

Rob Hunnego, voorzitter CMHF:

‘Wij verbinden werkenden,
gepensioneerden en
beroepsverenigingen’
E-mail: voorzitter@cmhf.nl



De CMHF behartigt de belangen van werkenden en gepensioneerden. 

Wie lid is van een beroepsver eniging die is aangesloten bij de CMHF, 

is dus meteen lid van een vakbond. Dit doet de CMHF voor leden:

- De CMHF onderhandelt over cao’s (collectieve arbeidsovereenkom-

sten). In een cao zijn afspraken tussen werknemers en werkgevers 

vastgelegd over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in een sector. 

- De CMHF praat via de vakcentrale VCP (Vakcentrale voor Profes-

sionals) met het kabinet over het sociaal-economisch beleid voor 

werkenden en gepensioneerden. De CMHF behartigt op die manier 

ook de belangen van de leden in de Sociaal-Economische Raad 

(SER) en de Stichting van de Arbeid. 

- De CMHF vertegenwoordigt de leden van beroepsverenigingen in de 

Pensioenkamer voor overheidspersoneel. Zo beslissen de leden mee 

over de inhoud van de ABP-regelingen, ouderdoms-,  invaliditeits- en 

nabestaandenpensioen.

- De CMHF vertegenwoordigt de leden in het verantwoordingsorgaan 

van pensioenfonds ABP. De vertegenwoordigers worden elke vier 

jaar gekozen door werkende en gepensioneerde ABP-deelnemers. 

De CMHF maakt ook deel uit van het ABP-bestuur.

De CMHF
als vakbond

Jacqueline van Langeraad-Goes, 

pensioenwoordvoerder CMHF:

‘Je arbeidsvoorwaarden, 
vanzelfsprekend 

goed geregeld’
E-mail: J.vanLangeraad@cmhf.nl



De CMHF  
als dienstverlener

Maartje te Hennepe, hoofd algemene zaken 

‘Wij verenigen 43 beroeps- 
en belangenverenigingen,
goed voor 62.500 leden’ 
E-mail: M.teHennepe@cmhf.nl

De CMHF koopt diensten in die een beroepsvereniging voor haar leden 

kan afnemen. Zo helpt de CMHF een beroepsvereniging nog waarde-

voller te zijn voor leden. Voorbeelden:

- Een vereniging die leden met korting rechtsbijstand wil bieden, 

bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict, kan gebruik-

maken van het contract dat de CMHF met verzekeraar DAS heeft 

gesloten. 

- Een vereniging die leden met korting voordelige en goede ver-

zekeringen wil bieden, kan intekenen op een collectief verzekerings-

pakket van OHRA. 

Wil je weten welke diensten je beroepsvereniging te bieden heeft?  

Kijk op www.cmhf.nl of op de site van je vereniging.

De CMHF biedt ook diensten die de vereniging zelf ondersteunen. 

Zoals:

- inhuur cao-onderhandelaars

- ledenwerving

- trainingen

- financiële administratie

- ledenadministratie



De tientallen beroepsverenigingen die 

de CMHF vormen (zie www.cmhf.nl),  

zijn ontstaan vanuit beroepstrots en 

het verlangen een beroep zo goed 

mo gelijk te kunnen uitoefenen. De ver-

enigingen zijn dus niet religieus, levens-

beschouwelijk of  politiek-ideologisch 

gebonden, maar hebben een rationele, 

constructieve insteek, waarbij de opti-

male uitoefening van een beroep het  

uitgangspunt is. 

De gezamenlijke zoektocht naar de beste 

oplossing voor iedereen is wat de ver-

enigingen binnen de CMHF bindt. Of het 

nu gaat om het beperken van werkdruk, 

de invulling van arbeidsvoorwaarden of 

de toekomst van het pensioen stelsel: 

we hechten aan argumenten die op  

feiten zijn gebaseerd, boven vooroor-

delen of vooringenomen standpunten.

Meer weten? Volg ons op Twitter 

@VakbondCMHF, of schrijf je in voor 

onze nieuwsbrief, kijk op www.cmhf.nl.

CMHF centrale@cmhf.nl I www.cmhf.nl I 070 349 96 64

WIJ HOPEN DAT JE JE THUIS VOELT 

BIJ JE BEROEPSVERENIGING EN BIJ 

DE CMHF!

De CMHF  
als platform

Jan Hut, hoofd afdeling beleid en 

cao-onderhandelaar CMHF

‘Wij geloven in de 
kracht van constructieve 

argumenten’
E-mail: J.Hut@cmhf.nl




