Even voorstellen: Corina Hensen, ik ben jullie nieuwe bestuurder.
Per 1 september ben ik in dienst gekomen bij CNV Vakmensen als vakbondsbestuurder voor
de regio Rotterdam e.o.

Wie ben ik? Ik ben Corina Hensen, 48 jaar, vrijgezel, geen kinderen en woonachtig in het
Rijnmond gebied.
Ik heb loopbanen gehad bij de NS en in de Haven, beide ongeveer 15 jaar. Daarnaast heb ik
mezelf de laatste 10 jaar ontwikkeld door vele opleidingen en trainingen te volgen en mag ik
me ook coach/trainer noemen. Ik vind het echt leuk om mensen te begeleiden in hun
persoonlijke ontwikkeling/vraagstukken.
In 1990 ben ik lid geworden van het CNV en al heel snel kaderlid geworden en altijd (30 jaar)
actief geweest in de medezeggenschap. In de haven heb ik ook altijd de CAO
onderhandelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke trajecten gedaan als lid van de
onderhandelingsdelegatie. De laatste jaren was ik ook lid van de sectorraad Vervoer en de
Bondsraad binnen CNV Vakmensen.
Ik vind het belangrijk dat werknemers een stem hebben, zonder deze stem (al meer dan 125
jaar) zouden we menige mooie en goede afspraken nu niet hebben.
Ik heb me altijd hard gemaakt voor de stem van de werknemer en toen een voormalig
bestuurder aan mij vroeg, waarom word je geen vakbondsbestuurder, was het eerste zaadje
geplant. En nu een paar jaar later ben ik begonnen als bestuurder. Hoe leuk is dat!

Waar sta ik voor?
•

•

•
•

•

Erkenning
o Eerlijke beloning
o Persoonlijke ontwikkeling met het oog op inzetbaarheid in de toekomst
Integriteit
o Sociale veiligheid
o Gelijke behandeling met het oog voor generaties, afkomst, geslacht, etc
Voor iedereen
Autonomie, Eigenaarschap
o Met elkaar maken we keuzes
Verbinding
o Interactie, verbinden doe je samen
o Communicatie
Luisteren naar de achterban, zonder jullie kan ik weinig
Korte lijntjes met de achterban
Vitaliteit
o Gezond en met zoveel mogelijk plezier je werk kunnen doen

Ik hoop jullie snel te ontmoeten, lukt het niet fysiek dan ga ik voor digitaal.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail of WhatsApp me.

Met vriendelijke groet,
Corina Hensen
c.hensen@cnvvakmensen.nl
06-42060108
www.linkedin.com/in/corina-hensen

