
Informatieboekje
Alles wat je wilt weten over het NU'91-lidmaatschap



Waarom lid worden van NU'91?

Specifieke vertegenwoordiging

Persoonlijke belangenbehartiging

beroepsinhoudelijke ontwikkeling

Jouw stem telt

Gesprekspartner

NU’91 is de enige, onafhankelijke beroepsorganisatie die
zich inzet voor de zorg. Met daarnaast zelf een
achtergrond in de zorg, weten wij waar we over praten.
Als zorgprofessional behoor je tot een specifieke
beroepsgroep die vraagt om een specifieke
vertegenwoordiging.

Als lid sta je er niet alleen voor. NU’91 biedt persoonlijke
belangenbehartiging. We helpen je bij persoonlijke
vraagstukken die spelen op de werkvloer en bieden een
luisterend oor. Indien nodig zorgen we voor juridische
bijstand.

De zorg is continu in beweging en ontwikkeling. Jouw
persoonlijke en beroepsinhoudelijke ontwikkeling 
vinden we daarom van groot belang. In NU’91 heb je
een sparringpartner die op de hoogte blijft van die
ontwikkelingen en jou daardoor met kennis van
zaken bijstaat.

NU’91 vindt het belangrijk dat jouw mening wordt gehoord.
We nemen deze altijd mee tijdens onderhandelingen die
gaan over arbeidsvoorwaarden of een nieuwe cao. Als lid van
een beroepsorganisatie wordt die stem nog luider
gehoord, want samen staan we sterker.

Als zorgprofessional wil je gezien en gehoord worden.
Daarom is NU’91, namens jou, gesprekspartner
bij de overheid, politiek en andere beslissingsmakers.



Wanneer je lid bent van NU’91, kun je ons benaderen met beroepsinhoudelijke en
juridische vragen. Bijvoorbeeld als je een specifieke vraag hebt over jouw cao of
wanneer je ergens niet uitkomt met je werkgever. Zodra je lid van ons wordt, heb je
direct recht op juridisch advies. Na zes maanden lidmaatschap heb je recht op de hulp
van een advocaat mocht dat nodig zijn.
 
Wij zitten voor jou aan de onderhandelingstafel zodra er weer nieuwe cao’s worden
afgesloten. Dit doen wij met jouw input. Met behulp van peilingen en enquêtes vragen
wij jouw mening zodat wij nog beter weten wat er speelt in de zorg en op jouw werkplek.
 
Studenten in de zorg zijn de toekomst. Wij helpen jou als studentlid dan ook graag met
vragen over je stage, scriptie, andere schoolgerelateerde zaken en je
sollicitatiegesprekken. Bovendien ben je het eerste jaar gratis lid van ons.
 
Als lid ontvang je van ons regelmatig een nieuwsbrief met nieuws en ontwikkelingen die
spelen in de zorg en voor jou relevant zijn. Daarnaast krijg je vier keer per jaar onze
glossy voor zorgprofessionals FLOOR op de deurmat. 
 
Ben je werkzaam in de gehandicaptenzorg, ggz, VVT, kraamzorg, ziekenhuizen, CIZ of
academische ziekenhuizen? Dan is het mogelijk om belastingvoordeel te krijgen op je
contributiekosten. Dit voordeel kan oplopen tot 50 %.
 
Wil jij je extra inzetten voor jouw beroepsgroep? Dan kun je actief lid worden van NU’91.
Je komt op voor je collega’s, praat mee over cao-onderhandelingen en over veel meer
andere zaken die van belang zijn voor jouw werk. Informeer naar de mogelijkheden.

Hoe werkt het lidmaatschap?

Bekijk onze lidmaatschappen en meld je aan op www.nu91.nl/word-lid

Wil jij na het lezen bij onze club horen, dan kun je je aanmelden als lid van NU’91. We
hanteren verschillende lidmaatschappen, met als basis het gewone lidmaatschap voor  
 € 13,74 per maand. Zoals je hierboven kunt lezen, is het mogelijk om hier een
belastingvoordeel tot wel 50 % op te krijgen. Je kunt je aanmelden via de link hieronder.
Zodra je aanmelding door onze Leden Service is verwerkt, ontvang je een welkomstmail.

Lid worden?

https://www.nu91.nl/leden/


Heb je nog een vraag?
Mail naar leden@nu91.nl 


