
 

 

 

 

 

 

 

Schepenlaan 6 Postbus 10250  T  088-368 02 47 

6002 EE Weert 6000 GG Weert   I   fnv.nl 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Na de overname van TNT door FedEx hebben de ondernemingsraden (COR TNT en OR FedEx) steeds 

nauw samengewerkt. Nu is het tijd voor een nieuwe gezamenlijke ondernemingsraad. 
 
Op 1 juli 2021 vinden de verkiezingen plaats. Naast de verkiezingen voor de ondernemingsraad zijn er 
direct ook verkiezingen voor twee onderdeelcommissies (OC’s) International Linehaul en Operations. 
Deze commissies functioneren in samenspraak met de OR maar voeren zelfstandig overleg over specifieke 
onderwerpen  
 
Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. De medewerkers die werkzaam zijn bij 
International Linehaul of Operations kunnen zich daarnaast óók kandidaat stellen voor de op hun van 
toepassing zijnde onderdeelcommissie. 

 

FNV Transport en Logistiek wordt in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te stellen om zitting te 

nemen in de ondernemingsraad. Vakbondsleden in de ondernemingsraad (or) kunnen immers de 

samenwerking tussen bond en or bevorderen en er zo mede voor zorgen dat belangen van werknemers 

beter behartigd worden. 

 

FNV Transport en Logistiek doet hierbij een oproep voor kandidaten voor de or én de oc’s!! 

 

De or is de stem van het personeel 

Medezeggenschap van werknemers in het bedrijf is belangrijk. Je wilt immers als personeel ook invloed 

hebben op de gang van zaken op je werk. Bijvoorbeeld op belangrijke investeringen die gedaan worden. 

Of om gevraagd en ongevraagd het bedrijf te adviseren, zoals over een fusie met een ander bedrijf en het 

in elkaar schuiven van bedrijfsregelingen.  
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Maar de or kan meer dan alleen maar adviseren. De or heeft ook instemmingsrecht op tal van 

beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van werktijden. Als een bedrijf werktijden wil veranderen, dan 

moeten ze rekening houden met wat er in de cao en de wet is geregeld, en daarnaast is ook instemming 

nodig van de or. Zonder de instemming van de or mag de werkgever bijvoorbeeld de werktijden niet 

wijzigen. 

 

De or en FNV Transport en Logistiek 

Uiteraard komt FNV Transport en Logistiek in het bijzonder op voor de belangen van haar leden. Daar 

waar nodig werken FNV Transport en Logistiek en de ondernemingsraad natuurlijk samen. Het is ook in 

het belang van het vakbondswerk in jullie bedrijf dat we kunnen samenwerken met een krachtige 

ondernemingsraad. Het zal duidelijk zijn dat FNV Transport en Logistiek een goed functionerende or 

belangrijk vindt. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het bedrijf en het personeel goed is als de or op 

belangrijke punten adviseert. Daarom vindt FNV Transport en Logistiek het van groot belang dat leden van 

FNV Transport en Logistiek zich kandidaat stellen voor de or.  

 

Kan ik dat wel: in de or? 

Veel mensen denken dat ze niet geschikt zijn om in de or zitting te nemen. Vaak is het tegendeel waar. 

Natuurlijk moet iedereen het leren, maar je bent al een heel eind als je het probeert. Bovendien bieden 

wij als FNV Transport en Logistiek ondersteuning aan onze or-leden. Er zijn cursussen voor beginnende or-

leden, FNV Transport en Logistiek heeft een or-lijn waar je met al je or-vragen terecht kunt en natuurlijk 

staan wij als begeleidend bestuurders van FNV Transport en Logistiek je met raad en daad bij. In de bijlage 

bij deze brief kunt u hierover meer informatie vinden. Ook is als bijlage een profielschets voor een or-lid 

kieslijst FNV Transport en Logistiek toegevoegd.  

 

Kandidaat stellen? 

Graag natuurlijk! Vul dan de bereidverklaring in en stuur deze vóór 14 mei 2021 naar ons terug. Ook kunt 

u de bereidverklaring per e-mail sturen naar: fnvbg-weert@fnv.nl   

 

Indien u niet meer werkzaam bent bij FedEx-TNT, wilt u dat dan doorgeven via het wijzigingsformulier of 

ga naar www.fnv.nl/mijnfnv. 

 

 

Wij kijken met belangstelling uit naar de or-kandidaten. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Richlinde Wackers 

Bestuurder FNV Transport en Logistiek 

 

 

 

Bijlage: bereidverklaring  

 wijzigingsformulier 
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Bereidverklaring kandidaatstelling ondernemingsraad 

 

Ondergetekende is bereid om namens FNV Transport en Logistiek verkiesbaar te staan als kandidaat voor 

de ondernemingsraadverkiezing FedEx 

 

Ondernemingsraad FedEx 

Onderdeelcommissie International Linehaul  

Onderdeelcommissie Operations 

 

Hij/zij verklaart daarbij bereid te zijn om zoveel als mogelijk aan het onderstaande te voldoen. Het doel is 

om een goede verbinding tussen FNV’ers in de or en de vakbondsbestuurder te onderhouden; daar is de 

belangenbehartiging van de medewerkers in uw bedrijf bij gebaat. U kunt daar ook een beter or-lid door 

zijn. 

1. Een goed contact over het or-werk te onderhouden met de collega’s. Daar hoort ook bij het vooraf 

peilen van meningen en wensen van betrokken collega’s als belangrijke besluiten in de or voorliggen 

die hen aangaan. 

2. Tijdig afstemming plegen met de vakbondsbestuurder van FNV Transport en Logistiek over 

belangrijke zaken die in de onderneming spelen, zeker waar het gaat om reorganisatie, fusie, 

concessieovergang of arbeidsvoorwaarden. De keuze bij zo’n kwestie is aan de orde of belangen van 

medewerkers het meest gediend zijn met het or-overleg of met een vakbondsaanpak. 

3. De  bereidheid om deel te nemen aan relevante activiteiten die FNV aandraagt, en kennis te nemen 

van informatie en beleid van de bond. 

 

FNV Transport en Logistiek zal conform het eigen Kaderstatuut zo goed mogelijk ondersteuning aan u 

bieden. Waar nodig kunt u zelf de behoefte daartoe kenbaar maken aan uw vakbondsbestuurder.  

 

Bondsnummer:  ………….…………………………………………………………..…. 

Naam:   ………….…………………………………………………………..…. 

Adres:   …………………………………………………………….………..…. 

Postcode / woonplaats: ……………………………………………………........................ 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………….……..….. 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………….. 

Functie / business unit: ………………………………………………………………….…….... 

 

 

Datum: ……..…………………………  Handtekening: ……………………………………………….. 

 

 

Het formulier a.u.b. vóór 14 mei 2021 terug te sturen naar: 

FNV Transport en Logistiek 

Corinne Simons 

Antwoordnummer 1000 

6000 VB  Weert 

(Postzegel plakken is niet nodig!) 

 

  

Of per e-mail: fnvbg-weert@fnv.nl  
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Wijzigingsformulier lidmaatschapsgegevens (of ga naar www.fnv.nl/mijnfnv) 

Ondergetekende: M/V 

Naam:  .............................................................................................................................................................  

Straat/huisnummer:  .......................................................................................................................................  

Postcode/woonplaats: ....................................................................................................................................  

Lidmaatschapsnummer: .................................................................................................................................  

Is met ingang van ……………………………... met pensioen / uitkeringsgerechtigd / niet meer werkzaam bij x …  

Met ingang van voornoemde datum werkzaam bij:  ......................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Dienst/afdeling/locatie: ..................................................................................................................................  

Gevestigd te: ………………………………………… CAO: .............................................................................................  

 

http://www.fnv.nl/mijnfnv

