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OVEREENKOMST t.a.v. vier punten rond de fusie en integratie tot ongedeelde deel FNV 

d.d. 17 november 2014

FNV Bondgenoten, vertegenwoordigd door mevr Hettie Kijzers, bestuurder van de sector FNV 

Personeel (hierna FNV Personeel); 

en 

FNV In Beweging, vertegenwoordigd door mevr Erica Schaper, Algemeen directeur FNV In Beweging 

(hierna FNV 18); 

Komen, onder voorbehoud van instemming door de leden van FNV Personeel, als volgt overeen: 

1. Arbeidsvoorwaarden collega's voorheen werkzaam bij Abvakabo FNV

Partijen zijn het eens dat de arbeidsvoorwaarden van de collega's die per fusiedatum overkomen van 

Abvakabo FNV naar FNV IB ruim voor de fusiedatum geregeld moeten zijn. Hiertoe hebben partijen 

overleg gevoerd met als uitkomst een addendum voor de cao FNV-organisaties. Dit addendum geeft 

duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden van deze collega's voor het jaar 2015 en 2016, en bevat 

een harde procesafspraak om zo mogelijk binnen één jaar maar uiterlijk binnen twee jaar te komen 

tot definitieve afspraken. Dit addendum is inmiddels goedgekeurd door de leden van FNV Personeel 

werkzaam bij Abvakabo. Partijen liggen met elkaar op koers om invulling te geven aan dit punt. 

2. Procesafspraak sectoralisatie

In het door de vereniging uitgewerkte plan van aanpak sectoralisatie zijn, mede door de gesprekken 

met FNV Personeel afspraken gemaakt over aanvullende initiatieven op het gebied van sectoralisatie: 

"Zoals afgesproken is naast het aan iedere sector toegekende basis- en activiteitenbudget in 

het investeringsbudget van 7,5 miljoen ruimte voor het uitproberen van nieuwe werkwijzen 

zoals het aanvullen en uitbreiden van integrale teams, met bijv. adviseurs communicatie en 

marketing of kaderopleiding. De sectoren kunnen voorstellen passend bij de sector indienen. 

Vervolgens worden de voorstellen voor het investeringsbudget door het Algemeen Bestuur 

getoetst aan de algemene uitgangspunten, waaronder de beleidsuitgangspunten van de FNV 

en moeten voldoen aan enkele vooraf vastgestelde parameters, zoals dichtbij leden, 

herkenbaar, activerend, bijdragend aan ledengroei. Het ledenparlement keurt de plannen 



formeel goed. Deze extra plannen geven ruimte aan sectoren voor nieuwe investeringen, 

bovenop het gewone budget (zie hierover verder hieronder). 

Daarnaast komt er een pilot die door de Algemeen Directeur wordt georganiseerd. We vragen 

aan twee (sub-)sectoren, één uit de marktsector en één uit de (semi-)pub/ieke sector om over 

2015 de totale inkomsten en totale feitelijke uitgaven te monitoren om inzicht te verkrijgen in 

hoe dit verloopt. Vervolgens zullen zij een lange termijn strategie van mogelijke aanpassingen 

in het integrale team ontwikkelen, waarbij wijze van planning van de gewenste wisselingen in 

het team aandacht moeten krijgen. Daartoe gaan we proberen op 1 januari een 0-meting te 

doen. Belangrijkste speerpunt van het te ontwikkelen plan is het versterken van het 

vakbondswerk. 

Het plan moet gemaakt zijn met het integrale team bij de sector. Deze plannen moeten 

vanzelfsprekend voldoen aan de uitgangspunten, herkenbaar, dichtbij leden en activerend, 

een bijdrage leveren aan ledengroei en ledenbehoud en aan de randvoorwaarden voor de 

continuïteit van de werkorganisatie. Een werkgroep onder leiding van de Algemeen Directeur 

zal hieraan uitvoering geven". 

De randvoorwaarden vanuit de werkorganisatie voor een dergelijk plan zijn, dat de diensten die 

nodig zijn om het plan uit te voeren moeten afgenomen worden in de werkorganisatie. De 

werkorganisatie faciliteert de vragen uit de sectoren op het niveau van competenties: er is geen 

keuze op het niveau van personen. Het plan moet een bijdrage leveren aan het oplossen van de 

boventalligheid. Ontwikkeling van medewerkers is een verplicht onderdeel van het plan. Er moet in 

het budget van de sector ruimte gemaakt worden voor de wisselingen, al dan niet via gehonoreerde 

extra financiering uit het investeringsfonds. 

Om vanuit de werkorganisatie te kunnen anticiperen op de gewenste verschuivingen moeten 

meerjarige afspraken worden gemaakt. De wijze van afwijken moet onderbouwd kunnen worden en 

aantoonbaar bijdragen aan het (nog) beter realiseren van doelstellingen op het gebied van 

activerend vakbondswerk. 

In de nog te vormen werkgroep kan FNV Personeel desgewenst participeren. 

De verdere uitwerking van sectoralisatie in de werkorganisatie is beschreven in het nog vast te 

stellen integratieplan sectoren. Bovenstaande tekst zal integraal onderdeel uitmaken van dit 

integratieplan. 

3. Procesafspraak IBB

We starten met zes vakbondshuizen (vergelijkbaar met de huidige regiokantoren) waarvandaan de 

Individuele Belangenbehartiging wordt uitgevoerd, waarbij een van deze vakbondshuizen wordt 

gehuisvest in of bij het Hoofdkantoor. Er komt geen centrale juridische afdeling, anders dan 

bijvoorbeeld het Contactcentrum, een afdeling letselschade etc. 

De intake vindt decentraal (in de regio en op de vakbondshuizen) én centraal (op het contactcenter) 

plaats, de intake en verdeling wordt digitaal gemonitord. 



In het eerste kwartaal van 2015 zullen de medewerkers van IBB door middel van een Large Scale 

interventie in de gelegenheid worden gesteld om mee te praten over de inrichting en optimalisatie 

alsmede de integratie van het juridisch proces met als doel om te komen tot een goed en gedragen 

besluit. Daarbij zullen tenminste de volgende onderwerpen betrokken worden: 

a. Ruimte voor diversiteit in de regio, waaronder specialismen

b. dichtbij leden, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

c. samenwerking met collectief

d. uniformering van de werkwijzen

e. Noodzaak, omvang en doelstellingen flexibele schil

Deze interventie wordt voorbereid door een regiegroep die gezamenlijk zal zijn samengesteld door 

partijen. 

In aanvulling op de eerder gemaakte afspraken starten we in het eerste kwartaal van 2015 een 

separaat traject met betrokkenheid van alle advocaten over de toekomst van de advocaten binnen 

de FNV. Daarbij overwegen we in ieder geval de volgende varianten: advocaten in loondienst, 

advocaten in een separate organisatie, of een hybride model met een combinatie van het 

voorgaande. 

De integratie en werkwijze van IBB staat beschreven in een nog vast te stellen integratieplan 

waarvan bovenstaande onderdeel uitmaakt. 

4. Topstructuur

FNV kent straks drie directeuren: een Algemeen directeur, een Directeur Financiën en Bedrijfsvoering 

en een Directeur Sectoren. Deze structuur is tot stand gekomen na overleg met de BOR. 

Namens FNV In Beweging:

Erica Schaper

Algemeen directeur FNV inBeweging 

Namens FNV Personeel:

Hettie Kijzers 

Bestuurder FNV Personeel 


