
 

TIP: Kom met het OV naar de Burcht. Parkeren in hartje Amsterdam is altijd duur en vaak lastig.  

Programma Samen één branche, 5 juni 2023 in de Burcht Amsterdam 

9.30-10.00: Inloop, welkom met koffie en thee   

10.00-11.00: inleidende (panel) sprekers, thema’s: ‘Op naar één cao’ en ‘Sport is onderwijs’. 

11.00-12.00: ophalen input vanuit de zaal via stellingen. Inspiratie voor inzetbrieven cao’s en plan 

‘Op naar één cao’. Inspiratie voor die sectoren zonder cao. 

12.00-13.00: Pauze - lunch  

13.00-15.00: Programma Kaderleden en leden 

Onze kaderleden zitten in de Branche (advies) raad of zijn contactpersoon op hun locatie. Welke 

inzet gaan we, leden en kaderleden, doen voor de komende cao rondes? Welke verschillen trekken 

we gelijk? Welke activiteiten ontplooien we om onze inzet kracht bij te zetten?  

 

13.00-15.00: Programma OR en PvT - medezeggenschap 

Medezeggenschap aan zet! Wat niet via de weg van de cao kan gaan, kan via de weg van de 

medezeggenschap. Welke onderwerpen gaat de OR agenderen en afspreken? Wat leren we van 

elkaars reeds gemaakte afspraken? Inspiratie is het doel. Geen cao? Schuif dan hier aan.  

13.00-15.00: Programma leidinggevenden 

Een flink aantal van onze leden zit op sleutelposities in het bedrijf. Van directeur, bedrijfsleider, 

teamleider tot aan communicatie- of HR medewerker. Hoe inspireren zij elkaar met goede 

voorbeelden? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de gedeelde belangen tussen werkgever en 

werknemer op de juiste agenda’s terecht komen? Of daar waar ze uit elkaar liggen, dat de belangen 

meer op één lijn komen? Welke ontwikkelwensen hebben leidinggevenden voor hun cao? 

13.00-15.00: Kick-off Carrière in de Sport – Dialoogsessies  

De FNV is kartrekker in de Human Capital Agenda van het traject ‘cao-vergelijk’.  De cao’s zijn 

vergeleken met elkaar, maar waar zitten de kansen en waar de knelpunten? In zogeheten 

dialoogsessies gaan we dit najaar in gesprek met de zwemonderwijzer, de buurtsportcoach, de 

trainer-coach en de projectmedewerker. Hoe ziet hun loopbaanpad eruit en waar kunnen we met 

cao afspraken dat pad verbreden of verlengen? Deze sessie is een training van onze FNV 

kaderacademie voor (kader)leden die dit najaar met hun collega’s deze dialoogsessies gaan houden. 

Je krijgt les in gesprekstechnieken en oefent zo’n sessie met elkaar.   

15.00-15.30: Pauze 

 

15.30-16.30: Plenaire terugkoppeling. De gespreksleiders van de middagprogramma’s vatten samen 

en geven de actiepunten door. Wat is nodig om de gestelde doelen te bereiken? En wie zet zich 

daarvoor in? We smeden de ijzers nu ze heet zijn! 

 

16.30-17.00: Afsluiting met drankje: daar zijn we wel aan toe!   

De gehele dag is gratis voor leden  

Geen lid? Je bent van harte welkom, maar maak dan wel gebruik van het proeflidmaatschap van 25 

euro voor 6 maanden. Wil je geen lid blijven, zeg tijdig op. We hopen natuurlijk dat je lid blijft en ons 

collectief sterker maakt. Word lid van de FNV - FNV 

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/lid-worden?broncode=homepage#/

