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Procesbeschrijving Sectoralisatie FNV Onderwijs en Onderzoek en Aob 
10 november 2017 besloot het Ledenparlement tot nauwere samenwerking tussen FNV Onderwijs 
en Onderzoek (FNV O&O) en de AOb. Met één sterke onderwijsbond als doel. Uit de uitvoerige 
discussie hierover tijdens de vergadering blijkt dat er op een aantal punten rond de sectoralisatie nog 
onduidelijkheid is. Er is daarom behoefte aan een aparte informatiebijeenkomst over sectoralisatie, 
met name over ‘het contract Dalfsen’. Het bestuur neemt actie om zo’n bijeenkomst te organiseren 
en daar ook één van de voormalige kwartiermakers bij uit te nodigen. Er is bij de sectoralisatie van 
FNV Onderwijs en Onderzoek en de Aob geen sprake van een fusie, maar van een ‘warme 
overdracht’. Het Ledenparlement verwerpt een motie met als strekking “dat er nooit een deel van 
het gefuseerde deel naar het gedeelde deel zal gaan, omdat we streven naar één grote gefuseerde 
FNV”.  
 

Governance 
Het bestuur legt in een uitgebreide presentatie uit wat haar uitgangspunten voor de verbetering van 
de governance zijn. Op basis van die uitgangspunten heeft het bestuur ook de gewenste situatie 
geschetst. In het overleg wordt dit uitgebreid toegelicht en besproken. Daarbij wordt onder meer 
opgemerkt dat de sectoren belangrijk zijn voor het Ledenparlement. Het bestuur onderschrijft dit en 
wil dat de sectoren meer in hun kracht worden gezet. Het bestuur bespreekt ook het verdere proces 
en het betrekken van de vereniging. Gekoerst wordt op besluitvorming in februari 2020. 
 

Motie pensioenkortingen 
Het bestuur neemt de strekking van de motie ‘Roep de kortingen op de pensioenen een halt toe’ 
over. Uitgangspunt van het bestuur is dat veruit de meeste dreigende kortingen onnodig en dus 
ongewenst zijn. Er wordt – ook door de FNV – veel druk uitgeoefend om de kortingen van tafel te 
krijgen. Bovendien is per 1 oktober een nieuwe campagneleider aangesteld om te kunnen 
mobiliseren als dat nodig is. Het deel over de rekenrente in de motie neemt het bestuur niet over.  
 
 


