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Bekrachtiging fusie ZZP
De voorzitter van FNV Zelfstandigen roept het Ledenparlement op voor de fusie met haar bond te
stemmen. De fusie is een mooie stap. Er is genoeg reden om samen op te trekken en ons als
werkenden niet te laten verdelen. Daarbij onderstreept het bestuur de noodzaak van goede
samenwerking tussen de sectoren. Vanuit het Ledenparlement wordt wel opgemerkt dat de beoogde
ledenwinst voor Zelfstandigen ambitieuzer mag. Het fusiebesluit wordt met grote meerderheid van
stemmen bekrachtigd.

Evaluatie ondersteuning Ledenparlement
Het Algemeen Bestuur en het Ledenparlement evalueren de ondersteuning van het parlement.
Meerdere parlementsleden spreken hun waardering voor de ondersteuning uit. Wel zegt het bestuur
toe – binnen de huidige structuur – te kijken naar verdere versterking van de onafhankelijkheid van
de ondersteuning.

Evaluatie Loonruimteakkoord
Er ligt een evaluatie over de gang van zaken rond het Loonruimteakkoord. Bij de bespreking gaat het
met name over de betrokkenheid van kleinere bonden en over de status van gevoerde gesprekken.
Een ingediende motie wordt na overleg teruggetrokken, waarna het bestuur en indieners afspreken
samen aan een aangepaste tekst te werken.

Stand van zaken pilots WW en WW-reparatie
Het bestuur geeft een korte toelichting op de pilot met vijf regionale adviescentra voor mensen die
werkloos zijn of dreigen te worden. Per centrum wordt gemikt op 500 cliënten, waaronder ook nietleden die zo kennis maken met de FNV. Het bestuur beantwoordt vragen vanuit het Ledenparlement
over onder meer de activiteiten en het verschil in aanbod daarbij voor leden en niet-leden.
Aanvullend informeert het bestuur het Ledenparlement ook over de situatie rond de WW-reparatie.
Daar is een complicatie opgetreden omdat De Nederlandsche Bank (DNB) de gekozen oplossing ziet
als een regeling met het karakter van een verzekering, met alle strengere regels die daarbij horen.
Voor sector-cao’s is naar het lijkt – en anders dan voor bedrijfs-cao’s – echter een uitzondering
mogelijk. Het bestuur stelt vast dat er voldoende steun is om de gekozen richting voor sector-cao’s
door te zetten en daarnaast – gegeven de complicatie – de opties voor uitbreiding te verkennen.

Evaluatie activiteiten FNV 2013 - 2017
Het bestuur licht toe dat was afgesproken de zittingsperiode 2013 - 2017 nog met het huidige
Ledenparlement te evalueren. Er is in deze periode veel werk verricht: de FNV is nu weer op een
goede manier veel in het nieuws, ondanks de maatschappelijke tegenstroom en afnemende
vakbondsvriendelijkheid. Er worden verschillende zaken besproken. Zo was het accent op echt banen
goed en was de gedeeltelijke afschaffing van het minimumjeugdloon een voorbeeld van een
belangrijk resultaat. Ook de forse mobilisatie met Red de Zorg leidde tot resultaat. Daarnaast
kwamen ook nog enkele onderwerpen wat minder uit de verf. De evaluatierapportage zelf mag na
een volgende periode korter en helderder, waarbij het meer moet gaan over de realisatie van
doelen.

