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Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- 
Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden. 
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Donderdag 16 december 2021 

 

Forse uitbreiding kadergroep V&S FNV Spoor  
 

Zoals jullie reeds hebben vernomen zijn vorige week 7 van de 8 OC leden die bij NS namens een collega vakbond in 
de Onderdeelcommissie V&S zijn verkozen, om hun moverende redenen, overgestapt naar FNV Spoor. Sommige 
als reeds FNV Lid en sommige als nieuw lid. Wij heten deze leden van harte welkom. In overleg met onze 
bestaande kadergroep is besproken dat de nieuwe leden ook een onderdeel gaan vormen van de kadergroep van 
FNV Spoor bij V&S. Deze welkome uitbreiding van onze kaderafdeling V&S vergroot onze mogelijkheden van 
vakbondswerk, versterkt onze positie aan de overlegtafels bij NS en de diverse overheden. Ook zijn wij nu nog 
beter in staat issues die onder de V&S medewerkers leven op te halen, zodat we daar als vakbond op kunnen 
acteren. Wij zijn blij om te zien dat meer V&S’ers zich aanmelden als lid. Dit is mooie ontwikkeling, want hoe meer 
leden hoe sterker onze positie.  
 
Korte lijntjes, snel schakelen 
FNV is een brede vakbond binnen NS. Wij hebben daarom overal een positie bij NS. Ook is FNV Spoor ervan 
overtuigd dat alleen een sterke NS als geheel de beste uitkomst kan bieden voor alle functiegroepen binnen de NS. 
Wij geloven in een sterk geheel met een focus op alle doelgroepen. De focus realiseren wij door hele korte lijntjes 
met kaderleden die weer hele korte lijntjes hebben met de vloer. Korte lijntjes in combinatie met snel schakelen is 
de formule die vaak zorgt dat wij bovenop de onderwerpen kunnen zitten.  
 
Vertegenwoordiging V&S in overlegstructuren  
Naast korte lijntjes en snel schakelen is vertegenwoordiging van V&S binnen onderstaande overlegorganen 
essentieel. 
 
Periodiek vakbondsoverleg met de MSO 
V&S heeft een landelijke overlegstructuur bij NS. Wij overleggen diverse keren per jaar dus met de NS. Hierin 
benoemen wij alles wat we op regionaal en landelijk niveau tegenkomen, stellen vragen en maken afspraken. De 
aanwezige kaderleden zijn aan tafel ons toetsingskader. Wij, als vakbondsbestuurders bij FNV Spoor, weten heel 
veel, maar als het om dagelijkse praktijk gaat zijn jullie toch onze oren en ogen. 
  
Werkgroep sociale veiligheid 
FNV Spoor kent al jaren de werkgroep sociale veiligheid. Nu NS op het punt staat het sociaal veiligheidsdomein 
binnen haar organisatie stevig te veranderen wordt de komende jaren deze werkgroep nog belangrijker. 
Deze werkgroep bestaat uit kaderleden vanuit de volgende functiegroepen: HC S&O, Trainmanagers NS 
Internationaal, Servicemedewerkers en uiteraard V&S.  
 
Directeuren overleg Sociale Veiligheid OV 
Al jaren is FNV Spoor deelnemer aan het directeuren overleg Sociale Veiligheid OV. Wij spreken daar met de 
directeuren van de OV bedrijven, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Justitie & Veiligheid over de 
sociale veiligheid in de OV sector, met als doel afspraken te maken om de sociale veiligheid voor OV medewerkers 
en reizigers te verbeteren. Onze afdeling V&S zal uit haar midden één kaderlid afvaardigen die met de 
vakbondsbestuurder aan dit overleg zal deelnemen. 
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Cao commissie 
Zoals aangegeven is FNV Spoor trots een breed georganiseerde vakbond te zijn.  De Cao NS kent voor veel 
bedrijfsonderdelen specifieke cao-afspraken. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze cao-commissie een 
weerspiegeling is van onze achterban. De FNV Spoor bedrijfsafdeling NS (BA), heeft besloten dat er in de cao-
commissie voor de komende cao-onderhandelingen, plek is voor een V&S kaderlid. Hiervoor geldt dat de afdeling 
V&S vanuit haar midden een lid voor de cao commissie afvaardigt.  
 
Kadergroep V&S 
Uiteraard willen we om de FNV Spoor kaderleden die in de OC zitten ook kaderleden formeren die niet voor de 
Medezeggenschap actief zijn. De afdeling zal uit haar midden een eigen dagelijks bestuur (DB) kiezen. Het DB is 
voor de vakbondsbestuurders het eerste aanspreekpunt en de voorzitter van de afdeling zal de 
vakbondsbestuurder tijdens de vakbondsoverleggen met de MSO ondersteunen. De afdeling zal periodiek 
vergaderen en uiteraard indien nodig dagelijks met elkaar in contact staan om jullie belangen goed te dienen.  
 
Consulenten voor V&S 
Ook streven we ernaar een paar kaderleden van de afdeling V&S op te leiden tot Vakbondsconsulent. Deze 
Consulenten Spoor voorheen: Ledenservice consulent, (CLP's) zijn de vertegenwoordigers van FNV Spoor voor 
onze leden die werkzaam zijn bij spoorbedrijven. Zij verzorgen indien nodig de eerste opvang van leden en 
ondersteunen leden indien nodig bij moeilijke gesprekken met leidinggevende en geven een eerste juridisch 
advies.  
 
Samen sterk 
Kortom wij hebben er alle vertrouwen in dat wij meer dan ooit zichtbaar behoren te zijn voor de achterban. Wil jij 
ook je steentje bijdragen hieraan, neem dan contact met ons, of een van de kaderleden, op. Wil je niet actief zijn, 
maar bijdragen aan een sterkere positie bij NS, wordt dan lid.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
John Hasselt   - Kaderlid FNV Spoor V&S  -  Standplaats Zwolle 
Steef Danse   - Kaderlid FNV Spoor V&S  - Standplaats Eindhoven 
Jeanette van Zon  - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Zwolle 
Mustafa Trizit   - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Amsterdam 
Miguel Monsanto  - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Amsterdam 
Rens Pagen   - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Den Haag 
John Boom   - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Hengelo 
Bart Mommers   - Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats ‘s-Hertogenbosch 
Mattijs ten Have  -  Kaderlid FNV Spoor V&S - Standplaats Eindhoven 
Mohammed Ben Ahmed - Kaderlid FNV Spoor V&S - List Utrecht 
 
Henri Janssen   - Bestuurder FNV Spoor 
Kim Baudewijns  - Bestuurder FNV Spoor 
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