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In onderstaand draaiboek is een overzicht opgenomen van alle activiteiten die in de aanloop naar de 
voorzittersverkiezing in 2021 plaats zullen vinden. De activiteiten zijn gebaseerd op de statuten van de FNV 
en het reglement verkiezing en benoeming voorzitter FNV1. Dit draaiboek is opgesteld door de door het 
Algemeen Bestuur ingestelde Verkiezingscommissie conform artikel 6.1 van het reglement. De 
Verkiezingscommissie geeft leiding aan de verkiezingsorganisatie2. De termijnen zijn relevant voor zowel 
(verenigingsorganen van) de direct aangesloten sectoren als de aangesloten bonden, alsmede voor (aspirant) 
kandidaten en iedereen die een rol heeft in het verkiezingsproces. 

 

Aan de data in dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend. Actuele ontwikkelingen kunnen 
aanleiding geven om de data aan te passen.  

De meest actuele versie van het draaiboek is te raadplegen op fnv.nl/verkiezingen. 
 

Aankondiging    
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Bekendmaking vacature  Aankondiging van het ontstaan van een vacature voor 

de functie van voorzitter van de FNV per 10 maart 2021.  
 
Aan alle leden, direct aangesloten sectoren, 
aangesloten bonden en netwerken 
 

Verkiezingsorganisatie  Uiterlijk 31 juli 
2020 

                                                      
1 Goedgekeurd in de vergadering van het ledenparlement van juni 2018   
2 Kijk voor de inrichting en bemensing van de verkiezingsorganisatie op fnv.nl/verkiezingen 

Draaiboek verkiezing voorzitter FNV 2021 
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Verstrekken informatie over 
kandidaatstellingprocedure en 
termijnen 

Informatie over: 
 de mogelijkheid om kandidaten te stellen 

(voordragen) binnen een bepaalde termijn 
 de gelegenheid voor alle leden om zich (ook zonder 

voordracht) kandidaat te stellen binnen een 
bepaalde termijn 

 de kwaliteitseisen voor de functie van voorzitter  
 de profielschets voor de functie van voorzitter 
 overige belangrijke termijnen van het 

verkiezingsproces 
 
Aan alle leden, direct aangesloten sectoren, 
aangesloten bonden, netwerken en het algemeen 
bestuur 
 

Verkiezingsorganisatie Uiterlijk 31 juli 
2020 

Kandidaatstellingsperiode 
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Voordrachten Een voordracht is niet verplicht voor kandidaatstelling. 

Sectorraden, aangesloten bonden, netwerken, en het 
algemeen bestuur kunnen kandidaten voor de functie 
van voorzitter voordragen. Met de voordracht spreekt 
het verenigingsorgaan uit een bepaalde aspirant-
kandidaat te steunen.  
 
Een verenigingsorgaan kan maar één kandidaat 
voordragen. Dit hoeft niet een lid uit het betreffende 
verenigingsorgaan te zijn. Men kan ook een kandidaat 
uit een andere sector of ander netwerk voordragen. 
 
De voordracht moet kenbaar gemaakt worden via een 
voordrachtformulier dat hiervoor ter beschikking wordt 
gesteld. Het ingevulde voordrachtformulier moet door 
het verenigingsorgaan aan de kandidaat worden 

Sectorraden, 
aangesloten bonden, 
netwerken en het 
algemeen bestuur 

Van 1 
september tot 
en met 16 
oktober 2020 
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overgedragen. Het verenigingsorgaan levert tevens een 
afschrift van de afgegeven voordracht in bij de 
verkiezingsorganisatie via voordracht@fnv.nl. 
 
Let op! Alle voordrachten die buiten de in het draaiboek 
gestelde termijn worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen. Ook niet-complete voordrachten 
worden niet in behandeling genomen. 
 

Kandidaatstelling Alle leden die lid zijn van de directe sectoren van de 
FNV of van een aangesloten bond, kunnen zich 
kandidaatstellen voor de positie van voorzitter FNV. 
 

Alle leden van de FNV 
en van de aangesloten 
bonden 

Van 20 
oktober t/m 2 
november 
2020 

Kandidaatstellingsprocedure Stap 1:  
Aspirant-kandidaten moeten een mail sturen naar 
kandidaatstelling@fnv.nl om hun kandidatuur 
persoonlijk kenbaar te maken.  
In de e-mail moet ten minste opgenomen zijn: naam, 
geboortedatum, lidmaatschapsnummer en de sector of 
bond waar iemand lid van is. Het is niet nodig om bij de 
e-mail al verdere sollicitatiestukken toe te voegen.  
 
Stap 2: 
Aspirant-kandidaten worden vervolgens geïnformeerd 
over het verdere verloop van de 
kandidaatstellingsprocedure en de wijze waarop de 
verdere sollicitatiestukken aangeleverd kunnen worden. 
Aspirant-kandidaten moeten de gevraagde 
sollicitatiestukken indienen. 
 
Beide stappen moeten voltooid worden binnen de 
genoemde kandidaatstellingsperiode. 
 

Aspirant-kandidaten Van 20 
oktober t/m 2 
november 
2020 

mailto:voordracht@fnv.nl
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Let op! Alle sollicitaties die buiten de in het draaiboek 
gestelde termijn worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen. Ook niet- complete sollicitaties 
worden niet in behandeling genomen. 
 

Toetsingsprocedure De Toetsingscommissie beoordeelt de benoembaarheid 
van de aspirant-kandidaten. 
 
De stappen in het toetsingsproces zijn: 

1. Schriftelijke toets door de toetsingscommissie aan 
de hand van de ontvangen motivatiebrief, cv en 
andere sollicitatiestukken van iedere aspirant-
kandidaat. 

2. Aspirant-kandidaten die door de schriftelijke toets 
zijn gekomen, krijgen allemaal een gesprek met de 
toetsingscommissie. 

 
3. In het geval de Toetsingscommissie na het 

gesprek negatief oordeelt over een aspirant-
kandidaat: 
- dan wordt deze aspirant-kandidaat niet op de 
kandidatenlijst geplaatst en zal deze aspirant-
kandidaat géén assessment doen.  
- deze personen hebben de mogelijkheid om een 
verzoek krachtens artikel 20.7 sub c van de 
Statuten in te dienen bij het Ledenparlement om 
alsnog op de kandidatenlijst geplaatst te worden. 
- de personen die een verzoek indienen, moeten 
toch nog een assessment doen.  
- het assessmentbureau informeert in dat geval de 
Verkiezingscommissie over het oordeel 
(positief/negatief). 
- dit oordeel zal, samen met het ingediende 
verzoek, doorgestuurd worden naar het 

Toetsingscommissie 
en aspirant-kandidaten 

Van 3 
november t/m 
11 december 
2020 
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ledenparlement ter besluitvorming tijdens de 
vergadering van het ledenparlement 
 

4. In het geval de Toetsingscommissie na het 
gesprek niet negatief oordeelt over een 
aspirant-kandidaat: 
- dan doet een aspirant-kandidaat een assessment.  
Behalve als de aspirant-kandidaat al eerder de 
functie van voorzitter heeft vervuld in het bestuur 
van de FNV. 
- de Toetsingscommissie oordeelt op basis van het 
gesprek én, indien van toepassing, het 
assessmentrapport. 
- de Toetsingscommissie stelt de (voorlopige) 
kandidatenlijst inclusief proces-verbaal op voor het 
ledenparlement. 
- indien de Toetsingscommissie besluit om een 
kandidaat niet op de kandidatenlijst te plaatsen, 
dan heeft deze persoon de mogelijkheid om een 
verzoek krachtens artikel 20.7 sub c in te dienen bij 
het Ledenparlement om alsnog op de 
kandidatenlijst geplaatst te worden. 
- het ingediende verzoek wordt doorgestuurd naar 
het ledenparlement ter besluitvorming tijdens de 
vergadering van het ledenparlement. 

 
Behandeling verzoeken om 
alsnog op de kandidatenlijst 
geplaatst te worden (indien 
van toepassing) 

Indien de toetsingscommissie op enig moment 
gedurende de toetsingsprocedure besluit om een 
aspirant-kandidaat niet op de kandidatenlijst te plaatsen, 
dan kan de betreffende aspirant-kandidaat een verzoek 
indienen om alsnog op de kandidatenlijst geplaatst te 
worden.  
Het Ledenparlement behandelt deze verzoeken. 
 

Aspirant-kandidaten 
 
 
 
Ledenparlement 
 
Verkiezingsorganisatie 

 
 
 
 
11 december 
2020 
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Zodra de Toetsingscommissie een aspirant-kandidaat 
op de hoogte stelt over het oordeel van de 
Toetsingscommissie om de betreffende aspirant-
kandidaat niet op de kandidatenlijst te plaatsen, dan 
wordt zo snel mogelijk daarna door de 
verkiezingsorganisatie kenbaar gemaakt aan de 
aspirant-kandidaat binnen welke termijn en op welke 
manier het mogelijk is om een verzoek in te dienen. 

Bekendmaking kandidatenlijst De kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV 
worden bekendgemaakt en gepresenteerd tijdens de 
vergadering van het Ledenparlement. 
De kandidatenlijst voor de FNV voorzittersverkiezing 
wordt gepubliceerd op fnv.nl. 
 

Verkiezingsorganisatie 11 december 
2020 

Campagneperiode    
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Campagne voeren De voorzitterskandidaten kunnen met inachtneming van 

gedragscode verkiezingen gedurende deze periode 
campagne voeren.  
 
Basisbeginselen voor tijdens de campagneperiode  
De basisbeginselen bij alle verkiezingen van de FNV-
vereniging zijn: 
1. eerlijke campagne met een gelijk speelveld voor alle 
kandidaten, 
2. betrouwbare kandidaatstellings- en stemprocedure en 
3. stemmen worden in vrijheid en in het geheim 
uitgebracht. 
 
Deze basisbeginselen zijn opgenomen in een 
gedragscode die alle kandidaten moeten onderschrijven 
alvorens zich kandidaat te kunnen stellen. 

Kandidaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkiezingscommissie 

11 december 
2020 t/m 9 
maart 2021 

http://www.fnv.nl/
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Deze gedragscode bevat regels voor de wijze waarop 
kandidaten, (kader-)leden, verenigingsorganen, en 
medewerkers van de werkorganisatie van de FNV en de 
aangesloten bonden gedurende de verkiezingen met 
elkaar moeten omgaan/zich moeten gedragen. De 
gedragscode maakt integraal onderdeel uit van het 
verkiezingsproces.  
De Verkiezingscommissie ziet toe op de naleving van 
deze afspraken. 
 

Centrale 
ondersteuning/beperkingen 
tijdens de campagneperiode 

De verkiezingscommissie faciliteert de kandidaten 
zonder onderscheid des persoons en op dezelfde wijze 
in het uitdragen van hun kandidatuur.  

- Alle kandidaten inclusief hun profielinformatie 
worden tijdens deze periode op de website van de 
FNV getoond.  

- Alle kandidaten inclusief hun profielinformatie 
worden gedurende de stemperiode getoond op de 
stemwebsite. 
 

Let op! Tijdens de campagneperiode gelden in ieder 
geval de volgende beperkingen: 

- Eenheden/verbanden, of medewerkers van de 
werkorganisatie van de FNV, mogen geen andere 
logistieke, financiële en/of infrastructurele 
ondersteuning bieden, dan de faciliteiten hierboven 
bedoeld. 

- Kandidaten mogen zich tijdens de campagne niet 
logistiek of financieel laten ondersteunen door 
eenheden/verbanden of medewerkers van de FNV. 

- De kandidaten krijgen geen adres- of ledenlijsten 
ter beschikking. 

Verkiezingsorganisatie 
 
Eenheden/verbanden, 
of medewerkers van de 
werkorganisatie 
 
Kandidaten 

Vanaf 11 
december 
2020 
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- Medewerkers van de FNV onthouden zich van 
voorkeursacties ten gunste van één of meer 
kandidaten of het uitbrengen van stemadviezen. 

 
Verkiezingsdebat Er zal een verkiezingsdebat gehouden worden waaraan 

alle voorzitterskandidaten deelnemen. 
 

Kandidaten 3 februari 
2021 (datum 
onder 
voorbehoud) 

Overige bijeenkomsten Eenheden/verbanden en/of leden van de FNV kunnen 
kandidaten uitnodigen voor bijeenkomsten waar 
kandidaten zich kunnen presenteren.  
 

Eenheden/verbanden 
en/of leden 
Kandidaten 
 

11 december 
2020 t/m 9 
maart 2021 

Verkiezingskrant Alle leden ontvangen een verkiezingskrant met daarin 
een korte presentatie van de kandidaten. 
 

Alle leden van de FNV 
en van de aangesloten 
bonden 
 

4 februari 
2021 

    

Stemperiode & Benoeming 
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Stemmen Alle leden van de FNV kunnen, via fnvverkiezingen.nl, 

stemmen op de voorzitterskandidaten (raadplegend 
referendum). 
 

Alle leden van de FNV 
en van de aangesloten 
bonden 
 

4 februari 
2021 12.00 
t/m 9 maart 
2021 11.00 

Stemwijze Alle leden krijgen een stemkaart met unieke inlogcode 
t.b.v. het stemmen. De stemcodes zullen alleen via 
reeds bekende adressen verstrekt worden. De unieke 
inlogcode in combinatie Opnieuw verstrekken van 
stembiljetten op een nieuw adres is niet mogelijk. 
Telefonisch stemmen is niet mogelijk. Alles is erop 
gericht om de digitale verkiezingen eerlijk, ordentelijk en 
heimelijk te doen verlopen.  
 

Alle leden van de FNV 
en van de aangesloten 
bonden 
 

Uiterlijk 4 
februari 2021 

http://www.fnvverkiezingen.nl/
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Uitslag stemperiode en 
benoeming door het 
ledenparlement 

De verkiezingscommissie maakt op aangeven van de 
notaris tijdens het ledenparlement de uitslag van de 
verkiezing (raadgevend referendum) bekend.  
 
Het ledenparlement benoemt de voorzitter van de FNV 
in functie op basis van de voordracht die door het 
raadplegend referendum tot stand is gekomen in 
functie. 
 
De verkiezingscommissie houdt toezicht op het proces 
van de uitslag. 
 
De uitslag wordt via de algemene communicatiekanalen 
van de FNV en de verkiezingswebsite bekendgemaakt. 
 

Verkiezingscommissie 
en notaris  
 
Het ledenparlement 
 
 
Verkiezingscommissie  
 
Verkiezingsorganisatie 

10 maart 2021 

In functie treden De voorzitter treedt direct na het moment waarop het 
ledenparlement de voorzitter heeft benoemd in functie. 
 

Voorzitter FNV 
 

10 maart 2021 

 


