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Plan Offensief fase 2 
Het Ledenparlement keurt het plan Offensief voor een socialer Nederland – fase 2 goed. De begroting 
hiervoor loopt van mei 2019 tot en met april 2021. Uitgangspunt voor het plan zijn de door de 
sectoren zelf aangedragen plannen. Netwerken kunnen kijken hoe ze hierbij aan kunnen sluiten. De 
stuurgroep Offensief gaat nu aan de slag met de implementatie van het plan in de werkorganisatie. 
De sectoren moeten ook zelf verder met het plan, waarbij centrale coördinatie wel gewenst is.  
 

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. Het Ledenparlement stemt er nu mee in dat er een voorstel 
komt voor één krachtige FNV onderwijssector, in de vorm van een bij het gedeelde deel aangesloten 
onderwijsbond. Onder voorbehoud van overeenstemming tussen de FNV en AOb wordt in het najaar 
van 2019 een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan het Ledenparlement. Een werkgroep moet de 
zorgvuldigheid en voortgang van het proces bewaken.  
 

Pilots in kader TAW-advies 
Vanuit het Ledenparlement wordt gevraagd naar het advies Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur 
en Werkloosheidswet (TAW) – in het kader van de Stichting van de Arbeid – en de lopende pilots. Het 
gaat bij de FNV om verschillende werken-aan-werkprojecten in vijf vakbondshuizen. Via de Stichting 
van de Arbeid loopt een aanvraag voor een overbruggingskrediet tot eind 2019 voor onder meer 
deze FNV-pilots. In die overbruggingsperiode kan de FNV dan kijken of het ook op eigen kracht kan, 
zonder subsidie. Besluitvorming wordt aan het Ledenparlement voorgelegd.   
 

SER-advies Prioriteiten voor een fair Europa 
Het kabinet heeft de SER om advies gevraagd over een eerlijke interne markt binnen de EU. Op de 
interne markt is sprake van vrij verkeer van kapitaal, goederen, personen en diensten. Het advies is 
gevraagd met oog op de komst van een nieuw Europees Parlement en op het werkprogramma van 
de nieuwe Europese Commissie in oktober 2019. Voor de FNV is deze vraag een uitstekende kans om 
de visie op een socialer Europa nog eens te benadrukken en werkgevers de uitgangspunten te laten 
onderschrijven. Het Ledenparlement stemt unaniem in met het concept SER-advies Prioriteiten voor 
een fair Europa: Samen sterker in een onzekere wereld. Begin mei organiseert de FNV een 
lijsttrekkersdebat in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het bestuur nodigt 
de leden van het Ledenparlement uit hier namens de sectoren vragen te stellen.  
 

SER Inzetnotitie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(IMVO) 
Hoe kunnen initiatieven op het vlak van internationaal maatschappelijk ondernemen en de VN 
Sustainable Development Goals (SDG) elkaar versterken? Daar wil minister Kaag advies over van de 
SER. De inzet van de FNV is dat de IMVO-kaders in alle gevallen uitwerking verdienen. Het gaat om 
fundamentele arbeidsnormen: vrijheid van vakvereniging en van collectieve onderhandeling, 
vrijwaring van discriminatie, geen dwang- en kinderarbeid. Harde normen blijven relevant om SDG’s 
op een goede manier te kunnen realiseren. Transparantie is erg belangrijk om windowdressing te 
voorkomen. Op een ander moment zal nog een keer uitvoerig met het Ledenparlement van 
gedachten worden gewisseld over hoe we in de keten kunnen handhaven en hoe we daar samen met 
internationale partners aan kunnen bijdragen.   
 
 



Stand van zaken Pensioendossier 
Er is weinig vooruitgang richting een Pensioenakkoord. Sinds het ultimatum van 20 december wordt 
gewacht op een uitnodiging van minister Koolmees. Tot er beweging is, gaat de FNV door met acties. 
Veel sectoren worden opgeroepen om tot stakingen over te gaan. 29 mei vindt een grote actiedag 
plaats. Het Ledenparlement stemt in met het vrijmaken van de financiering hiervoor.  
 
 
 


