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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. Na veel initiatieven en 
activiteiten afgelopen jaar, is nu het moment om de richting te bepalen. In het voorjaar van 2019 zal 
het Ledenparlement hierover verder praten. Na akkoord op de richting wordt de verdere wijze van 
besluitvorming onderzocht en vastgesteld.  
 

Implementatieplan Offensief 2019 
Het bestuur bespreekt met het Ledenparlement de geplande Offensief-activiteiten voor 2019. 
Daarbij wordt toegezegd te kijken om in het plan Offensief te verwijzen naar de Inkomensnota en de 
Arbeidsvoorwaardenagenda 2019. Het Ledenparlement gaat akkoord met het vrijmaken van het geld 
voor de activiteiten voor de opstartfase tot 1 mei 2019.  
Voor de Provinciale Statenverkiezing (23 mei 2019) is zeker aandacht. Wel adviseert het bestuur 
vooral aan te haken bij regionale bijeenkomsten.  
 

Klimaatakkoord 
In de vergadering wordt het proces rond het Klimaatakkoord besproken. Door het kabinetsstandpunt 
op het ‘voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord (VHKA)’ is er geen zicht op een doorbraak. 
Dit kan voor de FNV een reden zijn om uit het proces voor een Klimaatakkoord te stappen. Samen 
met Milieudefensie heeft de FNV in een brief vijf randvoorwaarden gesteld om verder te komen. Een 
belangrijk punt daarbij is het Kolenfonds, dat gevolgen voor werknemers in de kolenketen moet 
opvangen. Ook moet er een arbeidsmarktplan komen voor beroepen die verdwijnen of juist nieuw 
ontstaan. Daarnaast blijft een eerlijke lastenverdeling noodzakelijk, waarbij ook de industrie 
voldoende bijdraagt. Mocht de FNV eruit stappen, dan wordt op basis van de FNV-visie een beter 
klimaatakkoord gemaakt. Tijdens de vergadering van 7 december wordt het Ledenparlement verder 
geïnformeerd.   
 

SER verkenning eerlijker interne markt 
Het kabinet wil zich inzetten voor een optimaal werkende interne markt, waar alle EU-burgers op 
gelijke wijze van profiteren. De SER moet daarom de kansen en belemmeringen voor een diepere en 
eerlijker interne markt benoemen en in het voorjaar met een advies komen. Vooruitlopend ook op 
de verkiezingen voor het Europees Parlement en de nieuwe Commissie in 2019. Het kan de FNV 
helpen bij het stellen van onze vakbondsprioriteiten richting nieuwe Europarlementariërs en 
Commissie. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de bestrijding van oneerlijke concurrentie door 
bijvoorbeeld flexibilisering en het aan de laars lappen van regels voor vrij verkeer van werknemers en 
diensten. Onze inzet is in lijn met de FNV Europavisie ‘FNV in beweging voor een socialer Europa’. We 
gaan ons hard maken voor een gelijk speelveld en willen voorkomen dat onder de sociale wetgeving 
wordt gedoken. De Ledenparlementscommissie IZS wordt nauw betrokken bij de onderhandelingen. 
De inzetnotitie wordt door het Ledenparlement aangenomen.  
 

Pensioendossier 
De FNV is nog in gesprek met minister Koolmees over het pensioendossier. Voorzien wordt dat er 
direct na 12 november in de media over de onderhandelingen gecommuniceerd wordt. Daarom 
wordt een extra vergadering van het Ledenparlement ingepland op 14 november.  
 


