
 9:30 uur  : Inloop en muzikale ontvangst 

 10.00 uur  : Welkom en start plenaire ochtendsessie 

Het sectorbestuur stelt de nieuwe sectorraad en het nieuwe sectorbestuur voor en neemt je 
mee langs de highlights uit de sector van het afgelopen jaar. Wat is er bereikt en hoe 
worden de lijnen van het offensief vormgegeven binnen de verschillende branches? Vier 
personen uit de verschillende branches hierover. 

 11.45 uur : Lezing door Sander Heijne: auteur van ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden 
voor u’ over marktwerking bij de overheid. 

 12.30 uur : Lunch  

 13.30 uur : Workshops 

 SW: Al je collega's bereiken: Hoe informeer en betrek je mensen? Hoe word je slim 

zichtbaar? En hoe maak je zo veel mogelijk mensen lid? 

 SW: Werk en banen in de SW: hoe krijgen we de kwaliteit terug, zodat maatwerk en 

ontwikkeling mogelijk wordt? 

 O&O: Voorgenomen fusie FNV AOb, werkdruk  

 DO:  Gevolgen normalisering en samenwerking GO-OR  

 DO/ Rijk: Workshop Arbeidsrecht en CAO-recht  

 Rijk en DO: project Normalisering Ambtenarenstatus (Wnra) 

 Rijk: Integriteit bij de Rijksoverheid 

 Boa’s werkzaam bij de overheid  

 Garantiebanen bij de overheid: waar blijven die? 

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat er uiterlijk in 2026 honderdduizend 

Garantiebanen in marktsectoren en 25.0000 bij de verschillende overheden gerealiseerd 

worden. Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die of in de 

huidige Wajong zitten of binnen de Participatiewet een arbeidsvermogen tussen de 20 en 

80% hebben. De FNV vindt het belangrijk dat deze doelen gehaald worden, maar dan wel 

met echte banen, dus banen met garantie. Deze workshop is uitdrukkelijk bedoeld voor 

leden die werkzaam zijn bij een overheids- of onderwijsinstelling. 

 Workshop social media, inspiratie en praktisch aan de slag.  

 Creatieve workshop slogans en actieborden maken  

 Activerend vakbondswerk: best practices vanuit de praktijk 

 Effectief vergaderen van de BLG  
 

In samenwerking met FNV professionals: 

 Haal meer uit je functioneringsgesprek  

 LinkedIn en digitaal netwerken 



 Sociale stijlen: Hoe kan het dat de één je gelijk snapt, maar de ander niet? Waarom kom je 

met de één heel snel tot een concreet plan en schiet het met een ander maar niet op? In 

deze praktische workshop krijg je antwoord. 


