
   

INFORMATIE DB-TALENTENTOUR 2020 

 
 In 2021 kiezen onze leden een nieuw bestuur, waaronder een dagelijks bestuur. Binnen de FNV  

bruist het van het talent: actieve vakbondsmensen die dagelijks (campagnematig) werken aan een 

sterke FNV, aan een rechtvaardige inclusieve arbeidsmarkt en gezonde samenleving. Waar zitten de 

zwaargewichten die in potentie strategisch bestuurlijk kunnen opereren in verbinding met de 

vereniging, die in staat zijn de dagelijkse leiding te nemen over onze enorme, enorm mooie en 

complexe FNV en die als boegbeeld naar buiten kunnen treden in Den Haag, internationaal en in de 

media?  

Net als in aanloop naar de verkiezingen van 2017, organiseren we de DB-Talententour. Daarmee 

willen we mensen motiveren een kandidaatstelling te overwegen.  Een programma voor circa 12 

bezoldigden en onbezoldigden  waarin toptalent kennismaakt met fricties, dilemma’s en successen. 

Lokaal, regionaal, in Den Haag en in Brussel. 

De Tour staat wederom los van de officiële kandidaatstellingsprocedure in 2021. Of  deelnemers zich na de 

Tour kandideren voor een toekomstige topfunctie, bepalen ze zelf. Of ze op de lijst komen, bepaalt de 

kandidatencommissie. Of de kandidaten gekozen worden, bepaalt het Ledenparlement van de FNV.  

 

Con’touren’ 

De DB-Talententour is gericht op beleving en praktijk in politiek bestuurlijke topfuncties binnen de 

FNV. Deelnemers aan de Tour worden in de gelegenheid gesteld te zich een beeld te vormen van de 

praktijk, bijvoorbeeld door mee te lopen met Dagelijks Bestuurders van de FNV. Hierdoor nemen zij 

kennis van dilemma’s, fricties en complexe situaties binnen en buiten de verschillende gremia van de 

vakbeweging. Tijdens verschillende trainingssessies komen Dagelijks Bestuurders langs, wordt er 

geoefend met verschillende vaardigheden die horen bij het bestuurlijke werk en worden cases 

voorgelegd waar de deelnemers hun tanden op stuk kunnen bijten.  

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. Je bent alle contactdagen actief aanwezig, 

doet een onderzoek in de top van een andere organisatie of vereniging dan de FNV en koppelt je 

bevindingen terug en loopt een week mee met een van de Dagelijks Bestuurders.  

 

Tijdsinvestering en data 

In de periode van januari 2020 tot en met september 2020 moet je rekening houden met tien contactdagen  

(zie de data hieronder) plus een aantal afspraken tijdens de meeloopweek met een van de  

Dagelijks Bestuurders in februari of maart.  

Daarnaast wordt er van je verwacht dat je mini-onderzoek doet bij een organisatie buiten de FNV en dat je  

een  slotpresentatie geeft.  

Alle eendaagse sessies vinden plaats in het midden van het land. Start: 9.15 uur  Einde: 17.00 uur. 

De begin- en eindtijden van mogelijke afspraken in de meeloopweek met een Dagelijks Bestuurder zijn 

logischerwijs nog niet bekend. De tweedaagse training is inclusief een avondprogramma op dag 1 en een 

overnachting.  



   

Contactdagen:  

21 en 22 januari 2020      

19 februari 2020 

Week in februari of maart 2020 met mogelijkheden om mee te lopen met DB-leden 

11 maart 2020 

15 april 2020 

13 mei 2020 

11 juni 2020 

25 juni 2020  

2 september 2020 

16 september 2020 

 

Gemiddelde tijdsinvestering: 1 dag per week  

 

Plaatsingscriteria DB-Talententour 2020:  

 Je bent beschikbaar op de aangegeven Tourdata en bent in de gelegenheid het veldwerk, het 

onderzoek en de opbrengst daarvan te voltooien.  

 Je bent minimaal 1 jaar lid van de FNV.  

 Je hebt kennis (al dan niet uit de media) over de FNV. 

 Je hebt een eigen toekomstvisie op positionering en slagkracht van de vakbeweging  

 Je hebt aantoonbare ervaring, al dan niet als bezoldigde, op bestuurlijk- en politiek-strategisch niveau 

in  een vakbonds-/ medezeggenschaps/ participatiecontext  of in een politieke, maatschappelijke of 

organisatieomgeving.  

 Je kunt de zakelijkheid, vertrouwelijkheid en omgangsvormen betrachten die horen bij een bestuurlijke 

functie (good governance). 

 Je hebt gevoel bij democratische processen in een vereniging. 

 Je oriënteert je serieus op een eventuele DB-kandidaatstelling.  

. 

Aanmelding 

Herken je je in de genoemde criteria voor deelname en wil je je daadwerkelijk verdiepen in een DB-functie?  

Stuur vóór 14 oktober 2019 een bericht naar Linda Bos: linda.bos@fnv.nl, met daarin:  

- jouw motivatie; 
- relevante ervaring en kennis;  
- jouw visie op (de slagkracht van) de FNV;   

 

 Op basis van de aangeklede motivatiebrief wordt bepaald of je uitgenodigd wordt voor een 

plaatsingsgesprek DB-Talententour 2020.   

 Aan de hand van de plaatsingsgesprekken wordt een groep van 12 deelnemers samengesteld.  

 In alle gevallen wordt er contact met je opgenomen.  


