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Project Beroepsonderwijs, vakmanschap en gastlessen 
Na een eerdere bespreking tijdens de vergadering van 7 december wordt opnieuw gesproken over 
het project Beroepsonderwijs, vakmanschap en gastlessen. Het project is iets vertraagd, maar het 
Ledenparlement (ADSA-deel) stemt nu in met het project en met het vrijmaken van geld – de eerste 
tranche – voor gastlessen. De aanvraag voor de tweede tranche komt ook in het Ledenparlement. Op 
dat moment is er nog gelegenheid de aanpak bij te stellen.  
 

Meerjaren-werkplan en -resultatenbegroting 2019-2021 
Na bespreking worden meerjarenwerkplan en -resultatenbegroting 2019-2021 goedgekeurd in het 
Ledenparlement. Het bestuur geeft aan dat er bij de totstandkoming verbeterstappen zijn gezet. Zo 
zijn sectoren en afdelingen meer betrokken, en zijn de plannen zo concreet mogelijk gemaakt. 
Sommige (sector)werkplannen moeten nog wel op bepaalde details uitgewerkt worden. Daarnaast is 
de meerjarenbegroting niet statisch – afgesproken wordt dat het Ledenparlement de vier- en 
achtmaands-rapportages bespreekt en dat deze aanleiding kunnen geven tot bijsturing.  
 

Pensioendossier 
Een vertegenwoordiger van de actiegroep Red ons Pensioenstelsel spreekt het Ledenparlement toe. 
Daarna geeft het bestuur een toelichting op de stand van zaken. De FNV houdt vast aan de drie 
belangrijkste eisen: bevriezen van de AOW-leeftijd op 66, schrappen van de boete op eerder stoppen 
én indexatie voor alle generaties en pensioen voor iedereen. Op basis van dit beleid hebben we 
samen met CNV en VCP een ultimatum aan de politiek gesteld. Met oog hierop bereiden we (harde) 
acties voor.  
 

Klimaatakkoord 
Er gebeurt veel en de discussie is erg ingewikkeld en politiek geworden. 20 december heeft de FNV – 
samen met nog enkele organisaties – laten weten dat het onderhandelingsresultaat van het 
klimaatakkoord onvoldoende is. De bal ligt nu bij de politiek. Echte besluiten komen pas in mei, met 
de Voorjaarsnota. De door het Ledenparlement vastgestelde Visie Energietransitie geeft de FNV 
houvast binnen de klimaatdiscussie. De FNV werkt ook aan de eigen DOE-agenda. 
 
 


