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In onderstaand draaiboek vind je een overzicht van de activiteiten die tijdens de verkiezingen van de sectorale eenheden (januari – april 2019) de revue 
zullen passeren.  
De activiteiten zijn gebaseerd op het Reglement Directe Sectorale Afdelingen, zoals goedgekeurd door het Ledenparlement op 15 juni 2018. 
Het gaat om verkiezingen binnen de direct aangesloten sectoren van de FNV. De termijnen zijn niet relevant voor de indirect aangesloten sectoren.  

 

MIJLPAAL TOELICHTING WIE MOMENT/PERIODE 

Kandidaatstellingsperiode Alle leden die lid zijn van een direct aangesloten sector van de 
FNV kunnen zich kandidaatstellen voor de verkiezing van de 
sectorale eenheden die in de betreffende sector plaats vinden. 
Dit kan via de kandidaatstellingswebsite 
www.fnvverkiezingen.nl. 
 
Het verschilt per sector voor welke verkiezing je je kandidaat 
kunt stellen. Op internet (fnv.nl/verkiezingen) is per sector 
uitgebreide informatie te vinden welke verkiezingen plaats 
vinden en hoe de verkiezing wordt aangepakt. 
 
Wanneer een sector ervoor heeft gekozen de zetels te 
verdelen over kiesgroepen, kan een lid zich alleen 
kandidaatstellen voor de kiesgroep waarin hij/zij is ingedeeld.  

De leden van de volgende 
direct aangesloten sectoren 
van de FNV: 
Bouwen & Wonen 
Diensten 
Handel 
Industrie 
Media & Cultuur 
Metaal 
Overheid 
Publiek Belang 
Senioren 
Uitkeringsgerechtigden 
Vervoer 
Zelfstandigen 
Zorg & Welzijn 
  
 

7 t/m 18 januari 2019 

http://www.fnv.nl/verkiezingen


Toetsingsperiode  Alle kandidaten worden beoordeeld door een 
toetsingscommissie. Elke sector stelt één (of meerdere) 
toetsingscommissie(s) in die de toetsingsgesprekken voeren 
met de kandidaten.  
De stappen in dit proces zijn: 
- Schriftelijke toets door de toetsingscommissie op basis van 

de kwaliteitseisen.  
- Kandidaten die door de schriftelijke toets zijn gekomen, 

hebben allemaal een gesprek met de toetsingscommissie. 
 
 
Sectoren kunnen kiezen voor bindende of niet-bindende 
toetsing.  

- Indien bij een sector sprake is van niet-bindende 
toetsing, dan staat het de kandidaten vrij om, 
ongeacht de uitslag van de toetsing, hun kandidatuur 
te handhaven. Op de kandidatenlijst wordt duidelijk 
gemaakt welk oordeel de toetsingscommissie had over 
de kandidaten. 

- Indien bij een sector sprake is van bindende toetsing, 
dan worden enkel de kandidaten die geschikt zijn 
bevonden door de toetsingscommissie op de 
kandidatenlijst geplaatst. 

Alle kandidaten en 
toetsingscommissies 
 
 
 
 

28 januari t/m 17 februari 
2019 
 
 
 
 
 

Bekendmaking 
kandidatenlijst 

De definitieve kandidatenlijst wordt uiterlijk 18 maart 2019 
bekendgemaakt op fnv.nl/verkiezingen. 
 

Algemeen bestuur 18 maart 2019 
 
 

Campagneperiode  Van 18 maart t/m 23 april kunnen de kandidaten campagne 
voeren.  
 
Alle kandidaten worden tijdens deze periode op de FNV 
website getoond (fnv.nl/verkiezingen).  
Tevens ontvangen alle kandidaten (indien gewenst) een 
digitale + geprinte flyer. 

Kandidaten en sectoren 18 maart t/m 23 april 
2019 
 
 

file://///fnv.net/dfs/Department/CVO/Project%20Verenigingsdemocratie%20Sectoren/Fase%205%20Sectorale%20verkiezingen/fnv.nl/verkiezingen
file://///fnv.net/dfs/Department/CVO/Project%20Verenigingsdemocratie%20Sectoren/Fase%205%20Sectorale%20verkiezingen/fnv.nl/verkiezingen


 
Faciliteiten en belemmeringen in deze fase: 
- Binnen redelijke grenzen faciliteert een sector zonder 

onderscheid des persoons en op dezelfde wijze, zoals 
opgenomen in het draaiboek, de kandidaten voor een 
functie in 1 van de sectorale eenheden in het uitdragen 
van hun kandidaatstelling.  

- Eenheden/verbanden of leden binnen de FNV kunnen 
kandidaten uitnodigen voor bijeenkomsten waar 
kandidaten zich kunnen profileren.  

- Eenheden/verbanden, of medewerkers van de 
werkorganisatie van de FNV, mogen geen andere 
logistieke, financiële en/of infrastructurele ondersteuning 
bieden dan de faciliteiten hierboven genoemd.  

- Kandidaten mogen zich tijdens de campagne niet 
financieel of logistiek laten ondersteunen door 
eenheden/verbanden of medewerkers van de FNV. 

- De kandidaten krijgen geen adres- of ledenlijsten ter 
beschikking.   

- Medewerkers van de FNV onthouden zich van 
voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten of 
het uitbrengen van stemadviezen, met uitzondering van 
verkiezingen voor de (sub)sector die het personeel van de 
FNV vertegenwoordigt.  

Stemperiode Leden kunnen met behulp van een unieke inlogcode, die ze 
per post en/of per mail hebben ontvangen, stemmen op de 
kandidaten in hun eigen sector en kiesgroep. Het stemmen 
gebeurt via de daarvoor ingerichte website.  
 
Het verschilt per sector voor welke verkiezing je kunt 
stemmen. Op internet (fnv.nl/verkiezingen) is per sector 
uitgebreide informatie te vinden welke verkiezingen plaats 
vinden en hoe de verkiezing wordt aangepakt. 

Alle leden van de direct 
aangesloten sectoren van de 
FNV 
 

11 t/m 23 april 2019 
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Bekendmaking uitslag De uitslag wordt bekend gemaakt op de website 
fnv.nl/verkiezingen  

Algemeen bestuur en 
commissie van stemopneming 

Uiterlijk 26 april 2019 

Installatie sectorraden/ 
sectorbesturen/ 
brancheraden/ 
subsectorraden 
 

Gekozen leden in sectorraden treden in functie tijdens de 
eerste vergadering van de sectorraad ná de verkiezing van de 
sectorraadsleden. Deze vergadering wordt op korte termijn ná 
26 april 2019 gehouden. 
 
Gekozen leden in het sectorbestuur treden in functie direct ná 
de vergadering waarin de leden van het sectorbestuur worden 
gekozen. 
 
Gekozen leden in subsectorraden of brancheraden treden in 
functie tijdens de eerste vergadering van deze raden ná de 
verkiezing ervan. Deze vergadering wordt op korte termijn ná 
26 april 2019 gehouden. 
 

Nieuwe leden 
sectorraden/sectorbesturen/ 
brancheraden/subsectorraden 
  

Vanaf mei 2019 

Bij vragen over de verkiezingsorganisatie kun je een e-mail sturen naar verenigingsdemocratiesectoren@fnv.nl

http://www.fnv.nl/verkiezingen


 


