Headlines Ledenparlementsvergadering 18 mei 2018
Evaluatie verkiezingen en congres
Tijdens de vergadering van 13 april heeft het Ledenparlement de aanbevelingen uit de evaluatie van
de verkiezingen en het congres besproken. Deze vergadering besluit het Ledenparlement 11 van de
13 aanbevelingen over te nemen. Zo worden bijvoorbeeld de verkiezingen voor het Ledenparlement,
voorzitter en bestuur niet meer in hetzelfde jaar gehouden als waarin het meerjarenbeleidsplan
wordt vastgesteld. Er komt een onafhankelijke verkiezingscommissie en een assessment voor alle
nieuwe dagelijks bestuur-kandidaten (inclusief de voorzitter) wordt verplicht. Voor het congres zegt
het bestuur toe in 2019 met een nadere uitwerking te komen hoe dat eruit kan zien.

Verenigingsdemocratie direct aangesloten sectoren
Het Ledenparlement neemt de komende vergadering (15 en 16 juni) besluiten op basis van het
project Verenigingsdemocratie direct aangesloten sectoren. Dit vooruitlopend op de nieuwe
verkiezingen voor sectorraden en sectorbesturen in 2019. Omdat er tijdens de komende vergadering
geen wijzigingen meer mogelijk zijn, peilt het bestuur het Ledenparlement nu over een 8-tal punten.
De peiling valt – na enkele toezeggingen van het bestuur – op vrijwel alle punten positief uit. Alleen
de peiling over de toetsende rol van de sectorraad c.q. het sectorbestuur in het cao-proces wordt
aangehouden. De sector Overheid wil graag een zwaarwegend advies vanuit de sectorraad en/of het
sectorbestuur bij de vaststelling van een cao. De sector overlegt met de cao-coördinator over
mogelijke werkafspraken hierover.

Evaluatie campagne Red de Zorg
Het Bestuur stelt voor een brede bijeenkomst te organiseren om de ervaringen en beelden in
verband met de campagne Red de Zorg te delen. Daarmee kan de evaluatie van deze campagne
afgerond worden. Het Ledenparlement neemt het voorstel over.

Het Offensief
Het Ledenparlement spreekt over criteria die sectoren kunnen gebruiken om te bepalen of ze zelf
met een onderwerp aan de slag willen of kansen zien voor een focuscampagne vanuit het offensief.
Met deze keuzes kunnen de plannen en doelstellingen voor de focuscampagnes worden uitgewerkt.
In de vergadering van 15 en 16 juni worden de eerste plannen voor 2018 besproken. Het
Ledenparlement besluit vervolgens jaarlijks over de selectie van focuscampagnes. Vanuit het
Ledenparlement wordt opgemerkt dat hierbij boven-sectorale thema’s (zoals discriminatie) niet
mogen worden vergeten. Volgens het bestuur worden deze thema’s via media en politiek aangekaart
en laten de focuscampagnes zien wat activerend vakbondswerk is. Verder geeft het bestuur na
opmerkingen aan dat de focuscampagnes een positief karakter krijgen.

