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JIJ HEBT INVLOED!
Binnen de FNV hebben de leden, zoals jij, het voor het zeggen. Dit betekent 

dat jij mee kunt denken, praten, beslissen, stemmen en discussiëren over 

het beleid, de visie en aansturing van jouw sector. Jij bepaalt mede wat de 

speerpunten zijn en wie daar in je sector leiding aan gaan geven. Dit met als 

uiteindelijk doel om invloed uit te oefenen in jouw sector, in Den Haag en op 

internationaal en lokaal niveau. Daarom is jouw stem niet alleen van belang, 

maar vooral ook onmisbaar. MAAK GEBRUIK VAN JE STEMRECHT.FNVVERKIEZINGEN.NL
BRENG JE STEM UIT OP

FNVVERKIEZINGEN.NL
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Interview Ingrid Rep, algemeen 

secretaris FNV: ‘De FNV vindt dat 

leden maximaal invloed moeten hebben 

op de koers van de bond. Daarom 

hebben we binnen de vereniging 

op verschillende niveaus gekozen 

ledenvertegenwoordigers. Twee 

jaar geleden kozen we ons bestuur 

en het ledenparlement. Dit jaar zijn 

er verkiezingen in de sectoren. Die 

verkiezingen vind ik net zo belangrijk, 

want sterke sectoren zijn het 

fundament van de FNV.

Veel problemen op de arbeidsmarkt 

komen in vrijwel alle sectoren 

Van 11 t/m 23 april zijn er bij de FNV sectorale verkiezingen. Iedere sector kiest dan een nieuwe ledenvertegenwoordiging. 

Belangrijk, want op die manier heb jij een stem hoe we jouw belangen behartigen in jouw sector. In deze krant lees je welke 

verkiezingen er in jouw sector zijn, hoe je kunt stemmen en hoe je met jouw stem de koers van de FNV binnen jouw sector 

helpt bepalen.

voor, maar er zijn uiteraard ook 

grote verschillen tussen de 

sectoren. Het is de taak van de 

ledenvertegenwoordigers in een sector 

om te besluiten wat in de sector de 

belangrijkste thema’s zijn, wat we 

willen bereiken en hoe we dat gaan 

doen. Daarom is het van belang dat de 

ledenvertegenwoordigers goed op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen in hun 

sector en regelmatig in contact staan 

met hun achterban. Op die manier 

kunnen we als FNV optimaal opkomen 

voor de belangen van onze leden. Daar 

is het ons tenslotte om te doen.

STEM EN BOUW MEE AAN DE FNV

We hebben een mooie, diverse lijst met 

kandidaten met ook veel jongeren. Ik 

ben blij en trots dat zoveel leden zich 

willen inzetten voor hun collega’s en 

de FNV. De verkiezingen in de sectoren 

maken onze verenigingsdemocratie 

compleet. Ik roep dan ook iedereen op 

om van zijn of haar stem gebruik te 

maken.’ 
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SECTORALE
VERKIEZINGSKRANT

ACTUELE ONDERWERPEN
‘We praten in de raad bijvoorbeeld, 

in samenwerking met het Expertise 

Centrum Zelfstandigen, over het 

werkplan van FNV Zelfstandigen 

en over actuele onderwerpen, zoals 

de Wet DBA en de impact daarvan. 

Ook het pensioenvraagstuk en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

komen regelmatig in de gesprekken 

terug,’ legt bestuurslid Dorrit Wajer uit. 

STEM ZZP’ER
Dorrit was afgelopen periode 

enthousiast bestuurslid van de sector. 

‘De sectorraad streeft ernaar de stem 

van de zzp’er naar buiten te zijn. Dat 

gaat via het ontwikkelen van een 

beleidsvisie en strategie, binnen de 

kaders van het FNV-beleid,’ vertelt 

ze. ‘Je kunt het eigenlijk zien als 

beleid maken op grote lijnen,’ legt 

Dorrit verder uit. Dorrit is sinds de 

oprichting van FNV Zelfstandigen, 

zo’n 20 jaar geleden, al actief voor 

de vereniging. ‘Op het inhoudelijke 

vlak vind ik het heel leuk om met 

elkaar in de sectorraad te sparren 

over onderwerpen die belangrijk zijn 

voor zzp’ers en die spelen in deze 

groep. We denken bijvoorbeeld na 

over hoe we bij kunnen dragen aan 

een positieve herformulering van een 

goed sociaal systeem in Nederland,’ 

legt Dorrit uit.

GROTE LIJNEN
Dorrit benadrukt dat het over de grote 

lijnen gaat, maar dat het soms ook 

dingen zijn die relatief klein lijken, 

maar best veel impact hebben: ‘Ik vind 

het bijvoorbeeld heel goed dat de FNV 

het sinds dit jaar over ‘werkenden’ 

heeft, in plaats van over ‘werknemers’. 

Dat hebben we toch maar mooi bereikt 

dit jaar. Het zijn namelijk niet alleen 

maar gouden horloges na 50 jaar 

dienstverband waar het om gaat, nee 

‘MET Z’N ALLEN HEBBEN 
WE WÉL INVLOED’

Bestuurslid Dorrit Wajer
In april kiest FNV Zelfstandigen nieuwe vrijwillige leden voor de sectorraad.

we leven en werken in een flexibele 

arbeidsmarkt, waarbij gelukkig nu 

ook de FNV breder kijkt dan eerder, 

ook naar zelfstandigen. En dat is wel 

iets dat we als sectorraad voor elkaar 

hebben gekregen.’

BREDER KIJKEN
Dorrit is zelf lid van het bestuur 

geworden, omdat ze graag kijkt naar 

het bredere uitgangspunt: ‘Ik vind 

bijvoorbeeld zelf tarieven één van 

de belangrijkste onderwerpen voor 

de komende periode. Ook al heb je 

zelf altijd een goed tarief kunnen 

rekenen, je moet even verder durven 

denken en de bereidheid hebben om 

je te verplaatsen in mensen die dat 

nog niet kunnen en belemmeringen 

in de macht van opdrachtgevers 

doorbreken. Ik ben lid, omdat ik in m’n 

eentje weinig te zeggen heb. Met z’n 

allen hebben we echter wél invloed.’
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INVLOED OP DE KOERS VAN JE SECTOR
De FNV is georganiseerd in krachtige sectoren. In elke sector hebben de leden invloed op het beleid van 

de sector. Elke sector heeft een sectorraad die op democratische wijze wordt gekozen. Hierin zitten 

leden die actief zijn voor de FNV binnen hun sector en die weten wat er speelt bij hun achterban. 

Zij dragen bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector, 

bijvoorbeeld door het maken van een werkplan waarin de speerpunten zijn opgenomen waar de FNV zich op 

gaat focussen in je sector. Op die manier behartigen ze de belangen van jou en de andere leden in jouw sector. 

Het geluid uit de sectoren is de voedingsbodem voor de besluiten die op centraal niveau worden genomen door 

het ledenparlement, waar ook alle sectoren vertegenwoordigd zijn, en het algemeen bestuur. 

Zo houden we de democratie binnen de FNV sterk en levendig. 

Zoals je kunt lezen is de invloed van de sectorraad groot. Het is daarom ook essentieel dat je zelf 

kunt aangeven wie jouw belangen in de sector het beste kunnen behartigen. Door je 

stem uit te brengen heb jij invloed op de koers van de FNV en jouw sector! 

HOE KAN IK STEMMEN?
Bij deze krant heb je een stembrief ontvangen. In de stembrief staat jouw 

unieke, persoonlijke code waarmee je kunt stemmen. Stemmen doe je op

fnvverkiezingen.nl. Let op: je kunt vanaf 11 april 10.00 uur t/m 23 april 

23.59 uur je stem uitbrengen. Heb je je stemcode per post ontvangen, 

bewaar je stembrief dan goed, want hij wordt maar één keer verstrekt.

Je kunt je stem alleen online uitbrengen. Beschik je niet over internet? 

Misschien kun je terecht bij een familielid of vriend. Of kijk eens in de 

bibliotheek in de buurt. Daar staan vaak ook computers met internet.

WIE ZIJN DE KANDIDATEN?
Van 11 april t/m 23 april 2019 kun jij op fnvverkiezingen.nl aangeven welke 

kandidaat jouw steun krijgt. Het gaat om belangrijke functies in de sector, 

waarbij de steun van de leden onmisbaar is. Laat daarom jouw stem horen!

Wil je voordat je je stem uitbrengt de kandidaten eerst beter leren kennen? 

Bekijk de profielen van de kandidaten op fnvverkiezingen.nl.

WIL JE JE INZETTEN VOOR JOUW SECTOR?
Veel mensen willen zich inzetten voor onze sector, maar we zoeken nog meer 

mensen. Interesse? Stuur dan een mail naar secretariaat.zzp@fnv.nl.

VERKIEZINGSKRANT FNV | SECTOR ZELFSTANDIGEN

LEDENPARLEMENT
Naast een sectorraad kiezen de leden 

van de sector Zelfstandigen ook 

een (plaatsvervangend) lid van het 

ledenparlement. Het ledenparlement 

is de vertegenwoordiging van 

alle leden van de FNV en heeft 

direct invloed op het beleid van 

de FNV. Het ledenparlement heeft 

105 leden die de verschillende 

sectoren vertegenwoordigen. De 

sector Zelfstandigen heeft één 

gekozen vertegenwoordiger in het 

ledenparlement en is op dit moment 

op zoek naar één plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vervangt de gekozen 

afgevaardigde wanneer nodig.

Je kunt als lid van de sector 

Zelfstandigen 1 stem uitbrengen 

op een kandidaat voor het 

ledenparlement. 

Volgens onze gegevens ben je 

werkzaam als zelfstandige. 

In de sector Zelfstandigen zijn er 

verkiezingen voor de sectorraad. 

De nieuwe sectorraad wordt direct 

door alle leden gekozen voor een 

periode van 4 jaar. Elk lid kan 1 

stem uitbrengen op een kandidaat 

voor de sectorraad. 

De sectorraad bestaat uit maximaal 

19 afgevaardigden vanuit diverse 

beroeps- en marktsectoren die FNV 

Zelfstandigen vertegenwoordigt.

Binnen de sectorraad worden 

een aantal leden benoemd tot 

uitvoerende agendacommissie, zij 

hebben een aantal aanvullende 

taken. Zo zijn zij bijvoorbeeld 

het aanspreekpunt van de 

sector. Voorheen werd dit het 

sectorbestuur genoemd.

ALLE LEDEN VAN 
DE SECTOR ZELFSTANDIGEN

SECTORRAAD ZELFSTANDIGEN
Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie

19
Zetels
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INVLOED OP DE KOERS VAN JE SECTOR
De FNV is georganiseerd in krachtige sectoren. In elke sector hebben de leden invloed op het beleid van 

de sector. Elke sector heeft een sectorraad die op democratische wijze wordt gekozen. Hierin zitten 

leden die actief zijn voor de FNV binnen hun sector en die weten wat er speelt bij hun achterban. 

Zij dragen bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector, 

bijvoorbeeld door het maken van een werkplan waarin de speerpunten zijn opgenomen waar de FNV zich op 

gaat focussen in je sector. Op die manier behartigen ze de belangen van jou en de andere leden in jouw sector. 

Het geluid uit de sectoren is de voedingsbodem voor de besluiten die op centraal niveau worden genomen door 

het ledenparlement, waar ook alle sectoren vertegenwoordigd zijn, en het algemeen bestuur. 

Zo houden we de democratie binnen de FNV sterk en levendig. 

Zoals je kunt lezen is de invloed van de sectorraad groot. Het is daarom ook essentieel dat je zelf 

kunt aangeven wie jouw belangen in de sector het beste kunnen behartigen. Door je 

stem uit te brengen heb jij invloed op de koers van de FNV en jouw sector! 

HOE KAN IK STEMMEN?
Bij deze krant heb je een stembrief ontvangen. In de stembrief staat jouw 

unieke, persoonlijke code waarmee je kunt stemmen. Stemmen doe je op

fnvverkiezingen.nl. Let op: je kunt vanaf 11 april 10.00 uur t/m 23 april 

23.59 uur je stem uitbrengen. Heb je je stemcode per post ontvangen, 

bewaar je stembrief dan goed, want hij wordt maar één keer verstrekt.

Je kunt je stem alleen online uitbrengen. Beschik je niet over internet? 

Misschien kun je terecht bij een familielid of vriend. Of kijk eens in de 

bibliotheek in de buurt. Daar staan vaak ook computers met internet.

WIE ZIJN DE KANDIDATEN?
Van 11 april t/m 23 april 2019 kun jij op fnvverkiezingen.nl aangeven welke 

kandidaat jouw steun krijgt. Het gaat om belangrijke functies in de sector, 

waarbij de steun van de leden onmisbaar is. Laat daarom jouw stem horen!

Wil je voordat je je stem uitbrengt de kandidaten eerst beter leren kennen? 

Bekijk de profielen van de kandidaten op fnvverkiezingen.nl.

WIL JE JE INZETTEN VOOR JOUW SECTOR?
Veel mensen willen zich inzetten voor onze sector, maar we zoeken nog meer 

mensen. Interesse? Stuur dan een mail naar secretariaat.zzp@fnv.nl.
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LEDENPARLEMENT
Naast een sectorraad kiezen de leden 

van de sector Zelfstandigen ook 

een (plaatsvervangend) lid van het 

ledenparlement. Het ledenparlement 

is de vertegenwoordiging van 

alle leden van de FNV en heeft 

direct invloed op het beleid van 

de FNV. Het ledenparlement heeft 

105 leden die de verschillende 

sectoren vertegenwoordigen. De 

sector Zelfstandigen heeft één 

gekozen vertegenwoordiger in het 

ledenparlement en is op dit moment 

op zoek naar één plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vervangt de gekozen 

afgevaardigde wanneer nodig.

Je kunt als lid van de sector 

Zelfstandigen 1 stem uitbrengen 

op een kandidaat voor het 

ledenparlement. 

Volgens onze gegevens ben je 

werkzaam als zelfstandige. 

In de sector Zelfstandigen zijn er 

verkiezingen voor de sectorraad. 

De nieuwe sectorraad wordt direct 

door alle leden gekozen voor een 

periode van 4 jaar. Elk lid kan 1 

stem uitbrengen op een kandidaat 

voor de sectorraad. 

De sectorraad bestaat uit maximaal 

19 afgevaardigden vanuit diverse 

beroeps- en marktsectoren die FNV 

Zelfstandigen vertegenwoordigt.

Binnen de sectorraad worden 

een aantal leden benoemd tot 

uitvoerende agendacommissie, zij 

hebben een aantal aanvullende 

taken. Zo zijn zij bijvoorbeeld 

het aanspreekpunt van de 

sector. Voorheen werd dit het 

sectorbestuur genoemd.

ALLE LEDEN VAN 
DE SECTOR ZELFSTANDIGEN

SECTORRAAD ZELFSTANDIGEN
Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie
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INVLOED OP DE KOERS VAN JE SECTOR
De FNV is georganiseerd in krachtige sectoren. In elke sector hebben de leden invloed op het beleid van 

de sector. Elke sector heeft een sectorraad die op democratische wijze wordt gekozen. Hierin zitten 

leden die actief zijn voor de FNV binnen hun sector en die weten wat er speelt bij hun achterban. 

Zij dragen bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector, 

bijvoorbeeld door het maken van een werkplan waarin de speerpunten zijn opgenomen waar de FNV zich op 

gaat focussen in je sector. Op die manier behartigen ze de belangen van jou en de andere leden in jouw sector. 

Het geluid uit de sectoren is de voedingsbodem voor de besluiten die op centraal niveau worden genomen door 

het ledenparlement, waar ook alle sectoren vertegenwoordigd zijn, en het algemeen bestuur. 

Zo houden we de democratie binnen de FNV sterk en levendig. 

Zoals je kunt lezen is de invloed van de sectorraad groot. Het is daarom ook essentieel dat je zelf 

kunt aangeven wie jouw belangen in de sector het beste kunnen behartigen. Door je 

stem uit te brengen heb jij invloed op de koers van de FNV en jouw sector! 

HOE KAN IK STEMMEN?
Bij deze krant heb je een stembrief ontvangen. In de stembrief staat jouw 

unieke, persoonlijke code waarmee je kunt stemmen. Stemmen doe je op

fnvverkiezingen.nl. Let op: je kunt vanaf 11 april 10.00 uur t/m 23 april 

23.59 uur je stem uitbrengen. Heb je je stemcode per post ontvangen, 

bewaar je stembrief dan goed, want hij wordt maar één keer verstrekt.

Je kunt je stem alleen online uitbrengen. Beschik je niet over internet? 

Misschien kun je terecht bij een familielid of vriend. Of kijk eens in de 

bibliotheek in de buurt. Daar staan vaak ook computers met internet.

WIE ZIJN DE KANDIDATEN?
Van 11 april t/m 23 april 2019 kun jij op fnvverkiezingen.nl aangeven welke 

kandidaat jouw steun krijgt. Het gaat om belangrijke functies in de sector, 

waarbij de steun van de leden onmisbaar is. Laat daarom jouw stem horen!

Wil je voordat je je stem uitbrengt de kandidaten eerst beter leren kennen? 

Bekijk de profielen van de kandidaten op fnvverkiezingen.nl.

WIL JE JE INZETTEN VOOR JOUW SECTOR?
Veel mensen willen zich inzetten voor onze sector, maar we zoeken nog meer 

mensen. Interesse? Stuur dan een mail naar secretariaat.zzp@fnv.nl.

VERKIEZINGSKRANT FNV | SECTOR ZELFSTANDIGEN

LEDENPARLEMENT
Naast een sectorraad kiezen de leden 

van de sector Zelfstandigen ook 

een (plaatsvervangend) lid van het 

ledenparlement. Het ledenparlement 

is de vertegenwoordiging van 

alle leden van de FNV en heeft 

direct invloed op het beleid van 

de FNV. Het ledenparlement heeft 

105 leden die de verschillende 

sectoren vertegenwoordigen. De 

sector Zelfstandigen heeft één 

gekozen vertegenwoordiger in het 

ledenparlement en is op dit moment 

op zoek naar één plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vervangt de gekozen 

afgevaardigde wanneer nodig.

Je kunt als lid van de sector 

Zelfstandigen 1 stem uitbrengen 

op een kandidaat voor het 

ledenparlement. 

Volgens onze gegevens ben je 

werkzaam als zelfstandige. 

In de sector Zelfstandigen zijn er 

verkiezingen voor de sectorraad. 

De nieuwe sectorraad wordt direct 

door alle leden gekozen voor een 

periode van 4 jaar. Elk lid kan 1 

stem uitbrengen op een kandidaat 

voor de sectorraad. 

De sectorraad bestaat uit maximaal 

19 afgevaardigden vanuit diverse 

beroeps- en marktsectoren die FNV 

Zelfstandigen vertegenwoordigt.

Binnen de sectorraad worden 

een aantal leden benoemd tot 

uitvoerende agendacommissie, zij 

hebben een aantal aanvullende 

taken. Zo zijn zij bijvoorbeeld 

het aanspreekpunt van de 

sector. Voorheen werd dit het 

sectorbestuur genoemd.

ALLE LEDEN VAN 
DE SECTOR ZELFSTANDIGEN

SECTORRAAD ZELFSTANDIGEN
Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie
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Volgens onze gegevens ben je 

werkzaam als zelfstandige. 

In de sector Zelfstandigen zijn er 

verkiezingen voor de sectorraad. 

De nieuwe sectorraad wordt direct 

door alle leden gekozen voor een 

periode van 4 jaar. Elk lid kan 1 

stem uitbrengen op een kandidaat 

voor de sectorraad. 

De sectorraad bestaat uit maximaal 

19 afgevaardigden vanuit diverse 

beroeps- en marktsectoren die FNV 

Zelfstandigen vertegenwoordigt.

Binnen de sectorraad worden 

een aantal leden benoemd tot 

uitvoerende agendacommissie,  

zij hebben een aantal aanvullende 

taken. Zo zijn zij bijvoorbeeld 

het aanspreekpunt van de 

sector. Voorheen werd dit het 

sectorbestuur genoemd.

LEDENPARLEMENT
Naast een sectorraad kiezen de 

leden van de sector Zelfstandigen 

ook een (plaatsvervangend) 

lid van het ledenparlement. 

Het ledenparlement is de 

vertegenwoordiging van alle 

leden van de FNV en heeft direct 

invloed op het beleid van de 

FNV. Het ledenparlement heeft 

105 leden die de verschillende 

sectoren vertegenwoordigen. 

De sector Zelfstandigen heeft 

één gekozen vertegenwoordiger 

in het ledenparlement en is 

op dit moment op zoek naar 

één plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vervangt de 

gekozen afgevaardigde wanneer 

nodig.

Je kunt als lid van de sector 

Zelfstandigen 1 stem uitbrengen 

op een kandidaat voor het 

ledenparlement. 

HOE WERKT HET IN JOUW SECTOR?

3
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JIJ HEBT INVLOED!
Binnen de FNV hebben de leden, zoals jij, het voor het zeggen. Dit betekent 

dat jij mee kunt denken, praten, beslissen, stemmen en discussiëren over 

het beleid, de visie en aansturing van jouw sector. Jij bepaalt mede wat de 

speerpunten zijn en wie daar in je sector leiding aan gaan geven. Dit met als 

uiteindelijk doel om invloed uit te oefenen in jouw sector, in Den Haag en op 

internationaal en lokaal niveau. Daarom is jouw stem niet alleen van belang, 

maar vooral ook onmisbaar. MAAK GEBRUIK VAN JE STEMRECHT.FNVVERKIEZINGEN.NL
BRENG JE STEM UIT OP
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Interview Ingrid Rep, algemeen 

secretaris FNV: ‘De FNV vindt dat 

leden maximaal invloed moeten hebben 

op de koers van de bond. Daarom 

hebben we binnen de vereniging 

op verschillende niveaus gekozen 

ledenvertegenwoordigers. Twee 

jaar geleden kozen we ons bestuur 

en het ledenparlement. Dit jaar zijn 

er verkiezingen in de sectoren. Die 

verkiezingen vind ik net zo belangrijk, 

want sterke sectoren zijn het 

fundament van de FNV.

Veel problemen op de arbeidsmarkt 

komen in vrijwel alle sectoren 

Van 11 t/m 23 april zijn er bij de FNV sectorale verkiezingen. Iedere sector kiest dan een nieuwe ledenvertegenwoordiging. 

Belangrijk, want op die manier heb jij een stem hoe we jouw belangen behartigen in jouw sector. In deze krant lees je welke 

verkiezingen er in jouw sector zijn, hoe je kunt stemmen en hoe je met jouw stem de koers van de FNV binnen jouw sector 

helpt bepalen.

voor, maar er zijn uiteraard ook 

grote verschillen tussen de 

sectoren. Het is de taak van de 

ledenvertegenwoordigers in een sector 

om te besluiten wat in de sector de 

belangrijkste thema’s zijn, wat we 

willen bereiken en hoe we dat gaan 

doen. Daarom is het van belang dat de 

ledenvertegenwoordigers goed op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen in hun 

sector en regelmatig in contact staan 

met hun achterban. Op die manier 

kunnen we als FNV optimaal opkomen 

voor de belangen van onze leden. Daar 

is het ons tenslotte om te doen.

STEM EN BOUW MEE AAN DE FNV

We hebben een mooie, diverse lijst met 

kandidaten met ook veel jongeren. Ik 

ben blij en trots dat zoveel leden zich 

willen inzetten voor hun collega’s en 

de FNV. De verkiezingen in de sectoren 

maken onze verenigingsdemocratie 

compleet. Ik roep dan ook iedereen op 

om van zijn of haar stem gebruik te 

maken.’ 
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ACTUELE ONDERWERPEN
‘We praten in de raad bijvoorbeeld, 

in samenwerking met het Expertise 

Centrum Zelfstandigen, over het 

werkplan van FNV Zelfstandigen 

en over actuele onderwerpen, zoals 

de Wet DBA en de impact daarvan. 

Ook het pensioenvraagstuk en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

komen regelmatig in de gesprekken 

terug,’ legt bestuurslid Dorrit Wajer uit. 

STEM ZZP’ER
Dorrit was afgelopen periode 

enthousiast bestuurslid van de sector. 

‘De sectorraad streeft ernaar de stem 

van de zzp’er naar buiten te zijn. Dat 

gaat via het ontwikkelen van een 

beleidsvisie en strategie, binnen de 

kaders van het FNV-beleid,’ vertelt 

ze. ‘Je kunt het eigenlijk zien als 

beleid maken op grote lijnen,’ legt 

Dorrit verder uit. Dorrit is sinds de 

oprichting van FNV Zelfstandigen, 

zo’n 20 jaar geleden, al actief voor 

de vereniging. ‘Op het inhoudelijke 

vlak vind ik het heel leuk om met 

elkaar in de sectorraad te sparren 

over onderwerpen die belangrijk zijn 

voor zzp’ers en die spelen in deze 

groep. We denken bijvoorbeeld na 

over hoe we bij kunnen dragen aan 

een positieve herformulering van een 

goed sociaal systeem in Nederland,’ 

legt Dorrit uit.

GROTE LIJNEN
Dorrit benadrukt dat het over de grote 

lijnen gaat, maar dat het soms ook 

dingen zijn die relatief klein lijken, 

maar best veel impact hebben: ‘Ik vind 

het bijvoorbeeld heel goed dat de FNV 

het sinds dit jaar over ‘werkenden’ 

heeft, in plaats van over ‘werknemers’. 

Dat hebben we toch maar mooi bereikt 

dit jaar. Het zijn namelijk niet alleen 

maar gouden horloges na 50 jaar 

dienstverband waar het om gaat, nee 

‘MET Z’N ALLEN HEBBEN 
WE WÉL INVLOED’

Bestuurslid Dorrit Wajer
In april kiest FNV Zelfstandigen nieuwe vrijwillige leden voor de sectorraad.

we leven en werken in een flexibele 

arbeidsmarkt, waarbij gelukkig nu 

ook de FNV breder kijkt dan eerder, 

ook naar zelfstandigen. En dat is wel 

iets dat we als sectorraad voor elkaar 

hebben gekregen.’

BREDER KIJKEN
Dorrit is zelf lid van het bestuur 

geworden, omdat ze graag kijkt naar 

het bredere uitgangspunt: ‘Ik vind 

bijvoorbeeld zelf tarieven één van 

de belangrijkste onderwerpen voor 

de komende periode. Ook al heb je 

zelf altijd een goed tarief kunnen 

rekenen, je moet even verder durven 

denken en de bereidheid hebben om 

je te verplaatsen in mensen die dat 

nog niet kunnen en belemmeringen 

in de macht van opdrachtgevers 

doorbreken. Ik ben lid, omdat ik in m’n 

eentje weinig te zeggen heb. Met z’n 

allen hebben we echter wél invloed.’
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