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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
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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.’ 

FNV | APRIL 2019VERKIEZINGSKRANT FNV | SECTOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

SECTORALE
VERKIEZINGSKRANT

De sector Uitkeringsgerechtigden kenmerkt zich door een brede verscheidenheid. Er zijn leden die voor korte of langere 

periode deels of geheel arbeids ongeschikt zijn (WAO/WIA/ Wajong) en leden die werkzoekend zijn. De sector geeft 

voorlichting en begeleiding aan mensen in ZW en WIA, voor werkzoekenden en voor medezeggenschap in het UWV. 

Regionaal werk is de basis om de belangen van uitkeringsgerechtigden te behartigen. 

DOELSTELLINGEN VAN 
EEN BIJZONDERE SECTOR

3.   Het aanpakken van de foute 

bejegening en stigmatisering 

van uitkerings gerechtigden, 

bijvoorbeeld dat uitkerings-

gerechtigden onterecht (en 

onbewust) als fraudeurs te boek 

komen te staan. Door politici 

en werkgevers wordt deze 

stigmatisering gebruikt om te 

rechtvaardigen dat de uitkeringen 

wel verlaagd of zelfs afgeschaft 

kunnen worden! 

1.  Voorkomen dat de aanval van 

het kabinet op de arbeids-

ongeschikt heids regelingen

slaagt, dit door Nederland te 

mobiliseren tegen het kabinets-

voornemen. Wij willen dat de 

werknemers verzekeringen 

voor werkloosheid en arbeids-

ongeschiktheid niet langer een 

politieke speelbal zijn. Het zijn 

WERKNEMERS VERZEKERINGEN 

en over de polisvoorwaarden 

daarvan dient de politiek geen 

zeggenschap te hebben! 

2.   Een vervolg op de campagne 

‘Stop Werken Zonder Loon’. Tijdens 

de campagne Stop Werken Zonder 

Loon is gebleken dat het thema 

verdringing een complex en 

omvangrijk thema is. Een vervolg 

van de campagne moet het mogelijk 

maken om de activiteiten rondom 

verdringing te borgen in het eigen 

vakbondswerk. 

DOELSTELLINGEN VAN FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN VOOR 2019 - 2021

De eerste doelstelling is al vrijwel gerealiseerd, maar ook daar staat ons nog veel 

te doen!  Wil je meehelpen om onze doelen te realiseren, laat ons dit dan weten 

via een berichtje aan sectorhoofd Gerben Hardeveld: gerben.hardeveld@fnv.nl

De sector Uitkeringsgerechtigden is een bijzondere sector. Zij is een graadmeter 

voor de sociale en morele staat van Nederland. De sector Uitkeringsgerechtigden 

laat zien hoe wij in Nederland met kwetsbare mensen omgaan. Als de sector 

groeit, gaat het slecht met Nederland. Het is dan ook de enige sector binnen de 

FNV die tot doel heeft zichzelf op te heffen. Dit doel is bereikt als de ruim 56.000 

leden van de sector (en alle potentiële leden van FNV Uitkeringsgerechtigden 

in Nederland) kunnen beschikken over een voldoende inkomen en/of een echte 

baan. Een echte baan is betaald werk met cao- of minimumloon en alle normale 

werknemersrechten die kwaliteit van arbeid, een volwaardig inkomen en 

bestaanszekerheid garanderen.
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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? Mail dan naar het sectorhoofd: gerben.hardeveld@fnv.nl.

De sector FNV Uitkeringsgerechtigden kent een indeling in regio’s. Er zijn vijf regio’s, verdeeld over het land.

Dit zijn de regio’s Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. De grenzen van deze regio worden gevormd door de 

arbeidsmarktregio’s. Wil je graag weten tot welke regio je behoort, mail je vraag dan even naar willem.banning@fnv.nl

In de sector Uitkeringsgerechtigden 

vindt de verkiezing van de sectorraad 

plaats. De huidige sectorraad FNV 

Uitkerings gerechtigden heeft het 

besluit genomen dat de sectorraad 

bestaat uit (maximaal) 41 leden, 

afgevaardigd vanuit de 5 regio’s. 

Dus 8 afgevaardigden per regio en 

de grootste regio (qua ledenaantal) 

heeft het recht om een 9e persoon af 

te vaardigen naar de sectorraad. Dat 

is op dit moment de regio Zuidwest.

In januari vond de kandidaatstelling 

plaats. Iedereen die zich kandidaat 

heeft gesteld, heeft vervolgens 

een gesprek gehad met een 

toetsingscommissie. De sector kent 

bindende toetsing, wat inhoudt dat 

iemand enkel op de kandidatenlijst 

komt als de toetsingscommissie een 

positief oordeel heeft gegeven. De 

kandidaten voor de sectorraad die 

positief zijn getoetst, zijn ingedeeld 

in de regio waar ze wonen. De 

regio’s kunnen, indien gewenst, 

een bijeenkomst organiseren om de 

kandidaten voor te stellen aan de 

leden en met hen in gesprek te gaan.

Leden van FNV Uitkerings-

gerechtigden kunnen stemmen 

op de kandidaten uit hun regio. Je 

kunt maximaal het aantal stemmen 

uitbrengen dat gelijk is aan het 

aantal zetels in je regio. Als er minder 

kandidaten zijn dan zetels, dan kun 

je maximaal evenveel stemmen 

uitbrengen als dat er kandidaten zijn. 

Je kunt slechts één stem per kandidaat 

uitbrengen.

Als na de verkiezing blijkt dat een 

regio nog niet alle plekken in de 

sectorraad heeft opgevuld, dan blijven 

die open staan. Andere regio’s kunnen 

deze plaatsen dus niet invullen! Als 

niet alle plaatsen worden ingevuld, 

zal er in de loop van dit jaar via 

(algemene) ledenvergaderingen 

in de desbetreffende regio(s) een 

verkiezing voor de openstaande 

plaatsen worden gehouden.

In mei houden de terugtredende 

sectorraad en de nieuw gekozen 

sectorraad een gezamenlijke 

vergadering. Op dat moment is 

de officiële overdracht.   SECTORRAAD 
UITKERINGSGERECHTIGDEN

Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie

41
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afgevaardigd vanuit de 5 regio’s. 

Dus 8 afgevaardigden per regio en 

de grootste regio (qua ledenaantal) 

heeft het recht om een 9e persoon af 

te vaardigen naar de sectorraad. Dat 

is op dit moment de regio Zuidwest.

In januari vond de kandidaatstelling 

plaats. Iedereen die zich kandidaat 

heeft gesteld, heeft vervolgens 

een gesprek gehad met een 

toetsingscommissie. De sector kent 

bindende toetsing, wat inhoudt dat 

iemand enkel op de kandidatenlijst 

komt als de toetsingscommissie een 

positief oordeel heeft gegeven. De 

kandidaten voor de sectorraad die 

positief zijn getoetst, zijn ingedeeld 

in de regio waar ze wonen. De 

regio’s kunnen, indien gewenst, 

een bijeenkomst organiseren om de 

kandidaten voor te stellen aan de 

leden en met hen in gesprek te gaan.

Leden van FNV Uitkerings-

gerechtigden kunnen stemmen 

op de kandidaten uit hun regio. Je 

kunt maximaal het aantal stemmen 

uitbrengen dat gelijk is aan het 

aantal zetels in je regio. Als er minder 

kandidaten zijn dan zetels, dan kun 

je maximaal evenveel stemmen 

uitbrengen als dat er kandidaten zijn. 

Je kunt slechts één stem per kandidaat 

uitbrengen.

Als na de verkiezing blijkt dat een 

regio nog niet alle plekken in de 

sectorraad heeft opgevuld, dan blijven 

die open staan. Andere regio’s kunnen 

deze plaatsen dus niet invullen! Als 

niet alle plaatsen worden ingevuld, 

zal er in de loop van dit jaar via 

(algemene) ledenvergaderingen 

in de desbetreffende regio(s) een 

verkiezing voor de openstaande 

plaatsen worden gehouden.

In mei houden de terugtredende 

sectorraad en de nieuw gekozen 

sectorraad een gezamenlijke 

vergadering. Op dat moment is 

de officiële overdracht.   SECTORRAAD 
UITKERINGSGERECHTIGDEN

Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie

41
Zetels

ALLE LEDEN VAN DE SECTOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

LEDEN 
NOORD

LEDEN
OOST

LEDEN 
NOORDWEST

LEDEN 
ZUIDWEST

LEDEN 
ZUIDOOST

8
Zetels

8
Zetels

9
Zetels

8
Zetels

8
Zetels

Verkiezingskrant_4pA4_UG_DEF_210.indd   3-4 04-03-19   17:47



VERKIEZINGSKRANT FNV | SECTOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

      32

HOE WERKT HET IN JOUW SECTOR?

F
N

V
V

E
R

K
IE

Z
IN

G
E

N
.N

LSECTORALE 
VERKIEZINGEN

STEM OP 
JOUW 

FAVORIETE 
KANDIDAAT 

11 T/M 23 
APRIL 2019

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? Mail dan naar het sectorhoofd: gerben.hardeveld@fnv.nl.

De sector FNV Uitkeringsgerechtigden kent een indeling in regio’s. Er zijn vijf regio’s, verdeeld over het land.

Dit zijn de regio’s Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. De grenzen van deze regio worden gevormd door de 

arbeidsmarktregio’s. Wil je graag weten tot welke regio je behoort, mail je vraag dan even naar willem.banning@fnv.nl

In de sector Uitkeringsgerechtigden 

vindt de verkiezing van de sectorraad 

plaats. De huidige sectorraad FNV 

Uitkerings gerechtigden heeft het 

besluit genomen dat de sectorraad 

bestaat uit (maximaal) 41 leden, 

afgevaardigd vanuit de 5 regio’s. 

Dus 8 afgevaardigden per regio en 

de grootste regio (qua ledenaantal) 

heeft het recht om een 9e persoon af 

te vaardigen naar de sectorraad. Dat 

is op dit moment de regio Zuidwest.

In januari vond de kandidaatstelling 

plaats. Iedereen die zich kandidaat 

heeft gesteld, heeft vervolgens 

een gesprek gehad met een 

toetsingscommissie. De sector kent 

bindende toetsing, wat inhoudt dat 

iemand enkel op de kandidatenlijst 

komt als de toetsingscommissie een 

positief oordeel heeft gegeven. De 

kandidaten voor de sectorraad die 

positief zijn getoetst, zijn ingedeeld 

in de regio waar ze wonen. De 

regio’s kunnen, indien gewenst, 

een bijeenkomst organiseren om de 

kandidaten voor te stellen aan de 

leden en met hen in gesprek te gaan.

Leden van FNV Uitkerings-

gerechtigden kunnen stemmen 

op de kandidaten uit hun regio. Je 

kunt maximaal het aantal stemmen 

uitbrengen dat gelijk is aan het 

aantal zetels in je regio. Als er minder 

kandidaten zijn dan zetels, dan kun 

je maximaal evenveel stemmen 

uitbrengen als dat er kandidaten zijn. 

Je kunt slechts één stem per kandidaat 

uitbrengen.

Als na de verkiezing blijkt dat een 

regio nog niet alle plekken in de 

sectorraad heeft opgevuld, dan blijven 

die open staan. Andere regio’s kunnen 

deze plaatsen dus niet invullen! Als 

niet alle plaatsen worden ingevuld, 

zal er in de loop van dit jaar via 

(algemene) ledenvergaderingen 

in de desbetreffende regio(s) een 

verkiezing voor de openstaande 

plaatsen worden gehouden.

In mei houden de terugtredende 

sectorraad en de nieuw gekozen 

sectorraad een gezamenlijke 

vergadering. Op dat moment is 

de officiële overdracht.   SECTORRAAD 
UITKERINGSGERECHTIGDEN

Kiest uit haar midden een uitvoerende agendacommissie

41
Zetels

ALLE LEDEN VAN DE SECTOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

LEDEN 
NOORD

LEDEN
OOST

LEDEN 
NOORDWEST

LEDEN 
ZUIDWEST

LEDEN 
ZUIDOOST

8
Zetels

8
Zetels

9
Zetels

8
Zetels

8
Zetels

Verkiezingskrant_4pA4_UG_DEF_210.indd   3-4 04-03-19   17:47

Als na de verkiezing blijkt dat een 

regio nog niet alle plekken in de 

sectorraad heeft opgevuld, dan 

blijven die open staan. Andere 

regio’s kunnen deze plaatsen 

dus niet invullen! Als niet alle 

plaatsen worden ingevuld, zal 

er in de loop van dit jaar via 

(algemene) ledenvergaderingen 

in de desbetreffende regio(s) een 

verkiezing voor de openstaande 

plaatsen worden gehouden.

In mei houden de terugtredende 

sectorraad en de nieuw gekozen 

sectorraad een gezamenlijke 

vergadering. Op dat moment is  

de officiële overdracht.   

De sector FNV Uitkeringsgerechtigden kent een indeling in regio’s. Er zijn vijf regio’s, verdeeld over het land.

Dit zijn de regio’s Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. De grenzen van deze regio worden gevormd 

door de arbeidsmarktregio’s. Wil je graag weten tot welke regio je behoort, mail je vraag dan even naar 

willem.banning@fnv.nl

In de sector Uitkeringsgerechtigden 

vindt de verkiezing van de sectorraad 

plaats. De huidige sectorraad FNV 

Uitkerings gerechtigden heeft het 

besluit genomen dat de sectorraad 

bestaat uit (maximaal) 41 leden, 

afgevaardigd vanuit de 5 regio’s. 

Dus 8 afgevaardigden per regio en 

de grootste regio (qua ledenaantal) 

heeft het recht om een 9e persoon af 

te vaardigen naar de sectorraad. Dat 

is op dit moment de regio Zuidwest.

In januari vond de kandidaatstelling 

plaats. Iedereen die zich kandidaat 

heeft gesteld, heeft vervolgens 

een gesprek gehad met een 

toetsingscommissie. De sector kent 

bindende toetsing, wat inhoudt dat 

iemand enkel op de kandidatenlijst 

HOE WERKT HET IN JOUW SECTOR?
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komt als de toetsingscommissie een 

positief oordeel heeft gegeven. De 

kandidaten voor de sectorraad die 

positief zijn getoetst, zijn ingedeeld 

in de regio waar ze wonen. De 

regio’s kunnen, indien gewenst, 

een bijeenkomst organiseren om de 

kandidaten voor te stellen aan de 

leden en met hen in gesprek te gaan.

Leden van FNV Uitkerings gerechtigden 

kunnen stemmen op de kandidaten uit 

hun regio. Je kunt maximaal het aantal 

stemmen uitbrengen dat gelijk is aan 

het aantal zetels in je regio. Als er 

minder kandidaten zijn dan zetels, dan 

kun je maximaal evenveel stemmen 

uitbrengen als dat er kandidaten zijn. 

Je kunt slechts één stem per kandidaat 

uitbrengen.
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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

STEM OP JOUW FAVORIETE KANDIDAAT 
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Beeldmateriaal: Eigendom FNV 
(tenzij anders vermeld)
Druk en verzending: Yourzine
Alle rechten voorbehouden. FNV © 2019

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

De sector Uitkeringsgerechtigden kenmerkt zich door een brede verscheidenheid. Er zijn leden die voor korte of langere 

periode deels of geheel arbeids ongeschikt zijn (WAO/WIA/ Wajong) en leden die werkzoekend zijn. De sector geeft 

voorlichting en begeleiding aan mensen in ZW en WIA, voor werkzoekenden en voor medezeggenschap in het UWV. 

Regionaal werk is de basis om de belangen van uitkeringsgerechtigden te behartigen. 

DOELSTELLINGEN VAN 
EEN BIJZONDERE SECTOR

3.   Het aanpakken van de foute 

bejegening en stigmatisering 

van uitkerings gerechtigden, 

bijvoorbeeld dat uitkerings-

gerechtigden onterecht (en 

onbewust) als fraudeurs te boek 

komen te staan. Door politici 

en werkgevers wordt deze 

stigmatisering gebruikt om te 

rechtvaardigen dat de uitkeringen 

wel verlaagd of zelfs afgeschaft 

kunnen worden! 

1.  Voorkomen dat de aanval van 

het kabinet op de arbeids-

ongeschikt heids regelingen

slaagt, dit door Nederland te 

mobiliseren tegen het kabinets-

voornemen. Wij willen dat de 

werknemers verzekeringen 

voor werkloosheid en arbeids-

ongeschiktheid niet langer een 

politieke speelbal zijn. Het zijn 

WERKNEMERS VERZEKERINGEN 

en over de polisvoorwaarden 

daarvan dient de politiek geen 

zeggenschap te hebben! 

2.   Een vervolg op de campagne 

‘Stop Werken Zonder Loon’. Tijdens 

de campagne Stop Werken Zonder 

Loon is gebleken dat het thema 

verdringing een complex en 

omvangrijk thema is. Een vervolg 

van de campagne moet het mogelijk 

maken om de activiteiten rondom 

verdringing te borgen in het eigen 

vakbondswerk. 

DOELSTELLINGEN VAN FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN VOOR 2019 - 2021

De eerste doelstelling is al vrijwel gerealiseerd, maar ook daar staat ons nog veel 

te doen!  Wil je meehelpen om onze doelen te realiseren, laat ons dit dan weten 

via een berichtje aan sectorhoofd Gerben Hardeveld: gerben.hardeveld@fnv.nl

De sector Uitkeringsgerechtigden is een bijzondere sector. Zij is een graadmeter 

voor de sociale en morele staat van Nederland. De sector Uitkeringsgerechtigden 

laat zien hoe wij in Nederland met kwetsbare mensen omgaan. Als de sector 

groeit, gaat het slecht met Nederland. Het is dan ook de enige sector binnen de 

FNV die tot doel heeft zichzelf op te heffen. Dit doel is bereikt als de ruim 56.000 

leden van de sector (en alle potentiële leden van FNV Uitkeringsgerechtigden 

in Nederland) kunnen beschikken over een voldoende inkomen en/of een echte 

baan. Een echte baan is betaald werk met cao- of minimumloon en alle normale 

werknemersrechten die kwaliteit van arbeid, een volwaardig inkomen en 

bestaanszekerheid garanderen.
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