
Functiebeschrijving lid Branchegroep Woondiensten 

 
De FNV is georganiseerd in sectoren met een goede verbinding met de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de 
basis. Deze sectoren kunnen zijn onderverdeeld in branches. FNV Woondiensten valt als branche onder de sector 
Bouwen & Wonen. De Branchegroep Woondiensten is een groep kaderleden die de leden van FNV werkzaam bij 
woningcorporaties vertegenwoordigt. De kaderleden in de Branchegroep zijn werkzaam bij verschillende 
woningcorporaties in het hele land. 
 
Doel van de functie 
Als lid van de Branchegroep Woondiensten draag je bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid 
binnen de branche Woondiensten met als doel de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen. Dit doe je 
door regelmatig contact te hebben en te houden met jouw achterban, dat wat er leeft onder de leden te vertalen naar 
een strategie en beleid, én door dit om te zetten in relevante activiteiten. Daarnaast begeleidt de branchegroep de 
bestuurder die belast is met de cao-onderhandelingen. 
 
Wat wordt er van je verwacht? 

 Positief uitdragen van het beleid van FNV  
 Bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van beleid 
 Kennis hebben en onderhouden van de ontwikkelingen en belangrijke thema’s die in de branche spelen met 

name vanuit eigen bedrijf of netwerk 
 Vertalen van thema’s en ontwikkelingen in bedrijven naar beleid voor de sector 
 Gevraagd en ongevraagd adviseren over collectieve overeenkomsten (cao Woondiensten) die betrekking 

hebben op leden van de branche 
 Informeren, activeren en betrekken van collega’s 
 Leden mobiliseren voor vakbondsactiviteiten 
 Draagvlak creëren bij collega’s 
 Zichtbaar en herkenbaar aanwezig op de werkvloer (collega’s weten dat jij kaderlid bent bij FNV 

Woondiensten)  
 Een bijdrage leveren aan ledenwerving en ledenbehoud 
 

Specifieke functie-eisen 
 Je bent lid van FNV, of bereid om lid te worden. 
 Je bent werkzaam bij een woningcorporatie of valt onder de cao Woondiensten 
 Je hebt kennis of verwerft kennis van de verenigingsstructuur van FNV 

 
Benodigde competenties 
Initiatief, netwerken, inlevingsvermogen, oordeelsvorming, resultaatgericht, communicatief sterk, integriteit 
 
Faciliteiten en ondersteuning vanuit FNV 

 Begeleiding en coaching door de bestuurder Woondiensten 
 Mogelijkheden voor opleiding en training 
 Reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding volgens geldende regeling van FNV 
 Toegang tot het FNV Kaderportaal met onder andere een kennisbank, praktische tools en hulpmiddelen die je 

kunt gebruiken in je kaderwerk 
 
Hoeveel tijd kost het je? 

 Aantal uren per maand voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen 
 Hiernaast besteed je een aantal uren per maand aan het onderhouden van contact met je achterban 
 We hebben op jaarbasis ongeveer 6 branchegroepsvergaderingen van 10:00 tot 15:00 uur 
 Voor het bijwonen van vergaderingen krijg je vakbondsverlof, dus dat kun je onder werktijd doen. 

 
Wat levert het je op? 
Naast dat je veel leert, wordt je sneller geïnformeerd, ben je goed op de hoogte, en kun je wat betekenen voor je 
collega’s. Maar je hebt ook een vinger in de pap bij jouw vakbond, en je wordt deel van een leuk, landelijk team dat 
elkaar ook daadwerkelijk steunt indien nodig. Daarnaast zijn er ook allerlei mogelijkheden om  trainingen of een 
opleidingen te volgen. 

Informatie en aanmelden 
Heb je nog vragen over deze functie of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar woondiensten@fnv.nl . Wij maken 
dan een afspraak voor een gesprek om samen te bekijken of deze functie iets voor jou is. 
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