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SER-advies Praktijkleren
In het SER-advies Praktijkleren is nog een aanscherping aangebracht bij de BBL
(Beroepsbegeleidende Leerweg) als tweedekansonderwijs. De vakbeweging vraagt een goede
betaling voor BBL’ers, een verplichte arbeidsovereenkomst en het minimumloon. Vanuit het
Ledenparlement wordt onder meer aandacht gevraagd voor de groep laaggeletterden. Het bestuur
geeft aan dat hier een andere aanpak voor nodig is, met veel meer inzet van de overheid. In SERverband wordt nog gekeken naar verdieping op dit punt. Het advies Praktijkleren is met enkele
toezeggingen met algemene stemmen vastgesteld.

Samenwerking Onderwijssector AOb en FNV Overheid
Het bestuur legt de intentieverklaring en opdrachtverlening voor samenwerking tussen de
Onderwijssector AOb en FNV Overheid ter besluitvorming voor. Het gaat om een structuurwijziging.
De intentieverklaring en opdracht zijn verplichtend voor beide partijen. De prioriteit ligt nu bij
creëren van draagvlak, het moet een proces van onderop zijn. Over een klein jaar moet er een
uitgewerkt plan liggen voor één organisatie – op tijd voor de verkiezingen van de sectorgremia in
2019. Het Ledenparlement stemt in.

Herijken sectoren Publiek Belang, Media & Cultuur en Diensten
Het Ledenparlement spreekt met het bestuur over de herijking van de sectoren Publiek Belang,
Media & Cultuur en Diensten. Aangegeven wordt dat een herijking niet opgelegd moet worden. Het
bestuur beaamt dit en stelt dat het van onderop tot stand moet komen, met draagvlak in de
Vereniging. Besluitvorming volgt later.

Concept Arbeidsvoorwaardenagenda 2018
De concept Arbeidsvoorwaardenagenda 2018 is tijdens ledenbijeenkomsten besproken. Leden
bleken zich er goed in te herkennen. Naast de eerder vastgestelde drie focuspunten hebben nu ook
robotisering en versterking op de werkvloer een plek gekregen. Met toevoeging van een
amendement van de sector Senioren – over streven naar een geïndexeerd pensioen – wordt de
Arbeidsvoorwaardenagenda 2018 na stemming vastgesteld.

Concept visie Zorg en Welzijn
De concept visie Zorg en Welzijn – vastgesteld door de Zorgcommissie – is via een langdurig
democratisch proces tot stand gekomen. Zo zijn bijvoorbeeld leden via internet geraadpleegd. Na
bespreking zegt het bestuur enkele aanscherpingen toe, zoals op de aspecten stress en veiligheid.
Ook het uurtarief en verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen een plek. Daarnaast wordt een duidelijke
relatie geconstateerd tussen de brede discussie over marktwerking en de Zorgvisie. Daarom wacht
het Ledenparlement met het vaststellen van de Zorgvisie tot in december ook de notitie over
marktwerking voorligt.

Verantwoording budgetten en tussenstand begroting
Het bestuur geeft een verantwoording voor de toedeling van de budgetten voor 2018. Daarna wordt
de tussenstand van de begroting besproken. Er is een tekort op de begroting en het bestuur stelt
voor dit incidenteel te dekken uit het vrije vermogen (behorend bij de C-taken). Dan moet vanaf
2019 wel weer sluitend begroot worden. Zo wordt de komende inzet bij het Offensief niet verstoord.
Het Ledenparlement gaat hiermee na stemming akkoord.

Uitwerking Congresresolutie – het Offensief

Het bestuur licht de notitie over het Offensief op hoofdlijnen toe. Het gaat om het aanpakken van de
oorzaken van de race naar beneden. Het moet een fundamentele verandering zijn op de
arbeidsmarkt. Bereiken van jongeren is daarbij een maatstaf van succes. De stip op de horizon is een
menswaardig bestaan, met respect voor iedereen. Voorafgaand aan de kick-off in januari zijn er in
november en december regionale ledenbijeenkomsten. Daar hebben zich al 1.000 mensen voor
aangemeld. Na de kick-off trekken we de lijn door naar de gemeenteraadsverkiezingen en naar 1 mei
en Prinsjesdag.

Voorlopig concept Werkplan 2018
Het Werkplan 2018 krijgt een voorlopig en pragmatisch karakter. Dit heeft te maken met de keuzes
die nog gemaakt moeten worden. Dit plan is vanuit de sectoren opgebouwd. De basis voor het
Werkplan 2018 ligt in de Congresresolutie en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Specifieke
onderwerpen voor 2018 zijn de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Landelijke
Monitor Werk, Inkomen en Zorg. Het plan komt in december met de begroting terug voor
besluitvorming.

