
Headlines Ledenparlementsvergadering 17 mei 2019 
 

Arbeidsvoorwaardenbeleid  
De commissie Arbeidsvoorwaarden is begonnen met de voorbereiding van de nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenagenda voor 2020. Hiervoor haalt de commissie input op in het Ledenparlement 
en in de regio’s. Met het Ledenparlement is besproken hoe de FNV ook invloed kan krijgen op 
arbeidsvoorwaarden bij werkgelegenheid – zoals platforms – waar vakbonden niet actief zijn. 
 

Visie Werken in platforms 
Het Ledenparlement bespreekt de visie Werken in platforms. Deze visie helpt bij de organisatie van 
zelfstandigen. Maar de FNV wil ook de uitholling van arbeidsvoorwaarden tegengaan. Dit zorgt voor 
een dilemma. We moeten daarom meer grip krijgen op het probleem en op de prijs van arbeid. Het is 
een maatschappelijk probleem dat sectoren doorsnijdt. Het gaat hierbij vooral om handhaven en om 
algoritmes blootleggen en doorgronden om zo de gezagsrelatie te bepalen.  
 

Nieuwe vaststellingscyclus Inkomensnota 
De FNV presenteert rond Prinsjesdag altijd de Inkomensnota (het concept-inkomensbeleid). Maar 
voor een goede FNV-lobby lijkt het beter om aan te sluiten bij de begrotingscyclus van het kabinet. 
Daarom wordt het moment van vaststelling van de Inkomensnota verschoven naar april. In het 
overgangsjaar 2019-2020 vindt alleen een update plaats op basis van de laatste economische cijfers 
en de actietrajecten van de FNV. Er worden geen nieuwe beleidspunten toegevoegd. Wel blijven we 
uiteraard inzetten op de kern van de eerder vastgestelde Inkomensnota: verhogen van het wettelijk 
minimum loon en daarmee de uitkeringen en de AOW. Het Ledenparlement kan zich vinden in de 
nieuwe vaststellingscyclus van de Inkomensnota.  
 

Vakbondshuizen 
Eind 2018 is er een tweede evaluatie geweest met gebruikers van de (toen) 20 geopende 
Vakbondshuizen. Inmiddels zijn er 30 Vakbondshuizen open, waarvan de helft 10 dagdelen of meer. 
Het Ledenparlement bespreekt met het bestuur de positieve en negatieve ervaringen. Het bestuur 
erkent de zorg over de beheerders waar het gaat om continuïteit. Per Vakbondshuis wordt hier naar 
gekeken. Misschien is er een oplossing mogelijk via de sociale werkvoorziening. Het is duidelijk dat er 
nog veel te doen is om het doel te bereiken: bruisende Vakbondshuizen door het hele land, voor jong 
en oud en werkenden en niet-werkenden. Samen met de commissie Lokaal/Regionaal zal een 
bijeenkomst georganiseerd worden om met geïnteresseerden te kijken hoe de Vakbondshuizen 
bruisender gemaakt kunnen worden.  
 
 
 


