
Maak
het verschil 

en doe
mee!  

ACTIEVE SENIOREN 
GEZOCHT
We zoeken actieve kaderleden die onze  
FNV Senioren groepen komen versterken

FNV.NL/SENIOREN 

http://fnv.nl/senioren 


FNV Senioren behartigt de belangen van gepensioneerde FNV-leden. 
Actieve vrijwilligers organiseren via seniorengroepen in het hele land 
activiteiten die senioren ten goede komen. Wilt u een verschil maken 
voor senioren? Vindt u het leuk om bijvoorbeeld activiteiten te  
organiseren of mee te praten over (ouderen)beleid? Meld u dan aan  
als kaderlid.

VAKBONDSKRACHT IN DE BUURT
De seniorengroepen van FNV Senioren bevinden zich in heel Nederland, ook bij u in de

buurt. Leden kunnen hier terecht voor (voorlichtings-)bijeenkomsten over bijvoor-

beeld belastingen, erfrecht en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Vrijwilligers zetten zich ook in voor het inkomen, mantelzorg en ander vrijwilligers-

werk. En ze praten mee met gemeenten over ouderenbeleid op het gebied van sociale 

voorzieningen, huisvesting en veiligheid in samenwerking met Lokaal FNV. Tevens 

wijzen de actieve vrijwilligers FNV-leden de weg binnen de vakbond en beslissen ze 

mee over het te voeren beleid. Én senioren werken mee aan het werven en behouden 

van leden. Voor deze zogenaamde kaderleden biedt FNV Senioren ondersteuning en 

faciliteiten voor het kaderwerk.



DOE MEE!
Wij zoeken senioren die:

• Interesse hebben in de genoemde onderwerpen.

• Bereid zijn één keer per zes weken te vergaderen. 

• In samenwerking met de bestuursleden van de seniorengroep themabijeenkomsten 

en andere evenementen willen organiseren en bijwonen.

• Openstaan voor scholing die bijdraagt aan kennis en vaardigheden.

WIJ BIEDEN:
• Samenwerking in een leuk team.

• Interessant en zeer nuttig vrijwilligerswerk.

• Vergoeding van reiskosten.

• Ondersteuning en begeleiding vanuit de FNV.

• Opleiding en scholing voor ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

FNV ACADEMIE 
De FNV Academie is het expertisecentrum voor scholing en ontwikkeling van onze 

vakbondsvrijwilligers: de kaderleden. Ons doel: activerend vakbondswerk. Wij bieden 

op maat gemaakte trainingen, coaching, begeleiding, maar ook bemiddeling en  

materiaalontwikkeling.

KADERPORTAAL EN ANDERE VOORZIENINGEN
Zo’n 21.000 kaderleden zetten zich op vrijwillige basis in om andere leden te helpen 

met vragen op het gebied van regelingen en voorzieningen. Het FNV Kaderportaal is 

een nieuwe afgesloten, online omgeving waar u terecht kunt voor informatie en tools 

die u helpen in uw kaderwerk. Het portaal bevat o.a. nieuwsberichten, een 

 activiteiten kalender, een  kennisbank met informatie en documentatie over 

v erschillende onderwerpen en  thema’s en praktische tools, klankbordgroepen, hand-

leidingen, declaratietools en hulp middelen die u kunt gebruiken in uw kaderwerk. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? MELD U DAN AAN ALS KADERLID!
Neem hiervoor direct contact op met een van de bestuurders of consulenten van  

FNV Senioren. Wilt u weten wie uw directe aanspreekpunt is in uw regio, ga dan naar 

fnv.nl/aanspreekpuntsenioren. Wilt u een algemene vraag stellen aan FNV Senioren, 

stuur dan een e-mail naar secretariaat.senioren@fnv.nl.

http://www.fnv.nl/aanspreekpuntsenioren
mailto:secretariaat.senioren%40fnv.nl?subject=Vraag%20aanmelding%20kaderlid
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fnv.nl/senioren

DEZE FLYER WORDT U AANGEREIKT DOOR:

NAAM:

FUNCTIE:

E-MAILADRES: 

NEEM VOOR VRAGEN CONTACT MET MIJ OP!

http://fnv.nl/senioren
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