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KADEROPLEIDING BASIS
KaderOpleiding Basis is de opleiding voor beginnende kaderleden 
van de FNV. Dat zijn onze vrijwilligers die samen met hun collega’s 
actief het gezicht van de vakbond in hun bedrijf willen zijn. 

• Initiatief nemen op je werk?

• Contact leggen met andere (kader)leden?

• Jezelf presenteren?

• FNV beter leren kennen?

• Actief aan de slag met vakbondswerk?

Dan is de KaderOpleiding Basis iets voor jou!

KADEROPLEIDING BASIS
KaderOpleiding Basis is een opleiding voor beginnende kaderleden van FNV die 

twee jaar of korter actief zijn. 

ACTIVITEITEN DIE BIJ JE PASSEN
Tijdens de vier opleidingsdagen onderzoek je wat je zelf belangrijk vindt, waar je 

interesses liggen, waar je goed in bent en waar je beter in kunt worden. Daarna 

komen de diverse werkterreinen van de bond aan bod. Zo krijg je een duidelijk beeld 

van de mogelijkheden voor jouw activerend vakbondswerk.

ACTIVITEITENPLAN
Om vaardig aan de slag te gaan met activiteiten die bij je passen, leer je hoe je je rol 

als kaderlid vorm kunt geven. Bij vakbondswerk staat centraal zoveel mogelijk 

 collega’s actief te betrekken en mee te laten doen. Er is aandacht voor netwerken, 

feedback geven en ontvangen, informatie verzamelen en activerende gespreks-

technieken. Tenslotte leer je haalbare doelen formuleren en maak je een activiteiten-

plan dat de basis vormt voor je vakbondsactiviteiten op jouw werkvloer.

PRAKTIJKGERICHT
Gedurende de hele opleiding staat de praktijk in bedrijven centraal. Bovendien krijg 

je door uitwisseling met de andere deelnemers een beeld van activiteiten in andere 

bedrijven. Vakbondsbestuurders zijn te gast in de opleiding om je vanuit hun praktijk

te informeren en met je in gesprek te gaan. In de opleiding ondersteunen theorie 
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en praktische oefeningen elkaar. Zo doe je ervaring op, die je vervolgens in 

opdrachten thuis en op het werk verder verdiept. Die opdrachten werk je uit in de 

periode tussen twee cursusbijeenkomsten.

VIER BIJEENKOMSTEN
De opleidingen starten in maart en oktober op de regionale vakbondshuizen. De 

opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, verspreid over vier maanden.

Bijeenkomst 1

• Jezelf presenteren 

• Jouw kwaliteiten en uitdagingen

• Feedback geven en ontvangen

• Communicatie

Bijeenkomst 2

• Historie en werkterreinen vakbond

• Verenigingsstructuur

• Succesfactoren voor vakbondswerk

• Plan maken om samen met collega’s 

resultaat te halen

Bijeenkomst 3

• Medezeggenschap en kaderwerk

• Netwerken

• Machtsbalans

• Activerend vakbondsgesprekken 

 voeren

Bijeenkomst 4

• Haalbare doelen formuleren

• Activiteitenplan presenteren

• Reflectie

• Uitreiking certificaten
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PRAKTISCHE ZAKEN
• De opleiding is vier dagen van 09.30 uur tot 17.00 uur.

• Locatie is in de regio, meestal het regionaal vakbondshuis van de FNV.

• Groep bestaat uit maximaal 16 en minimaal 10 deelnemers, afkomstig uit 

 verschillende sectoren.

• De KaderOpleiding Basis wordt georganiseerd door de FNV Academie.

• Ervaren trainer verzorgt de begeleiding met medewerking van vakbondsbestuurders.

• Deelname aan de opleiding is gratis.

• Reis- en verletkosten worden vergoed; reiskosten op basis van openbaar vervoer.

• Voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding zijn:

 - volledig ingevuld aanmeldingsformulier

 -  kort gesprek met je begeleidende vakbondsbestuurder om na te gaan of de 

opleiding wat voor je is.

• Na een positieve uitkomst krijg je zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging 

met het programma.

VAKBONDSVERLOF
Vakbondsverlof aanvragen voor de opleiding? Dat kan meestal via je vakbonds-

bestuurder. Weet je niet wie je vakbondsbestuurder is, dan kun je dit navragen bij 

ons Contactcenter via telefoonnummer 088 368 0 368. Houd je lidmaatschaps-

nummer bij de hand.

AANMELDEN VOOR DE KADEROPLEIDING BASIS? 
Wil je je aanmelden voor de KaderOpleiding Basis 2020? Ga dan naar:

• fnv.nl/kaderopleiding-basis. Daar vind je een aanmeldformulier. Stuur dat 

 formulier op z’n laatst 4 weken vóór de 1ste cursusdag als bijlage bij een e-mail 

naar vakbondsvrijwilliger@fnv.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail 

‘Aanmelding KaderOpleiding Basis’.

• Of vul het formulier op de laatste pagina in en stuur het naar het postadres van 

je gewenste cursuslocatie.

LET OP:
• Neem voordat je je aanmeldt contact op met je vakbondsbestuurder om na te 

gaan of de opleiding wat voor je is.

• Alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen.

• De opleiding gaat alleen door indien er voldoende deelnemers zijn.

http://fnv.nl/kaderopleiding-basis
mailto:vakbondsvrijwilliger%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
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CURSUSLOCATIES EN DATA

REGIO GRONINGEN (WOENSDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Vera Lieben, aanmelding KaderOpleiding Basis, 

Antwoordnummer 427, 9700 WB Groningen.

• E-mailadres: vera.lieben@fnv.nl

• Bezoekadres: Leonard Springerlaan 23, 9727 KB Groningen.

• Data voorjaar 2020: 11 maart 2020, 8 april 2020, 6 mei 2020, 3 juni 2020

• Data najaar 2020: 7 oktober 2020, 4 november 2020, 2 december 2020,  

13 januari 2021

REGIO DEVENTER (MAANDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Joke Woerts - van de Berg, aanmelding KaderOpleiding 

Basis, Antwoordnummer 61, 7400 WB Deventer.

• E-mailadres: joke.woerts@fnv.nl

• Bezoekadres: Gotlandstraat 2a, 7418 AZ Deventer.

• Data voorjaar 2020: 9 maart 2020, 6 april 2020, 11 mei 2020, 8 juni 2020

• Data najaar 2020: 5 oktober 2020, 9 november 2020, 7 december 2020,  

11 januari 2021

mailto:vera.lieben%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
mailto:joke.woerts%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
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REGIO UTRECHT (DONDERDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Ria Albers - Goosen, aanmelding KaderOpleiding Basis, 

Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht.

• E-mailadres: ria.albers@fnv.nl

• Bezoekadres: Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht.

• Data voorjaar 2020: 5 maart 2020, 2 april 2020, 7 mei 2020, 4 juni 2020

• Data najaar 2020: 1 oktober 2020, 5 november 2020, 3 december 2020,  

7 januari 2021

REGIO AMSTERDAM (DINSDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Karin Mulder, aanmelding KaderOpleiding Basis, 

Antwoordnummer 46091, 1060 VB Amsterdam.

• E-mailadres: karin.mulder@fnv.nl

• Bezoekadres: Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam.

• Data voorjaar 2020: 3 maart 2020, 7 april 2020, 12 mei 2020, 9 juni 2020

• Data najaar 2020: 6 oktober 2020, 10 november 2020, 8 december 2020,  

5 januari 2021

REGIO ROTTERDAM (DONDERDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Monique Haksteen–Goudriaan, aanmelding KaderOpleiding 

Basis, Antwoordnummer 60122, 3060 VB Rotterdam.

• E-mailadres: monique.haksteen@fnv.nl

• Bezoekadres: Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam.

• Data voorjaar 2020: 12 maart 2020, 9 april 2020, 14 mei 2020, 11 juni 2020

• Data najaar 2020: 8 oktober 2020, 12 november 2020, 10 december 2020,  

14 januari 2021

REGIO WEERT (DINSDAG)
• Postadres: FNV, t.a.v. Petra Reitz, aanmelding KaderOpleiding Basis, 

Antwoordnummer 1000, 6000 VD Weert.

• E-mailadres: petra.reitz@fnv.nl

• Bezoekadres: Schepenlaan 6, 6002 EE Weert.

• Data voorjaar 2020: 10 maart 2020, 14 april 2020, 26 mei 2020, 16 juni 2020

• Data najaar 2020: 6 oktober 2020, 17 november 2020, 8 december 2020,  

12 januari 2021

mailto:ria.albers%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
mailto:karin.mulder%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
mailto:monique.haksteen%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
mailto:petra.reitz%40fnv.nl?subject=aanmelding%20KaderOpleiding%20Basis
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AANMELDEN 
KADEROPLEIDING BASIS, 2020
PERSOONSGEGEVENS (INVULLEN IN BLOKLETTERS)

Achternaam: Voorletters: 

Voornaam: 

Straat: Huisnummer:

Plaats: Postcode:

E-mailadres: 

Telefoon privé:

Lidmaatschapsnummer (1):

Begeleidend vakbondsbestuurder:

Waarom deze opleiding? (korte motivatie)

Hoe lang ben je actief als vrijwilliger/kaderlid? 

Werkgever:

Telefoon werk:

Seizoen  Voorjaar 2020  Najaar 2020
Vakbondsverlof aanvragen?  Nee  ja, voor de volgende data:

In welke regio wil je de KaderOpleiding Basis volgen?
 Amsterdam (K. Mulder)  Rotterdam (M. Haksteen – Goudriaan)
 Weert (P. Reitz)  Utrecht (R. Albers-Goosen)
 Groningen (V. Lieben)  Deventer (J. Woerts - van de Berg)

VERZENDEN

Opgeven voor de KaderOpleiding Basis 2020? Stuur dit ingevulde formulier op z’n laatst 
4 weken vóór de 1ste cursusdag in een envelop zonder postzegel naar het postadres van 
je gewenste cursuslocatie. Vermeld daarbij de data/locatie in het formulier. Alleen een 
volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen.

(1)  Het lidmaatschapsnummer staat vermeld op de ledenpas, op het etiket van het leden magazine en aan u gerichte 
correspondentie van de FNV.

✁
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