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In onderstaand draaiboek is een overzicht opgenomen van alle activiteiten die in het voorjaar 2022 plaats 
zullen vinden in het kader van de tussentijdse verkiezing van afgevaardigden ledenparlement voor de sector 
Zorg en Welzijn. 
De activiteiten zijn gebaseerd op de statuten van de FNV en het reglement verkiezing/benoeming van de 
afgevaardigden in het FNV ledenparlement 1. Dit draaiboek is opgesteld door de door het algemeen bestuur 
ingestelde Verkiezingscommissie conform artikel 7.2 van het reglement. De Verkiezingscommissie geeft 
leiding aan de organisatiecommissie uit de sector Zorg en Welzijn. Dit houdt in dat alle activiteiten die de 
Organisatiecommissie volgens het draaiboek uitvoert, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
Verkiezingscommissie. 
 
De verkiezing wordt gehouden in verband met de vacatures in de afvaardiging van de sector naar het 
Ledenparlement van de FNV. De verkiezing wordt gehouden ter invulling van de 3 vacatures in de kiesgroep 
Care en de 2 vacatures in de kiesgroep Welzijn. 
 
Aan de data in dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend. Actuele ontwikkelingen kunnen 
aanleiding geven om de data aan te passen. 
De meest actuele versie van het draaiboek is te raadplegen op fnv.nl/verkiezingenzorgenwelzijn  
 
 

 
1 Goedgekeurd in de vergadering van het ledenparlement van juni 2018   

Draaiboek tussentijdse verkiezing afgevaardigden ledenparlement 
FNV sector Zorg en Welzijn voorjaar 2022 
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Voorbereiding en aankondiging  
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Aankondiging verkiezing  Voorlopige aankondiging van de tussentijdse verkiezing 

in verband met de bestaande vacatures voor de functie 
van afgevaardigde in het Ledenparlement van de FNV 
voor de sector Zorg en Welzijn.  
 
Aan alle leden van de sector 
 

Organisatiecommissie  In FNV-magazine 
december 2021 

Verstrekken informatie 
over kandidaatstelling-
procedure en termijnen 

Informatie over: 
 de gelegenheid voor alle leden van de sector om 

zich kandidaat te stellen binnen een bepaalde 
termijn 

 de kwaliteitseisen voor de functie van afgevaardigde 
in het Ledenparlement 

 het profiel voor de functie van afgevaardigde in het 
ledenparlement 

 overige belangrijke termijnen van het 
verkiezingsproces 

 
Aan alle leden van de sector via website en mailing aan 
alle leden. 
Ter informatie naar het algemeen bestuur. 
 

Organisatiecommissie Uiterlijk 10 januari 
2022 

Kandidaatstellingsperiode 
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Een derde van de 
afgevaardigden A (van 
de direct aangesloten 
sectoren) zijn in beginsel 
lokaal actief 

Een derde van de afgevaardigden A moet in beginsel 
tevens actief zijn in een lokaal netwerk. 
De volgende inspanningen worden geleverd om deze 
streven te halen: 
- “Actief in lokaal netwerk” toegevoegd aan profielschets 
afgevaardigde LP 

 Doorlopende 
inspanningen 
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- Hier wordt gericht aandacht aan besteed tijdens de 
werving 
- Het is wenselijk dat minimaal 1 van de kaderleden die 
lid zijn van de aanbevelingscommissie die met de 
kandidaten in gesprek gaat, lokaal actief is. Hier wordt 
gericht aandacht aan besteed tijdens de uitvraag onder 
kaderleden 
- Aspirant-kandidaten die lokaal actief zijn, kunnen dit 
tijdens hun kandidaatstelling 
aangeven bij “vakbondservaring”. Dit wordt getoond bij 
de presentatie van de kandidaten tijdens de 
campagneperiode 
 

Kandidaatstelling De kandidaatstelling loopt van 10 januari tot en met 10 
februari 2022. Alle leden die ten tijde van de 
kandidaatstellingsperiode lid zijn van de sector Zorg en 
Welzijn, kunnen zich kandidaatstellen namens de 
kiesgroep waarin zij ingedeeld zijn. 
Een (aspirant-)kandidaat moet gedurende het verdere 
verkiezingsproces uiteraard ook lid zijn van de FNV. 
 
Er zijn op dit moment vacatures in de kiesgroepen Care 
en Welzijn. Alle leden uit de sector kunnen zich echter 
kandidaat stellen (en stemmen). In principe worden 
kandidaten uit de genoemde kiesgroepen gekozen, tenzij 
er in die kiesgroepen niet voldoende kandidaten zijn om 
alle zetels te vullen. Dan worden de nog steeds vacante 
zetels vervuld vanuit reservelijst, waar ook kandidaten uit 
andere kiesgroepen op kunnen staan. 
 
 

Leden van de sector 
Zorg en Welzijn  

10 januari tot en 
met 10 februari 
2022 

Kandidaatstellingsproce-
dure 

Kandidaatstelling vindt plaats door de volgende stappen 
te doorlopen: 

Aspirant-kandidaten 10 januari tot en 
met 10 februari 
2022 
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1. je stuurt een e-mail naar het e-mailadres 
cvhzorgenwelzijn@fnv.nl waarin je aangeeft je 
kandidaat te willen stellen 

2. je ontvangt een reactie met daarbij het 
kandidaatstellingsformulier waarin ook de 
gedragscode is opgenomen die geldt voor de 
verkiezing.  

3. je vult alle gevraagde informatie in en stuurt het 
ingevulde formulier samen met een recente foto van 
jezelf naar het e-mailadres cvhzorgenwelzijn@fnv.nl 
Ook moet de je  de gedragscode onderschrijven om 
je kandidaat te kunnen stellen. 

4. Indien alle gevraagde informatie is opgestuurd, 
ontvang je een bevestiging van je kandidaatstelling 

 
Het indienen van een kandidaatsteling moet voltooid 
worden binnen de genoemde 
kandidaatstellingsperiode. 
 
Let op! Alle kandidaatstellingen die buiten de in het 
draaiboek gestelde termijn worden ontvangen, worden 
niet in behandeling genomen. Ook niet-complete 
kandidaatstellingen worden niet in behandeling 
genomen. 
 

 
Aanbevelingsgesprekken 

Alle aspirant-kandidaten krijgen een gesprek met een 
aanbevelingscommissie uit de eigen sector. Deze 
commissie treedt met iedere aspirant-kandidaten in 
gesprek over de motivatie voor hun kandidatuur. Op 
basis van dit gesprek geeft de commissie een 
aanbeveling over de kandidaat aan de stemmende 
leden. De sector richt daarvoor een 
aanbevelingscommissie in. 

Aanbevelings-
commissie 
Aspirant-kandidaten 

14 februari 2022 

Campagneperiode 
voorbereiden 

De Verkiezingscommissie: Verkiezingscommissie Tussen 15 en 20 
februari 2022 
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- controleert de gegevens van alle kandidaten of ze 
publicatierijp zijn 

- informeert de kandidaten over de regels 
(gedragscode) en het verloop van de 
campagneperiode  

Bekendmaking 
kandidatenlijst 

Uiterlijk 21 februari 2022 worden de definitieve 
kandidatenlijsten voor de verkiezing van afgevaardigde 
ledenparlement bekendgemaakt door middel van 
publicatie op fnv.nl/verkiezingenZorgenWelzijn  

Organisatiecommissie Uiterlijk 21 februari 
2022 

Campagneperiode 
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Campagne voeren De kandidaten voor het ledenparlement kunnen met 

inachtneming van de gedragscode verkiezingen 
gedurende deze periode campagne voeren.  
 
Basisbeginselen voor tijdens de campagneperiode  
De basisbeginselen bij alle verkiezingen van de FNV-
vereniging zijn: 
1. eerlijke campagne met een gelijk speelveld voor alle 
kandidaten, 
2. betrouwbare kandidaatstellings- en stemprocedure en 
3. stemmen worden in vrijheid en in het geheim 
uitgebracht. 
 
Deze basisbeginselen zijn opgenomen in een 
gedragscode die alle kandidaten moeten onderschrijven 
alvorens zich kandidaat te kunnen stellen. 
Deze gedragscode bevat regels voor de wijze waarop 
kandidaten, (kader-)leden, verenigingsorganen, en 
medewerkers van de werkorganisatie van de FNV en de 
aangesloten bonden gedurende de verkiezingen met 
elkaar moeten omgaan/zich moeten gedragen. De 
gedragscode maakt integraal onderdeel uit van het 
verkiezingsproces.  

Kandidaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkiezingscommissie 

Van 21 februari tot 
en met 6 maart 
2022 
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De verkiezingscommissie ziet toe op de naleving van 
deze afspraken. 

Centrale 
ondersteuning/beperking
en tijdens de 
campagneperiode 

De verkiezingscommissie faciliteert de kandidaten 
zonder onderscheid des persoons en op dezelfde wijze 
in het uitdragen van hun kandidatuur.  

 
Let op! Tijdens de campagneperiode gelden in ieder 
geval de volgende beperkingen: 

- Eenheden/verbanden, of medewerkers van de 
werkorganisatie van de FNV, mogen geen andere 
logistieke, financiële en/of infrastructurele 
ondersteuning bieden, dan de faciliteiten hierboven 
bedoeld. 

- Kandidaten mogen zich tijdens de campagne niet 
logistiek of financieel laten ondersteunen door 
eenheden/verbanden of medewerkers van de FNV. 

- De kandidaten krijgen geen adres- of ledenlijsten ter 
beschikking. 

- Medewerkers van de FNV onthouden zich van 
voorkeursacties ten gunste van één of meer 
kandidaten of het uitbrengen van stemadviezen. 
 

Verkiezingscommissie 
 
 
 
Eenheden/verbanden, 
of medewerkers van de 
werkorganisatie 
Kandidaten  
 
 

Van 21 februari tot 
en met 6 maart 
2022 

Stemperiode & Benoeming 
Activiteit Toelichting Wie Wanneer 
Besluit tot bijeenroeping 
Algemene 
Ledenvergadering 

De sectorraad Zorg en Welzijn neemt het besluit tot 
bijeenroepen Algemene Ledenvergadering op 7 maart 
2022 

Sectorraad Zorg en 
Welzijn 

Uiterlijk 19 januari 
2022 

Uitnodiging en 
aanmelden voor ALV 
 
 

Alle leden van de sector Zorg en Welzijn die op 1 
februari 2022 geregistreerd staan als lid, worden 
uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de 
sector waar gestemd wordt over de invulling van de 
vacatures in het Ledenparlement van de sector Zorg en 
Welzijn. Dit betreft de formele oproeping voor de 
Algemene Ledenvergadering. Deze bevat minimaal de 
datum en het tijdstip van de vergadering, de locatie van 

Leden van de sector  Uitnodiging wordt 
in principe op 11 
februari verstuurd, 
maar anders in 
ieder geval uiterlijk 
18 februari 2022 
verstuurd 
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de vergadering en de onderwerpen die behandeld 
worden in de vergadering. 
 
Communicatie hierover wordt op 11 februari per e-mail 
verstuurd naar alle leden waar het mailadres van bekend 
is. En per brief verstuurd naar alle leden waarvan het e-
mailadres niet bekend is.  
De oproeping mag in ieder geval niet later dan op de 15e 
dag voor de ALV worden verstuurd, te weten 18 februari 
2022. 
 
Aanmelding voor de ALV is mogelijk van 11 februari tot 
en met 1 maart 2022. In de week voorafgaand aan de 
ALV ontvangen alle leden die zich aangemeld voor de 
ALV/stemming de link naar de digitale vergadering en 
eventuele andere benodigde informatie. 

Aanmelding voor 
ALV is  mogelijk 
van 11 februari tot 
en met 1 maart 
2022 

Stemmen 
 
 

De stemming voor de benoeming van de afgevaardigden 
in het Ledenparlement op de vacante zetels vindt plaats 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de sector 
Zorg en Welzijn. 
Deze vergadering vindt plaats op 7 maart 2022. Het 
definitieve tijdstip zal later bekend worden gemaakt. 
Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden.  
 
Leden kunnen enkel na tijdige aanmelding aanwezig zijn 
bij de ALV. Enkel aanwezige leden kunnen hun stem 
uitbrengen.  
 
Alles is erop gericht om de verkiezing eerlijk, ordentelijk 
en heimelijk te doen verlopen. 
 

Aanwezige aangemelde 
leden van de sector 
Zorg en Welzijn 

7 maart 2022  

Uitslag stemming  
 

Na afronding van de stemming telt een door het de 
verkiezingscommissie ingestelde commissie van 
stemopneming de stemmen die op de kandidaten zijn 
uitgebracht en wordt de uitslag van de verkiezing 

Verkiezingscommissie 
Commissie van 
stemopneming 
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bepaald en aan de vergadering en de kandidaten bekend 
gemaakt.  
De verkiezingscommissie maakt ook zelf deel uit van de 
commissie van stemopneming. 
 

Bekendmaking 
stemuitslag 

De namen van de gekozen afgevaardigden, de 
plaatsvervangers, de personen op de reservelijst én het 
aantal stemmen dat per kandidaat op de kieslijst is 
uitgebracht, worden via de algemene 
communicatiekanalen van de FNV bekendgemaakt aan 
de leden van de sector. 
 

Gekozen 
afgevaardigden, 
plaatsvervangers 
namens de sector Zorg 
en Welzijn 
Personen op de 
reservelijst 

Uiterlijk 14 dagen 
na de ALV van 7 
maart 2022 

Benoeming en in functie 
treden 
 
 

Alle gekozen afgevaardigden worden benoemd per 21 
maart 2022 en treden ook op dat moment in functie. Zij 
zijn benoemd voor de resterende zittingstermijn van het 
ledenparlement van de zittingsperiode 2021-2025.  

Gekozen 
afgevaardigden 

Per 21 maart 2022 

Eerste vergadering van 
het Ledenparlement 
waar de gekozen 
afgevaardigden 
aanwezig kunnen zijn 

Eerste geplande vergadering van het Ledenparlement 
waar de gekozen afgevaardigden aanwezig kunnen zijn. 

Gekozen 
afgevaardigden  

25 maart 2022 

 


