
Functiebeschrijving Bedrijfscontactpersoon 

 
Om krachtig te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de woningcorporaties, wil de FNV graag weten wat er leeft bij jou 
en je collega’s. Andersom willen we jullie graag snel en zorgvuldig kunnen informeren over actuele gebeurtenissen en 
trends die voor jullie relevant zijn. Nauw contact en goede communicatie met iedereen uit de sector is één van de 
fundamenten van het vakbondswerk. 

 
Doel van de functie 
Als bedrijfscontactpersoon ben je een schakel tussen de FNV en je collega’s. Je helpt mee om het vakbondswerk 
zichtbaar te maken in de organisatie en om de communicatie tussen bond en werkvloer soepel te laten verlopen. 
 
Wat wordt er in ieder geval van je verwacht? 

 Positief uitdragen van het beleid van FNV  
 We vragen je om informatie vanuit de FNV te verspreiden aan collega’s (leden en niet-leden). Dit kun je op 

verschillende manieren doen. Je kunt nieuwsbrieven doormailen aan je collega’s, informatie op intranet 
plaatsen, flyers verspreiden, posters ophangen, of je helpt ons om een bijeenkomst voor jouw collega’s te 
organiseren. 

 Collega’s weten jou te vinden en jij weet ons te vinden. Indien nodig speel je als bedrijfscontactpersoon 
ideeën, wensen of knelpunten door aan de bestuurder Woondiensten. 

Specifieke functie-eisen 
 Je bent lid van FNV, of bereid om lid te worden 
 Je bent werkzaam bij een woningcorporatie of valt onder de cao Woondiensten 

 
Faciliteiten en ondersteuning vanuit FNV 

 Begeleiding en coaching door de bestuurder Woondiensten 
 Mogelijkheden voor opleiding en training 

 
Hoeveel tijd kost het je? 
Wij noemen deze functie een kaderfunctie light. Veel tijd hoeft het niet te kosten. Je geeft zelf aan hoeveel ruimte je 
hebt en in overleg met je contactpersoon bij FNV bepaal je zelf wat jouw rol kan zijn. In ieder geval vragen we je om 
informatie te verspreiden vanuit FNV aan je collega’s. Maar als jij een actievere rol wilt, dan kun je dat bespreken en 
afstemmen met de bestuurder Woondiensten die jou begeleidt.  
 
Informatie en aanmelden 
Heb je nog vragen over deze functie of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar woondiensten@fnv.nl . Wij maken 
dan een afspraak voor een gesprek om samen te bekijken of deze functie iets voor jou is. 
 

 
 
 
IETS VOOR JOU? REAGEER! 
Bedrijfscontactpersoon iets voor jou? Wil jij graag een bijdrage leveren of 
heb je nog vragen, neem dan contact op met ons via woondiensten@fnv.nl. 
We kijken uit naar je reactie! 
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