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Pensioenakkoord
Samen met de sociale partners werkt de FNV aan een pensioenakkoord. Een collectief stelsel op
basis van solidariteit en met verplichtstelling is een harde eis. De totstandkoming van het akkoord is
een zorgvuldig proces, waarover de Commissie Pensioenen wekelijks wordt bijgepraat. Als er een
resultaat ligt, wordt het Ledenparlement via een spoedprocedure betrokken. Het Ledenparlement
bepaalt dan hoe het resultaat aan de achterban wordt voorgelegd. Vervolgens zal het parlement ook
het laatste woord hebben over het voorgelegde resultaat.

Informatiebeleidsplan
Het bestuur licht het informatiebeleidsplan kort toe. Van de aandacht voor ICT gaat 90% naar de
integratie van de oorspronkelijke vier systemen in één nieuw systeem, met de nadruk op de
ledenadministratie.

Reglement sector Jong
Na de vorige vergadering is het conceptreglement sector Jong aangepast. Onder meer is verhelderd
dat de doelgroep presectorale jongeren betreft. De sector wil goed samenwerken met Young &
United, het netwerk Jongeren en andere sectoren/bonden. Dat staat niet in het reglement, maar
wordt wel gezien als een opdracht. Ook vanuit het Ledenparlement wordt hier belang aan gehecht,
bijvoorbeeld als het gaat om overleg met de sector Senioren over pensioenen. Het reglement wordt
met algemene stemmen aangenomen

Ledentevredenheidsonderzoek
Het bestuur stelt dat de tevredenheid in het algemeen goed is, maar dat ook blijkt dat veel mensen
willen opzeggen. Daarnaast vinden respondenten de balans tussen collectief en individueel
belangrijk. Vanuit het Ledenparlement wordt gevraagd wat er met de uitkomsten gebeurt. Het
bestuur geeft aan dat dit op verschillende manieren zal gebeuren, bijvoorbeeld door met de unieke
combinatie van individuele en collectieve belangenbehartiging de meerwaarde van het lidmaatschap
te benadrukken. Tegelijk moeten we ook binnen de hele vereniging aan werving blijven doen.

SER advies Armoede onder Kinderen
In Nederland groeien iedere dag 400.000 kinderen op in armoede, met alle negatieve gevolgen van
dien, ook op langere termijn. Aanbevelingen in het SER advies Armoede onder Kinderen betreffen
onder meer een garantie op gelijke kansen, een grotere rol voor scholen en het instellen van een
armoederegisseur. Eén belangrijke conclusie ontbreekt echter: de minima moeten omhoog. De
werkgevers wilden hier voor de verkiezingen niet mee naar buiten. Daarom is het advies ook nog een
concept. Uit het Ledenparlement komen verschillende suggesties. Zo wordt aangegeven dat de nieteconomische aspecten, zoals sociale uitsluiting, meer benadrukt moeten worden. Een aantal
gevraagde aanpassingen worden overgenomen. Een echte campagne op dit onderwerp is voor de
verkiezingen lastig. Maar aandacht geven aan de opstelling van de werkgevers – die in zo’n rijk land
deze aanbeveling blokkeren – is een goed idee. Het bestuur constateert grote betrokkenheid bij het
onderwerp. De voorzitter van het Ledenparlement constateert dat het conceptadvies, met inbegrip
van toezeggingen, met algemene stemmen is aangenomen.

Overdracht Ledenparlement
Er wordt gesproken over de overdracht van het huidige aan het nieuwe Ledenparlement. Vanuit het
Ledenparlement is een overdrachtsdocument opgesteld voor het nieuwe Ledenparlement. Dit

document wordt met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast wordt van bestaande commissies
verwacht dat zij de overdracht naar nieuwe commissies verzorgen.

Budgetsystematiek
Het bestuur licht toe dat de externe commissie zich zoals afgesproken onafhankelijk heeft gebogen
over een nieuwe, objectieve en rechtvaardige verdeling van het budget in het ongedeelde deel van
de FNV (de direct aangesloten sectoren). Nu geeft de commissie een korte tussenrapportage. De
contouren voor de criteria zijn geschetst, maar er is nog tijd nodig voor de uitwerking. Het
Ledenparlement stemt in met de voortgang en het tijdpad.

Pilots WW
Het Ledenparlement stemt met algemene stemmen in met de eenmalige investering in de pilots voor
de adviescentra WW.

Evaluatie Loonruimteakkoord
Na de afspraak tijdens de vorige vergadering is het de indieners van de moties en het bestuur niet
gelukt een gezamenlijke tekst op te stellen. Na een uitvoerige discussie wordt bij stemming besloten
de moties en een alternatieve tekst van het bestuur om te zetten in werkafspraken.

Zichtbaarheid Tweede Kamerverkiezingen
Vanuit het Ledenparlement wordt een kanttekening geplaatst bij de zichtbaarheid in aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen. Het bestuur schetst daarop een beeld van de verschillende acties, zoals
de standpuntenvergelijker op de FNV-site, radiospotjes, advertenties, inzet van social media en
lokale bijeenkomsten.

Studiefinanciering
De sector Jong vraagt via een motie om actie voor betere toegankelijkheid van het onderwijs. De
studiebeurzen moeten terug en het wettelijk vastgestelde collegegeld moet worden bevroren. Het
bestuur steunt de motie, maar wil deze wel graag verbinden aan de bredere agenda voor gelijke
kansen in het onderwijs. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Manifest Waardig Leven
De sector Senioren dient een motie in die de FNV oproept aan te sluiten bij het manifest Waardig
Leven. Dit manifest roept op de ouderenzorg te verbeteren en te investeren in levensbegeleiders in
plaats van stervensbegeleiders. Het bestuur geeft aan dat de strekking van het manifest goed is,
maar dat een paar punten – rond vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstplicht – wringen met
FNV-beleid. Er is daar eerst meer discussie over nodig. De indiener houdt daarop de motie aan.

