
 

TUSSENTIJDSE VERKIEZING PENNINGMEESTER DAGELIJKS BESTUUR FNV 
DRAAIBOEK VERKORTE PROCEDURE APRIL t/m JUNI 2019 
Versie 8 april 2019 
(ex art. 8.6 Reglement verkiezing en benoeming leden algemeen en dagelijks bestuur FNV 1)  

 

De tussentijdse verkiezing van de penningmeester zal via een afwijkende procedure georganiseerd worden. Omdat het een cruciale functie betreft en 
omdat het bestuur zo snel mogelijk op volle sterkte met de ambities van de FNV door wil gaan, is er besloten om deze functie zo snel mogelijk in te 
vullen. De afwijkende procedure is opgenomen in artikel 8.6 van het verkiezingsreglement. 

De intentie van de afwijkende procedure is om in het geval dat er een vacature ontstaat voor een kortere periode (in dit geval 1,5 tot 2 jaar) deze snel 
opgevuld te krijgen. Daarnaast wordt het zittende bestuur ook in de gelegenheid gesteld om zelf een bestuurslid voor te dragen die voldoet aan de 
specifieke competenties, de actuele behoeften én die, gedurende de resterende zittingstermijn, een goede aanvulling kan zijn voor het team.   

 

In onderstaand draaiboek vind je een overzicht van alle activiteiten die tijdens de tussentijdse verkiezing van de penningmeester van het Dagelijks 
Bestuur de revue zullen passeren.  
De termijnen zijn gebaseerd op de planning van de verkiezingen die door de Verkiezingscommissie is vastgesteld. De Verkiezingscommissie heeft tot doel 
de verkiezingen zo goed mogelijk te organiseren en toezicht te houden op een zorgvuldig verloop van de verkiezingsprocedure. De Verkiezingscommissie 
is de schakel tussen alle partijen die betrokken zijn bij het verkiezingsproces.  
 
De activiteiten zijn gebaseerd op het Reglement verkiezing en benoeming leden algemeen en dagelijks bestuur FNV, zoals goedgekeurd door het 
Ledenparlement op 15 juni 2018 en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2018 en de Statuten van de FNV. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Goedgekeurd in de vergadering van het ledenparlement van juni 2018.   



 

 

MIJLPAAL TOELICHTING WIE MOMENT/PERIODE 

Bekendmaking vacature, 
kandidaatstelling en 
sollicitatietermijn 

Er wordt naar de vereniging gecommuniceerd over de ontstane 
de vacature en de procedure voor de invulling hiervan. 
 
Onderdeel van deze informatie zal in ieder geval zijn: 

- welke profielschets is opgesteld; 
- wat de kwaliteitseisen zijn waar een kandidaat aan 

moet voldoen; 
- de wijze waarop geïnteresseerde leden hun interesse 

kenbaar kunnen maken bij het bestuur; 
- binnen welke termijn dit moet plaatsvinden. 

Verkiezingscommissie Op 9 april 2019 

Doorgeven interesse voor 
functie 

Bij de verkorte procedure bepaalt het bestuur wie er toegelaten 
wordt tot het toetsingsproces. Het bestuur gaat zelf op zoek 
naar mogelijke kandidaten.  
 
Wel is het mogelijk om je interesse voor de vacante functie 
door te geven aan het bestuur.  
Je moet dan uiterlijk 22 april de volgende documenten 
opsturen naar het e-mailadres fnvverkiezingen@fnv.nl: 

1. motivatiebrief gericht aan het Algemeen Bestuur 
2. curriculum vitae 
3. getekende onderschrijving statuten en reglementen (te 

downloaden op www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester) 
4. getekende onderschrijving gedragscode verkiezingen 

(te downloaden op 
www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester) 

5. ingevuld referentieformulier (te downloaden op 
www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester) 

 
In het functieprofiel dat op de website staat kun je lezen welke 
vereisten worden gesteld aan kandidaten.  
 

Alle leden van de FNV  Uiterlijk 22 april 2019 

file://///mfsdc01ca002.fnv.net/organisation/Vertrouwelijk%20Verkiezingen%202017/Verkiezing%20Penningmeester%20april-X%202019/Planning%20en%20draaiboek/www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester
http://www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester
file://///mfsdc01ca002.fnv.net/organisation/Vertrouwelijk%20Verkiezingen%202017/Verkiezing%20Penningmeester%20april-X%202019/Planning%20en%20draaiboek/www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester
http://www.fnv.nl/verkiezingpenningmeester


 

Na het indienen van de documenten wordt door het 
Verkiezingsbureau zo snel mogelijk de aanvraag voor een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) voorbereid. 

Keuze door Algemeen 
Bestuur 

Het Algemeen Bestuur besluit welke aspirant-kandidaat of 
aspirant-kandidaten aan de Toetsingscommissie worden 
voorgesteld. Personen die niet door het bestuur kandidaat zijn 
gesteld hebben niet de mogelijkheid om een verzoek krachtens 
artikel 20.7 sub c in te dienen bij het Ledenparlement. 

Algemeen Bestuur in de week van 9 mei 2019 

Toetsingsperiode De Toetsingscommissie, die door het Algemeen Bestuur is 
ingesteld,  beoordeelt de aspirant-kandidaten die door het 
Algemeen Bestuur zijn voorgesteld. 
 
De stappen in dit proces zijn: 
 

1. De Toetsingscommissie heeft een gesprek met de door 
het Algemeen Bestuur voorgestelde aspirant-
kandidaten.  
 

2. In het geval de Toetsingscommissie na het gesprek 
negatief oordeelt over een aspirant-kandidaat: 
- dan wordt deze aspirant-kandidaat niet op de 
kandidatenlijst geplaatst en zal deze aspirant-kandidaat 
géén assessment doen.  
- deze personen hebben de mogelijkheid om een 
verzoek krachtens artikel 20.7 sub c in te dienen bij het 
Ledenparlement om alsnog op de kandidatenlijst 
geplaatst te worden. 
- de personen die een verzoek indienen, moeten toch 
nog een assessment doen.  
- het assessmentbureau informeert de 
Verkiezingscommissie over het oordeel 
(positief/negatief). 

Toetsingscommissie en 
kandidaten  

13 t/m 29 mei 2019 
 
 
 
 
 
Op nader vast te stellen 
data tussen 13 en 23 mei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- dit oordeel zal, samen met het ingediende verzoek, 
doorgestuurd worden naar het Ledenparlement ter 
besluitvorming tijdens de vergadering van het 
ledenparlement 
 

3. In het geval de Toetsingscommissie na het gesprek 
niet negatief oordeelt over een aspirant-kandidaat: 
- dan doet een aspirant-kandidaat een assessment.  
Behalve als de aspirant-kandidaat al eerder de functie 
van penningmeester heeft vervuld in het bestuur van 
de FNV. 
- de Toetsingscommissie oordeelt op basis van het 
gesprek én, indien van toepassing, het 
assessmentrapport. 
- de Toetsingscommissie stelt de (voorlopige) 
kandidatenlijst inclusief proces-verbaal op voor het 
ledenparlement. 
- indien de Toetsingscommissie besluit om een 
kandidaat niet op de kandidatenlijst te plaatsen, dan 
heeft deze persoon de mogelijkheid om een verzoek 
krachtens artikel 20.7 sub c in te dienen bij het 
Ledenparlement om alsnog op de kandidatenlijst 
geplaatst te worden. 
- het ingediende verzoek wordt doorgestuurd naar het 
Ledenparlement ter besluitvorming tijdens de 
vergadering van het ledenparlement. 

 
In de LP vergadering van 
14/15 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de LP vergadering van 
14/15 juni 2019 
 

Kennismaking met 
kandidaten 

Begin juni wordt er een gelegenheid gezocht voor het LP om 
kennis te maken met de kandidaat/kandidaten. 
De datum en de wijze van kennismaking zal later worden 
gecommuniceerd. 

  



 

Aspirant-kandidaten die een verzoek indienen kunnen ook 
meedoen met deze kennismaking. 

Behandeling eventuele 
verzoeken (indien van 
toepassing) 

Indien van toepassing, vindt de behandeling in LP van 
ingediende verzoek(en) om alsnog op de kandidatenlijst 
geplaatst te worden van kandidaten die door de 
toetsingscommissie zijn afgetoetst. 

Ledenparlement In de LP vergadering van 
14/15 juni 2019 
 

Bekendmaking 
kandidatenlijst 

De definitieve kandidatenlijst wordt bekend gemaakt in de LP-
vergadering. 

Verkiezingscommissie  In de LP vergadering van 
14/15 juni 2019 
 
 

Stemperiode Het Ledenparlement kiest de penningmeester van het bestuur. 
De stemming is geheim. 
 

Leden Ledenparlement In de LP vergadering van 
14/15 juni 2019 
 

Bekendmaking uitslag De uitslag wordt via de algemene communicatiekanalen van de 
FNV bekend gemaakt. 
 

Verkiezingscommissie Zo snel mogelijk na 15 juni 
2019 

In functie treden  Het lid Dagelijks Bestuur treedt in functie aan het einde van de 
vergadering van het ledenparlement waar zijn/haar benoeming 
plaatsvindt, of op de dag van tussentijdse benoeming door het 
ledenparlement. 

Nieuw gekozen 
penningmeester Dagelijks 
Bestuur 
  

15 juni 2019 

 


