
VERKIEZINGEN SECTORALE EENHEDEN 
DRAAIBOEK VERKIEZINGEN OKTOBER 2020 T/M MEI 2021 
Versie 29 september 2020  

 
In onderstaand draaiboek vind je een overzicht van de activiteiten die tijdens de verkiezingen van de sectorale eenheden (oktober 2020-februari 2021) 
de revue zullen passeren.  
De activiteiten zijn gebaseerd op het Reglement Directe Sectorale Afdelingen, zoals goedgekeurd door het Ledenparlement op 15 juni 2018. 
Het betreft de volgende (tussentijdse) verkiezingen: 
- sectorraad Jong 
- sectorbestuur Jong 
- tussentijdse verkiezing sectorraad Industrie en Agrarisch 
- tussentijdse verkiezing sectorraad Zelfstandigen 
 

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/verkiezingen. 

 

MIJLPAAL TOELICHTING WIE MOMENT/PERIODE 

Kandidaatstellingsperiode Alle leden die lid zijn van de genoemde direct aangesloten 
sectoren van de FNV kunnen zich kandidaatstellen voor de 
verkiezing van de sectorale eenheden die in de betreffende 
sector plaats vinden. Dit kan via de kandidaatstellingswebsite 
www.fnvverkiezingen.nl. 
 
Het verschilt per sector voor welke verkiezing je je kandidaat 
kunt stellen. Op fnv.nl/verkiezingen is informatie te vinden 
welke sectorale verkiezingen plaats vinden en hoe de verkiezing 
wordt aangepakt. 
 

De leden van de volgende 
direct aangesloten sectoren 
van de FNV: 
Industrie &Agrarisch 
Jong 
Zelfstandigen 
 
 

20 oktober 12.00 t/m 10 
november 2020 16.00 

http://www.fnvverkiezingen.nl/
http://www.fnv.nl/verkiezingen


Wanneer een sector ervoor heeft gekozen de zetels te verdelen 
over kiesgroepen, kan een lid zich alleen kandidaatstellen voor 
de kiesgroep waarin hij/zij is ingedeeld.  
 
Het indienen van een sollicitatie moet voltooid worden binnen 
de genoemde kandidaatstellingsperiode. 
 
Let op! Alle sollicitaties die buiten de in het draaiboek gestelde 
termijn worden ontvangen, worden niet in behandeling 
genomen. Ook niet- complete sollicitaties worden niet in 
behandeling genomen. 

Toetsingsperiode  Alle aspirant-kandidaten worden beoordeeld door een 
toetsingscommissie. Elke sector stelt één (of meerdere) 
toetsingscommissie(s) in die de toetsingsgesprekken voeren 
met de aspirant-kandidaten.  
De stappen in dit proces zijn: 
- Schriftelijke toets door de toetsingscommissie op basis van 

de kwaliteitseisen.  
- Aspirant-kandidaten die door de schriftelijke toets zijn 

gekomen, hebben allemaal een gesprek met de 
toetsingscommissie. 

 
Sectoren kunnen kiezen voor bindende of niet-bindende 
toetsing.  

- Indien bij een sector sprake is van niet-bindende 
toetsing, dan staat het de aspirant-kandidaten vrij om, 
ongeacht de uitslag van de toetsing, hun kandidatuur te 
handhaven. Op de kandidatenlijst wordt duidelijk 
gemaakt welk oordeel de toetsingscommissie had over 
de kandidaten. 

- Indien bij een sector sprake is van bindende toetsing, 
dan worden enkel de aspirant-kandidaten die geschikt 

Alle aspirant-kandidaten en 
toetsingscommissies 
 
 
 
 

16 november t/m 30 
november 2020 
 
 
 



zijn bevonden door de toetsingscommissie op de 
kandidatenlijst geplaatst. 

 
De sector Jong heeft bij de verkiezing van de sectorraad 
gekozen voor niet-bindende toetsing van de kandidaten.  
De sector Jong heeft bij de verkiezing van het sectorbestuur een 
bindende toetsing van de kandidaten. 
 
De sector Industrie & Agrarisch heeft bij de verkiezing van de 
sectorraad gekozen voor niet-bindende toetsing van de 
kandidaten. 
 
De sector Zelfstandigen heeft bij de verkiezing van de 
sectorraad gekozen voor niet-bindende toetsing van de 
kandidaten. 
 
 

Campagneperiode 
voorbereiden 

Het verkiezingsbureau: 
- controleert de gegevens van alle kandidaten of ze 

publicatierijp zijn 
- laat campagnemateriaal maken 
- informeert de kandidaten over de regels en het verloop van 

de campagneperiode 

 t/m 4 januari 2021 

Bekendmaking 
kandidatenlijst 

De definitieve kandidatenlijst wordt uiterlijk 6 januari 2020 
bekendgemaakt op fnv.nl/verkiezingen. 
 

Algemeen bestuur Uiterlijk 6 januari 2021 
 

Campagneperiode  Van 6 januari t/m 16 februari 2021 kunnen de kandidaten 
campagne voeren.  
 
Alle kandidaten worden tijdens deze periode op de FNV website 
getoond (fnv.nl/verkiezingen).  
Tevens ontvangen alle kandidaten (indien gewenst) een digitale 
+ geprinte flyer. 

Kandidaten en sectoren 6 januari 2021 t/m 16 
februari 2021 
 

file://///fnv.net/dfs/Department/CVO/Project%20Verenigingsdemocratie%20Sectoren/Fase%205%20Sectorale%20verkiezingen/fnv.nl/verkiezingen
file://///fnv.net/dfs/Department/CVO/Project%20Verenigingsdemocratie%20Sectoren/Fase%205%20Sectorale%20verkiezingen/fnv.nl/verkiezingen


 
Kandidaten worden gestimuleerd om, o.a. met behulp van deze 
middelen, zich in deze periode te profileren en campagne te 
voeren onder de leden in hun sector. 
 
Binnen redelijke grenzen faciliteert een sector zonder 
onderscheid des persoons en op dezelfde wijze, zoals 
opgenomen in het draaiboek, de kandidaten voor een functie in 
1 van de sectorale eenheden in het uitdragen van hun 
kandidaatstelling.  
 
 
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. 

 
 
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.  
 

Stemperiode Leden kunnen met behulp van een unieke inlogcode, die ze per 
post en/of per mail hebben ontvangen, stemmen op de 
kandidaten in hun eigen sector en kiesgroep. Het stemmen 
gebeurt via de daarvoor ingerichte website, 
www.fnvverkiezingen.nl 
 
 
Het verschilt per sector voor welke verkiezing je kunt stemmen. 
Op internet (fnv.nl/verkiezingen) is per sector informatie te 
vinden welke verkiezingen plaats vinden en hoe de verkiezing 
wordt aangepakt. 

De leden van de volgende 
direct aangesloten sectoren 
van de FNV: 
Industrie &Agrarisch 
Jong 
 

4 februari 2021 12.00 t/m 
16 februari 2021 11.00 

Bekendmaking uitslag De uitslag wordt bekend gemaakt op de website 
fnv.nl/verkiezingen  

Algemeen bestuur en 
commissie van 
stemopneming 

Uiterlijk 26 februari 2021 

Infunctietreding gekozen 
kandidaten 
 

Bij de sector Industrie & Agrarisch treden de gekozen leden in 
de sectorraad in functie tijdens de eerste vergadering van de 
sectorraad ná de verkiezing van de sectorraadsleden.  
 

Nieuwe leden 
sectorraden/sectorbesturen 
  

Eerste vergadering van de 
sectorraad ná de 
verkiezing van de 
sectorraadsleden 

http://www.fnvverkiezingen.nl/
file://///fnv.net/dfs/Department/CVO/Project%20Verenigingsdemocratie%20Sectoren/Fase%205%20Sectorale%20verkiezingen/fnv.nl/verkiezingen
http://www.fnv.nl/verkiezingen


Bij de sector Zelfstandigen treden de gekozen leden in de 
sectorraad in functie tijdens de eerste vergadering van de 
sectorraad ná de verkiezing van de sectorraadsleden. De exacte 
datum is nog niet bekend. 
 
 
 
Bij de sector Jong treden de gekozen leden in de sectorraad in 
functie tijdens de eerste vergadering van de sectorraad in mei 
2021. De exacte datum is nog niet bekend. 
 
 
 
Bij de sector Jong treden de gekozen leden in het sectorbestuur 
in functie direct ná de vergadering waarin de leden van het 
sectorbestuur worden gekozen. 

Eerste vergadering van de 
sectorraad ná de 
verkiezing van de 
sectorraadsleden. De 
exacte datum is nog niet 
bekend. 
 
Tijdens de eerste 
vergadering van de 
sectorraad in mei 2021. De 
exacte datum is nog niet 
bekend. 
 
Direct ná de vergadering 
waarin de leden van het 
sectorbestuur worden 
gekozen. 

Bij vragen over de verkiezingsorganisatie kun je een e-mail sturen naar verenigingsdemocratiesectoren@fnv.nl



 


