Headlines Ledenparlementsvergadering 9 februari 2018
Inkomensnota 2018
Ledenparlement en bestuur bespreken de Inkomensnota 2018. Daarbij wordt onder meer
geconstateerd dat er meer oog moet zijn voor de positie van zelfstandigen en de rol van
multinationals. Voor het cao-seizoen 2019 zullen ook de effecten van Rutte III mee worden genomen.
Na bespreking gaat het Ledenparlement akkoord met de gewijzigde versie van de Inkomensnota
2018.

Achterstand betalingen
Er is een achterstand in de betaling van declaraties en stakingsuitkeringen. Dit heeft te maken met de
overgang naar het nieuwe administratiesysteem. Hierover – en over de vervolgens ontstane situatie
– is onvoldoende gecommuniceerd, en de penningmeester biedt hiervoor zijn excuses aan. Er komt
een onafhankelijk onderzoek om te kijken wat er is gebeurd. Het Ledenparlement is betrokken bij de
opdrachtformulering en zal de uitkomsten bespreken. Ook komt er een nieuwsbrief van het bestuur,
met excuus en nadere tekst en uitleg.

Reguliere indexatie kadervergoeding
Het Ledenparlement stemt in met de kadervergoedingsbedragen voor 2018.

Voorzitterschap Committee on Workers’ Capital (CWC)
De CWC is een internationaal vakbondsnetwerk dat zich richt op verantwoord investeren van
arbeiderskapitaal (zoals pensioenen). In het Ledenparlement worden activiteiten besproken en de
wijze waarop hier binnen FNV over gecommuniceerd wordt. Het Ledenparlement en bestuur nemen
een motie over betreffende diversiteit in relatie tot verantwoord investeren. Daarnaast is er een
motie over de voorzitter van de CWC. Nu is dat Coen van der Veer. De commissie Pensioenen geeft
de voorkeur aan portefeuillehouder Pensioenen als voorzitter. Een motie met die strekking wordt
aangenomen door het Ledenparlement. Het bestuur beraadt zich hierover, maar heeft uitgelegd
waarom het de voorkeur geeft aan Coen van der Veer: opnieuw een voorzitterswisseling, met nog
maar een beperkte zittingstermijn, zou onverstandig zijn en internationaal niet worden begrepen.

Tender Zorgcollectief FNV
Mede op basis van het ledenonderzoek van november 2017 heeft de FNV een programma van eisen
opgesteld (PvE) voor een nieuwe collectieve zorgverzekering voor FNV-leden. Hiermee wordt een
nieuwe zorgverzekeraar voor drie jaar gezocht. FNV Jong vraagt om een ook op jongeren gericht
aanbod – met anticonceptie, behandeling van burn-out, geestelijke gezondheidszorg en zorg in het
buitenland. Het bestuur ondersteunt dit. Het Ledenparlement stemt in met het programma van
eisen.

Het Offensief
Het bestuur presenteert de stand van zaken rond het Offensief. Vanuit het Ledenparlement worden
vragen gesteld over onder meer coördinatie, budget voor focuscampagnes en de betrokkenheid van
de werkorganisatie. Ook worden zes nieuwe leden toegevoegd aan de commissie Offensief.

Communicatie senior-consulenten
Het bestuur heeft een excuusbrief verstuurd naar de senior-consulenten over de ongelukkige
communicatie rond de harmonisatie van de kaderfuncties. Vanuit het Ledenparlement wordt bij dit
onderwerp ook gevraagd om een inzichtelijk functiehuis voor kaderfuncties. Het bestuur

onderschrijft het nut van het in kaart brengen van alle functies, en zegt toe voor 1 juni een overzicht
van kaderfuncties (functiehuis) en bijbehorende profielen naar het Ledenparlement te sturen.

