
FNV VERVOER

BEGINSELVERKLARING 
FNV VERVOER
Al jaren staat op de FNV agenda de versterking van de sectoren en de wens tot meer sectoralisatie, dit is dan ook een uitdrukkelijke wens van 
FNV Vervoer. Vanuit de kaderleden en leden klinkt een steeds duidelijkere roep om Sectoralisatie. 

Kaderleden verwachten van Sectoralisatie een bond die dichter bij de leden staat, die voor de leden herkenbaarder is en die de leden meer 
zeggenschap geeft in het beleid binnen de eigen sector. 
Op 6 februari 2021 is het kaderledencongres “Samen Sterk, Voorwaarts” gehouden. Hier hebben alle subsectoren binnen de sector Vervoer 
concrete uitgangspunten geformuleerd om invulling te geven aan de sectoralisatie en het versterken van FNV Vervoer. Deze beginselverklaring 
is door dit kaderledencongres vastgesteld en draagt uit waar de (kader) leden van FNV Vervoer voor staan en voor willen gaan in de komende 
periode.

 ACTIVEREND VAKBONDSWERK, BUDGET EN BEGROTING
Om onze leden en potentiële leden te kunnen bereiken en onze doelen te kunnen 
realiseren, hebben we menskracht nodig. Met de directie FNV en het bestuur FNV willen wij 
afspraken maken over voldoende  personele formatie in relatie tot de gestelde doelen.
De ledendoelstelling die wij op (sub)sectorniveau willen bereiken zullen wij vaststellen op 
het ledencongres in oktober 2021. Op basis daarvan willen wij een formatie- en financiële 
begroting maken die past bij de doelstellingen die wij willen gaan behalen.

De begroting van Vervoer is op dit moment gebaseerd op enkel de fondsengelden en 
werkgeversbijdragen die binnengehaald worden door Vervoer. Om onze doelen te kunnen 
behalen en onze positie in alle subsectoren te versterken willen wij in gesprek over een 
passend budget voor de noodzakelijke activiteiten en faciliteiten, waarbij heldere doelen 
gesteld worden.

 MEER RUIMTE VOOR SECTORAAL BELEID 
Kaderleden en leden geven aan zich onvoldoende te herkennen in het centrale FNV beleid, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden agenda. FNV Vervoer wil binnen 
de arbeidsvoorwaarden agenda ruimte om sectoraal beleid te voeren, een meerjarige 
arbeidsvoorwaardeninzet die beter aansluit bij stand van zaken en ontwikkelingen in de 
sector en bij de specifieke behoeften van onze leden binnen Vervoer.

In een vierjaarlijks congres bepalen de leden binnen Vervoer de koers en welke prioriteiten 
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en het vakbondswerk binnen vervoer worden gesteld. 
De sectorraad Vervoer is het orgaan dat deze koers tussen de congressen door bewaakt.
Belangrijke thema’s binnen de sector vervoer zijn: marktwerking/aanbesteding, eerder 
stoppen vanwege zwaar werk, veiligheid en werkdruk, robotisering, doorgeschoten flex, 
zichtbaarheid op de werkvloer, ledenwerving en ledenbehoud.

 ZICHTBAARHEID EN HERKENBAARHEID VERGROTEN
Als FNV Vervoer willen wij sterk zijn op de werkvloer met krachtige leden en met 
kaderleden die hun achterban vertegenwoordigen. We willen de mogelijkheden vergroten 
om gerichte communicatie te kunnen doen naar de achterban; communicatie die past 
bij de beleving van het vak. Kaderleden en werkorganisatie moeten in staat gesteld 
worden om effectief te communiceren met hun achterban. Nieuwsbrieven en informatie 
die wordt samengesteld met een FNV Vervoer / subsector communicatie team en die 
aansluit bij de identiteit van de sector. Daarnaast wil FNV Vervoer meer eigenheid, format 
vrijheid en sectorale webredactie op de (sub)sectordelen van de FNV Website en meer 
ruimte om eigen materialen en digitale middelen in te zetten voor de herkenbaarheid en 
zichtbaarheid bij leden. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken, is er een noodzaak 
tot een eigen integraal team Vervoer, met naast bestuurders en consulenten alle 
disciplines van de ondersteuning (kaderacademie, communicatie, juridische ondersteuning, 
beleidsondersteuning en secretariële ondersteuning) dat vanuit de verschillende 
vakgebieden de volledige focus heeft op het sterker maken van de sector Vervoer. 

 EFFECTIEVERE WIJZE VAN CONTACT MET DE BOND
Als FNV Vervoer willen wij dat onze leden snel en accuraat in contact kunnen komen 
met FNV zodat zij geholpen kunnen worden met de vragen of problemen waar zij 
tegen aan lopen. Om dit te kunnen bewerkstelligen willen wij een eigen (digitale) 
helpdesk subsectoraal inrichten waar onze kaderleden hun collega’s in eerste 
aanleg te woord kunnen staan. Een eigen helpdesk zorgt voor meer binding, betere 
herkenbaarheid en kortere lijntjes door de inzet van de sectorale kennis en kunde van 
kaderleden en bestuurders / consulenten.

 MEER INVLOED OP PROCESSEN BUITEN DE BOND
De afstand tussen bestuur en vereniging is te groot om gezamenlijk effectief te 
kunnen werken. Processen in de politiek, van internationaal tot lokaal niveau, die 
impact hebben op FNV Vervoer spelen zich te vaak af zonder een directe link naar 
onze kaderleden binnen Vervoer.

FNV Vervoer wil zelf directe invloed aan de onderhandelingstafels waar in de polder 
of in de politiek gesprekken plaats vinden en/of besluiten genomen worden die de 
leden in het Vervoer raken. 
Daarnaast wil FNV Vervoer voor een goede vertegenwoordiging, dat binnen het 
dagelijks bestuur niet alleen portefeuilles maar ook sectoren worden toegewezen aan 
bestuursleden.

 MEER FOCUS OP SECTORALE LEDENWERVING EN 
LEDENBEHOUD

FNV verliest de afgelopen jaren leden waardoor de slagkracht verkleint en wij samen 
met onze leden minder goede resultaten dreigen te behalen. Om de ledendaling om 
te buigen in ledenwinst  is het nodig dat we de wensen van de leden in onze sector  
vertalen in sectoraal herkenbaar beleid. 

Ook belangrijk is dat we vroegtijdig inzicht hebben in welke leden een 
betalingsachterstand hebben en om welke redenen leden opzeggen, zodat we 
adequaat kunnen reageren. Nieuwe leden moeten binnen Vervoer een warm 
welkom krijgen. FNV Vervoer wil invloed kunnen uitoefenen op het beleid omtrent 
incasso, uitschrijving en inschrijving van leden in Vervoer, bijvoorbeeld door eigen 
inschrijfformulieren en op de sector toegespitste inschrijfacties en gepensioneerde 
leden de mogelijkheid te geven binnen de sector ingeschreven te blijven. 

Het kadercongres heeft besloten dat de subsectoren binnen 
Vervoer de handen ineenslaan om het bovenstaande te 
realiseren. 
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Samen Sterk,
Voorwaarts!
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