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VOORWOORD
Met trots presenteren wij het congresboekje voor het congres van FNV Vervoer op   
2 oktober 2021. Trots met name op de inzet van de vele kaderleden, leden en werknemers van 
FNV die de afgelopen tijd keihard gewerkt hebben om de ontwikkelingen in de sector Vervoer in 
kaart te brengen en daar aanbevelingen bij te schrijven die leiden tot ons eigen meerjaren beleid 
en werkplan voor de komende vier jaren.

Na jaren van praten over is het tijd voor het DOEN. Meer sectoralisatie, met een eigen kleur, eigen identiteit en een 

eigen beleid dat past bij onze leden binnen alle subsectoren van Vervoer. 

FNV Vervoer bestaat uit de subsectoren Taxi, Havens, Luchtvaart, Transport & Logistiek, Toer, Streekvervoer, 

Veerdiensten en Spoor.

De diversiteit binnen de subsectoren is groot, maar de gemeenschappelijkheid nog groter. 

Thema’s die bij de ene subsector spelen, kom je vaak ook tegen bij een andere, soms in een iets andere 

 verschijningsvorm. 

Na 2 grote fusies is FNV Vervoer een klein onderdeel geworden van het grote geheel en dit heeft zijn weerslag op de 

betrokkenheid van leden en kaderleden. Potentiële leden herkennen zich minder in hun bond. Een heel groot deel van 

het FNV-beleid wordt ter besluitvorming aan het LP (Ledenparlement) voorgelegd. Voor de sectorraden en sectoren 

blijft er in de besluitvorming slechts kruimelwerk over, de LP-delegaties moeten de inbreng meenemen en vervolgens 

sneeuwt in het grote geheel elke sectorale inbreng onder. Kortom, veel toelichting en presentaties op het centrale 

 vakbondsbeleid worden aan sectorraden en subsectorraden gegeven, maar er is nauwelijks specifieke besluitvorming in 

de sector.

De sleutel om meer “eigen” invloed, beleid en besluitvorming te creëren ligt in sectoralisatie. Meer eigen inbreng, eigen 

beleid en echte invloed op keuzes die binnen FNV gemaakt worden. Feitelijk meer decentralisatie van bevoegdheden 

naar de sector toe.

In het kader van het werken aan sterkere sectoren, met input die van de werkvloer komt, en gezamenlijk werk aan een 

sterkere FNV, hebben wij tijdens het kaderledencongres van 6 februari 2021 gezamenlijk besloten dat de basis van ons 

werk, ons beleidsplan, vastgesteld moet worden in een  vierjaarlijks congres voor de leden van FNV Vervoer. Op het 

ledencongres van 2 oktober 2021 gaan we met elkaar vaststellen waar de sector(en) FNV Vervoer zich de komende 

jaren met vakbondsbestuurders en leden samen voor in gaan zetten. Hoe gaan we met elkaar samenwerken op wat 

belangrijk is voor de leden? Waarop willen we resultaten bereiken?

Alleen als wij samen als leden en kaderleden sterk staan op de werkvloer, kunnen wij het verschil maken, pas dan kun-

nen wij betere arbeidsvoorwaarden afspreken en kunnen wij een vuist maken voor onze achterban. Mede door de uit-

voering van de aanbevelingen zoals benoemd in dit congresboekje, willen wij terug naar de basis: de werkvloer. En daar 

bouwen aan een sterk FNV Vervoer met een eigen identiteit en kwaliteit!

Veel leesplezier gewenst, we kijken uit naar de reacties van onze leden!
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HOE KOMEN WE GEZAMENLIJK TOT 
BESLUITEN?
Na het kaderledencongres is de werkgroep Congres verdergegaan met de procesmatige voorbereiding van het leden-

congres op 2 oktober 2021. Daarnaast zijn alle subsectoren aan de slag gegaan met hun eigen aanbevelingen  specifiek 

voor hun subsector waar zij hun werkplan op willen baseren. Vanuit alle subsectoren is een werkgroep geformeerd van 

twee kaderleden per subsector, LP-leden, SR-leden en werknemers FNV die gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om de 

ontwikkelingen die door alle subsectoren gesignaleerd werden te bundelen en de rode draad hieruit te halen. Deze ont-

wikkelingen die breed binnen Vervoer gezien worden, hebben vervolgens geleid tot aanbevelingen die nu voorliggen 

ter besluitvorming.

Kaderleden uit de verschillende vervoerssectoren hebben samen rondom de volgende belangrijke thema’s 

 aanbevelingen geformuleerd die tijdens het congres aan de orde komen:

Inhoudelijke thema’s:

1. Eerder stoppen met werken, zwaar werk (o.a. pensioenakkoord, generatiepact)

2. Arbeidsvoorwaarden overeind houden/verbeteren (ondanks de neerwaartse druk van 

    marktwerking/aanbesteding)

3. Automatisering/robotisering

4. Werkdruk en (sociale) veiligheid

Thema’s over versterken van de vakbondsorganisatie:

1. Profilering van FNV Vervoer richting en door de (kader)leden 

2. Kaderopbouw/netwerken en kaderontwikkeling

3. Ledenwerving en ledenbehoud

Voorafgaand aan het congres worden door het land heen gemixte ledenvergaderingen gehouden waar leden hun 

mening, amendementen en of moties op de aanbevelingen kunnen inbrengen. 

De aanbevelingen krijgt men vooraf toegezonden na opgave voor de ledenvergadering. 

Tijdens de ledenvergaderingen wordt door leden van de congreswerkgroep een presentatie gegeven over de aan-

bevelingen en hoe deze tot stand gekomen zijn. De aanwezige leden op de vergadering kunnen vervolgens aangeven 

of zij instemmen met de aanbeveling, maar uiteraard kunnen zij ook nog amendementen voorstellen op de gedane aan-

bevelingen. 

Vanuit alle ledenvergaderingen worden de amendementen gebundeld en deze zullen meegezonden worden met het 

congresboekje met de aanbevelingen. 

Op het congres zullen de aanbevelingen aan de congresdeelnemers voorgelegd worden, al dan niet met amendementen 

uit de ledenvergaderingen en zullen zij aldaar gezamenlijk moeten besluiten of ze aanbevelingen en/of de amende-

menten wel of niet overnemen. Zo wordt vanaf de werkvloer vastgesteld waar wij ons met zijn allen de komende jaren 

op gaan richten en vakbondswerk van maken. Met een duidelijke inzet vanuit het ledencongres kunnen we de komende 

jaren aan de slag in de vereniging en de werkorganisatie om onze doelen te behalen en te bouwen aan een sterkere 

zichtbare herkenbare vakbond. 

Naast de vervoersbrede aanbevelingen in dit boekje heeft iedere subsector ook haar eigen top drie van aanbevelingen 

gemaakt, op het congres krijgt elke subsector de ruimte om de subsectorspecifieke aanbevelingen te presenteren.
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ZETELVERDELING OVER DE SUB-
SECTOREN
Op basis van de ledentallen op peildatum 1 mei hebben we het totaal aantal beschikbare zetels 225 verdeeld. 

Daarnaast zijn er nog 25 bonuszetels beschikbaar gesteld voor de sectoren met de hoogste organisatiegraad.

225 / 25 ZETELS BONUS
ZETELS 
TOTAAL

HAVENS 27 9 36

LUCHTVAART 32 0 32

SPOOR 28 6 34

STREEKVERVOER 27 9 36

TAXI 14 0 14

TOURINGCAR (bb) 4 0 4

TRANSPORT EN LOGISTIEK 91 0 91

VEERDIENSTEN EN RONDVAART 1 1 2

VERVOER TOTAAL 225 25 250

Eenieder die wil deelnemen aan het congres kan zich melden bij de subsectorraad van zijn of haar sector. Bij meer aan-

meldingen dan plaatsen, gaat de SSR door middel van loting bepalen wie namens de subsector aanwezig mag zijn. 

De links om je aan te melden voor het congres voor jouw sub-sector ontvang je van jouw eigen subsector.
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HOOFDSTUK 1 SCHETS VAN DE SUB-
SECTOREN
De sector Vervoer bestaat in totaal uit zeven subsectoren die allen gekenmerkt worden door hun 
eigen dynamiek en samenstelling. De totale sector Vervoer telt ongeveer 50.000 leden die werk-
zaam zijn in de Havens, op Schiphol, rijden op de bus, taxi of trein of werkzaam zijn in Transport 
en Logistiek. 

De subsectoren verschillen van grootte en impact. Onderstaand diagram geeft weer hoe de verhoudingen ten opzichte 

van elkaar zijn:

Havens

Luchtvaart

OV

Spoor

Taxi

Touringscars

Transport & Logistiek

Veerdienst & Rondvaarten

1%

12%

15%

12%

12%

6%

1%

41%

De sector sluit bedrijfstak-cao’s en bedrijfs-cao’s. Er zijn op dit moment 50.000 leden bij FNV Vervoer. De hele FNV, 

 inclusief aangesloten bonden, heeft bijna 1 miljoen leden. Waarbij de FNV in de meeste sectoren een sterke positie 

heeft. Het is noodzakelijk om de komende jaren te investeren in ledengroei en ledenbehoud, omdat de verwachting is 

dat een deel van het ledenbestand door het bereiken van de pensioenleeftijd zal uitstromen. Bijzondere aandacht zal er 

moeten zijn voor het werven van jongeren, vrouwen en medewerkers met een andere etnische achtergrond.

Daarnaast hebben een aantal subsectoren last gehad van de naweeën van de stakingen rondom het pensioenakkoord, 

wat leden heeft gekost. Alle subsectoren hebben veel last van uitschrijvingen door contributieschuld. Naast het wer-

ven van nieuwe leden, staat het behouden van leden door middel van betere toegespitste dienstverlening centraal, 

evenals het behouden van de gepensioneerden als lid voor de sector en zij niet automatisch na hun werkende leven 

naar de sector Senioren gaan.

In het vervolg van dit hoofdstuk nemen we jullie graag mee in hoe de subsectoren van Vervoer eruitzien, wat FNV doet 

in die subsectoren en welke ontwikkelingen we daar zien.
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1.1 HAVENS

FNV Havens heeft de meeste leden bij de op- en overslagbedrijven (terminals, waar schepen worden gelost en  geladen) 

in de Nederlandse zeehavens. Maar we organiseren ook leden bij aanverwante bedrijven, zoals de cargadoors (de 

 kantoren waar het containervervoer wordt georganiseerd voor bedrijven die iets te vervoeren hebben), de havensleep-

diensten (sleepbootbemanningen) en de controlebedrijven (waar mensen werken die controleren of de lading in 

 schepen klopt met de specificaties die koper en verkoper van de lading hebben afgesproken).

 

Anders dan sommige mensen denken, bestaat er geen sectorale “haven-cao”, maar sluiten we ongeveer 60 bedrijfs-

cao’s. De voornaamste reden daarvoor is dat er in de haven geen werkgeversvereniging bestaat. 

Er zijn helaas ook nog bedrijven waar we geen cao sluiten, waaronder enkele best grote bedrijven. Die bedrijven heb-

ben doorgaans een vakbondsvijandige bedrijfscultuur en als werknemers in die bedrijven niet lid (durven) worden, kun-

nen we daar als FNV Havens weinig uitrichten. Al jeuken onze handen wel, natuurlijk. Gelukkig staat hier tegenover dat 

we bij de bedrijven waar we wel komen, veelal een hoge organisatiegraad hebben (50 tot 100%) en dat we daar dus 

wel een vinger in de pap hebben. 

 

Het totale aantal werknemers dat we zouden kunnen organiseren (stel dat iedereen in alle bedrijven lid zou zijn), schat-

ten we op 10.000 tot 12.000; het aantal leden dat we nu hebben is ongeveer 6.000. Daarnaast heeft CNV, waar we 

doorgaans goed mee samenwerken, ook nog leden in de sector. 

FNV Havens is trots op veel dingen, maar zeker ook op het feit dat we in vrijwel alle cao’s de automatische prijscompen-

satie hebben staan. Daarnaast hebben we voor het operationele werk in de overslagsector goede afspraken over 

inhuur; alle werknemers die worden ingehuurd voor het opvangen van piekdrukte en tijdelijke tekorten aan werk-

nemers, vallen onder cao’s die ook met FNV Havens zijn afgesloten. Zo weten we dat iedereen fatsoenlijke arbeidsvoor-

waarden heeft, die niet onderdoen voor die van vaste krachten. 

FNV Havens organiseert elke vier jaar een eigen havenwerkerscongres, voorbereid door daartoe geschoolde kader-

leden, waarop het beleid van FNV Havens voor de jaren erna wordt bepaald.  

1.2 STREEKVERVOER  

Er zijn circa 12.000 werknemers in het Streekvervoer; Het aantal uitzendkrachten is onbekend. Er zijn verschillende 

 contractvormen in de sector aanwezig.  25% van de werknemers is 44 jaar of jonger, 24% is tussen de 45 en 54 jaar oud, 

45% is tussen de 55 en 64 jaar en 6% is boven de 65 jaar. De gemiddelde leeftijd in de sector is hoog, rond de 55 jaar.

De verhouding man/vrouw op basis van FNV-ledencijfers is in het Streekvervoer: 16% vrouw en 84% man. Het meren-

deel van de werknemers werkt fulltime, voor het grootste deel in de uitvoerende functies.

Binnen het streekvervoer zijn een zestal bedrijven actief; Arriva, Transdev; (bestaande uit Connexxion en Hermes), 

Keolis, Qbuzz, EBS en RET Streekvervoer. 

Het streekvervoer is opgedeeld in concessies waar middels Europese aanbesteding op ingeschreven kan worden. Er zijn 

in Nederland op dit moment 33 bus-concessies (inclusief 3 stadsvervoer-concessies GVB, HTM en RET-Stad/Rail – niet 

vallend onder FNV Streekvervoer), 6 trein-/lijnconcessies en 2 veerdienstconcessies (niet vallend onder Streekvervoer). 

Op dit moment zijn er noodconcessies, door corona, met een verlenging van maximaal 2 jaar.

Alle bedrijven kennen een uitgebreide medezeggenschapsstructuur. FNV Streekvervoer is in alle bedrijven als grootste 

vertegenwoordigd.  

FNV streekvervoer heeft een hoge organisatiegraad en een uitgebreide kaderstructuur. Iedere streekconcessie heeft 

haar eigen Bedrijfsafdelingsbestuur (BAB), een kadergroep bestaande uit gekozen vakbondsleden uit de concessie. 
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Ieder bedrijf, met uitzondering van RET Streekvervoer, heeft zijn eigen Concernraad, een door en uit de BAB’s  gekozen 

afvaardiging vanuit concessies die worden uitgevoerd door één en dezelfde OV-bedrijf. 

Verder bestaan er nog enkele specifieke kaderwerkgroepen bijvoorbeeld voor Sociale Veiligheid en Buscabine. 

FNV Streekvervoer kent 335 geregistreerde kaderleden, verdeeld over de verschillende gremia en OR-en. Daarnaast 

heeft Streekvervoer, net als de overige personenvervoer subsectoren, ook Consulenten Ledenservice (CLP). 

MARKTONTWIKKELINGEN EN BEDRIJFSECONOMISCHE TRENDS
De financiële situatie bij de Nederlandse OV-Vervoerbedrijven is al jarenlang slecht te noemen. Voor het coronatijdperk 

werd al jaren niet of nauwelijks winst gemaakt, met een winstmarge (winst voor belasting/ omzet) van onder de 1%. In 

maart 2020 brak de coronacrisis in Nederland uit. Door de  coronamaatregelen zijn reizigers massaal weg gebleven. 

Voor het OV ontstond de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding, waarbij OV-bedrijven door de overheid voor 93% 

tot 95% in de kosten werden tegemoet gekomen. Het Rijk dekt de kosten middels de beschikbaarheidsvergoeding 

onder aftrek van alle reizigersinkomsten die het OV-bedrijf maakt. Het OV heeft daarmee geen gebruik hoeven te 

maken van NOW-regelingen en andere corona-overheidstegemoetkomingen voor bedrijven. Deze beschikbaarheidsver-

goeding is onlangs verlengd tot september 2022. 

OV-bedrijven hebben tot op heden licht moeten afschalen door bijvoorbeeld afstoting van onrendabele lijnen, lagere 

frequenties van lijnen, vergroten van afstanden tot haltes en, op een klein aantal plekken in het land, van de grote bus 

op de kleine bus over te stappen. Deze afschaling heeft vooral grote gevolgen gehad voor de werkgelegenheid van uit-

zendkrachten, die in grote getalen afscheid hebben moeten nemen.

Om kostenneutraal te kunnen opereren en het verschil tussen 93% en 100% te kunnen opvangen, zijn bedrijven massaal 

op zoek kostenbesparingen en uitgavebesparingen op personeel en materieel. Dat leidt op sector- en bedrijfsniveau tot 

de wens van werkgevers om afspraken te maken over efficiëntietoename (b.v. op roosterniveau, harmonisatie van con-

cessieovergangsrechten, etc.), arbeidsproductiviteit verhogende mogelijkheden en geen stijging van loonkosten.

Nederlanders legden in 2020 in eigen land 147 miljard reizigerskilometer af te voet, met fiets, auto, trein of een ander 

vervoermiddel. Dat is bijna een derde minder dan de 211 miljard kilometer een jaar eerder. De grootste daling deed zich 

voor in het OV, waar het aantal reizigerskilometers met de trein daalde met 14,4 miljard kilometer (60 procent). Tot nu 

toe laat 2021 een licht herstel zien.

Voor zover te overzien is de reizigerstevredenheid in alle concessie hoog en wordt het Openbaar Vervoer en het 

Openbaarvervoersbedrijf goed gewaardeerd op Vervoer, Service en Faciliteiten. 

ARBEIDSVERHOUDINGEN
De sector bestaat uit grote ondernemingen waarvan de kleinste streekonderneming 328 werknemers in dienst heeft en 

de grootste 4300 werknemers. Vijf van de zes bedrijven vallen onder een in het buitenland gevestigd moederbedrijf. 

De vervoersbedrijven zijn momenteel met name gericht op efficiency, wendbaarheid en financieel resultaat. Dat heeft 

ook effect op de arbeidsverhoudingen op sectorniveau en in de bedrijven op de COR-, OR- en de roostercommissie- 

tafels. De verhoudingen staan op alle tafels op scherp. 

De verhouding tussen FNV Streekvervoer en werkgeversverenigingen VWOV (voor OV) VWMO (voor mumo) zijn aan het 

verharden. Er bestaan wel een overlegsituaties, maar het bereiken van afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaar-

den en arbeidsomstandigheden gaat niet tot moeizaam. In juli 2021 zijn de onderhandelingen over “Eerder stoppen 

met werken” en “Duurzame Inzetbaarheid” geklapt en geëscaleerd.

Gezamenlijke belangen (en het samen optrekken daarin) en gezamenlijke investeringen zijn er momenteel niet en zijn 

er de laatste jaren ook niet geweest. 

WERK EN INKOMEN IN HET STREEKVERVOER
De Sector kent een tweetal cao’s voor bus en regionale trein; te weten de cao Openbaar Vervoer en de cao Multimodaal 

Vervoer.
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Belangrijke thema’s voor werknemers in de sector zijn; Marktwerking/Aanbesteding, Waardering, (Sociale) Veiligheid, 

Arbeidstijden en Balans privé-werk, Loon, Vakmanschap, Werkdruk, Werkzekerheid en Werkgelegenheid.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
De sector kent geen branchegeorganiseerd opleidingsinstituut. Opleiding, ontwikkeling en loopbaanbeleid wordt op 

bedrijfsniveau georganiseerd, inclusief de verplichte nascholing code 95. 

Er bestaat geen beroepsopleiding voor het vervoer personen over weg en water en/of openbaar vervoer. 

1.3 SPOOR         

In de totale spoorsector werken ongeveer 20.000 werknemers. De grootste werkgever is NS met zo’n 16.500 werk-

nemers. Zowel bij NS als bij ProRail, DB Cargo en de railinfra bedrijven is FNV sterk vertegenwoordigd. In het spoor 

 hebben we een sterke kaderstructuur met actieve kaderleden. De organisatiegraad is hoog. Binnen ondernemingsraden 

hebben onze kaderleden een sterke positie en vaak zijn de FNV-kaderleden in de meerderheid. 

Binnen de sector spelen een aantal specifieke thema’s waar we hier graag even bij stil staan.

Sectorale thema’s en aanbevelingen

MARKTWERKING (CONCURRENTIE) LIGT AAN ALLES TEN GRONDSLAG VOOR ALLE THEMA’S, RACE NAAR 
BENEDEN
Kernonderwerpen binnen de sector zijn aanbesteden, uitbesteden, ongelijke concurrentiepositie door gebrek aan 

 n aleving, moederconcerns die prijsvechters in de markt zetten, gelijk werk maar geen gelijk arbeidsvoorwaardenniveau 

en een onevenwichtige verdeling werkaanbod over het jaar. De marktwerking is de kern van de issues waar onze spoor-

sector mee worstelt. 

Zowel sociale partners/cao-partijen als overheid en politiek hebben een rol. FNV Spoor zet in op het beïnvloeden en 

blijven meenemen van politici in de lopende discussies, dit zal in toenemende mate noodzakelijk zijn. Daarnaast dient 

er ook in concernverband over de grenzen geopereerd te worden. Europese samenwerking op bedrijfsniveau gebeurt 

niet tot onvoldoende. Daarnaast is ook een actieve rol voor de ETF weggelegd in de samenwerking om prijsvechters 

tegen te gaan en te zorgen dat de enorme investeringen vanuit de EC in het spoor niet leiden tot meer afbreuk van 

arbeidsvoorwaarden, oneigenlijke concurrentie en nog minder naleving van wet- en regelgeving.

WERKDRUK: SOCIALE VEILIGHEID (GEWELD REIZIGERS)
Al geruime tijd, maar ook zeker tijdens de coronapandemie, is er sprake van toenemende agressie van reizigers en zwart-

rijders richting spoormedewerkers. Er zijn eigenlijk geen woorden die goed de ernst van de problematiek kunnen beschrijven. 

Het gaat van heel erg grof taalgebruik en afgrijselijke beledigingen tot aan bespugen en fysieke mishandeling.

Leden en potentiële leden maken wij bewust dat bovenstaande niet bij het werk hoort en dat de werkgevers hier in 

grote mate verantwoordelijk voor zijn. Inzet op het gebied van sociale veiligheid wordt opgehaald bij de achterban dan 

wel wordt de achterban meegenomen in de FNV Spoor brede adviezen aangaande de aanpak van het reizigersgeweld. 

Menselijke preventieve inzet is en blijft belangrijk. Dat betekent voldoende geüniformeerd personeel zichtbaar op de 

stations. Zowel servicemedewerkers, Veiligheid & Servicemedewerkers en Boa’s. Daar zet FNV Spoor zich ook de 

komende jaren voor in.

LEDENWERVING
De spoorsector is een sterk vergrijzende sector met doorgaans een goed pensioen. We zien een enorme toename in 

leden die eerder stoppen met werken en zowel sector als bond verlaten. 

De afspraken over eerder stoppen met werken versterken dit effect nog eens. Tegelijkertijd is het niet zo dat er geen 

(jonge) leden ingeschreven worden. Echter de instroom houdt de uitstroom niet bij. Voor zover dat al mogelijk zou zijn. 

Echter erkennen we wel dat er meer aandacht moet zijn voor werving van leden. En daarnaast ook meer aandacht voor 

plekken waar we minder vertegenwoordigd zijn: ProRail, “kantoor”, kleinere goederenvervoerders.

Om dit aan te pakken zijn meerdere zaken nodig. Kaderscholing gericht op werven vanuit kracht. 
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Niet vanuit de stofzuigerverkoper aan de deur met de “kijk eens wat een opties we allemaal hebben, wil je alsjeblieft 

lid worden”. Nee, het moet gewoon zijn dat je hier lid bent van de vakbond. 

Daarbij actief uitdragen van de gemeenschapszin en goede arbeidsvoorwaarden in de sector als kernwaarden van de 

sector. Kernwaarden die het verdienen om je voor in te zetten. 

En dat je dat doet met jouw vakbond. Ondersteuning in het ontwikkelen van concrete maatwerkideeën om de onont-

gonnen gebieden aan te pakken. En dan de grootste uitdaging hierbij, tijd en bemensing om de ideeën niet alleen uit te 

gaan voeren, maar om het ook geruimere tijd aan te jagen. Van essentieel belang vinden wij ook structurele school-

voorlichting mcn-opleiding en gratis lidmaatschap studenten. Hierop is de komende jaren extra inzet, maar ook extra 

handjes nodig.

1.4 TRANSPORT EN LOGISTIEK 

De sector Transport en Logistiek bestaat uit ongeveer 180.000 werknemers die voornamelijk werkzaam zijn als 

 chauffeur of als logistiek/warehousemedewerker. Ook de pakketbezorging valt hieronder. In de sector zijn 460 kaderle-

den actief in verschillende gremia zoals de subsectorraad, de sectorraad Vervoer en in het Ledenparlement. 

Voor al deze mensen zijn we als FNV op de werkvloer aanwezig. Als aanspreekpunt, contactpersoon of met kaderleden. 

Binnen de sector Transport en Logistiek is een bedrijfstak-cao van toepassing, de cao Beroepsgoederenvervoer over de 

weg en de verhuur van mobile kranen. Onder deze cao vallen 180.000 werknemers. De organisatiegraad is divers maar 

over het geheel genomen laag. De sector kenmerkt zich door veel kleine bedrijven tot 100 werknemers en daarnaast 

een groep grotere spelers met meer dan 1000 werknemers. 

Binnen de sector zijn er een heel aantal specifieke deelsectoren zoals bijvoorbeeld:

Chemisch (ADR) vervoer, Tankvervoer, levende Have, speciaal transport, winkeldistributie, verhuizers, containervervoer, 

afvalverwerking, bouwvervoer en zo zijn er nog een aantal bijzondere onderdelen zoals verticaal transport en het 

 werken op en met grote kranen.

Mensen in deze sector zijn trots. Mensen noemen het diesel in het bloed. Dit maakt ook het organiseren van de leden 

lastiger, omdat de trots op het voertuig vaak prevaleert boven het strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. De leden 

kunnen wel een goede steun in de rug gebruiken in het contact met de ongeorganiseerde collega’s. Er is een nieuwe 

cao afgesloten en op dit moment worden protocolafspraken uitgewerkt, zoals eerder stoppen met werken voor zware 

beroepen, het werken met rolcontainers e.a. Er is voor het eerst in jaren weer een actietraject geweest waarbij in een 

aantal specifieke deelsectoren actie is gevoerd. Gemerkt is wel dat er meer opbouw moet plaatsvinden. Communicatie 

met en naar deze achterban is belangrijk hierin en de ondersteuning hierbij in de organisatie is te gering.

Er is een beweging zichtbaar dat bedrijven zich aan de werkingssfeer van de cao willen onttrekken en op zoek gaan 

naar mogelijkheden om een AVR (arbeidsvoorwaardenregeling) af te spreken met de ondernemingsraden. Over het 

algemeen is FNV slecht vertegenwoordigd in de ondernemingsraden in de sector, als er al ondernemingsraden zijn bij 

de bedrijven.

In de sector is een bedrijfstakpensioenfonds waarbij de bedrijven vallend onder de werkingssfeer van de cao verplicht 

aan deelnemen. 

In de coronapandemie is meer dan duidelijk geworden hoe onmisbaar de werknemers in transport en logistiek zijn. De 

rollen wc-papier waren niet aan te slepen en de bevoorrading van het enige uitje de supermarkt moest desnoods ’s 

nachts doorgaan.

Naast de sector-cao zijn er ook een heel aantal al dan niet gedispenseerde cao’s binnen de sector. Zoals bijvoorbeeld bij 

CEVA, DSV Solutions en Fedex. Ook alle entiteiten van DHL in Nederland hebben hun eigen cao, DHL Express, Logistics, 

e-commerce en Parcel. Bij de bedrijven waar we een eigen cao afspreken zijn kaderleden actief en heeft FNV ook een 

positie in de ondernemingsraden.
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Op een heel aantal plekken lopen op dit moment cao-onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld bij DHL Logistics en DHL 

Express. 

Op beide plekken zien we dat de onderhandelingen stroef gaan en dat de afgelopen drukke coronatijd, waarin grote 

winsten zijn behaald, zich niet vertalen in betere arbeidsvoorwaarden. De komende tijd zal de druk opgevoerd moeten 

worden en zullen we moeten werken aan een betere vakbondspositie.

Recentelijk is ook PostNL overgekomen van Publiek Belang naar Vervoer en maakt nu onderdeel uit van de sector 

Transport en Logistiek. De focus zal de komende jaren liggen op het uitvoeren van een plan voor de pakkettenmarkt 

zowel het deel wat onder Transport en Logistiek valt (DPD, UPS e.d.) als de bedrijven die gedispenseerd zijn van de cao 

zoals DHL en PostNL. Het plan zal zich richten op het versterken van de vakbond en het aanpakken van de schijnzelf-

standigheid. Meer vast werk en minder flex.

PostNL is de grootste post- en pakkettenbezorger van Nederland. PostNL heeft een landelijk netwerk van sorteer-

centra, overslagcentra en bezorgers van brieven en pakketten. 

Al enige tijd neemt het postvolume jaar na jaar af en groeit de stroom pakketten. Die ontwikkeling zie je ook terug bij 

het personeel van PostNL. Het is van belang dat de vakbond sterker wordt en vooral onder de PostNL-medewerkers die 

voor ‘pakketten’ werken. Van oudsher heeft FNV vooral leden bij diegenen die voor ‘brieven’ werken. 2020 was een bij-

zonder jaar vanwege de coronapandemie binnen de gehele pakkettenmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer brie-

ven en pakketten zijn verstuurd dan eerder werd verwacht. PostNL en de andere pakketbedrijven hebben dus goede 

zaken gedaan. Bij PostNL werken ruim 37.000 werknemers waarvan 18.000 postbezorgers. Daarnaast werkt PostNL 

met veel subcontractors en (schijn)zelfstandigen. De organisatiegraad bij PostNL is relatief laag.

STICHTING VNB
Naast de bestuurders en consulenten van FNV is Stichting VNB actief binnen de Transport en Logistiek-sector. VNB 

wordt gefinancierd vanuit de SOOB (sociaal fonds beroepsgoederenvervoer). De kerntaak van VNB is de collectieve 

handhaving van de cao Beroepsgoederenvervoer. Zowel voor leden als niet-leden is VNB beschikbaar om vragen te 

stellen over de cao, je loonstrook te laten checken en advies te vragen. Voor individuele vorderingen kunnen leden 

terecht bij FNV, collectieve zaken voor groepen werknemers op het gebied van cao-naleving zijn juist wel de taak voor 

VNB. Ook heeft VNB voor chauffeurs een looncheckapp waarin zij exact hun uren en de correcte betaling daarvan 

  kunnen bijhouden.

 

CONCURRENTIE DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN 
Net als de gehele maatschappij is er ook in het wegtransport een gigantische internationalisering en tegelijkertijd, 

fragmentering (sub-contracting) gaande. Dit maakt dat de arbeidsmarkt niet alleen wordt overspoeld met ondoor-

zichtige en vaak illegale verdienmodellen, maar ook dat het speelveld van opdrachtgevers en vervoercontracten 

 gedomineerd wordt door internationale elementen.  Daarnaast is er in Nederland en Europa vrijwel geen aandacht voor 

handhaving van wet- en regelgeving en voelen kwaadwillende werkgevers zich onaantastbaar en winnen snel aan 

marktaandeel. 

Dat dus in het wegtransport in Nederland niet alleen Nederlandse chauffeurs en bedrijven actief zijn, mag duidelijk zijn. 

Uit de eerste cijfers die de Inspectie SZW publiceerde over de registratieplicht detachering in het wegtransport blijkt 

dat er alleen al tussen februari en december 2020 198.849 buitenlandse chauffeurs gedetacheerd zijn naar Nederland 

(in dienst van buitenlandse transportbedrijven). Daarbij is ook nog een heel groot deel van deze gedetacheerde chauf-

feurs afkomstig uit een land buiten Europa en in dienst van een transporteur in Oost-Europa.

In Nederland en West-Europa blijkt uit werkgeverscijfers dat er een tekort is aan chauffeurs en de nieuwe instroom 

daarvan. Kosten nog moeite worden gespaard om nieuwe doelgroepen tot het vak toe te laten treden. 

Voor werkgevers in Oost-Europa is het te kort aan chauffeurs in Nederland en West-Europa juist een kans om markt-

aandeel te winnen met hun illegale verdienmodellen. Met tienduizenden tegelijk werven Oost-Europese transport-

bedrijven chauffeurs buiten Europa. Deze chauffeurs krijgen dan werkvergunningen in landen als Litouwen en Polen, 

krijgen daar arbeidscontracten om vervolgens in Nederland en West-Europa ritjes te doen. 
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In internationaal verband is FNV-VNB binnen - met name - ITF druk bezig geweest met het agenderen van de gemaakte 

analyses over de internationalisering en de rol van opdrachtgevers. Er zijn nieuwe vakbondsonderzoeksmethoden 

 toegepast en oplossingen ontwikkeld waarbij multinationals hun verantwoordelijkheid nemen in samenwerking met 

vakbonden. Samen met de ITF en IUF heeft FNV-VNB een “Road Transport Due Diligence Model“o ntwikkeld dat door 

multinationals toegepast kan worden. Om dit model verder vorm te geven richten FNV-ITF en IUF een internationale 

stichting op. Met dit initiatief lopen vakbonden in het wegtransport vooruit op de trend in de Europese wetgeving. 

1.5 TOER         

In de toersector werken er momenteel 3827 werknemers, in 2019 waren dit er nog 5592. De sector is door de 

coronapandemie dus 30% gekrompen. Het grootste deel van de werknemers die afgevloeid zijn, waren uitzendkrachten 

en gepensioneerden die het toerwerk als extra naast het pensioen verrichten. Van de werknemers in 2020 heeft 25% 

een fulltime, vast contract en 75% een parttimecontract (waarvan 35% een oproepcontract). Het overgrote deel van de 

werknemers in de sector heeft een uitvoerend beroep als chauffeur en zijn voornamelijk mannen. Slechts 15% van de 

werknemers is vrouw.

De sector kenmerkt zich door een bijzondere leeftijdsopbouw: ruim 56% is boven de 51 jaar en daarbovenop is nog 

eens 11% boven de pensioengerechtigde leeftijd. Heel weinig jongeren werken in de sector. De gemiddelde leeftijd ligt 

op 55 jaar.

Het afgelopen jaar heeft de toerbranche met name overleefd door de steunpakketten en men probeert nu uit het dal te 

klimmen.

In totaal zijn er in de sector 260 bedrijven actief. Het grootste deel van de bedrijven (208) heeft minder dan 20 werkne-

mers. Er zijn 41 bedrijven die tussen de 21 en 50 werknemers hebben en 11 bedrijven die tot 250 werknemers hebben.

In Nederland zijn 3544 touringcars geregistreerd. Door corona is de omzet drastisch teruggelopen, zoals ook zichtbaar 

is in de tabel op de volgende pagina.

Soort vervoer 2019 2020

Geregeld vervoer (school/bedrijfsvervoer) 42,1 39,1

Openbaar Lijndienstvervoer 28,4 26,5

Toer, Ongeregeld vervoer (o.a. Dagtochten) 264,1 78,6

Meerdaagse reizen 177,7 38,1

Internationale lijndiensten, Pendelritten 70,9 35,9

Totale omzet touringcarvervoer 583,1 218,2

• Er is in de sector 1 ge-avv’de cao voor Besloten Bus. Met een niveau nauwelijks beter dan wat het burgerlijk wetboek 

en arbeidstijdenbesluit vervoer wettelijk bepalen. De laagste loontrede is met 12 euro per uur nauwelijks hoger dan 

het wettelijk minimum.

• Werknemers zijn aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds vervoer. 

In de sector is een Sociaal fonds actief FSO waar door middel van premie-inning bij werkgevers en werknemers 

 activiteiten ontplooid worden op het gebied van arbeidsmarkt, de looncalculator, cao-krant en een jaarlijkse analyse 

van de kostenontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt.

Naast FSO is er nog een overleg van cao-partijen en een geschillencommissie, waarin naast FNV Toer ook CNV vakmensen 

en de werkgeversvereniging BVN deelnemen.

Er is op dit moment geen opleiding Touringcarchauffeur, het behalen van het rijbewijs is voldoende.

FNV TOER
De organisatiegraad in de sector ligt op het gemiddelde niveau van FNV. De leden zitten erg verspreid over de bedrijven 

waardoor het aantal leden per bedrijf laag is met uitzondering van Arriva Touring Schiphol waar een hoge 
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organisatie graad is. Sinds begin 2020 wordt met behulp van organizers van de schipholcampagne een bedrijfskader-

groep bij Arriva Touring Schiphol opgebouwd, zodat ook deze groep georganiseerd is binnen het geheel van Schiphol.

In de sector is een subsectorraad actief van zes kaderleden. Het aantal kaderleden in de sector is klein en vormt op dit 

moment geen weerspiegeling van de brede sector. De komende jaren moet hier een impuls aan gegeven worden. 

Onderdeel hiervan is het werven van contactpersonen binnen de middelgrote bedrijven. Daar is sinds begin 2020 mee 

gestart. Inmiddels staat er een netwerk van 25 contactpersonen. Medezeggenschap is in Toer slecht georganiseerd, er 

zijn slechts 2 ondernemingsraden actief en ook daar is geen sprake van volwassen verhoudingen.

DE SECTORONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN DE ARBEIDSVERHOUDINGEN
De sector Besloten Bus functioneert als een soort smeermiddel in de mobiliteit en tussen de andere vervoers-

modaliteiten. Het vult gaten op die de andere modaliteiten om redenen van rendement niet voldoende of helemaal niet 

bedienen. Daarnaast is de besloten bus om zijn relatieve duurzaamheid en lage prijs een alternatief voor de overige 

duurdere modaliteiten. De aanstaande energietransitie zal deze functies nog verder versterken en met name voor 

 reizigers met een kleine beurs wordt de bus straks het enige alternatief voor vakantiereizen.

De hoge flexibiliteit in contracten, het lage loon en het onder de kostprijs opdrachten aannemen of bij aanbestedingen 

voor een te lage prijs inschrijven zijn 3 belangrijke oorzaken, waardoor de prijs zo laag is in vergelijking tot de andere 

vervoersmodaliteiten. De winst van de bedrijven wordt vaak over de rug van de werknemer verdiend, schrappen van 

uren is schering en inslag. 

De bedrijfsvoering is op een aantal grotere bedrijven na, vooral gericht op het binnenhalen en uitvoeren van  opdrachten 

op korte termijn. En wordt bij het investeren in een bus nog gekeken naar de haalbarheid van de financiering op een 

iets langere termijn, die toekomstgerichtheid is in het personeelsbeleid niet te bekennen. 

De sector is ingericht op kleine bedrijven met een beperkt aantal bussen, een overzichtelijk klein bedrijf, al het andere 

wordt georganiseerd middels flexibele krachten  

Ook nu kijkend naar de nabije toekomst wat betreft de opstart na de coronacrisis, geven werkgevers geen blijk van 

vooruitziendheid en hebben ze geen wil om te investeren voor een gezonde sector. Hun prioriteit ligt in de afbouw van 

de in de coronatijd opgelopen schulden. Was het tekort aan chauffeurs voor corona al groot, zo is de verwachting dat 

het tekort na corona hoog zal oplopen en bussen stil moeten worden gezet om dat er geen chauffeurs zijn. Gemiddelde 

leeftijd is hoog, geen aanwas van jongeren (arbeidstijd en cao niet aantrekkelijk), vele chauffeurs die het afgelopen jaar 

 vertrokken keren niet terug omdat zij een betere plek hebben gevonden. Daarnaast vist de sector in dezelfde arbeids-

marktvijver als het OV en, zij het in mindere mate, als het transport. Die sectoren zijn voor werknemers aantrekkelijker.

De arbeidsverhoudingen zijn ronduit slecht. Niemand durft openlijk zijn rechten op te eisen, laat staan zich bekend te 

maken als lid van de vakbond. Er is een gebrek aan kennis van de cao en een gebrek aan naleving van de cao. 

Werknemers komen te weinig op voor hun rechten.

Onvoorspelbare, maar bijna altijd lange arbeidstijden zijn aan de orde van de dag. Door de 5/6 regeling (6 uur werken 5 

uur betaald krijgen) moet een Toerchauffeur 48 uur per week werken om 40 uur betaald te krijgen. Een dag langer voor 

niets! Daarnaast worden op meerdaagse reizen alleen de eerste en de laatste dag na gewerkte uren betaald, de tussen-

liggende dagen maximaal 8 uur, ook al werken de chauffeurs langer en moeten ze zeker langer beschikbaar en aan-

spreekbaar zijn voor reizigers.

Voor de subsector zijn de belangrijkste thema’s waar men op in wil zetten – naast het vergroten van vakbondsmacht – 

dan ook:

• Werkzekerheid: vast contract met voldoende uren

• Arbeidstijden: goede balans van werk en privé

• Arbeidsvoorwaarden: 

• Betaling van ieder gewerkt uur

• Gelijk werk, gelijk loon
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1.6 TAXI      

De sector bestaat voor het grootste deel uit zorgvervoer (meer dan 80%). Bijvoorbeeld leerlingenvervoer, WMO-vervoer, 

dagbestedingsvervoer, zittend ziekenvervoer, aanvullend openbaar vervoer en regiotaxi.  Dat vervoer wordt door 

 middel van Europese aanbestedingen of gunningen aan bedrijven gegund voor een aantal jaren. Aanbestedende 

 diensten zijn vooral gemeenten, het Rijk en zorginstellingen. Per jaar worden er ongeveer 70 aanbestedingen gedaan 

binnen het zorgvervoer. Voor werknemers betekent dit om de paar jaar een andere werkgever.

In de zorgvervoersector en taxisector waren in 2020 22.375 werknemers in loondienst werkzaam. Als gevolg van de 

coronacrisis is de sector in omvang gekrompen tussen 2019 en 2020. De werknemers werken bij 757 bedrijven in 

totaal, de totale loonsom was in 2020 € 403,6 miljoen. Naast de werknemers in loondienst zijn met name in de straat-

taxi ook veel ZZP’ers (met name in de grote steden bij zogenaamde TTO bedrijven en schijnzelfstandigen (bijvoorbeeld 

bij Uber) werkzaam. FNV Taxi richt zich op de werknemers in loondienst die vallen onder de ge-avv’de sector cao 

Taxivervoer.

De zorgvervoer- en taxisector kenmerkt zich vooral met veel kleine bedrijven (71%) en bij die bedrijven werkt 13% van 

het totale werknemersaantal. 48% van het totaal aan werknemers is werkzaam bij 5% van de bedrijven met meer dan 

100 werknemers.

Er werken naar verhouding twee derde mannen en één derde vrouwen in het zorgvervoer en taxi.  Slechts 10% heeft 

een fulltimebaan (40 uur per week). 35% van de werknemers heeft een contract op oproepbasis. 

De leeftijd tot en met 30 jaar is 8% en tot en met 40 jaar is het 16%. De grootse groep werknemers is 51 jaar en ouder.

Vrouw 8203 (37%)   Man 14172 (63%)

Aantal dienstverbanden naar contractsoort man vrouw

FT PT MUP pensioen 857 85

2015 3861 11016 11291 61 - 67 jaar 4284 1558

2016 3223 10458 10651 51 - 60 jaar 4564 3535

2017 2935 10334 9951 41 - 50 jaar 2043 1789

2018 2655 10563 9921 31 - 40 jaar 1152 749

2019 2324 11506 9954 21 - 30 jaar 1101 450

2020 2216 12640 7519 20 of jonger 171 37

totaal 14172 8203

Percentage dienstverbanden naar contractsoort 2020

Mup PT FT

Vrouw 29% 67% 4%

Man 37% 50% 13%
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lengte van dienstverbanden 2020 percentage 
aantal wn

Aantal dienstverbanden naar 
contractomvang 2020

percentage 
aantal wn

 0 - 2 jaar 5263 24% Oproepkracht 7519 34%

3 - 5 jaar 5621 25% 1 - 10 uur 1686 8%

6 - 10 jaar 4047 18% 11 - 20 uur 4330 19%

11 - 20 jaar 6981 31% 21 - 30 uur 3420 15%

21 - 30 jaar 443 2% 31- 39 uur 3204 14%

31 jaar en meer 20 0% 40 uur 2216 10%

totaal 22375 100% totaal 22375 100%

Het grootste deel van de werknemers werkt nog maar relatief kort in de sector. 

Onderstaand zie je de verdeling van het aantal werknemers binnen de sector Zorgvervoer en Taxi over Nederland.

    

Zuid Holland 4191 19%

Noord Brabant 3658 16%

Gelderland 3164 14%

Noord Holland 2918 13%

Overijssel 1742 8%

Limburg 1541 7%

Utrecht 1329 6%

Friesland 1080 5%

Zeeland 767 3%

Groningen 726 3%

Drente 714 3%

Flevoland 448 2%

Buitenland of onbekend 97 0%

totaal 22375 99%

ARBEIDSVOORWAARDEN
ZDe sector zorgvervoer en Taxi heeft een sector-cao die jaarlijks wordt afgesloten met KNV zorgvervoer en taxi.

De cao wordt algemeen verbindend verklaard. Uitzendkrachten die vallen onder de werkingssfeer van de cao zijn net 

als de werknemers in loondienst aangesloten bij het Pensioenfonds Vervoer. 

Naast de arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen heeft de sector ook cao voor het sociaal fonds mobiliteit (SFM). 

Een belangrijk onderdeel van het SFM is de looncontrole en de controle op de naleving van de cao bij bedrijven. 

Daarnaast voert SFM ook de controle uit op de overgang van personeel bij overgang vervoer. Een unieke naleving die 

paritair georganiseerd is. Daarnaast is door sociale partners ook het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit opgericht dat 

gevraagd en ongevraagd aanbestedingen toetst aan de door partijen gewenste vorm van aanbesteden.

De huidige arbeidsvoorwaarden-cao is ten opzichte van de overige cao’s in het vervoer een zeer magere. De eerste 

 prioriteit om arbeidsvoorwaarden te verbeteren zijn onder andere verloonde tijd. Een start-uurloon creëren van € 14,- 

bruto per uur en het invoeren van toeslagen voor avond- en weekendwerk.

Daarnaast wordt ingezet op 1000 echte banen (Een echte baan is waar je van kan rondkomen, op vakantie kan gaan, je 

kan sporten, je kinderen 3 maaltijden per dag kan geven). En het invoeren van functiewaardering. 

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-
Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg

Zeeland
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FNV TAXI
Vooral zal er gebouwd moeten worden aan vakbondsmacht op de werkvloer. Taxi heeft een gemiddelde organisatiegraad 

voor FNV-begrippen maar een lage organisatiegraad in vergelijking tot een aantal andere vervoerssectoren. De leden zitten 

verspreid over vele bedrijven en de komende jaren zal er ingezet moeten worden op meer leden bij de  grotere bedrijven 

zodat je daar de macht en kracht kan vergroten. Daarnaast wil FNV Taxi inzetten op kaderopbouw en kaderscholing.

1.7 LUCHTVAART

De activiteiten van FNV Luchtvaart zijn grofweg te verdelen in twee type bedrijven: 

de luchtvaartmaatschappijen en de onafhankelijke afhandelingsbedrijven die voor andere luchtvaartmaatschappijen 

vracht, passagiers en bagage afhandelen. 

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
De luchtvaartmaatschappijen hebben drie werknemersgroepen: grondpersoneel, cabinepersoneel en piloten (deze 

 ‘laatste groep’ vertegenwoordigen wij als FNV niet). 

Bij de luchtvaartmaatschappijen heeft FNV Luchtvaart de hoogste organisatiegraad bij KLM. De grootste bedrijven 

 binnen Luchtvaart maken deel uit van de KLM Groep: KLM, Transavia en KLM Cityhopper. Van deze drie is alleen 

Transavia, naast op Schiphol, ook actief op Rotterdam en Eindhoven. 

Bij het cabinepersoneel is van oudsher een hoge organisatiegraad en een sterke positie van vakbonden. Het aantal 

functies in de cabine is zeer beperkt en de werkzaamheden zijn vergelijkbaar. De belangen van het cabinepersoneel 

komen grotendeels overeen en leden willen op een constructieve manier aangesproken worden door de FNV. 

Tot vijftien jaar geleden was de Vereniging voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC) de toonaangevende vakbond voor 

het cabinepersoneel. Vanaf dat moment is FNV Cabine erkend door KLM en in 2020 door Transavia en hebben we daar 

onze positie als vakbond gevestigd. Bij KLM Cityhopper zijn we nog geen cao-partij voor het cabinepersoneel. Bij TUI 

Fly hebben we een hoge organisatiegraad, maar weigert de werkgever vooralsnog erkenning. We hebben over de 

erkenning een hoger beroep aangespannen. 

Bij het grondpersoneel is sprake van een groot aantal grondfuncties en het type werkzaamheden is zeer divers. Dat maakt 

dat er verschillende belangen zijn en leden op andere manieren aangesproken willen worden. Sommigen zijn meer gericht 

op actievoeren en anderen zijn juist gericht op de dialoog met de werkgever en hebben een blauw KLM-hart. 

KLM heeft de beste arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart. Het bedrijf heeft wereldwijde concurrentie van andere airli-

nes die intercontinentaal vliegen, circa 85% van het netwerk is intercontinentaal. Transavia en TUI Fly hebben een 

ander profiel dan KLM, ze zijn meer gericht op Leisure passagiers. 

De arbeidsvoorwaarden zijn bij deze maatschappijen een stuk lager. Door de moordende concurrentie in de luchtvaart 

staan de arbeidsvoorwaarden al jarenlang onder druk. 

Naast de bestuurders zijn ook organisers actief bij Grond. Bij alle bedrijven hebben wij sterke kaderleden, met name bij 

KLM. KLM kent een vakbondstraditie en er vindt veel overleg plaats, bij Transavia is dit een stuk minder en TUI Fly is 

anti-vakbond.

De coronacrisis heeft de financiële positie van de bedrijven in de luchtvaart fors verslechterd. Bij KLM en Transavia zijn 

afspraken gemaakt over een bijdrage van de werknemers gedurende periode dat deze bedrijven een beroep doen op de 

staatslening- en garanties. 

De bedrijven hebben het overleefd, maar de komende jaren verwachten wij een nog grotere druk op de arbeidsvoor-

waarden. Dit noodzaakt de inzet voor versterking van FNV op de werkvloer.
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AFHANDELING
De werkzaamheden in de afhandelingsbedrijven zijn de passagiersafhandeling, bagageafhandeling en vrachtaf-

handeling. De werknemers in de afhandeling zijn verdeeld over zeven bedrijven die allen actief zijn op Schiphol, een 

tweetal bedrijven voert ook taken uit op de secundaire luchthavens van Eindhoven en Rotterdam. Slechts een enkeling 

draait in goede economische jaren zwarte cijfers. De meeste afhandelaren vallen onder buitenlandse moedermaat-

schappijen die weinig investeren in de Nederlandse tak en grote druk ervaren vanuit de investeringsmaatschappij die 

het bedrijf klaar maakt voor verkoop. Deze bedrijven zitten uit internationale strategische overwegingen op Schiphol. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de afhandelingssector qua arbeidsvoorwaarden de bodem vertegenwoordigt 

in de luchtvaart. Dit is het resultaat van jarenlange moordende concurrentie tussen de verschillende afhandelaren die 

nergens ter wereld zo hoog is als op de luchthaven Schiphol. De Schiphol Group wakkert deze concurrentie aan om als 

luchthaven zo goedkoop mogelijk te blijven. De omloop onder het personeel is hierdoor enorm, vooral jongeren lopen 

niet warm voor laagbetaald zwaar werk en kiezen al snel voor een alternatieve carrière. Ook in het bestuur en manage-

ment van deze bedrijven is het een ware duiventil. Het is niet vreemd om tijdens onderhandelingen  bestuurders tegen 

te komen die je niet lang daarvoor bij een ander afhandelingsbedrijf zag.    

De afhandeling kan op haar beurt weer verdeeld worden in drie domeinen: passagiersafhandeling, bagageafhandeling, 

platform- en vrachtafhandeling. De verschillen in werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden tussen deze domeinen zijn 

groot. De arbeidsvoorwaarden in de vrachtafhandeling zijn gemiddeld van een hoger niveau dan in de passagiers- en 

bagageafhandeling. In de passagiersafhandeling is het aandeel onzekere contracten het hoogst en in de bagage-

afhandeling is er vaak sprake van ongezonde werkdruk. In alle domeinen wordt veel onregelmatig gewerkt.

De bestuurders en kaderleden in de passagiers- en bagageafhandeling worden bijgestaan door organizers van de 

Schiphol-campagne. Bij alle bedrijven hebben wij sterke kaderleden, maar er zijn wel flinke verschillen in onze 

organisatie graad en vakbondsmacht. Dit heeft voornamelijk te maken met de eerdergenoemde omloop van personeel 

en de komst van nieuwe afhandelingsbedrijven. Het is niet vreemd om binnen een jaar een vrijwel complete kadergroep 

kwijt te raken omdat zij werk vinden in andere sectoren. Corona heeft een grote negatieve impact gehad op de werk-

gelegenheid.

De laatste jaren hebben voor FNV Luchtvaart in het teken gestaan van pogingen om een bodem in de sector te leggen, 

om te beginnen bij de passagiers- en bagageafhandeling. Om de doorgeslagen concurrentie op arbeidsvoorwaarden te 

keren heeft FNV Luchtvaart ervoor gekozen werk te maken van een sector-cao. Helaas blijft het resultaat nu nog uit, 

maar dit is grotendeels te wijten aan de Covid19-pandemie en de reflex om ten koste van alles te concurreren zit diep-

geworteld bij deze werkgevers. 

Een zekere baan met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon moeten opnieuw de standaard 

worden op Schiphol. De sprong daarnaartoe is groot, maar we hebben de wind straks mogelijk mee. Tijdens de 

 pandemie is gebleken dat de werknemers in de afhandeling een vitaal beroep hebben, dat mag ook als zodanig beloond 

worden. Bovendien is er, nu de markt weer wat aantrekt, sprake van een schreeuwend tekort aan personeel. Ook de 

werkgevers worden op deze manier gedwongen om de sector weer aantrekkelijk te maken. Ondertussen richten we 

onze pijlen ook nadrukkelijk op de Schiphol Groep en de politiek. Zij hebben de mogelijkheid om in te grijpen en de 

markt te gaan reguleren zoals in het buitenland gebeurt, maar kijken voorlopig de andere kant op. 

1.8 VEERDIENSTEN EN RONDVAARTEN

Bij de veerdiensten sluit FNV verschillende cao’s af. Binnen de sector is geen sector-cao, maar bestaan enkel bedrijfs-

cao’s. In de totale branche werken naar schatting 800 werknemers. Deze werken met name bij de bedrijven waar wij 

cao’s afsluiten, een klein deel werkt bij de rondvaartbedrijven wat vooral seizoenswerk en flexibel werk is. De bedrijven 

waar wij een cao afsluiten zijn Westerschelde Ferries, Aquabus, Wagenborg passagiersdiensten, Teso en Rederij 

Doeksen.
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Bij de bedrijven hebben we een hoge organisatiegraad, een groot deel van de werknemers is FNV-lid en daarnaast ook 

nog een deel bij CNV. Met name bij Rederij Doeksen, Westerschelde Ferries en Wagenborg is het grootste deel van de 

werknemers bij FNV lid. Bij alle bedrijven zijn kaderleden actief voor FNV en hebben zij ook een goede positie binnen 

de medezeggenschap. 

Bij de meeste bedrijven werden tot aan de coronacrisis grote winsten gedraaid, steeds maar stijgende passagiers-

aantallen en steeds vaker moeten varen om de groei aan te kunnen. Door corona is daar tijdelijk verandering in 

 gekomen, door het advies om alleen noodzakelijke reizen te maken en niet recreatief, daalden de reizigersaantallen 

fors. In de coronaperiode dat het nodig was, hebben de veerdiensten net als de openbaarvervoerbedrijven een beschik-

baarheidsvergoeding ontvangen van 93% van het rijk, zodat de dienstverlening wel op peil bleef. Voor de werkgelegen-

heid heeft de coronacrisis mede daardoor niet veel effect gehad.

Veerdiensten varen op basis van een openbaar vervoer-concessie afgegeven door de provincie of het Rijk. Enkel bij 

Teso is dat anders omdat dat bedrijf in eigendom is van de eilanders zelf en het alleenrecht hebben om te varen op 

Texel zonder concessie.  

Net als bij het openbaar vervoer heeft de marktwerking ook hier druk op de arbeidsvoorwaarden gecreëerd, door de 

hoge organisatiegraad kunnen verslechteringen tegengehouden worden, maar de arbeidsverhoudingen zijn af en toe 

zeer gespannen. De werkdruk is gedurende het seizoen torenhoog en in die periodes wordt het water dun gevaren. 

Discussies die met name spelen bij de veerdiensten zijn eerder stoppen met werken, het inperken van de flexibele schil, 

de werkingssfeer van de cao vergroten (bij een aantal wordt de horeca geëxploiteerd vanuit een andere bv onder de 

veel slechtere horeca-cao) en de aanpak van de seizoenswerkdruk. Al een aantal malen is geprobeerd te komen tot een 

sector-cao, met name bij concessiewisseling van groot belang, maar dat strandt op de verschillen tussen de cao’s. Door 

op onderwerp samen te gaan werken, zal de komende jaren hier een nieuwe poging toe gedaan worden.
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HOOFDSTUK 2 MARKTWERKING
Alle subsectoren van Vervoer hebben in meerdere of mindere mate te maken met de gevolgen 
van arktwerking. Zowel in aanbestedingen en concessieverleningen als ook in de vrije marktsec-
toren ondervinden werknemers de gevolgen van marktwerking.

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de concrete ontwikkelingen en gevolgen van de marktwerking per sub-

sector dan wel per deelsectoren en worden aanbevelingen gedaan.

In verschillende deelsectoren is sprake van aanbesteding van werkzaamheden en/of van marktwerking. In beide geval-

len stellen we vast dat de aanbestedende partij in de regel vooral de prijs als belangrijkste overweging neemt in de 

besluitvorming. Dit leidt ertoe dat er grote druk staat op de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van werknemers. 

Deze race naar beneden willen we keren.

LUCHTVAART
In de luchtvaart (en op Schiphol in het bijzonder) regeert de vrije markt. Alle bedrijven werken onder prijsdruk. 

Afhandelaren concurreren elkaar de tent uit onder druk van airlines die op zoek zijn naar de goedkoopste aanbieder. De 

airlines ervaren op hun beurt weer concurrentie van de (ultra) lowcosts. 

 

AANBEVELING SUBSECTOR 
De concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart moet beperkt/gestopt worden. Dit kunnen we doen door meer-

dere bedrijven aan dezelfde afspraken te houden. Dat kan door middel van een luchthaven-cao, een sector-cao, of door 

het stellen van minimale sociale vestigingseisen voor alle bedrijven die actief zijn op de luchthaven. Voor de eerste 

twee is voornamelijk bereidheid van de werkgevers nodig. Voor het laatste punt is de politieke wil extra belangrijk. In 

alle gevallen is er een sterke georganiseerde werkvloer nodig. Inzet op ledenwerving en activeren van leden. We zullen 

veel tijd moeten steken in het IBOM (informeren, bewustmaken, organiseren, mobiliseren) van de werkvloer. 

PERSONENVERVOER 
Verdringing van werk onderling tussen cao’s, door inzet van gepensioneerden en door vrijwilligers in het 

Personenvervoer

HET SYSTEEM VAN AANBESTEDEN
Al sinds vele jaren kampen we in het personenvervoer met ketenbezuiniging. De financieringsstructuur in het 

 personenvervoer begint bij het Rijk die subsidies aan decentrale overheden, Provincies en Gemeenten verstrekt om 

ervoor te zorgen dat zij vervoer van personen kunnen laten verzorgen. Hierbij verzorgen Provincies via aanbestedings-

procedures het Openbaar Vervoer van personen per bus, regionale trein en over water aan inschrijvende vervoerders. 

Gemeentes verzorgen via aanbestedingsprocedures over het algemeen doelgroepen- en WMO-vervoer; zoals collectief 

WMO-vervoer (vervoer van senioren of mensen met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes in de 

regio willen maken), leerlingenvervoer, vervoer dagbesteding/-behandeling, specialistische jeugdhulp, ziekenvervoer, 

etc.  aan inschrijvende vervoerders.

Decentrale overheden worden geconfronteerd met rijksbezuinigingen. Decentrale overheden zelf proberen de aan-

bestedingstrajecten tegen een zo gunstig mogelijke prijs weg te zetten. 

Vervoerders, zijnde marktpartijen, zijn gericht op winstmaximalisatie. Het systeem leidt ertoe dat zowel provincies als 

gemeenten in hun beleid in toenemende mate ruimte creëren om het vervoer van personen anders in te richten dan via 

reguliere marktvervoerders. In toenemende mate wordt in aanbestedingsbestekken de mogelijkheid gecreëerd aan 

 vervoerders om werk uit te kunnen besteden (onderaanbesteding). In de praktijk betekent dit een toename van vrij-

willigersverenigingen, buurtbussen, onderaanbestedingen, onder-onderaanbestedingen, verplaatsing van werk binnen 

BV-structuren van grote vervoerders, etc.

Kortom: In het systeem en de gehele (financiële) keten van personenvervoer ligt de focus op kostenefficiëntie en/of 

kostenbesparing.
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HOE ZIEN WERKGEVERS HET PROBLEEM?
Door politieke- en bedrijfskeuzes kampt het OV-, doelgroepen- en WMO-personenvervoer met verdringing.

De mate van verdringing van werk door vrijwilligers in specifiek de taxisector is groot. Wat de taxisector bijzonder 

maakt, is dat dit een gezamenlijk probleem van zowel werknemers als werkgevers is. Werkgevers willen hun omzet 

behouden. Werknemers willen hun baan behouden.

In Streekvervoer is er een financieel belang voor OV-vervoerders om gebruik te maken van vrijwilligers (veelal 

 gepensioneerd), terwijl de meeste buurtbussen door dezelfde OV-vervoerders geëxploiteerd worden. Overheden en diverse 

(maatschappelijke) organisaties zien het als een besparing van personeelskosten. Binnen Openbaar Vervoer wil men liever 

enkel de rendabele lijnen houden en zet men de rest van het werk weg bij buurtbussen of bij taxi- en/of toerbedrijven.

VEEL BIJVAL VOOR FNV IN PUBLIEKE DEBAT INZAKE BROODROOF
Voor Personenvervoer is de verdringing van werk een blijvend aandachtspunt. Het probleem was er, is er en zal naar 

verwachting voorlopig ook blijven, gezien de talloze initiatieven die (dagelijks) opgezet worden in het hele land. Met 

name ingegeven door bezuinigingen in het sociaal domein en bij zorginstellingen en de afschaling van onrendabele 

(dunne) lijnen binnen het OV. 

Het is belangrijk dat de FNV dit niet uit het oog verliest. Daar waar wij als FNV de publiciteit opzoeken zien we een 

aantal zaken voorbijkomen. Allereerst dat (bijvoorbeeld in de sociale media) wij veel bijval krijgen als wij ons verzetten 

tegen broodroof of werkverdringing met name in de taxibranche. Daarnaast zien wij, daar waar overheden en  overige 

organisaties vrijwilligers-projecten initiëren, een soort ongemak als wij hen erop aan spreken. Ook krijgen wij bijval van 

werkgevers in de taxibranche als wij het werken met vrijwilligers publicitair ter discussie stellen.  

PERSONENVERVOERCHAUFFEUR ZIJN IS EEN VAK
We zien dat gemeenten/overheden en bedrijven bezuinigingen doordrukken ten koste van beroepschauffeurs in het 

personenvervoer. Verdringing werkt door in de gehele keten van personenvervoer: De vrijwillige chauffeur verdringt de 

beroeps-taxichauffeur, de taxichauffeurs en toerchauffeurs verdringen de OV-chauffeurs. 

En dat is niet acceptabel. In de eerste plaats gaat dit ten koste van reguliere werkgelegenheid. Het vervoer van 

 personen is een vak en moet gezien worden als regulier werk waarvoor een fatsoenlijk salaris betaald moet worden. In 

de tweede plaats is het beroep van chauffeur een vak waar kennis, kunde, vaardigheden en continue (verplichte na-) 

scholing/ontwikkeling belangrijke voorwaarden moeten zijn om het werk zo veilig en professioneel mogelijk uit te 

 kunnen voeren. 

OPENBAAR VERVOER: ARBEIDSVOORWAARDEN WERKNEMERS OV STAAT NIET OP DE AGENDA VAN POLITIEK
Bij het gunnen van een concessie naar een vervoerder, is de positie van de werknemer vaak van ondergeschikt belang 

voor de concessieverlener (de provincie). De concessieverlener gaat er vanuit dat e.e.a. goed geregeld is in de Wet 

Personenvervoer 2000 (WP 2000).

Bij de gunning spelen andere zaken (kernnet, innovatie, inzet wmo’ers etc.) een grote rol. In de aanbesteding wordt 

ruimte gelaten om dru’s (dienstregeling uren) uit te besteden aan onderaannemers die vaak onder een andere cao 

 vallen. In de cao-openbaar vervoer is de inzet van gepensioneerden beperkt tot piek en ziek (artikel 100) maar in 

andere cao’s (toer, taxi) ligt dit niet vast. 

De FNV-subsectoren in het personenvervoer zullen er dus met elkaar voor moeten zorgen dat er geen concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden meer mogelijk is als het om ov-werk gaat. Als FNV moeten we ervoor zorgen dat er geen neer-

waartse spiraal gaat ontstaan op het gebied van arbeid en inkomen.  

Concessieverleners bepalen de inzet van vrijwilligers op buurtbussen omdat zij de solidariteit tussen dikke lijnen (lijnen 

met veel passagiers) en dunne lijnen (lijnen die weinig passagiers hebben en verliesgevend zijn) hebben losgelaten. 

Het argument is vaak: een lijn met een betaalde chauffeur is hier niet langer rendabel en ook de inzet van een grote 

bus is niet langer verantwoord (we vervoeren lucht).
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GEVOLGEN AANBESTEDING
Ook jonge chauffeurs moeten een kans krijgen iets op te bouwen binnen het personenvervoer. 

De lonen van taxichauffeurs zijn mager, de contracten zijn klein. Omdat het systeem van aanbesteding vooral inzet op 

de laagste prijs is het voor een taxibedrijf moeilijker om te investeren in zijn wagenpark en de verdere toekomst van 

het bedrijf. Dat brengt baanonzekerheid en slechtere arbeidsvoorwaarden voor de beroepschauffeurs met zich mee wat 

voor hen demotiverend is. 

In het gehele personenvervoer zien we dat de onzekerheid van de ondernemer wordt neergelegd bij de werknemer, 

wat resulteert in veel flexwerk, pulpbanen en een lage bestaanszekerheid.

EEN PROFESSIONELE SECTOR OV-, DOELGROEPEN- EN WMO-VERVOER DOOR PROFESSIONALS 
Het vervoer van personen over de weg, regionale spoor en water verdient continuïteit en professionaliteit. Dat kan 

door het geheel aan Openbaar-, doelgroepen-, en WMO-vervoer van personen te beschouwen als reguliere, vaste werk-

gelegenheid. Al het Openbaar-, doelgroepen- en WMO-vervoer van personen dient door decentrale overheden te wor-

den aanbesteed aan professionele vervoersbedrijven, niet zijnde vrijwilligersorganisaties.  

Vervoersbedrijven zullen door decentrale overheden voldoende betaald/gesubsidieerd moeten worden om financieel te 

kunnen renderen, te kunnen investeren in werknemers, bedrijfsontwikkeling en materieel.

De Rijksoverheidsfinanciering zal hoog genoeg moeten zijn om al het door de maatschappij gewenste vervoer van 

 personen te kunnen uitvoeren, waardoor kostenefficiëntieprikkels voor decentrale overheden en vervoerders worden 

weggenomen of tot een minimum worden beperkt. Als kostenbesparing/bezuiniging geen rol (meer) speelt voor 

 decentrale overheden en vervoerders, zal de zoektocht naar goedkopere vervoersoplossingen overbodig zijn. Het is een 

politieke keuze om te investeren in personenvervoer en mobiliteit. 

Het werk wordt uitgevoerd door professionele vakbekwame werknemers, die continue geschoold en nageschoold 

 worden. Professionals die kennis en kunde beschikken over het (veilig) vervoeren van (specifieke) reizigers.

Bij een professioneel beroep horen ook een personenvervoer-brede loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, goede 

arbeidsvoorwaarden, goede pensioenvoorziening en goede arbeidsomstandigheden.  Goed werk is essentieel: voor de 

kwaliteit van leven van individuen, voor de economie (landelijk en regionaal) en voor de samenleving als geheel. 

Deze uitgangspunten komen overeen met het in juni 2021 uitgebrachte ontwerpadvies van de SER: “Zekerheid voor 

mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving”.

CHAUFFEURSTEKORTEN, INVESTEREN IN MOBILITEIT
Ook nu al zien we chauffeurstekorten ontstaan in alle modaliteiten, er zal geïnvesteerd moeten worden in mobiliteit 

zowel in het kader van werkgelegenheid als in het kader van duurzaamheid. Maar vooral ook omdat mobiliteit een 

 mensenrecht is, ook inwoners in dunbevolkte gebieden moeten kunnen rekenen op goed, duurzaam en bereikbaar vervoer. 

Van oudsher zijn personenvervoermobiliteiten in deelsectoren georganiseerd. De veranderende maatschappelijke ont-

wikkelingen laten zien dat het systeem aan zijn plafond zit en niet meer kan bewegen. Het huidige personenvervoer zit 

opgesloten in financiële schotten die beheerst worden door landelijke, provinciale en gemeentelijke instituten. Een 

gevolg is o.a. geen of beperkte carrièredoorstroming, de inrichting van vrijwilligerswerk ten koste van structureel werk 

en daarmee verlies vaste banen.

De huidige vervoerstructuren(schotten) sluiten niet meer aan bij de maatschappij. De maatschappij denkt niet in (sub)

sectoren. Daarnaast speelt goed georganiseerd personenvervoer een belangrijke rol bij andere aandachtsgebieden: 

arbeidsmarkt, bereiken klimaatdoelstellingen, rekbaarheid infrastructuur, de leefbaarheid in de steden en bereikbaar-

heid platteland.
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1. Aanbeveling

Ontwikkel een FNV-personenvervoervisie op mobiliteit samen met de vereniging, leden en kaderleden uit alle 

 sub-sectoren van personenvervoer.

2. Aanbeveling

Ontwikkel deze visie vanuit de maatschappelijk vervoersvraag (leefbaarheid steden, vervoersarmoede in niet-ste-

delijke gebieden, voorzieningenniveau, rekbaarheid infrastructuur, klimaatdoelstellingen en de arbeidsmarktpro-

blematiek. 

Houd rekening met de kansen en bedreigingen (zoals inzet vrijwilligers in personenvervoer en concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden onderling) en ontwikkel daarbij een werknemersperspectief dat ingaat op duurzame inzet-

baarheid in de diverse vervoersmobiliteiten en in de diverse levensfases.

3. Aanbeveling

Lobby op Europees, landelijk en regionaal niveau. Uitdragen van het nut en de noodzaak van deze personenver-

voersvisie t.a.v. vervoersrecht kwetsbaren, arbeidsmarkt, klimaatdoelstelling, leefbaarheid, inzet vrijwilligers 

geoorloofd ja/nee, etc. Hierin moeten we belangenorganisaties meekrijgen. In kaart brengen wie de stakeholders 

zijn en deze betrekken (reizigersorganisaties, patiëntenorganisaties, seniorenorganisaties, speciaal onderwijs etc.)

4. Aanbeveling

Onderzoek hoe de werkingssfeer van cao’s aangepast kunnen worden zodat ook vrijwilligerswerk eronder valt.

5. Aanbeveling 

Samen met kaderleden bedreigingen van alle vormen van verdringing in kaart brengen. Bedreiging voor alle leef-

tijdscategorieën zodat breed draagvlak ontstaat. En maak deze breed inzichtelijk.
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HOOFDSTUK 3 EERDER STOPPEN MET 
WERKEN/ ZWAAR WERK 
In de sector Vervoer en dus ook in de verschillende subsectoren is er sprake van onregelmatige 
werktijden. Denk maar aan de werkroosters van de werknemers in de luchthavens, zeehavens, 
openbaar vervoer, op het spoor, taxi’s enz.

In de sector zijn al diverse regelingen om eerder te stoppen met (zwaar) werken afgesproken. In de havens zijn bij vele 

bedrijfscao’s zijn afspraken gemaakt langs het Zwaar Werk Model en met compensatie van het verlies van pensioen en 

in Transport en Logistiek is een afspraak gemaakt voor een regeling om vanaf 1 januari 2022 3 jaar eerder te kunnen 

stoppen. In sommige andere sectoren gaat het maken van afspraken moeizaam, werkgevers leveren niet wat is afge-

sproken.

Uit verschillende internationale en nationale medische onderzoeken is gebleken dat het langdurig werkzaam zijn in 

ploegendiensten met onregelmatige werktijden gezondheidsproblemen met zich meebrengt. 

Naast de arbeidstijden kennen de verschillende functies binnen de vervoerssectoren ook belastende functieonderdelen 

die bepalend zijn of het werk zwaar is of minder zwaar. De werkplek en de omstandigheden waaronder het werk 

gedaan moet worden is ook een belangrijke factor die bepaalt of het werk extra zwaar en belastend is. Om goed inzicht 

te krijgen is het dus goed om de Arbeidstijdenwet en de betreffende RIE’s van bedrijven en/of Arbocatalogussen te 

gebruiken bij de opzet van het Zwaar Werk Model.

Om nu te komen tot een eerlijke, transparante en fijnmazige beoordeling of er sprake is van zwaar werk en zo ja, in 

welke mate, doen wij de volgende aanbevelingen.

6. Aanbeveling 

Inzet FNV-breed op verhoging RVU-boetevrij bedrag, het huidige bedrag is niet toereikend voor diegenen die 

zwaar werk hebben gedaan. Daarnaast dient er ingezet te worden op het fiscaal vriendelijk doorbetalen van de 

pensioenpremie gedurende de periode van eerder uittreden.

7. Aanbeveling 

Om tot een eerlijke, transparante en fijnmazig beoordeling te komen gaan wij de werkzaamheden wegen volgens 

het Zwaar Werk Model van FNV Havens hetgeen inhoudt dat de werktijden (1), functie-inhoud (2) en werkom-

geving (3) apart gewogen gaan worden per sub-sector. Inzet op een sectorspecifieke eerder stoppen met zwaar-

werkregeling.

8. Aanbeveling 

Per subsector dient er een commissie Zwaar Werk opgezet te worden waar kaderleden van de vakbond en 

 delegatieleden van werkgeverszijde zitting hebben om de verschillende niveaus 1, 2 en 3 in te vullen van het 

Zwaar Werk Model aan de hand van de Arbeidstijdenwet, RIE’s en/of Arbocatalogussen.

9. Aanbeveling 

Om tot een goede zwaarwerkregeling te komen is het van belang dat er een maximaal financieel budget op werk-

nemersniveau wordt vastgesteld, zodat de werknemer kan zien wat de bijdrage is om eerder te kunnen stoppen 

met werken en wanneer die periode kan ingaan. 100% zwaar werk = zo maximaal gunstig mogelijk eerder stoppen 

met werken
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HOOFDSTUK 4 ENERGIETRANSITIE 
De sector krijgt te maken met de energietransitie. Op dit moment is dat het meest duidelijk te 
zien in de haven, waar het sluiten van de kolencentrales ertoe zal leiden dat de kolenoverslag in 
de haven als activiteit gestopt zal gaan worden. Dit leidt onvermijdelijk tot een verlies aan werk-
gelegenheid van werknemers die werken in de kolenoverslag. Inmiddels is er (met name door 
invloed van FNV) een mobiliteitscentrum kolenketen Westhaven opgericht waarbij middels het 
kolenfonds werknemers begeleid worden naar ander werk. Dit is een mooie manier om ervaring 
op te doen voor wat er komende jaren nog meer aan werkgelegenheid zal verdwijnen. 

De ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie hebben ook op de sector ervoer als geheel een grote weer-

slag. De duurzaamheid en zorg voor het milieu heeft FNV Vervoer hoog in het vaandel. Maar de consequenties van de 

omslag zijn ook voor de werknemers groot.

Zowel het overstappen van fossiele brandstoffen naar natuurlijke energiebronnen als bijvoorbeeld de CO2-reductie 

heeft in alle subsectoren van Vervoer consequenties. Minder transport van bijvoorbeeld veevoer door het krimpen van 

de veestapel, sluiting van kolencentrales wat direct een groot gevolg heeft voor de havens waar de aanvoer binnen 

komt. En voor luchtvaart betekent minder CO2-uitstoot minder vliegen en minder werkgelegenheid. 

Daarnaast worden door de omslag voor het vervoer ook andere voertuigen ingezet bijvoorbeeld binnen streekvervoer, 

toer en taxi op bijvoorbeeld elektriciteit en of waterstof, de inzet van andere middelen heeft ook consequenties voor 

de uitoefening van het vak en de arbeidsomstandigheden. 

Het zijn ontwikkelingen die wij niet kunnen en willen stoppen maar die wel voor de werknemers grote gevolgen kun-

nen hebben, tenslotte is ook FNV voorstander van een duurzame samenleving.

10. Aanbeveling

FNV Vervoer volgt de ontwikkelingen op de voet en beoordeelt de duurzaamheidsoplossingen langs onze criteria. 

De rekening van de energietransitie mag niet bij de werknemers neergelegd worden. Daar waar werk verdwijnt 

zetten wij actief in op van werk-naar-werk-trajecten en schadeloosstelling van de werknemers. Als de bedrijven 

schadeloos gesteld worden dan moeten zij deze schadeloosstelling aan hun werknemers doorbetalen. 
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HOOFDSTUK 5 ROBOTISERING/ 
AUTOMATISERING EN DIGITALISERING
Robotisering of breder geformuleerd het inzetten van nieuwe technologieën, zal de komende 
jaren in hoog tempo toenemen. De verschijningsvorm van robotisering en digitalisering verschilt 
per subsector aanzienlijk. 

Het kan gaan om werkzaamheden die gefaciliteerd door technologie door de klant worden uitgevoerd (zoals zelf 

inchecken voor een vliegreis, kopen van kaartjes voor een treinreis), maar ook om robotisering bij containeroverslag en 

bulkoverslag, robots binnen logistieke dienstverlening. 

Hoewel er ook veel wordt gesproken over de zelfrijdende vrachtauto en trein, bus en taxi, bestaat er enige scepsis over 

het realiteitsgehalte hiervan vanwege de maatschappelijke acceptatie en de eisen die gesteld worden aan het veilig-

heidsniveau en de infrastructuur van Nederland.

Hoewel zelfrijdende vrachtauto’s en treinen ver weg lijken voor Nederland door de compacte infrastructuur en door 

complexe situaties zoals bij het spoor (veel overgangen met ander verkeer, personen langs het spoor etc.) wordt er wel 

volop geëxperimenteerd met deze nieuwe vormen van vervoer. Voldoende aanleiding om deze ontwikkeling als FNV 

goed te volgen en onze eigen visie te ontwikkelen hierop. Daar waar technologie werk gaat overnemen zal de discussie 

gaan over mogelijkheden van een transitie naar andersoortige werkzaamheden. 

Robotisering kan er ook toe bijdragen dat het zware werk wordt overgenomen, waardoor de arbeidsbelasting van werk-

nemers wordt verminderd. Zo is in de luchtvaart aangetoond dat het vele tilwerk en het stouwen van koffers in de 

 ruimen van vliegtuigen leidt tot overbelasting van werknemers. De kanttekening die we hierbij plaatsen is dat er nog 

veel onduidelijk is of dit zal leiden tot minder belasting van werknemers. We zien ook dat door robotisering licht werk 

verdwijnt, waardoor er minder afwisseling in het werk mogelijk is.  

In veel gevallen zal het werk niet geheel door een robot worden overgenomen, maar zal er sprake zijn van een samen-

werking tussen mens en machine. We willen ervoor zorgdragen dat de taken die de werknemer uitvoert kwalitatief 

goed zijn, waarin leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zitten opgesloten. De privacy van werknemers kan onder druk 

komen te staan, omdat steeds meer gegevens worden geregistreerd, zoals het geval is bij volgsystemen in de 

 transportsector.

11. Aanbeveling 

Ontwikkel een brede FNV Vervoer-visie op robotisering, automatisering en digitalisering. Uitgangspunt hierbij is 

dat automatisering ten goede moet komen aan de werknemers bijvoorbeeld in verlichting van taken of minder 

uren werken voor hetzelfde loon. Daar waar robots het werk overnemen zal de inkomstenbelasting die wij daar-

mee  mislopen  gecompenseerd moeten worden door een robotbelasting (betaald door bedrijven aan de overheid). 

De vormgeving hiervan wordt door de vereniging en werkorganisatie verder uitgewerkt.

12. Aanbeveling 

Actieve lobby en/of actievoeren daar waar nodig, om de brede FNV Vervoer-visie uit te dragen en stakeholders te 

betrekken om onze inzet te behalen.

13. Aanbeveling 

Iedere subsector houdt ontwikkelingen in de gaten en anticipeert op de automatisering en digitalisering die eraan 

komt (bijv. door middel van een scholingsfonds). In elk subsectorwerkplan wordt dit onderwerp meegenomen in de 

trends en ontwikkelingen sectorbreed.
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HOOFDSTUK 6 ARBEIDSOMSTANDIG-
HEDEN
Veilig en gezond werken is niet alleen noodzakelijk om te voorkomen dat werknemers ziek worden 
van hun werk, maar dit is ook nodig om zo lang mogelijk inzetbaar te blijven. Binnen de sectorer-
voer komt een groot aantal belastende arbeidsomstandigheden voor zoals werkdruk, fysieke 
belasting, psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen en onregelmatige werktijden. 

In coronatijd was de werkdruk in vele subsectoren tijdelijk weggevallen maar zien we dat de personeelstekorten snel 

stijgend zijn en dat de werkdruk nog tien keer zo hard weer terug zal keren in de komende tijd. 

Ook zien we dat de kwaliteit van werk afneemt door de druk van marktwerking en de wens van werkgevers om 

 verregaand te automatiseren dan wel digitaliseren.

WERKDRUK
In alle subsectoren zien we de werkdruk toenemen door productiviteitsverhoging en door de toenemende personeels-

tekorten. Om dit in kaart te brengen en op te lossen doen wij de volgende aanbevelingen;

14. Aanbeveling 

Door middel van onderzoek en analyse inzichtelijk maken hoe het gesteld is met de werkdruk en wat de impact is 

van langdurige werkdruk op de gezondheid. Samen met de kaderleden en leden een specifiek actieplan maken per 

 subsector om de werkdruk terug te dringen en in te zetten op een aantrekkelijke sector voor nieuwe werknemers.

     
GEZONDHEID
Werken in alle subsectoren maar meer specifiek bijvoorbeeld in de luchtvaart, havens en in waldienst bij de veer-

diensten brengt veel risico’s voor de gezondheid met zich mee. Onregelmatige diensten, matige luchtkwaliteit en zwaar 

lichamelijk werk hebben allemaal langdurige effecten op mensen die actief zijn in de sector. Werkgevers zien die 

 belastende omstandigheden vaak niet of willen ze niet zien. 

15. Aanbeveling

Door middel van onderzoek en analyse (bijvoorbeeld enquêtes, overheidsrapporten en RI&E) zal de impact op de 

gezondheid van het werken in bezwarende omstandigheden moeten worden aangetoond. Werkgevers moeten op 

hun verantwoordelijkheid gewezen worden en (preventief) aansprakelijk worden gesteld voor de effecten. Dit 

thema is nauw verweven met werkdruk en dient ook zo aangepakt te worden.

     

SOCIALE VEILIGHEID
Tijdens Corona is door naleving van de Coronamaatregelen het aantal incidenten gestegen met een effect op de veilig-

heid van  conducteurs, machinisten, chauffeurs en toezichthouders (Boa’s-OV). Ook onderlinge collegiale verhoudingen 

staan onder druk door verschillende zienswijzen. De mentaliteit/het gedrag van reizigers verandert, verhardt. Het aan-

tal Boa’s is en blijft in de streekvervoer concessies te laag en de sociale veiligheid is onder de norm. Bijvoorbeeld NS 

zet meer in op reactieve inzet dan op preventie. We zien dat er bezuinigd wordt op de inzet van werknemers die de 

sociale veiligheid bevorderen.
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16. Aanbeveling

Meer aandacht genereren voor en besef kweken breed maatschappelijk over het belang van sociale veiligheid en 

de impact ervan als het er niet of onvoldoende is bij reizigers, werknemers, werkgevers, reizigersorganisaties, 

 regionale en landelijke overheden. Aandacht hiervoor vanuit FNV moet leiden tot een gedragsverandering van 

 reizigers.  Communicatie vanuit FNV hierover op de juiste momenten, bijvoorbeeld met oudjaar. Voorbeelden van 

de lange termijneffecten van sociale onveiligheid laten zien.

17. Aanbeveling

Inzetten op lik-op-stuk- beleid, bij wangedrag snelrecht toe passen. Dat wangedrag meteen wordt afgestraft (snel-

werkende rechtspraak en dit ook breed uitdragen middels communicatie). Als FNV de lobby starten om hier politiek 

draagvlak voor te creëren.

18. Aanbeveling

Dat deze aandacht ertoe leidt dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor sociale veiligheid (vertaald in een aantal 

fte toezichthouders/stewards/boa’s op x aantal reizigersaantallen, risicobuurten, medewerkers etc.). Dat er dus 

een minimumnorm komt aan sociale veiligheid. Alle gevolgen van de sociale onveiligheid moeten bij de werknemer 

weggenomen worden.

VEILIG EN GEZOND WERKEN

RAILINFRA
Het slechte onderhoud van het materieel maar ook uitgesteld onderhoud aan de infra leidt, samen met lage scholing en 

weinig inzet op scholing, tot een teruglopende veiligheid van de medewerker in de uitvoering van zijn werk. Ook de 

slechte verdeling van het werkaanbod in een jaar heeft een sterk negatief effect op veilig en gezond werken. Hierdoor 

neemt de inhuur drastisch toe en moeten er in korte tijd veel opdrachten afgewerkt worden. 

19. Aanbeveling

Lobby richting politiek en ProRail en alle overige bij het spoor betrokken stakeholders om ze op dit gevaar te wij-

zen en om oplossingen te vragen. Sociale partners in de Railinfra zouden afspraken moeten maken over behoud 

aan vakmanschap in de sector, eisen aan het opleidingsniveau van inhuurkrachten en hun taalkennis stellen. 

Verkleinen van de flexibele schil. Vermindering van het aantal nachtdiensten in de branche. Samen met kaderleden 

een actieplan maken om onze doelstellingen te behalen.
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HOOFDSTUK 7 INTERNATIONAAL 
VAKBONDSWERK
Het werk in de Vervoerssector stopt niet bij de landsgrenzen. Zowel in havens, toer, luchtvaart en transport & logistiek is 

het werk sterk internationaal gericht. Maar ook in de andere vervoerssectoren wordt het werk voor een groot deel bepaald 

door wetgeving op Europees en internationaal niveau. Of het nu gaat om vestigingseisen voor buitenlandse bedrijven, 

regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden, aanbestedingsrecht of veiligheidsnormen, de basis van onze nationale 

wetgeving wordt internationaal en Europees bepaald. Daarnaast zien wij ook dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich 

ook bewegen op onze nationale markt. 

De aandacht voor het internationale werk en de betrokkenheid van de vereniging hierbij, is de afgelopen jaren te gering 

binnen vele subsectoren in vervoer. Zowel Europees binnen de ETF als internationaal binnen de ITF heeft FNV Vervoer 

een stevige positie, de afgelopen jaren is er echter te weinig gebruik gemaakt van deze positie om er vakbondswerk 

van te maken en middels netwerken echte veranderingen te bewerkstelligen. Gezien de aard van ons werk moeten we 

hiermee aan de slag. Daarom doen wij de volgende aanbevelingen: 

20. Aanbeveling

Kaderleden en de vereniging beter betrekken bij Europees en internationaal vakbondswerk en de praktische toe-

passing daarvan in hun kaderwerk. De werkgroep internationaal is hiervoor het vliegwiel. 

21. Aanbeveling

Bestuurders en of kaderleden actief in gremia binnen ETF en ITF stemmen af met de achterban ter voorbereiding 

op vergaderingen en bijeenkomsten. Daar waar mogelijk worden zoveel mogelijk kaderleden direct betrokken bij de 

internationale werkzaamheden. 

22. Aanbeveling

Vanuit iedere subsector wordt een delegatie gevormd van bestuurders en kaderleden die betrokken worden bij het 

internationale en Europese werk waar het een raakvlak heeft met die subsector. Deze delegatie wordt verbonden 

aan de Werkgroep Internationaal en wordt geraadpleegd door de bestuurders en kaderleden die in de  gremia 

 binnen ETF en ITF zitten.

23. Aanbeveling 

Er moet (kader) scholing worden aangeboden over welke instrumenten er internationaal beschikbaar zijn om in 

Nederland positieve veranderingen teweeg te brengen. De nieuwe ILO-richtlijnen zijn hiervoor een 

 aanknopingspunt. 
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HOOFDSTUK 8 ARBEIDSVOORWAARDEN-
BELEID
 
Naast het algemene FNV-arbeidsvoorwaardenbeleid is er behoefte aan meer specifiek beleid bin-
nen de sector Vervoer. De cao’s binnen Vervoer hebben grote raakvlakken met elkaar, zo niet 
overlap met elkaar. Dat betekent ook dat als je een echte vuist wil maken, je met elkaar moet 
coördineren waar we de komende jaren op inzetten. 

De ontwikkelingen in de subsectoren moeten voorzien van een analyse leiden tot een per subsector passend arbeids-

voorwaardenbeleid. Voor de overkoepelende thema’s en daar waar de subsectoren elkaar raken moet de sectorraad 

positie krijgen om te toetsen of de voorstellen en of resultaten passen binnen ons door de sector vastgestelde beleid. 

De onderstaande punten zijn breed gedragen opgehaald binnen de subsectoren en vormen de ruggengraat voor onze 

inhoudelijke agenda voor de komende jaren:

APC
Binnen iedere cao onder Vervoer wordt minimaal de APC (algemene prijscompensatie) afgesproken met een plus per-

centage. Het plus percentage is afhankelijk van de onderbouwde analyse van de subsector. 

VOOR14
In iedere cao wordt de komende jaren gewerkt aan een minimumloon van € 14,- voor de onderste loontreden van 

iedere loonschaal. 

GEEN CONCURRENTIE TUSSEN CAO’S
Daar waar cao’s elkaar raken worden de werkingssferen naast elkaar gelegd om de onderlinge concurrentie uit te slui-

ten en worden voorstellenbrieven op elkaar afgestemd.

ECHTE BANEN
Ook in een aantal vervoerssectoren is de afgelopen jaren de hoeveelheid flexkrachten hand over hand toegenomen. 

Door het opbouwen van vakbondsmacht in die sectoren en door onderhandelingskracht gaan wij voor echte banen met 

een leefbaar loon binnen onze subsectoren. Op basis van analyses van de sub-sectoren worden concrete cao-voorstel-

len gedaan om meer echte banen te creëren en flex terug te dringen. Daar waar dit nog niet het geval is wordt gelijk 

werk, gelijk loon voor zowel vast als flex onderdeel van komende cao-onderhandelingen.

ONMISBARE BEROEPEN
In de coronacrisis is maar weer eens gebleken hoe onmisbaar vervoer is, zowel in transport & logistiek, in het openbaar 

vervoer, in de havens en in de taxisector werd gewoon volle kracht doorgewerkt om de mobiliteit in Nederland aan de 

gang te houden, te zorgen voor het vullen van de supermarkten en het zorgen voor de afhandeling van en het bezor-

gen van alle internetbestellingen. In de komende jaren gaat FNV Vervoer volop laten zien hoe onmisbaar de werkers in 

onze sector zijn, zowel in cao-onderhandelingen als in persuitingen wordt dit benadrukt en omgezet in waardering voor 

deze harde werkers.

EERDER STOPPEN MET ZWAAR WERK
In alle cao’s wordt ingezet op afspraken aangaande eerder stoppen met zwaar werk. Voor de definitie van zwaar werk 

en het vormgeven van de afspraken per subsector wordt gebruik gemaakt van het model van FNV Havens.

Om de agenda te kunnen uitvoeren doen wij de volgende aanbevelingen.
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24. Aanbeveling

Naast de arbeidsvoorwaardenagenda FNV-breed wordt binnen Vervoer ingezet op een eigen arbeidsvoorwaarden-

agenda langs de bovengenoemde punten. Het arbeidvoorwaardenbeleid voor Vervoer stellen wij vast in een vier-

jaarlijks congres voor de sector. De sectorraad Vervoer houdt toezicht op de cao-trajecten binnen Vervoer. 

25. Aanbeveling

De sectorraad Vervoer monitort de uitwerking van deze agenda in de verschillende subsectoren. Zij stemt af met 

de onderhandelingsdelegaties en per sectorraad brengen de afgevaardigden van iedere subsector verslag uit van 

de onderhandelingen en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de agenda.

26. Aanbeveling

Voor coördinatie-cao’s wordt naast de afstemming met de bestuurder en de manager collectief door de arbeids-

voorwaardencoördinator ook afgestemd met de voorzitter van de betreffende subsectorraad dan wel de voorzitter 

van de betreffende kadergroep betrokken bij die cao alvorens een besluit genomen wordt.. 
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HOOFDSTUK 9 VERSTERKING POSITIE 
FNV VERVOER
STERKE FNV: GEDRAGEN BELEID, LEDEN WERVEN EN LEDEN BEHOUDEN
Voor alle sectoren geldt dat er leden geworven moeten worden, mede omdat de komende jaren veel van de huidige 

leden met pensioen gaan. Gepensioneerde leden worden automatisch over geschreven naar Senioren, dit zorgt voor een 

grote uitstroom. Naast ledenwerven willen we voorkomen dat leden hun lidmaatschap opzeggen. En willen we de leden 

actief gaan betrekken bij het vakbondswerk. 

FNV Vervoer is de afgelopen jaren een aantal keren geconfronteerd met door FNV centraal gesloten akkoorden. Onze 

leden kregen te maken met het opschuiven van de AOW-leeftijd, het verkorten van de uitkeringsduur WW en, recenter, 

met een pensioenakkoord waarin voor mensen met zwaar werk niets extra’s is geregeld. Daarnaast groeit de indruk dat 

FNV zich vooral druk maakt over mensen met lage inkomens, flexwerkers en ZZP’ers – lid of geen lid – en dat zijn 

 groepen waar onze achterban niet toe behoort. Het imago van “het merk FNV” heeft hieronder bij onze achterban flink 

te lijden. Dit gehavende imago maakt het lastiger om bestaande leden te behouden en om nieuwe leden in te schrijven.  

Benadrukt zou moeten worden dat het ons om de belangen van onze leden gaat, FNV is een vakbond in de basis en 

geen maatschappelijke organisatie. Het zou helpen als centrale afspraken wel op applaus van onze leden en van 

 potentiële leden zouden kunnen rekenen en als FNV zich meer als ledenorganisatie presenteert.  

Het beleid van FNV en de wijze waarop FNV zich profileert ten opzichte van andere vakbonden, werkgevers-

organisaties en politieke partijen doen ertoe als we het hebben over de ontwikkeling van het ledental. Een scherpere 

profilering van FNV Vervoer gaat helpen om de beeldvorming van FNV bij leden en in positieve zin bij te stellen. 

Daarnaast is het van groot belang dat akkoorden die door de FNV afgesloten worden draagvlak hebben onder de leden 

in de sectoren, ons huidige model van besluitvorming moet ons inziens op de schop. Daar waar het sectoren raakt 

 moeten sectoren aan het roer staan.

 

De organisatiegraad in verschillende subsectoren moet omhoog, rekening houdend met verschillen die er bestaan 

 tussen subsectoren. Een manier om jongeren te werven is door het verzorgen van gastlessen op opleidings instellingen, 

zodat zij al vroeg met de vakbond kennis kunnen maken. Dit speelt met name bij subsectoren waar er een vakopleiding 

dan wel kwalificerende mbo opleiding bestaat.

DE DOELSTELLINGEN PER SUBSECTOR
FNV Havens gaat aan de slag om meer jongeren te binden. De oudere leden zijn zullen gaan uitstromen. We hebben 

inmiddels een club Youngsters opgericht die ook Europees en internationaal is aangesloten bij zo’n gelijksoortig initia-

tief van Young Dockers van de federaties ETF en ITF. Er zal veel gebruik worden gemaakt van sociale media. De doel-

groep is nieuwe leden onder de 35 jaar.

FNV Spoor heeft de volgende doelstellingen:

De organisatiegraad bij het spoor is van oudsher hoog, maar er zijn verschillende vakbonden actief waardoor de 

groeipotentie beperkt is. Elke maand ontvangen we een update uit CRM van het aantal nieuwe leden en vertrekkende 

leden. Nieuwe leden  worden verwelkomd door een kaderlid. Vertrekkende leden worden benaderd door een kaderlid om 

te vragen waarom ze zich hebben afgemeld. Vanuit het ledenplan wordt er de komende tijd binnen een pilot gewerkt 

om zo vroeg  mogelijk leden als sector te spreken die een contributieachterstand hebben voordat ze automatisch uitge-

schreven  worden. De pensioenstakingen hebben helaas opzeggingen opgeleverd, waardoor nog meer effort gestoken 

moet  worden in het werven van nieuwe leden.

Pamflet na elke cao-onderhandeling en vakbondsoverleg. Meer werken met vlogs en social media, om een groter 

publiek direct te bereiken.

Om leden te werven zijn kwalitatief goede kaderleden noodzakelijk. Deze kaderleden moeten ook geschoold worden.

Ledengroei wordt vooral gezien bij NS (NedTrain, Boa’s) Spoorgoederen (RRF, LTE, Lineas) ProRail (OBI, ICB). 

Schoolvoorlichting geven op ROC Amsterdam en Enschede en STC Rotterdam. FNV Spoorsite, zichtbaar zijn en publieke 

opinie beïnvloeden via de media.
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FNV Streekvervoer heeft als doelstelling ledenbehoud, ook hier zijn verschillende vakbonden actief waardoor de 

groeipotentie beperkt is. De organisatiegraad is hoog. Maar de gemiddelde leeftijd is ook hoog, dus we moeten wel 

 zorgen dat we onze ledenaantallen op peil houden door nieuwe aanwas lid te maken. 

Ook geloven we binnen streekvervoer dat leden nieuwe leden inschrijven, dat betekent dat we ook inzetten op ver-

sterking van onze kaderleden en investeren in scholing van kaderleden. Door het voorgaande cao-traject en de 

 pensioenstakingen zijn er bij streekvervoer leden afgehaakt. Nieuwe leden komen wel binnen, maar kunnen het verlies 

aan de achterkant lastig goed maken. 

Inzet in de komende maanden is met name een zorgvuldig cao-traject, bouwen aan vertrouwen in de sector en van 

daaruit weer versterken. De komende jaren inzet op nieuwe leden werven en behouden van leden. Nieuwe kaderleden 

enthousiasmeren en scholen.

FNV Taxi zet in op ledengroei in een aantal geselecteerde bedrijven per jaar om de slagkracht en actiekracht te ver-

groten. Dit speelt op het moment van cao-onderhandelingen of bij landelijke thema’s die raken aan de taxisector. Er zijn 

afgelopen jaar een aantal activerende trajecten gestart bij geselecteerde bedrijven (bepalende factoren zijn daarbij 

groot dan wel middelgroot bedrijf, positie binnen KNV Taxi van de werkgever, actualiteit met betrekking tot aan-

besteding of anderszins, huidige aantal leden en potentie van ledengroei). Door de coronacrisis zijn een aantal 

 trajecten rondom aanbestedingen tijdelijk stil komen te liggen (aanbestedingen uitgesteld) maar de trajecten om leden 

te werven en te activeren rondom de aanbestedingen die spelen worden langzaamaan weer opgepakt.

FNV Transport en Logistiek

In 2021 wil de subsector tenminste hetzelfde aantal leden hebben als op 1 januari 2018. De verwachting is dat de 

werkgelegenheid in de sector fors gaat toenemen, maar onze leden zijn relatief oud en een deel gaat de komende jaren 

met pensioen. Dat betekent dat we flink moeten werven onder nieuwe instromers in de sector. Daarbij is het belangrijk 

dat het gratis lidmaatschap voor BBL-leerlingen weer terugkomt, omdat dat voor onze schoolvoorlichters heel goede 

resultaten opleverde. Daarnaast is T&L in 2020 begonnen aan een traject met FNV Jong om een werkplan te maken 

rondom jongerenstrategie.

De subsector wil sterker worden in grote bedrijven en in beeldbepalende deelmarkten. Dat doen we door te focussen 

op de grotere bedrijven in met name de chemiesector, winkeldistributie, afval en pakketdiensten. 

Bijzondere focus wordt in het werkplan gelegd om in 2021 de pakkettenmarkt beter in kaart te brengen en door middel 

van activerend vakbondswerk in die deelmarkt een solide achterban te bouwen. Om de leden van kleinere bedrijven 

ook te kunnen blijven bedienen brengen we waar mogelijk de (individuele) belangenbehartiging voor deze leden onder 

bij IIB en de collectieve naleving van de cao bij VNB.

Vervoer breed komen we tot de volgende aanbevelingen.

27. Aanbeveling

Het proces rondom besluitvorming binnen FNV onderzoeken, analyseren en waar nodig zodanig bijstellen dat 

 sectoren een duidelijke stem hebben in de besluitvorming. Sectoraal beleid dient besloten te worden in de betref-

fende sector zelf.

28. Aanbeveling

De komende 2 jaar gaat iedere subsector van Vervoer aan de slag met maandelijkse filmpjes om te laten zien wat 

de vakbond doet zowel voor leden (binding) als voor potentiële leden (waarom ben ik nog niet lid?). 

29. Aanbeveling

Eigen communicatie die passend is bij de achterban. FNV Vervoer gaat aan de slag met een dedicated communi-

catie team waarmee we een plan maken aangaande de inhoudelijke communicatie (hoe sluiten we aan bij de taal 

van de doelgroep?) en de daarvoor meest geschikte communicatiemiddelen en formats.
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30. Aanbeveling

Herintroductie van het gratis lidmaatschap voor scholieren en studenten met een goede opvolging zodat ze ver-

volgens als ze aan het werk gaan ook lid blijven. Hiervoor dient een vervoersbreed plan geschreven te worden om 

dit binnen de sector mogelijk te maken. Daarnaast dient ook de mogelijkheid voor een gezinslidmaatschap onder-

zocht te worden

31. Aanbeveling

Gepensioneerden en of uitkeringsgerechtigden blijven automatisch lid bij de sector en kunnen zelf aangeven naar 

Senioren dan wel uitkeringsgerechtigden overgeschreven te willen worden. Voor de gepensioneerden die in de 

sector blijven dient hetzelfde contributietarief gehanteerd te worden als bij senioren. Om de connectie op sector- 

overstijgende onderwerpen te behouden zal er actief samengewerkt worden met de sectoren Senioren en 

Uuitkeringsgerechtigden.

32. Aanbeveling

Om het tij te keren stellen wij voor de komende vier jaar onze ledendoelstelling op een netto groei van 4%. 

Daarmee staan we dan weer op het niveau van voor de laatste fusie van de FNV. Voor iedere subsector zal een 

berekening worden gemaakt wat dat concreet betekent qua aantallen.

33. Aanbeveling

Per subsector zal er een plan gemaakt moeten worden over hoe de ledendoelstelling van 4% netto ledenwinst 

over een periode van vier jaar gerealiseerd kan worden binnen die subsector. Per subsector zal er inzicht  gegeven 

worden in een werkplan over welke activiteiten, middelen en mensen men nodig heeft om deze doel stelling te 

gaan behalen en welke activiteiten men dan niet meer doet om tijd vrij te maken om de ledendoel stelling te reali-

seren, in de plannen dienen ook toets- en bijstellingsmomenten gepland te worden. Hierbij wordt uitgegaan van 

een gelijkblijvende vaste formatie.

KADERSCHOLING
Bij alle sub-sectoren komt terug: “Kaderleden zijn de basis van ons vakbondswerk op de werkvloer.” De komende jaren 

zullen wij, gezien de vergrijzing, moeten werken aan een vernieuwing in het kaderbestand. Dit kan deels doordat nu 

zittende kaderleden nieuwe kaderleden zoeken en mede opleiden om het stokje over te nemen. Maar dat moet vooral 

ook door de talenten te spotten en op te leiden tot volwaardig vervoerskaderlid. Kennis is macht en macht betekent 

kracht! 

UITSTROOM EN DOORSTROOM
Vergrijzing van (leden en) kaderleden is een maatschappelijke ontwikkeling die we ook zien bij de sector vervoer. 

Hierdoor is een (grote) constante uitstroom van kaderleden te verwachten. Om de slagkracht op peil te houden is 

nieuwe aanwas van kaderleden nodig én dat er een beweging ontstaat van doorschuiven van kaderleden naar leiders-

positie binnen de subsectoren. Dit werkt alleen wanneer de bestaande leiders op tijd een stap terug doen of opzij 

 zetten (zich niet verkiesbaar stellen, demotie). Zij kunnen een bijzonder gewaardeerde rol vervullen door meer en meer 

een coachende rol in te nemen, zodat de nieuwe generatie leiders daadwerkelijk kansen krijgen om tijdig en kundig het 

stokje over te nemen. De nieuwe leiders kunnen ondersteuning krijgen door het volgen van de opleiding ervaren kader-

leden vervoer.

INSTROOM EN OPLEIDEN
Om de vakbondspositie te versterken is het nodig om (veel) nieuwe kaderleden actief te krijgen. Hiervoor is werving 

nodig door kaderleden en bestuurders/consulenten. Slim opereren is een pré. Dat wil zeggen niet zomaar overal losse 

kaderleden zoeken, maar vooral systematisch zoeken en netwerken bouwen, vooral in strategische bedrijven).

Bij het vinden van nieuwe kaderleden past een systeem van inwerken. Bijvoorbeeld een maatjes-systeem, een duidelijk 

omschreven en uitvoerbare rol voor de bestuurder/consulent en hulpmiddelen zoals een subsectorboekje met relevante 

subsectorinformatie (vb. streekvervoer).
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Kaderleden behouden en actief houden vergt begeleiding, waarbij taken weggelegd zijn voor de kadergroep en de 

bestuurder/consulent. Dit kan per subsector aangepast worden

• Daarnaast vergt behouden en actief houden voortdurend opleiden van kaderleden o.a. door de Kaderacademie. 

Daarbij onderscheiden we:

• De kaderopleiding basis regionaal of maatwerk (= een 2-daagse met evt. een terugkomdag)

• Bijscholing van kaderleden d.m.v. verdiepende modules

• Een gestructureerde eenjarige opleiding voor nieuwe (ervaren) leiders (= opleiding voor ervaren kaderleden)

34. Aanbeveling

In de komende jaren meer investeren in thematische kaderscholing met name op het gebied van activerend vak-

bondswerk, het maken van analyses van de eigen sector, leden werven en internationaal werk.

35. Aanbeveling

Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de specifieke kaderopleiding basis en opleiding voor ervaren kader-

leden van Vervoer. Investeren in de consulenten ledenservice-opleidingen vervoersbreed (dit gaat om geschoolde 

kaderleden die de eerstelijns vragen van leden op de werkvloer kunnen beantwoorden en bij lastige situaties 

 kunnen ondersteunen). 

36. Aanbeveling

Gespecialiseerde ondersteuning vanuit de kaderacademie voor bestuurders en consulenten in het versterken van 

kadergroepen en het toepassen van activerend vakbondswerk en het maken van een strategisch werkplan.
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HOOFDSTUK 10 MEER INVLOED OP 
BELEID EN INVULLING VAN DE ONDER-
STEUNING DOOR DE WERKORGANISATIE
Het centraal beleid van de FNV dient meer kaderstellend georganiseerd te worden om meer 
ruimte te creëren om maatwerk in de sector te realiseren. Dit houdt ook in dat ook de overvolle 
agenda van het Ledenparlement wordt teruggebracht naar de basis en meer ruimte biedt voor 
beleid en besluitvorming in de Sectorraden dan wel sector. 

De invloed van de sectorraad op de door de sector ingebrachte middelen in de organisatie is te klein, binnen de strakke 

begrotingsregels is er te weinig mogelijkheid tot het doen van investeringen in een sterke vakbond en heeft de achter-

ban het gevoel heel veel bij te dragen aan de grote FNV maar hier te weinig voor terug te krijgen.

De ondersteuning vanuit de werkorganisatie moet passend zijn bij de sector, gecommitteerd zijn aan het versterken 

van de vakbond in de sector en samen met de kaderleden de best mogelijke dienstverlening voor de leden vormgeven. 

Bij de leden en kaderleden van Vervoer voelt men nog te vaak dat de sectoren ten dienste staan van de ondersteuning 

in plaats van dat de sector opdrachtgever is van de ondersteuning. Met name ook de bezuinigingen op de onder-

steuning in de organisatie hebben bijgedragen aan een terugloop aan kwaliteit en een grotere afstand tussen sector 

en ondersteuning.

Om hier een positieve verandering in aan te brengen doen wij de volgende aanbevelingen

37. Aanbeveling

Meer ruimte voor eigen uitingen en geen vaste FNV-formats voor communicatie in de brede zin van het woord. Het 

inrichten van een dedicated Vervoer communicatieteam waarmee wordt gewerkt aan de profilering van FNV 

Vervoer. 

38. Aanbeveling

Bij het opstellen van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaardenbeleid en of bijvoorbeeld voorafgaand aan de stemming 

over een akkoord of het opstellen van een meerjarenbeleidsplan gaat de sector zelf ophaalrondes bij de achterban 

organiseren en de resultaten worden door de Sectorraad Vervoer teruggekoppeld aan de verantwoordelijk porte-

feuillehouder binnen het Dagelijks Bestuur.

39. Aanbeveling

Bij beleidswijzigingen die de sector aangaan wordt de sector actief betrokken. Kaderleden en of LP leden worden 

actief (fysiek) betrokken en meegenomen in onderhandelingen in Den Haag.

40. Aanbeveling

Het LP kan de kaders stellen voor een begroting, maar de invulling van die begroting en hoe deze tot stand komt 

zou bij de sectorraad moeten liggen. Er moet gewerkt gaan worden aan een begroting die past bij de sector en de 

gewenste investeringen in de komende jaren. Er moet een plan gemaakt worden waarbij iedere sector een percen-

tage van de inkomsten afdraagt aan de organisatie FNV en de overige inkomsten ingezet kunnen worden ten bate 

van het versterken van de sector. 
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41. Aanbeveling

Een plan maken voor de inrichting van een eigen helpdesk van kaderleden die de eerste opvang van vragen doen 

van leden uit FNV Vervoer, deze helpdesk dient korte lijnen te hebben met IBB en daar vaste aanspreekpunten te 

hebben zodat zaken snel opgelost kunnen worden, zoals nu al georganiseerd bij FNV Cabine.

42. Aanbeveling

Een integraal team opzetten met adviseurs kaderacademie, secretariële ondersteuning, sectorbeleidsadviseurs, 

communicatie, juridisch adviseur en arbeidsvoorwaarden adviseur die verbonden zijn aan / kennis hebben van de 

sector en gezamenlijk werken aan het versterken van de vakbond en de kaderleden en of bestuurders adviseren 

over beleid en strategie. Hiervoor moet voldoende fte beschikbaar worden gesteld vanuit de verschillende 

 afdelingen.

43. Aanbeveling

FNV Vervoer dient meer inzicht te krijgen in ledenadministratie, financiële administratie en bijvoorbeeld door-

berekende kosten om onze leden beter te kunnen bedienen en adequater te kunnen reageren op zaken die fout 

lopen. We gaan aan de slag om met de ondersteunende afdelingen hier een plan voor te maken.
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HOOFDSTUK 11 ALLE AANBEVELINGEN 
OP EEN RIJ
MARKTWERKING
1. Aanbeveling

Ontwikkel een FNV personenvervoervisie op mobiliteit samen met de vereniging, leden en kaderleden uit alle sub- 

sectoren van personenvervoer.

2. Aanbeveling

Ontwikkel deze visie vanuit de maatschappelijk vervoersvraag (leefbaarheid steden, vervoersarmoede in niet-stedelijke 

gebieden, voorzieningenniveau, rekbaarheid infrastructuur, klimaatdoelstellingen en de arbeidsmarktproblematiek. 

Houd rekening met de kansen en bedreigingen (zoals inzet vrijwilligers in personenvervoer en concurrentie op arbeids-

voorwaarden onderling) en ontwikkel daarbij een werknemersperspectief dat in gaat op duurzame inzetbaarheid in de 

diverse vervoersmobiliteiten en in de diverse levensfases.

3. Aanbeveling

Lobby op Europees, landelijk en regionaal niveau. Uitdragen van het nut en de noodzaak van deze personenvervoers-

visie t.a.v. vervoersrecht kwetsbaren, arbeidsmarkt, klimaatdoelstelling, leefbaarheid, inzet vrijwilligers geoorloofd ja/

nee, etc. Hierin moeten we belangenorganisaties meekrijgen. In kaart brengen wie de stakeholders zijn en deze 

 betrekken (reizigersorganisaties, patiëntenorganisaties, seniorenorganisaties, speciaal onderwijs etc.)

4. Aanbeveling

Onderzoek hoe de werkingssfeer van cao’s aangepast kunnen worden zodat ook vrijwilligerswerk eronder valt.

5. Aanbeveling 

Samen met kaderleden bedreigingen van alle vormen van verdringing in kaart brengen. Bedreiging voor alle leeftijds-

categorieën zodat breed draagvlak ontstaat. En maak deze breed inzichtelijk.

EERDER STOPPEN MET WERKEN/ ZWAAR WERK
6. Aanbeveling 

Inzet FNV breed op verhoging RVU boetevrije bedrag, het huidige bedrag is niet toereikend voor diegenen die zwaar 

werk hebben gedaan. Daarnaast dient er ingezet te worden op het fiscaal vriendelijk doorbetalen van de pensioen-

premie gedurende de periode van eerder uittreden.

7. Aanbeveling 

Om tot een eerlijke, transparante en fijnmazig beoordeling te komen gaan wij de werkzaamheden wegen volgens het 

Zwaar Werk Model van FNV Havens hetgeen inhoudt dat de werktijden (1), functie-inhoud (2) en werkomgeving (3) 

apart gewogen gaan worden per sub-sector. Inzet op een sectorspecifieke eerder stoppen met de zwaarwerkregeling.

8. Aanbeveling 

Per sub-sector dient er een commissie Zwaar Werk opgezet te worden waar kaderleden van de vakbond en delegatiele-

den van werkgeverszijde zitting hebben om de verschillende niveaus 1, 2 en 3 in te vullen van het Zwaar Werk Model 

aan de hand van de Arbeidstijdenwet, RIE’s en/of Arbocatalogussen.

9. Aanbeveling 

Om tot een goede zwaarwerkregeling te komen is het van belang dat er een maximaal financieel budget op werk-

nemersniveau wordt vastgesteld, zodat de werknemer kan zien wat de bijdrage is om eerder te kunnen stoppen met 

werken en wanneer die periode kan ingaan. 100% zwaar werk = zo maximaal gunstig mogelijk eerder stoppen met 

werken
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ENERGIETRANSITIE 
10. Aanbeveling

FNV Vervoer volgt de ontwikkelingen op de voet en beoordeelt de duurzaamheidsoplossingen langs onze criteria. De 

rekening van de energietransitie mag niet bij de werknemers neergelegd worden. Daar waar werk verdwijnt zetten wij 

actief in op van werk naar werk trajecten en schadeloosstelling van de werknemers. Als de bedrijven schadeloos 

gesteld worden dan moeten zij deze schadeloosstelling aan hun werknemers doorbetalen. 

ROBOTISERING/ AUTOMATISERING/ DIGITALISERING
11. Aanbeveling 

Ontwikkel een brede FNV Vervoer-visie op robotisering, automatisering en digitalisering. Uitgangspunt hierbij is dat 

automatisering ten goede moet komen aan de werknemers bijvoorbeeld in verlichting van taken of minder uren werken 

voor hetzelfde loon. Daar waar robots het werk overnemen zal de inkomstenbelasting die wij daarmee mislopen 

 gecompenseerd moeten worden door een robotbelasting (betaald door bedrijven aan de overheid). De vormgeving 

 hiervan wordt door de vereniging en werkorganisatie verder uitgewerkt.

12. Aanbeveling 

Actief lobby en of actievoeren daar waar nodig om de brede FNV Vervoer-visie uit te dragen en stakeholders te 

 betrekken om onze inzet te behalen.

13. Aanbeveling 

Iedere sub-sector houdt ontwikkelingen in de gaten en anticipeert op de automatisering en digitalisering die eraan 

komt (bijv. door middel van een scholingsfonds). In ieder sub-sector werkplan wordt dit onderwerp meegenomen in de 

trends en ontwikkelingen sectorbreed

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
WERKDRUK
14. Aanbeveling 

Door middel van onderzoek en analyse inzichtelijk maken hoe het gesteld is met de werkdruk en wat de impact is van 

langdurige werkdruk op de gezondheid. Samen met de kaderleden en leden een specifiek actieplan maken per sub- 

sector om de werkdruk terug te dringen en in te zetten op een aantrekkelijke sector voor nieuwe werknemers. 

GEZONDHEID     
15. Aanbeveling

Door middel van onderzoek en analyse (bijvoorbeeld enquêtes, overheidsrapporten en RI&E) zal de impact op de 

gezondheid van het werken in bezwarende omstandigheden moeten worden aangetoond. Werkgevers moeten op hun 

verantwoordelijkheid gewezen worden en (preventief) aansprakelijk worden gesteld voor de effecten. Dit thema is 

nauw verweven met werkdruk en dient ook zo aangepakt te worden.

SOCIALE VEILIGHEID
16. Aanbeveling

Meer aandacht genereren voor en besef kweken breed maatschappelijk over het belang van sociale veiligheid en de 

impact ervan als het er niet of onvoldoende is bij reizigers, werknemers, werkgevers, reizigersorganisaties, regionale en 

landelijke overheden. Aandacht hiervoor vanuit FNV moet leiden tot een gedragsverandering van reizigers. 

Communicatie vanuit FNV hierover op de juiste momenten, bijvoorbeeld met oudjaar. Voorbeelden van de lange 

 termijneffecten van sociale onveiligheid laten zien.

17. Aanbeveling

Inzetten op lik-op-stukbeleid, bij wangedrag snelrecht toe passen. Dat wangedrag meteen wordt afgestraft (snel-

werkende rechtspraak en dit ook breed uitdragen middels communicatie). Als FNV de lobby starten om hier politiek 

draagvlak voor te creëren.
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18. Aanbeveling

Dat deze aandacht ertoe leidt dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor sociale veiligheid (vertaald in een aantal fte 

toezichthouders/stewards/boa’s op x-aantal reizigersaantallen, risicobuurten, medewerkers etc.). Dat er dus een 

 minimumnorm komt aan sociale veiligheid. Alle gevolgen van de sociale onveiligheid moeten bij de werknemer weg-

genomen worden.

VEILIG EN GEZOND WERKEN
RAILINFRA
19. Aanbeveling

Lobby richting politiek en ProRail en alle overige bij het spoor betrokken stakeholders om ze op dit gevaar te wijzen en 

om oplossingen te vragen. Sociale partners in de Railinfra zouden afspraken moeten maken over behoud aan vak-

manschap in de sector, eisen aan het opleidingsniveau van inhuurkrachten en hun taalkennis stellen. Verkleinen van de 

flexibele schil. Vermindering van het aantal nachtdiensten in de branche. Samen met kaderleden een actieplan maken 

om onze doelstellingen te behalen.

INTERNATIONAAL WERK 
20. Aanbeveling

Kaderleden en de vereniging beter betrekken bij Europees en internationaal vakbondswerk en de praktische toepassing 

daarvan in hun kaderwerk. De werkgroep internationaal is hiervoor het vliegwiel. 

21. Aanbeveling

Bestuurders en/of kaderleden actief in gremia binnen ETF en ITF stemmen af met de achterban ter voorbereiding op 

vergaderingen en bijeenkomsten. Daar waar mogelijk worden zoveel mogelijk kaderleden direct betrokken bij de inter-

nationale werkzaamheden. 

22. Aanbeveling

Vanuit iedere sub-sector wordt een delegatie gevormd van bestuurders en kaderleden die betrokken worden bij het 

internationale en Europese werk waar het een raakvlak heeft met die sub-sector. Deze delegatie wordt verbonden aan 

de Werkgroep Internationaal en wordt geraadpleegd door de bestuurders en kaderleden die in de gremia binnen ETF en 

ITF zitten.

23. Aanbeveling 

Er moet (kader) scholing worden aangeboden over welke instrumenten er internationaal beschikbaar zijn om in 

Nederland positieve veranderingen teweeg te brengen. De nieuwe ILO-richtlijnen zijn hiervoor een aanknopingspunt. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
24. Aanbeveling

Naast de arbeidsvoorwaardenagenda FNV-breed wordt binnen Vervoer ingezet op een eigen arbeidsvoorwaarden-

agenda langs de bovengenoemde punten. Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor Vervoer stellen wij vast in een vier-

jaarlijks congres voor de sector. De SR Vervoer houdt toezicht op de cao-trajecten binnen Vervoer. 

25. Aanbeveling

De sectorraad Vervoer monitort de uitwerking van deze agenda in de verschillende sub-sectoren. Zij stemt af met de 

onderhandelingsdelegaties en per sectorraad brengen de afgevaardigden van iedere sub-sector verslag uit van de 

onderhandelingen en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de agenda.

26. Aanbeveling

Voor coördinatie-cao’s wordt naast de afstemming met de bestuurder en de manager collectief door de arbeidsvoor-

waardencoördinator ook afgestemd met de voorzitter van de betreffende sub-sectorraad dan wel de voorzitter van de 

betreffende kadergroep betrokken bij die cao alvorens een besluit genomen wordt.
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VERSTERKING POSITIE FNV VERVOER
STERKE VAKBOND
27. Aanbeveling

Het proces rondom besluitvorming binnen FNV onderzoeken, analyseren en waar nodig zodanig bijstellen dat sectoren 

een duidelijke stem hebben in de besluitvorming. Sectoraal beleid dient besloten te worden in de betreffende sector zelf.

28. Aanbeveling

De komende twee jaar gaat iedere sub-sector van Vervoer aan de slag met maandelijkse filmpjes om te laten zien wat 

de vakbond doet zowel voor leden (binding) als voor potentiële leden (waarom ben ik nog niet lid?). 

29. Aanbeveling

Eigen communicatie die passend is bij de achterban. FNV Vervoer gaat aan de slag met een dedicated communicatie-

team, waarmee we een plan maken aangaande de inhoudelijke communicatie (hoe sluiten we aan bij de taal van de 

doelgroep?) en de daarvoor meest geschikte communicatiemiddelen en formats.

30. Aanbeveling

Herintroductie van het gratis lidmaatschap voor scholieren en studenten met een goede opvolging zodat ze vervolgens 

als ze aan het werk gaan ook lid blijven. Hiervoor dient een vervoersbreed plan geschreven te worden om dit binnen de 

sector mogelijk te maken. Daarnaast dient ook de mogelijkheid voor een gezinslidmaatschap onderzocht te worden.

31. Aanbeveling

Gepensioneerden en of uitkeringsgerechtigden blijven automatisch lid bij de sector en kunnen zelf aangeven naar 

Senioren dan wel uitkeringsgerechtigden overgeschreven te willen worden. Voor de gepensioneerden die in de sector 

blijven dient hetzelfde contributietarief gehanteerd te worden als bij senioren. Om de connectie op sector over-

stijgende onderwerpen te behouden zal er actief samengewerkt worden met de sectoren senioren en uitkerings-

gerechtigden.

32. Aanbeveling

Om het tij te keren stellen wij voor de komende vier jaar onze ledendoelstelling op een netto groei van 4%. Daarmee 

staan we dan weer op het niveau van voor de laatste fusie van de FNV. Voor iedere sub-sector zal een berekening 

 worden gemaakt wat dat concreet betekent qua aantallen.

33. Aanbeveling:

Per sub-sector zal er een plan gemaakt moeten worden over hoe de ledendoelstelling van 4% netto ledenwinst over 

een periode van vier jaar gerealiseerd kan worden binnen die sub-sector. Per sub-sector zal er inzicht gegeven worden 

in een werkplan over welke activiteiten, middelen en mensen men nodig heeft om deze doelstelling te gaan behalen en 

welke activiteiten men dan niet meer doet om tijd vrij te maken om de ledendoelstelling te realiseren, in de plannen 

dienen ook toets- en bijstellingsmomenten gepland te worden. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvende vaste 

formatie.

KADERSCHOLING
34. Aanbeveling

In de komende jaren meer investeren in thematische kaderscholing met name op het gebied van activerend vakbonds-

werk, het maken van analyses van de eigen sector, leden werven en internationaal werk.

35. Aanbeveling

Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de specifieke kaderopleiding basis en opleiding voor ervaren kaderleden 

van Vervoer. Investeren in de consulenten ledenservice-opleidingen vervoersbreed, dit gaat om geschoolde kaderleden 

die de eerstelijns vragen van leden op de werkvloer kunnen beantwoorden en bij lastig situaties kunnen ondersteunen. 
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36. Aanbeveling

Gespecialiseerde ondersteuning vanuit de kaderacademie voor bestuurders en consulenten in het versterken van 

kadergroepen en het toepassen van activerend vakbondswerk en het maken van een strategisch werkplan.

MEER INVLOED OP BELEID EN INVULLING VAN DE ONDERSTEUNING DOOR DE 
WERKORGANISATIE
37. Aanbeveling

Meer ruimte voor eigen uitingen en geen vaste FNV-formats voor communicatie in de brede zin van het woord. Het 

inrichten van een dedicated Vervoer Communicatieteam waarmee wordt gewerkt aan de profilering van FNV Vervoer. 

38. Aanbeveling

Bij het opstellen van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaardenbeleid en of bijvoorbeeld voorafgaand aan de stemming over een 

akkoord of het opstellen van een meerjarenbeleidsplan gaat de sector zelf ophaalrondes bij de achterban organiseren 

en de resultaten worden door de Sectorraad Vervoer teruggekoppeld aan de verantwoordelijk portefeuillehouder 

 binnen het Dagelijks Bestuur.

39. Aanbeveling

Bij beleidswijzigingen die de sector aangaan wordt de sector actief betrokken. Kaderleden en of LP-leden worden actief 

(fysiek) betrokken en meegenomen in onderhandelingen in Den Haag

40. Aanbeveling 

Het LP kan de kaders stellen voor een begroting, maar de invulling van die begroting en hoe deze tot stand komt zou bij 

de sectorraad moeten liggen. Er moet gewerkt gaan worden aan een begroting die past bij de sector en de gewenste 

investeringen in de komende jaren. Er moet een plan gemaakt worden waarbij iedere sector een percentage van de 

inkomsten afdraagt aan de organisatie FNV en de overige inkomsten ingezet kunnen worden ten bate van het ver-

sterken van de sector. 

41. Aanbeveling

Een plan maken voor de inrichting van een eigen helpdesk van kaderleden die de eerste opvang van vragen doen van 

leden uit FNV Vervoer, deze helpdesk dient korte lijnen te hebben met IBB en daar vaste aanspreekpunten te hebben 

zodat zaken snel opgelost kunnen worden, zoals nu al georganiseerd bij FNV Cabine.

42. Aanbeveling

Een integraal team opzetten met adviseurs kaderacademie, secretariële ondersteuning, sectorbeleidsadviseurs, 

 communicatie, juridisch adviseur en arbeidsvoorwaarden adviseur die verbonden zijn aan/ kennis hebben van de sector 

en gezamenlijk werken aan het versterken van de vakbond en de kaderleden en of bestuurders adviseren over beleid 

en strategie. Hiervoor moet voldoende fte beschikbaar worden gesteld vanuit de verschillende afdelingen.

43. Aanbeveling

FNV Vervoer dient meer inzicht te krijgen in ledenadministratie, financiële administratie en bijvoorbeeld doorberekende 

kosten om onze leden beter te kunnen bedienen en adequater te kunnen reageren op zaken die fout lopen. We gaan 

aan de slag om met de ondersteunende afdelingen hier een plan voor te maken.
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