Functieprofiel afgevaardigde ledenparlement
Algemene informatie:
De afgevaardigde wordt gekozen uit de leden van de FNV. Ieder lid van de FNV kan zich
kandidaatstellen als hij/zij 1 maand voorafgaand aan de maand van de kandidaatstelling lid
van de FNV is. (je moet dus op 1 september lid van de FNV zijn om je kandidaat te kunnen
stellen).
Het profiel is van belang:
· Bij de werving van kandidaten, zodat kandidaten weten wat er van hen verwacht wordt
· Bij de verkiezingen, zodat de kiezer weet wat hij of zij van de kandidaat kan verwachten
· Bij de gesprekken die de Commissie VenV met de kandidaten voert. De commissie maakt
een redelijke weging van vaardigheden, competenties en ervaring.
· LP-leden kunnen aangesproken worden over hun taakinvulling, zowel voorafgaand aan de
verkiezingen als daarna. Door hun achterban, collega’s, en het algemeen bestuur van de
FNV.
De status van dit profiel
Dit functieprofiel is onderdeel van het “Reglement tot verkiezing/benoeming van de
afgevaardigden in het FNV Ledenparlement”. Het profiel is conform artikel 3 van het
reglement goedgekeurd door het ledenparlement en door het algemeen bestuur van de FNV
vastgesteld.
Bevoegdheden van het ledenparlement:
Het ledenparlement bepaalt de (middel)lange-termijnkoers van de FNV. Ze beslist over
voorstellen van het algemeen bestuur en controleert het dagelijks bestuur en het algemeen
bestuur.
De taken van het LP zijn:
· Benoemen van de voorzitter van de FNV, op voordracht van de leden van de FNV
· Benoemen en schorsen/ ontslaan van de leden van het AB
· Benoemen van commissies
· Vaststellen van de beleidskaders, zoals het algemeen sector-overstijgende beleid
· Toetsen en controleren van onder verantwoordelijkheid van het AB uitgevoerd inhoudelijke
en financiële beleid
· Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het AB
· Statuten en reglementen van de FNV goedkeuren en wijzigen

Organisatorische positie:
Het ledenparlement is, naast het Algemeen Bestuur, de hoogste vertegenwoordiging van de
leden binnen de FNV. Het algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB) wordt door het
ledenparlement verkozen. Het bestuur voert het beleid van de vereniging uit, ondersteund
door de werkorganisatie. Belangrijke besluiten van het AB en DB zijn onderworpen aan de
goedkeuring van het ledenparlement.

Afgevaardigden worden indirect door de leden in de eigen sector (FNV Zelfstandigen)
gekozen via de algemene ledenvergadering; de Ledenraad.
Met wie heeft u veel te maken?
· de leden en actieve vrijwilligers van FNV Zelfstandigen
· de overige leden van het LP
· de voorzitter van het LP
· het algemeen bestuur van de FNV
· de bestuurssecretaris: voor vragen, toelichting en voorbereiding van de vergadering

Kwaliteitseisen voor een afgevaardigde in het ledenparlement:
· U bent lid van FNV Zelfstandigen en werkzaam als zelfstandig professional
· U bent niet in dienst van de FNV, tenzij u afgevaardigde bent van de eenheid die het
personeel van de FNV vertegenwoordigt
· U verbindt uzelf in principe aan deze functie voor de periode waarvoor u bent gekozen (4
jaren)
· U bent van onbesproken gedrag
· U gaat vertrouwelijk om met interne stukken
· U werkt vanuit de grondslag en kernwaarden van de FNV
· U heeft een aantoonbare achterban onder leden van FNV Zelfstandigen, die u weet te
betrekken bij thema’s die relevant zijn
· U weet wat er bij uw achterban leeft, u kunt dit vertalen naar FNV-brede thema’s die in het
ledenparlement besproken kunnen worden
· U bent bezig met het algemene zelfstandigenbelang zoals dat door de verenigingsorganen
van FNV Zelfstandigen wordt voorgesteld (en dus niet met andere, geheel eigen persoonlijke
missies en overtuigingen) en organiseert regelmatig ruggespraak;
· U bent, in ieder geval per mail, bereikbaar voor je achterban
· U houdt u aan de gedragsregels van het ledenparlement, zoals geregeld in de statuten
van de FNV, het kaderstatuut en het reglement van het ledenparlement
Kwaliteiten:
· U heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen
· U kunt dingen vanuit verschillende kanten bekijken en U kijkt over de grenzen van uw
eigen sector en zoekt de verbinding met meerdere sectoren op
· U bent constructief en kan goed samenwerken in belang van de FNV.
· U bent loyaal aan democratische besluitvorming. U bent bereid eenmaal genomen
besluiten te verdedigen en uit te dragen
· U bent in staat om diverse belangen tegen elkaar afwegen
· U staat open voor andere meningen en heeft respect voor anderen
· U bent integer deskundig en betrouwbaar
· U bent vaardig in het uitleggen van beleid aan leden
· U kunt makkelijk contact maken met anderen
Belangrijke competenties die in het ledenparlement als geheel vertegenwoordigd
moeten zijn:
- Besluitvaardigheid
- Luisteren

- Netwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Oordeelsvorming
- Samenwerken
Resultaatgebieden afgevaardigde in het ledenparlement:
1. Vertegenwoordiging & ruggespraak
U vertegenwoordigt de stem van de leden van FNV Zelfstandigen en stemt uw mening af
met overige (actieve) leden van onze vereniging. U bent daarmee zelf verantwoordelijk voor
het uitvragen van meningen, het afstemmen van standpunten en het informeren van uw
achterban om zodoende de democratie te waarborgen. Het bijwonen van vergaderingen van
FNV Zelfstandigen is onderdeel van uw werkzaamheden. Daarnaast bent u aantoonbaar
actief in uw netwerken, zowel binnen als buiten de vereniging. U zoekt daarbij ook de
verbinding met andere sectoren op.
2. Deelname aan en voorbereiding van vergaderingen en trainingen
Als afgevaardigde woont u de vergaderingen van het ledenparlement en de bijeenkomsten
van FNV Zelfstandigen bij, o.a. als toehoorder bij de ledenraad en rechtsopvolgers. Deze
vergaderingen bereidt u voor door bijbehorende stukken te bestuderen en informatie te
verzamelen. U werkt mee aan het ontwikkelen van eventuele voorstellen aan het
ledenparlement. U bent bereid om deel te nemen aan commissies die, ter voorbereiding van
besluitvorming in het Ledenparlement, specifieke onderwerpen verder uitdiepen.
3. Kennis en vaardigheden
U bent op de hoogte van het algemene FNV-beleid en weet welke problemen en wensen
leven bij uw doelgroep en in de overige sectoren die binnen de FNV georganiseerd zijn. U
bent in staat om de deze met elkaar te verbinden en te vertalen naar algemene beleid van de
FNV. U heeft algemene kennis van maatschappelijke en sociaal-economische
ontwikkelingen in Nederland.
U bent in staat om sector-overstijgend (in FNV-verband) te denken en onderwerpen te
vertalen naar FNV-beleid.
4. Versterken van de vakbeweging
U werkt constructief samen in belang van de FNV. U draagt het bondsbeleid uit en
participeert waar nodig in commissies, klankbordgroepen en congressen. U bent tevens in
staat om de visie van de bond ‘uit te dragen’ en stelt het lid centraal.
Tijdsbeslag
1. Het bijwonen van ledenparlementsvergaderingen en het voorbereiden van de LP
vergadering neemt circa 16 uur per vergaderdatum in beslag. Er wordt vooralsnog uitgegaan
van 10 vergaderdata per jaar.
2. Het bijwonen van scholingsdagen (circa 6 dagdelen per jaar)
3. Het onderhouden van contacten met de achterban, via bijeenkomsten, social media of
anderszins circa 10 uur per maand

U bent bereid en in staat om de verwachte tijdsinvestering aan de functie te besteden.
Faciliteiten van de FNV
- Een inwerkprogramma, met oa scholing en training
- Inzicht in en informatie over algemeen FNV-beleid inzake arbeid en inkomen, de FNVvereniging als organisatie en haar sectoren en netwerken
- Reis en verletkostenvergoeding1
Faciliteiten van FNV Zelfstandigen
-Ondersteuning vanuit het gekozen bestuur en het verenigingsbureau op inhoudelijke
thema’s en ten behoeve van specifieke ledenraadplegingen;
-Ondersteuning vanuit de werkorganisatie ten aanzien van communicatie over
bijeenkomsten en vergaderingen, het agenderen van relevante onderwerpen in de
desbetreffende verenigingsorganen en het eventueel bijscholen op sectorspecifieke
onderwerpen
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Het betreft nadrukkelijk slechts een onkostenvergoeding voor vrijwillige werkzaamheden

Kandidaatstellingsformulier
(in te sturen tussen 20 september en 15 oktober 2016 tav de Commissie V&V via
secretariaat@fnvzzp.nl)
Aan de leden van de commissie Voordrachten & Verkiezingen van FNV Zelfstandigen,
Hierbij informeer ik u over mijn kandidatuur voor uw zetel in het Ledenparlement van de FNV
namens FNV Zelfstandigen. Hieronder vindt u mijn gegevens. Daarnaast heb ik mijn
curriculum vitae en een beknopte motivatie voor de kandidaatstelling toegevoegd.

Wie ben ik
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geslacht: m/v
Telefoonnummer(s):
Mailadres:
Foto toegevoegd: ja/nee

Lidmaatschap
Ik ben lid van FNV Zelfstandigen sinds:
Ik ben voorafgaand aan dit lidmaatschap eerder lid geweest van de FNV: ja/nee
Ik ben actief betrokken bij deze of andere verenigingen/netwerken: ja/nee

Werkzaamheden
Naam bedrijf:
KvK nummer:
Beroep:
Branche(s):
Fulltime zzp: ja/nee
Overige relevante activiteiten:
Informatie
Ik heb de bijeenkomst van 19 september bijgewoond: ja/nee
Ik heb de volgende vragen of opmerkingen ten aanzien van de verkiezing:

