
KANDIDAATSTELLING, HOE WERKT DAT? 

 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Sectorraad? Zo meldt u zich aan:  

1. Ga naar de verkiezingspagina op www.fnvzzp.nl/sectorraadsverkiezingen.  

2. Vul uw gegevens in op het Aanmeldingsblad. Omschrijf kort uw achtergrond en uw 

motivatie om u verkiesbaar te stellen voor de Sectorraad. Deze gegevens worden 

gebruikt voor de informatie aan de leden/kiezers. 

3. Vul de Bereidheidsverklaring in. Daarmee verklaart u zich bereid om, na uw verkiezing als 

sectorraadslid, de inzet te leveren waar uw kiezers op rekenen. 

4. Stuur uw Aanmeldingsblad en de Bereidheidsverklaring (met eventueel een digitale 

pasfoto), ingevuld en ondertekend, vóór 20 oktober a.s. naar secretariaat.zzp@fnv.nl. U 

krijgt een ontvangstbevestiging. 

5. De Toetsingscommissie controleert of alle aanmeldingen compleet zijn. De 

Toetsingscommissie zal met alle kandidaten een gesprek voeren, waarna de 

Toetsingscommissie een advies (positief / negatief) zal bepalen. Dit wordt 

teruggekoppeld naar de kandidaat, waarbij hij/zij kan besluiten zijn/haar kandidatuur in 

te trekken of te handhaven. Aan de hand van deze uitkomsten, zal de verkiezingslijst 

(voor de SR) samengesteld worden, welke aan de leden gecommuniceerd zal worden (tot 

dit moment worden alle kandidaatstellingen uiteraard vertrouwelijk behandeld).  

6. Op 10 november zal aan alle leden van FNV Zelfstandigen een mailing verzonden 

worden, waarin zij worden uitgenodigd te stemmen op hun kandidaat van voorkeur. 

Stemmen kan tot 24 november.  

7. Na 24 november worden de stemmen geteld en gecontroleerd. De uitslag van de 

verkiezingen wordt op 27 november bekend gemaakt. 

8. Houd alvast de volgende data vrij in uw agenda: dinsdag 12 december (vanaf 16.30 uur). 

Dit is de laatste vergadering voor de Sectorraad in 2017. De gesprekken met de 

Toetsingscommissie vinden plaats op donderdag 26 oktober.  

Meer weten? 

Heeft u vragen over de procedure, mail dan naar secretariaat.zzp@fnv.nl of neem contact op 

met het secretariaat via 088 – 0997048. 

Voor meer inhoudelijke informatie over de sectorraad, kunt u contact opnemen met leden 

van de huidige Sectorraad: Bart van ’t Veer (0519-220131)  

 

Bent u naast deelname in de Sectorraad ook geïnteresseerd in een functie in het 

Sectorbestuur, dan geldt de volgende aanvullende procedure: 

9. U kunt zich alleen kandidaat stellen voor het Sectorbestuur, als u in de Sectorraad zit. Als 

bij het bekendmaken van de uitslag van de Sectorraadsverkiezingen blijkt dat u gekozen 

bent in de Sectorraad, en u heeft bij uw aanmelding al aangegeven dat u interesse heeft 
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in een functie in het Sectorbestuur, zal de Toetsingscommissie nogmaals contact met u 

opnemen om een afspraak in te plannen.  

10. De Toetsingscommissie zal dan op woensdag 29 november gesprekken voeren met de SB 

kandidaten. Na het gesprek met de kandidaten zal de toetsingscommissie een advies 

(positief / negatief) geven. Dit wordt teruggekoppeld naar de kandidaat, waarbij hij/zij 

kan besluiten zijn/haar kandidatuur in te trekken of te handhaven (tot dit moment 

worden alle kandidaatstellingen uiteraard vertrouwelijk behandeld). 

11. Dit betekent dat (nieuwe) kandidaten voor de SR, die zich ook kandidaat willen stellen 

voor het SB twee keer een gesprek voeren met de toetsingscommissie. 

12. Tijdens de vergadering van 12 december zal dan de Sectorraad het nieuwe Sectorbestuur 

kiezen. 


