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SAMEN KANSEN PAKKEN:
FNV EN FNV ZELFSTANDIGEN
Voor je ligt een aanvulling op het Verenigingsplan FNV: samen kansen pakken.  Hierin wordt 
beschreven hoe  FNV en FNV Zelfstandigen samen kansen gaan pakken om de positie van alle 
werkenden te versterken. FNV Zelfstandigen fuseert per 1 februari 2017 met FNV en treedt toe 
tot het ongedeelde deel. Dit document bespreekt de redenen voor de fusie tussen FNV en FNV 
Zelfstandigen schetst de kansen die het biedt. Het Ledenparlement van FNV bespreekt dit in de 
vergadering van 27 januari 2017 en besluit dan ook over de overige fusiedocumenten: de con-
tributieregeling, kaderstatuut en een aanvulling op de algemene voorwaarden. De Ledenraad 
van FNV Zelfstandigen neemt een besluit over de fusie met FNV op 24 januari 2017.

Dit fusiedocument is de basis voor de verenigingsrechtelijke fusie net zoals het verenigingsplan dat was bij de fusies 

tussen FNV Vereniging, AbvaKabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Sport, FNV Jong en FNV KIEM. FNV en 

de FNV Zelfstandigen willen investeren in een sterke vakbond van en voor alle werkenden.  Gewoon Goed Werk en 

de verdere versterking van de vakbeweging staat centraal in de agenda van FNV.

De specifieke kennis en ervaring die nu aanwezig is binnen de FNV Zelfstandigen zal behouden moeten blijven en 

verder worden versterkt om nog aantrekkelijker te worden voor bestaande en nieuwe leden. Om de leden van de 

toekomstige sector Zelfstandigen daarbij zoveel mogelijk van dienst te zijn, zal het Expertise Centrum Zelfstandigen 

(ECZ) worden opgericht. Binnen het ECZ wordt de expertise over zelfstandigen op de arbeidsmarkt gebundeld. Door 

het ECZ wordt nauw samengewerkt met andere afdelingen binnen de werkorganisatie zoals bijvoorbeeld de 

Beleidsadviesgroep maar zeker ook de Individuele Belangenbehartiging, Lokaal FNV en de vakbondshuizen.

Vanzelfsprekend heeft het definitieve besluit tot fusie en het daarop volgende samengaan met FNV een aantal 

gevolgen voor de werkorganisatie van FNV. In dat kader wordt een adviestraject richting de medezeggenschap 

gestart.

Zoals gezegd is dit plan een aanvulling op het verenigingsplan van FNV. Wat daarin staat over vakbondshuizen, de 

beleidsterreinen (werk en inkomen, werknemersverzekeringen en sociaal domein) en de niveaus (van lokaal tot inter-

nationaal) waarop FNV opereert, de netwerken, de kaderacademie blijft onverkort van kracht. Dit document gaat 

specifiek over de plannen voor de sector zelfstandigen in samenhang met de verdere versterking van FNV.
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ZELFSTANDIGEN EN FNV
Ongeveer 20 jaar geleden werd het binnen de vakbeweging steeds duidelijker dat   het aantal zelfstandigen toenam, 

maar dat deze groep niet collectief georganiseerd was. Dit leidde in 2000 tot de oprichting van een eigen vereniging: 

FNV Zelfstandige Bondgenoten. Deze vereniging gaf zelfstandigen een stem in Den Haag en was tegelijkertijd een 

plek waar zij met hun individuele juridische vragen terecht konden. Het succes van FNV Zelfstandige Bondgenoten 

en later FNV Zelfstandigen is steeds verder uitgebouwd. Met een krachtige lobby in Den Haag heeft FNV 

Zelfstandigen afgelopen jaren meerdere successen behaald. Zo is bijvoorbeeld het ZZP pensioenfonds opgericht. 

Bovendien heeft FNV Zelfstandigen een positieve bijdrage geleverd aan het imago van de zelfstandige.

De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen blijven groeien. In de huidige maatschappij zijn waarden als het maken 

van eigen keuzes, zelf verantwoordelijkheid nemen, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage willen leveren aan de 

samenleving belangrijk. Het zelfstandig ondernemerschap is voor velen een logische keuze. Helaas heeft ook de 

flexibiliteit ook een keerzijde. Het zzp-construct is op dit moment de meest flexibele en soms ook nog eens de goed-

koopste vorm van arbeid. Dat leidt tot ongewenste vormen van zelfstandig werken, zonder zeggenschap en onder-

betaald. Bewuste zelfstandigen zijn innovatief en creatief en ademen mee met de economie en actuele ontwikkelin-

gen. Zij leveren een positieve bijdrage, maar hebben last van het frame van schijnzelfstandigheid.

Wat FNV Zelfstandigen uniek maakt, is de band met FNV. FNV komt op voor alle werkenden en voor hen die gewerkt 

hebben en werk zoeken, dus ook voor zelfstandigen. Deze tijd van verandering, een tijd van het zoeken naar een 

nieuwe balans op de arbeidsmarkt, maar ook een tijd waarin geen huisje  meer heilig is, vraagt om een solidaire bena-

dering van de arbeidsmarkt. Daarom is het op eigen benen staan van FNV Zelfstandigen geen doel meer, en is het 

van belang om samen met alle werkenden de positie van allen te versterken. Dat kan het best in een groter verband, 

waarin werkenden niet tegen elkaar uitgespeeld worden en de leden in hun eigen sector en dichtbij hun woon- en 

werkadres geholpen kunnen worden. Daarom heeft het bestuur en Ledenparlement van FNV en de Raad van Beheer 

van FNV Zelfstandigen besloten om te fuseren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
FNV wil 15.000 nieuwe leden werven in de periode 2017-2022. De doelgroep van de sector Zelfstandigen bestaat 

uit leden die bewust voor zelfstandigheid hebben gekozen, maatschappelijk betrokken zijn en zich thuis voelen bij 

de kernwaarden van FNV: gelijkwaardigheid van alle mensen, vrijheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Deze kern-

waarden zijn het verschil tussen de vakbeweging FNV en alle andere belangenbehartigers voor zelfstandigen.

De leden van FNV en FNV Zelfstandigen zijn trots op hun vakmanschap, op FNV, en ook en solidair met andere wer-

kenden. Daarnaast zoeken de zelfstandigen in de dynamiek van het ondernemerschap naar zekerheid, net als andere 

werkenden. De FNV wil snel en vakkundig in springen op signalen van leden. Namens FNV leden kunnen wij  collec-

tief onderhandelen en in gesprek  gaan met grote opdrachtgevers over verbetering van hun voorwaarden of door in 

gesprek met de overheid te gaan wanneer nieuwe regelgeving verkeerd uitpakt voor een groep zelfstandigen. FNV 

wil  voorkomen dat werknemers en Zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld. En door gezamenlijk te strijden 

voor eerlijke tarieven en een betere bescherming van zelfstandigen willen we ook inkomensverlaging van zelfstandi-

gen voorkomen.

Met de fusie tussen FNV en FNV Zelfstandigen willen wij de belangenbehartiging voor zelfstandigen verbeteren 

door :

• Herstel balans op de arbeidsmarkt

• Aantrekkelijke deskundige individuele dienstverlening

• Bundeling van expertise
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De race naar beneden kunnen wij alleen stoppen als wij onze doelgroep tot in de haarvaten kennen en per sector een 

ideale mix van collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening aanbieden vanuit de juist tone of 

voice. Daarom wil FNV ook investeren in onderzoek en marketing. FNV wil een belangrijke stem hebben in het 

publieke debat over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

FNV wil dicht bij haar leden blijven staan en moedigt haar leden ook aan om actief betrokken te zijn binnen de vakbe-

weging. Actieve leden kunnen bij FNV versterkt worden door diverse trainingen door de FNV Kaderacademie. Zo 

blijft belangenbehartiging altijd stevig geworteld en voeden de leden de FNV met hun dagelijkse praktijk. 

Belangenbehartiging in de sector Zelfstandigen is net als in de andere sectoren altijd van onderop. Op deze manier 

kunnen wij een ledengroei realiseren. Wij zorgen voor ledengroei door echte meerwaarde te bieden voor leden. In de 

vorm van collectieve en individuele dienstverlening . Daarnaast wil de sector Zelfstandigen een plek van ontmoeting 

zijn. Een plek om gelijkgestemden te ontmoeten in vakbondshuizen, waar je geïnspireerd en gesterkt vandaan komt.

Waarvan je met trots verslag doet aan je vrienden.

HERSTEL BALANS OP DE ARBEIDSMARKT
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Werknemers worden geacht zich steeds ondernemender te gedragen. Denk 

aan taakgericht in plaats van functiegericht werken, zelfroostering, verantwoordelijkheden laag in een organisatie 

beleggen, projectmatig werken. Zo groeien zelfstandigen en werknemers steeds meer naar elkaar toe. De sector 

Zelfstandigen beschouwt de zelfstandige als de voorhoede op de arbeidsmarkt.. Tegelijkertijd is er een behoefte aan 

een goede bescherming van ook zelfstandig werkenden om een tweedeling op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daar 

komt nog bij dat we steeds meer hybride werkenden zien, waarbij leden zowel werknemer als zelfstandige zijn. De 

sector Zelfstandigen draagt bij aan het voorkomen van een tweedeling door een strikt onderscheid tussen de zelf-

standige en een schijnzelfstandige. FNV wil ook de tweedeling tussen werknemers en zelfstandigen tegengaan door 

te voorkomen dat ze door opdrachtgevers en de overheid tegen elkaar worden uitgespeeld. FNV wil samen de race 

naar beneden stoppen en ook de steeds lagere tarieven voor zelfstandigen tegengaan. Dit kan door collectieve 

onderhandelingen met opdrachtgevers in verschillende sectoren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld , sectorale afspra-

ken over tarieven en herziening van de huidige fiscale voordelen.

FNV is een belangrijke speler in polder, politiek en op de werkvloer. FNV is daarbij ook vertegenwoordigd binnen ver-

schillende internationale en Europese organisaties, waardoor de collectieve belangenbehartiging van zelfstandigen 

op internationaal en Europees ook kan worden versterkt.

FNV is er voor alle werkenden en overziet daardoor de volledige arbeidsmarkt. Een belangrijk thema is de bestrijding 

van schijnconstructies. De afdeling Handhaving en Naleving van de FNV heeft in de afgelopen jaren veel ervaring en 

kennis opgedaan over het tegengaan van schijnconstructies. De sector Zelfstandigen zal de kennis van Handhaving 

en Naleving kunnen gebruiken om de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt te versterken. Hierdoor kun je de 

problemen concreet aanpakken, uitbuiting bestrijden en hebben de leden van de sector Zelfstandigen  ruimte om te 

groeien.

AANTREKKELIJKE INDIVIDUELE DIENSTVERLENING
Op juridisch gebied staan wij leden bij in alle fasen van hun werkend bestaan. Als starter met modelcontracten en 

algemene voorwaarden, met trainingen over boekhouden en acquisitie bijvoorbeeld en met kortingen op verzekerin-

gen . Als gevestigd zelfstandige met informatie over gewijzigde regelgeving, vakinhoudelijke informatie, opleidin-

gen, en bijvoorbeeld incassoservice. Ook hybride werkenden zijn welkom. Een andere vorm van dienstverlening die 

wij gaan ontwikkelen is eerlijke verhalen over Echte Zelfstandigen . Tot slot willen we de kennis niet alleen per sec-

tor maar ook regionaal en lokaal door laten dringen. De  bestuurders van de sector Zelfstandigen zullen deze taak op 

zich nemen.
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BUNDELING VAN EXPERTISE
Door de fusie zal FNV tot een krachtiger en zichtbaarder beleid voor zelfstandigen kan komen. Dit wil FNV realiseren 

door de oprichting van de sector Zelfstandigen en een netwerk Zelfstandigen binnen de FNV vereniging, en een 

Expertisecentrum Zelfstandigen(ECZ) binnen de werkorganisatie van FNV. Hierdoor wordt de opgedane kennis en 

expertise van FNV Zelfstandigen verspreid over alle sectoren, waardoor beter ingespeeld kan worden op sectorale 

verschillen. Het ECZ is de trekker bij zelfstandigen - vraagstukken zoals AOV en fiscale faciliteiten. Binnen ECZ komt 

alle expertise samen en wordt actief overleg gezocht met andere gremia binnen FNV, zoals Bureau Handhaving. Ook 

wordt het makkelijker om een integrale visie op de zelfstandige te ontwikkelen, zodat de positieve invloed van de 

bewuste zelfstandige blijft, terwijl tegelijkertijd uitbuiting en schijnconstructies worden aangepakt

Dankzij de sector Zelfstandigen hebben de zelfstandige leden een thuisbasis en aanspreekpunt. Ook voor de buiten-

wereld is FNV de expert voor alle zelfstandigen onderwerpen. De sector Zelfstandigen is zeer actief op social media 

en publiceert regelmatig opiniestukken in dagbladen en relevante websites. Ook de eigen website bevat een schat 

aan informatie en is voor zowel leden als niet leden het startpunt voor actuele ontwikkelingen, kennis en juridische 

informatie. Zodra de sector en het ECZ staan, wordt begonnen aan de bouw van een Netwerk Zelfstandigen waarbij 

ook leden van de vakbonden uit de vereniging leden rechtspersonen FNV zich kunnen aansluiten. Dit zal zich dus 

ontwikkelen als een breed netwerk waarbij zelfstandige leden uit bijvoorbeeld de kunstensector, bouwsector en 

onderwijssector of journalistiek zich kunnen aansluiten. Het netwerk van leden zal de FNV voeden met informatie 

over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het ECZ kent een tijdelijk karakter. We verwachten dat na vijf jaar het 

ECZ zichzelf overbodig heeft gemaakt, doordat de kennis over zelfstandigen in de gehele FNV werkorganisatie bij 

zowel de individuele als collectieve belangenbehartiging is ingebed. Ook wordt regelmatig bekeken of  de zelfstandi-

gen die daar voor kiezen zich goed vertegenwoordigd voelen binnen hun beroepssector.. Drie jaar na de fusie tussen 

FNV en FNV Zelfstandigen zal de sector Zelfstandigen en het ECZ binnen de FNV worden geëvalueerd. Dan wordt 

opnieuw beoordeeld of de ingeslagen weg nog steeds de beste is, of bijgesteld moet worden.

SAMEN KANSEN PAKKEN
Op dit moment blijven kansen liggen. Door nog beter te luisteren naar de leden, te onderzoeken waar kansen liggen, 

kan FNV een integrale visie en beleid op de arbeidsmarkt ontwikkelen en tegelijkertijd van daadwerkelijk toege-

voegde waarde te zijn. Door te fuseren met FNV Zelfstandigen kan FNV nog beter de belangen van alle werkenden 

vertegenwoordigen en voorkomen dat werknemers en zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld door 

opdrachtgevers en de overheid.  Zelfstandigen bieden kansen, zij vormen de voorhoede op de arbeidsmarkt en vra-

gen bewust om kansen in plaats van bedreigingen.
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