IN HEEL NEDERLAND BOUWEN WE AAN LOKAAL FNV

LOKALE VAKBONDSKRACHT: BELANGRIJKER DAN OOIT!
Doe jij mee?
Met bijna 100 Lokaal FNV‐netwerken verspreid over het hele land, is de FNV ook bij jou in de buurt
actief. Samen met de kaderleden van Lokaal FNV bouwt de FNV aan lokale vakbondskracht. Dit is
belangrijker dan ooit! Want steeds meer burgers dreigen de dupe te worden van de decentralisatie van
én bezuinigingen op overheidstaken op het gebied van zorg en werkgelegenheid. Hun
arbeidsvoorwaarden, werk en zorg komen door gemeentelijke en regionale besluitvorming steeds
meer onder druk te staan. De kaderleden van Lokaal FNV staan en gaan daarom voor een sociaal lokaal
beleid.
Doe jij ook mee?

NOG MEER LOKAAL FNV

DE TAKEN VAN HET LOKAAL FNV NETWERK

Behalve de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid, gaat
Lokaal FNV ook de binding met de leden versterken,
themabijeenkomsten organiseren over actuele
onderwerpen, de individuele belangenbehartiging aan leden
ondersteunen en de bekendheid van de nieuwe FNV
vergroten. We willen in de gemeenten veel zichtbaarder
worden.

Lokaal sociaal beleid

DIVERSE TAKEN VOOR DIVERSE LEDEN
Maak een verschil en sluit je aan bij Lokaal FNV! Je helpt niet
alleen de bond maar je steekt er zelf ook nog wat van op. Je
ontwikkelt jezelf op vele gebieden en je maakt kennis met
verschillende visies en opvattingen. Terwijl je je ontwikkelt,
lever je ook nog een bijdrage aan de FNV en help je daarmee
een hoop mensen. De FNV zorgt voor goede begeleiding,
training en faciliteiten.

•

Gewoon goed werk, ook voor uitkeringsgerechtigden
(goede re‐integratie, normaal loon voor werk, geen
verdringing) en arbeidsgehandicapten (bij reguliere
werkgevers of in de sociale werkplaats). De FNV voert
nu de campagne Stop werken zonder loon.

•

Zorg voor iedereen (gemeentelijk beleid WMO, recht op
zorgvoorzieningen, zorg is een vak).

•

Sociaal aanbesteden (met respect voor de geldende
cao's in bouw, thuiszorg, taxivervoer of schoonmaak).

Ondersteuning individuele belangenbehartiging
•

Organisatie en uitrusting van spreekuren voor leden
met allerlei vragen en problemen (werkenden,
werkzoekenden, langdurig zieken, zorgvragers,
senioren), belasting‐service.

>>

Ledeninformatie en ledenbinding
•

Themabijeenkomsten over diverse actuele
onderwerpen.

•

Jubilarishuldigingen

Vakbondsvoorlichting
•

Informatiestands organiseren

•

Ledenwerving

•

Nieuwsbrieven en beheer website

Zie voorbeeld inrichting lokaal netwerk hieronder.

NIEUWSGIERIG? MEER WETEN?
Ga naar www.lokaalfnv.nl
MEEDOEN?
Ga naar www.lokaalfnv.nl/actief

