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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2019. Een jaar waarin we veel hebben bereikt, samen met collega’s uit de sectoren, 

leden en kaderleden, medewerkers van ondersteunende afdelingen en onze stakeholders.

Zo zagen in 2019 grote groepen werkenden de looneis van 5% van de FNV als een rechtvaardige looneis. En bleken 

burgers meer dan ooit bereid om voor hun belangen en idealen op te staan. Dit leidde tot veel acties, onder andere in 

de ziekenhuizen, het onderwijs en op Schiphol. Naarmate het jaar vorderde hebben we als gevolg hiervan voor het 

eerst in jaren een gemiddelde loonontwikkeling weten te bereiken van 3,3%, ruim boven de inflatie (2,6%). Na twee 

landelijke actiedagen lukte het ook om met het kabinet een goed pensioenakkoord te sluiten over een nieuw pensi-

oenstelsel, over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en over eerder stoppen met werken voor zware 

beroepen. De doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt werd in toenemende mate gezien als probleem. Met 

als gevolg dat onder druk van de FNV in de Wet Arbeidsmarkt in Balans werd geregeld dat de WW-premie voor flexi-

bele contracten hoger wordt dan die voor normale contracten. Het was een enerverend jaar waarin we heel veel 

mooie successen hebben behaald voor onze leden en de rest van Nederland. 

LEDENONTWIKKELING
Met al deze successen laten we zien dat vakbondswerk ertoe doet. Dat biedt een basis voor ledengroei. Helaas zijn 

we daar in 2019 niet in geslaagd. In tegendeel: het ledental van de totale FNV daalde met zo’n 7%. Als deze ontwik-

keling zich zou voortzetten wordt het een bedreiging voor de relevantie van de FNV. Ook leidt dit tot structurele 

begrotingstekorten. De urgentie om deze negatieve ledenontwikkeling te stoppen is dan ook ongekend groot. In 

2019 werd daarom gestart met de ontwikkeling van een ledenplan en een jongerenstrategie. De uitdaging voor 

2020 en later is om het ledental door uitvoering van deze plannen te stabiliseren en weer te laten groeien. 

BEGROTING EN WERKORGANISATIE
In 2019 was het totale verenigingsresultaat positief (€ 73,7 miljoen). Met name de beleggingsresultaten droegen 

hier sterk aan bij. Deze zijn beter dan in 2018, toen het verenigingsresultaat op € 21,6 miljoen negatief eindigde. 

Het exploitatieresultaat was € 55 miljoen negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgaven voor investe-

ringen en projecten uit daarvoor bestemde reserves, door uitgaven aan (stakings)acties uit de weerstandsfondsen 

en door een dotatie aan de reorganisatievoorziening.  

Een belangrijk uitgangspunt van het financieel beleid (exclusief beleggingsresultaten en kosten van acties) is een 

sluitende exploitatie van de structurele baten en lasten, zo ook voor de begroting 2019. Het resultaat op structurele 

baten en lasten is licht positief als we de dotatie aan de reorganisatievoorziening buiten beschouwing laten (€ 4,6 

miljoen, begroot € 0). De ontwikkeling van het ledenaantal baart echter wel zorgen voor de toekomst van dit belang-

rijke financiële criterium. Nadrukkelijk doel is en blijft een sluitend resultaat op structurele baten en lasten. 

Om de werkorganisatie van de FNV wendbaar, slagvaardig en relevant te maken en te houden voor de toekomst en 

om een structureel sluitende begroting te realiseren, werd daarom in 2019 hard gewerkt aan de ontwikkeling van 

het reorganisatieplan Focus & Verbinding. Omdat een eerste versie van dit plan op onvoldoende draagvlak kon reke-

nen in de eigen organisatie, werd een tweede versie opgesteld. In 2020 zullen we als gevolg van dit plan afscheid 

moeten nemen van collega’s, met name op de ondersteunende afdelingen. Om dit op een zorgvuldige, FNV-waardige 

manier te kunnen doen, is in 2019 onderhandeld over een sociaal plan. 

2020: CORONA
Nu het 2020 is, is het onvermijdelijk om een niet-voorziene gebeurtenis na balansdatum te benoemen: de uitbraak 

van het coronavirus Covid-19 en de enorme gevolgen daarvan voor economie en samenleving. De FNV heeft goede 

resultaten weten te bereiken in het overleg met werkgevers en het kabinet over het treffen van crisismaatregelen 

die werk en inkomen van werkenden zoveel mogelijk moeten beschermen. De FNV heeft zichzelf hierdoor met kracht 

op de kaart gezet als zeer relevante organisatie voor werkenden. Tegelijkertijd heeft de FNV grote zorgen over de 

positie van flexwerkers. De uitbraak van het virus heeft ook enorme gevolgen voor het vakbondswerk: bijeenkom-

sten en acties kunnen niet doorgaan en kantoren zijn gesloten.
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TOT SLOT
Dit jaarverslag laat zien hoe we als FNV in 2019 in beweging kwamen en de successen die we daarmee hebben 

behaald. Het toont ook welke grote en urgente uitdagingen voor ons liggen. We hebben er vertrouwen in dat wij in 

2019 samen met onze leden, kaderleden en medewerkers goede stappen hebben gezet om in 2020 succesvol op te 

kunnen voortbouwen, ondanks de uitbraak van Covid-19. 

Han Busker 

Voorzitter  
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INLEIDING
SPEERPUNTEN FNV
De FNV heeft samen met alle leden een belangrijke en ambitieuze missie: wij willen Nederland verbeteren, socialer 

maken. We zijn voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van arbeid en inkomen. Nu en in de toekomst. Samen 

voor een socialer Nederland. Dat is ons bestaansrecht en daar hebben we een sterke vakbond voor nodig, evenals 

een werkorganisatie die deze missie ondersteunt. Om deze missie te realiseren is ook in 2019 gefocust op de speer-

punten uit het meerjarenbeleid, dat geldt als leidraad voor het beleid van de FNV voor 2017-2021: Echte Banen, 

Menswaardige Maatschappij en een Sterkere FNV. 

Dit meerjarenbeleid agendeert de oorzaken van de misstanden rond werk en inkomen. De FNV wil een samenleving 

waar eerlijke keuzes worden gemaakt en waar iedereen mee kan doen. Samen kunnen we invloed uitoefenen op de 

oplossingsrichtingen die voorliggen rondom werk en inkomen. De keuzes moeten tot stand komen binnen de kaders 

van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. In 2019 zagen we dat een 

belangrijk deel van onze analyse gedeeld werd door anderen en hebben we ook concrete doelstellingen weten te 

behalen. Van de werkgevers die niet alleen met ons en met het kabinet een goed pensioenakkoord sloten, maar ver-

volgens ook met ons optrokken tegen pensioenkortingen, de Inspectie SZW die eindelijk ook spreekt over cowboybe-

drijven die de wet omzeilen, het instellen van een kolenfonds dat zorgt voor een eerlijke energietransitie tot kamer-

brede steun voor onze eis dat de lonen omhoog moeten. Onze agenda heeft er wel eens een heel stuk slechter 

voorgestaan. Maar we zijn er nog niet. 

ECHTE BANEN
De huidige race naar beneden moet gestopt worden: alleen dan creëren we samen een rechtvaardige maatschappij 

waarin iedereen een plek heeft. Daarvoor zijn fundamentele veranderingen nodig die bij werkgevers én politiek moe-

ten worden afgedwongen. De arbeidsmarkt is in beweging en de veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. 

Mensen zijn niet meer zeker van hun baan. Door flexibele contracten heeft bijna 40% van de werkenden geen vast 

contract en daarmee minder zekerheid. Deze situatie vergroot de maatschappelijke verschillen omdat juist veel jon-

geren en lager opgeleiden tot de groep werkenden behoren met een onzeker contract. Ook hebben we te maken met 

klimaatverandering, migrantenstromen, robotisering en vergrijzing die invloed hebben op banen die in de toekomst 

nodig zijn. De FNV maakt zich hard voor een arbeidsmarkt, waar een Echte baan is voor iedereen die dat wil en waar 

werknemers zich kunnen voorbereiden op de banen van de toekomst. Echte Banen zijn banen met zekerheid, koop-

kracht en kwaliteit.

MENSWAARDIGE MAATSCHAPPIJ
De FNV staat voor een Menswaardige Maatschappij, een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen gelijk behan-

deld wordt, waarin iedereen zichzelf kan zijn en alle werkenden dezelfde kansen en rechten hebben. We leven in een 

welvarend land en toch deelt niet iedereen hierin mee. Er is steeds meer onzekerheid bij steeds meer werkenden, de 

armoede is toegenomen en de gaten in ons sociaal stelsel worden groter. Nu de economie aantrekt moeten werken-

den daar ook wat van terugzien op hun loonstrook. Het is tijd voor een fatsoenlijk inkomen, zodat iedereen zichzelf 

goed kan onderhouden, of je nou vast werk hebt, als zelfstandige werkt, uitkeringsgerechtigd bent of met pensioen 

bent.

STERKERE FNV
Om de speerpunten te volbrengen is een sterke en relevante vakbond nodig met meer en vooral ook meer jonge 

leden, maar we kampen met een dalend ledenaantal en met minder actieve leden (kaderleden). Daarnaast vergrijst 

de achterban en lukt het de FNV nog onvoldoende om jonge leden te enthousiasmeren en te binden. We willen de 

vakbond versterken door meer (jonge) mensen te activeren om op te komen voor hun eigen arbeidsvoorwaarden, 

sociale zekerheid en pensioenen. We zijn daarom in 2019 gestart met een Ledenplan en een Jongerenstrategie.
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VERENIGING
Binnen de Vereniging is een intensief traject gelopen over het bestuursmodel van de FNV (de Governance), op basis 

van een rapport van adviesbureau Nextthinking. Hoofdpunten hierin zijn het vergroten van de slagkracht van de 

FNV en het zetten van verdere stappen op de weg naar sterke en herkenbare sectoren. Dit traject nadert zijn conclu-

sies en besluiten.

Het inrichten van de geplande 35 vakbondshuizen is bijna afgerond. Sommige vakbondshuizen worden al intensief 

gebruikt, zowel door medewerkers als door kadergroepen en lokale afdelingen. De intentie om er op alle plekken een 

‘bruisend’ geheel van te maken verdient nog de nodige aandacht.

Sectoren, afdelingen en netwerken zijn doordrongen van het belang de FNV te versterken, met meer leden en vooral 

ook meer actieve kaderleden. Ondanks dat is het nog niet gelukt de negatieve ledenontwikkeling om te buigen. De 

Jongerenstrategie en het Ledenplan zijn van groot belang om hier tot een positieve omslag te komen.

WERKORGANISATIE
In 2018 is een proces in gang gezet om de werkorganisatie beter toe te rusten op de toekomst en de voordelen van 

het samenvoegen van de werkorganisaties bij de fusie te incasseren. Daarvoor is het plan Focus & Verbinding ont-

wikkeld. Het plan bleek onvoldoende aan te sluiten bij het eigen FNV beleid. Bovendien werd duidelijk dat er door het 

oplopende ledenverlies meer nodig is om de positie van de FNV te versterken en om tot een structureel begro-

tingsevenwicht te komen. Dat evenwicht is ook als eis voor 2021 en volgende jaren neergelegd door het ledenparle-

ment. Om die reden is Focus & Verbinding, dat vooral over ondersteunende processen gaat, na aanpassing op het 

FNV-beleid als eerste stap in gang gezet, maar is aan het eind van 2019 ook een breder Verbeterprogramma opge-

start. Dat programma bevat naast Focus & Verbinding (en de Operatie Stofkam, die gericht is op het vinden van 

materiële besparingen) ook het Ledenplan, de Jongerenstrategie, en doorlichtingen van de kernactiviteiten van de 

FNV, van de besturing van de werkorganisatie en van de mogelijkheden van digitalisering en datamanagement. 
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KERNCIJFERS FNV

Leden 2019 2018

Leden FNV vereniging (aantal)   774.275   848.420 

Leden rechtspersonen (aantal)   179.672   177.373 

Totaal aantal leden FNV  953.947   1.025.793 

Kaderleden FNV vereniging (aantal)   24.444   26.146 

  

Belangenbehartiging & Dienstverlening 2019 2018

In lopend jaar collectief afgesloten cao’s (aantal)  288   286 

Werknemers onder lopend jaar collectief afgesloten cao’s (aantal)   2.700.000   1.800.000 

Ledenservices contactmomenten contactcenter (aantal)   372.932   377.261 

  

Juridische dossiers (FNV vereniging)  

1e t/m 3e lijns  22.301   26.219 

4e lijns (advocatuur)  576   544 

letselschade  615   753 

Bureau Beroepsziekten  210   221 

  

Ledentevredenheid m.b.t.  

Contactcenter  7,8   7,6 

Consulenten  7,9   7,8 

  

Belastingservices (aantal aangiften)  159.000   180.000 

  

Website bezoekers (aantal)   16.500.000   13.300.000 

Twitter FNV volgers  15.300   14.042 

Facebook FNV volgers  38.087   34.617 

LinkedIn FNV volgers  7.866   6.522 

Instagram volgers  2.749   2.500 

Medewerkers 2019 2018

FTE  (aantal)   1.657,0   1.685,0 

  

Financieel (bedragen in duizenden euro’s)   2019 2018

Baten  199.090   196.355 

Lasten   254.060   234.468 

Exploitatieresultaat   -54.970   -38.113 

Verenigingsresultaat   73.690   -21.600 

Verenigingsresultaat structureel ex financieel resultaat  -25.906   -3.711 

Resultaat op vermogen  99.277   -17.789 

Eigen vermogen   738.594   694.286 

  

Ratio’s 2019 2018

Solvabiliteit  7,92 10,67

Liquiditeit   1,43 1,24

Liquiditeit (inclusief beleggingen)  22,96 20,09
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BESTUURSVERSLAG
Onze analyse van de arbeidsmarkt (doorgeslagen flexibilisering, toenemende onzekerheid, race naar beneden op 

arbeidsvoorwaarden, etc.) wordt steeds breder gedeeld; eerder dan we verwachtten. In 2019 bleek dat niet alleen 

gerenommeerde internationale organisaties als het IMF en de OESO onze analyse delen, maar in gesprekken met de 

door het kabinet ingestelde Commissie Regulering van Werk (de commissie Borstlap) bleek dat ook deze commissie 

op onze lijn zit met hun analyse. Nu komt het er op aan de geanalyseerde trend ook daadwerkelijk om te buigen. 

De politieke context waarbinnen we moeten opereren maakt het ombuigen van de trend wel lastig. Het kabinet zet, 

ondanks de erkenning van de doorgeslagen flexibilisering, nog steeds volop in op neoliberaal beleid. Werkgevers 

spreken mooie woorden over verbinding door een ‘Brugproject’ en over shareholdersvalue in plaats van alleen aan-

deelhoudersbelang, maar gedragen zich in de praktijk niet op die manier. Afspraken over meer zeker werk en reële 

loonsverhogingen komen daardoor moeizaam en vaak pas na veel strijd tot stand. Sommige werkgevers, zoals die in 

de platformeconomie, onttrekken zich juist aan de werkgeversverantwoordelijkheid met allerlei (schijn-)contract-

verhoudingen. 

Om echt tot verandering te komen is het zaak de druk op te voeren. In de methode van de Campagne voor een 

Socialer Nederland begint het ermee mensen mee te nemen vanuit hun eigen verhalen, daarmee de publieke opinie 

te bewerken en steun te verwerven, en de druk op te voeren. Vervolgens wordt bekeken wat we zelf kunnen afdwin-

gen in ‘de polder’.

We zijn als FNV op een breed terrein actief, zowel voor de leden als voor de samenleving als geheel. Zowel in de  

politieke lobby als in de individuele en collectieve belangenbehartiging boeken we successen. Ondanks de lastige 

maatschappelijk-politieke context. De volgende resultaten springen er in bestuurlijke zin uit.

PENSIOENAKKOORD
Uniek resultaat was het pensioenakkoord dat we eindelijk konden sluiten in 2019. De onderhandelingen liepen aan-

vankelijk vast, waarna de eerste helft van 2019 voor veel leden en medewerkers in het teken stond van pensioenac-

ties. Met een staking in maart en een nog grotere landelijke staking in mei zetten we druk op het kabinet. Staken om 

in de politiek iets voor elkaar te krijgen komt in Nederland niet veel voor, maar voor pensioenen was het nodig en 

effectief. Uit een referendum onder alle leden bleek dat het vervolgens gesloten akkoord over een nieuw pensioen-

stelsel in overgrote meerderheid gesteund werd door de leden. Vervolgens werd het bekrachtigd door het ledenpar-

lement. 

Het pensioenakkoord moet ons in staat stellen veel meer van de rendementen daadwerkelijk bij de deelnemers 

terecht te laten komen. Bovendien zijn afspraken gemaakt over het minder snel verhogen van de AOW-leeftijd en over 

mogelijkheden om eerder te stoppen. Daarmee heeft het akkoord grote betekenis voor de hele samenleving, en een 

ongekende omvang, van vele miljarden. Het complexe geheel van afspraken en oude en nieuwe regels zal nog heel 

veel inspanningen vergen bij de uitwerking, waar ook in 2020 nog heel veel energie in gestopt zal moeten worden.

Het pensioenakkoord is gericht op het toekomstige stelsel, maar tegelijk is het later in 2019 ook gelukt om  

dreigende pensioenkortingen op korte termijn succesvol af te wenden.

De belangrijkste afspraken in het pensioenakkoord zijn:

• Nieuw pensioencontract met eerdere indexatie.

• De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel  

langzamer dan eerder wettelijk was vastgelegd.

• In cao’s kunnen afspraken worden gemaakt waardoor mensen met zwaar en onregelmatig werk tot 3 jaar vóór  

de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. De boete op eerder stoppen (RVU-boete) wordt hiervoor deels 

geschrapt. Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk en max. 100 weken verlof kunnen hiervoor belastingvrij 

worden gespaard. Er komt €800 miljoen beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.

• Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren.
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FLEX IS DUURDER GEWORDEN
De in 2019 in het parlement aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) leidde, naast helaas ook een aantal ver-

slechteringen op het vlak van het ontslagrecht, tot een fundamentele verbetering: flex is structureel duurder gewor-

den. De door werkgevers te betalen WW-premie voor flexkrachten is nu hoger dan de premie voor werknemers met 

vaste contracten. 

De WAB regelt ook dat een payroll-medewerker recht krijgt op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste medewer-

kers. Dit na een intensieve FNV-lobby om te verhinderen dat de payrollconstructie nog langer als verdienmodel inge-

zet kan worden. Er is uitgebreid gesproken met meerdere Kamerleden van verschillende politieke partijen. 

Persoonlijke verhalen van mensen die in een payrollconstructie zitten waren belangrijk en er is een explainer-film 

gemaakt over de verschillende Tentoo-constructies: https://we.tl/t-HbXxEcI0r6.

MOOIE RESULTATEN IN HET CAO-OVERLEG
Vooral door met meer focus het cao-overleg te voeren willen we meer afdwingen aan de cao-tafels, zowel op het 

vlak van de loonontwikkeling als op het punt van zekerder werk. De gecoördineerde inzet op 5% loonsverhoging die 

voor 2019 en 2020 is afgesproken, blijkt effectief. De gemiddelde loonstijging is de afgelopen jaren toegenomen; in 

2019 sloten we cao’s af met een gemiddelde loonsverhoging die voor het eerst sinds jaren weer boven de 3% uit-

kwam. 

We merkten dat werkgevers de looneis van 5% (gerechtvaardigd door het sterke winstherstel bij bedrijven, waar 

werkenden erg weinig van merkten, en door de noodzaak om de balans tussen arbeid en kapitaal (AIQ-

Arbeidsinkomenquote) te herstellen) niet zomaar cadeau gaven. De bereidheid actie te voeren voor een betere cao 

was de afgelopen periode echter ongekend groot. In onder meer de Metaal, bij de Ziekenhuizen, maar ook bijvoor-

beeld in het Onderwijs, bij de Politie en de Technische Groothandel is langdurig actie gevoerd, en vaak met mooie 
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resultaten. Met opvallende acties zorgden we er niet alleen voor dat werkgevers overstag gingen, maar ook dat we 

heel zichtbaar waren. De vele acties hadden resultaat: cao’s die de FNV afspreekt leveren met 3,3% loonstijging 

bijna 1 procentpunt meer op dan cao’s zonder de FNV. Cao’s met verslechteringen accepteren we niet, maar werkge-

vers wijken soms uit naar kleine (gele) bondjes of zelfs de OR. Vooral in sectoren waar de organisatiegraad over het 

algemeen hoger ligt, zoals in de industrie en metaal, zien we hogere loonsverhogingen. Een overzicht van de groot-

ste acties is te vinden in de bijlage. 

Behalve op afspraken over een behoorlijke loonsverhoging, met extra aandacht voor het optillen van de onderkant 

van het loongebouw, is de coördinatie in het arbeidsvoorwaardenoverleg al enkele jaren vol gericht op afspraken 

over beter, zekerder werk en het eerlijker verdelen van de koek. Met de steun in de rug van de krapte op de arbeids-

markt lukt het in een aantal gevallen om afspraken te maken over het omzetten van flexwerk in vaste banen. Door 

daar consequent op te focussen creëren we mogelijkheden voor andere sectoren om hierop mee te kunnen liften.

Druk via de politiek op koopkrachtverbetering en eerlijke lonen leidde ertoe dat, voor wat het waard is, ook de minis-

ter-president en de Tweede Kamer zich indirect achter de looneis van de FNV hebben geschaard. En voor wat betreft 

het jeugdloon krijgen alle 21-jarigen, mede dankzij jarenlange politieke druk vanuit de FNV, sinds 1 juli 2019 een vol-

wassen loon.

In 2019 moesten verder veel ambtelijke rechtspositieregelingen omgezet worden in reguliere cao’s omdat voor de 

meeste ambtenaren per 1 januari 2020 het reguliere arbeidsrecht geldt in plaats van het ambtenarenrecht. Ook over 

de toekomstige positie van de overheidswerkgevers in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) zijn 

afspraken gemaakt waar de FNV over meeonderhandeld heeft.

 

INZET OP LEDENONTWIKKELING
We krijgen niet alleen steeds meer steun voor onze agenda en meer impact, bijvoorbeeld met een toenemend aantal 

afspraken over zeker werk en flinke loonsverhogingen, maar ook het vertrouwen van burgers in het werk van vak-

bonden is onverminderd groot, zo bleek ook in 2019 uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Alle sei-

nen staan op groen om dit om te zetten in een versterking van de bond, dus daar moeten we zeker in 2020 vol op 

inzetten. Want helaas vertaalt de steun voor onze analyse en voor het nuttige werk van de vakbond zich nog niet in 

ledenwinst. Gezien de ledenontwikkeling is het nodig daar nu met nog meer energie op in te zetten, overal waar we 

actief zijn. In 2019 is daarvoor een Jongerenstrategie ontwikkeld, en een Ledenplan met een bredere insteek, zowel 

gericht op werving als behoud van leden met speciale aandacht voor de instroom van jonge leden. 

CAMPAGNE VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND
De Campagne voor een Socialer Nederland is gericht op het realiseren van de kern van het meerjarenbeleid ’17-‘21: 

bouwen aan een sterkere FNV met meer impact om zo in samenhang ook onze inhoudelijke doelen te realiseren. Na 

een opstartfase waarin de structuur is neergezet en in overleg met de sectoren plannen zijn gemaakt, zijn we in 

2019 in fase 2 beland. 

Binnen de Campagne voor een Socialer Nederland zijn enkele campagnes al behoorlijk op stoom gekomen. In 2019 

zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden. Een aantal voorbeelden: de campagne voor verhoging van het mini-

mumloon (Voor 14) krijgt op verschillende plaatsen in het land veel steun. In de eerste cao’s is 14 euro als minimum 

geregeld en het onderwerp staat op de politieke agenda. Datzelfde geldt voor de problematiek waar arbeidsmigran-

ten mee te maken hebben doordat hun baas vaak ook hun huisbaas is, als gevolg van het project gericht op het werk 

van arbeidsmigranten aan de energietransitie. Op Schiphol hebben we een rechtszaak gewonnen die voor alle secto-

ren die met aanbestedingen te maken hebben een enorme overwinning is: voortaan mogen sociale eisen ook een 

plek krijgen in het bestek, waardoor werkenden beter beschermd worden. In de Jeugdzorg heeft minister na jaren 

druk vanuit ons aangekondigd het stelsel te gaan wijzigen en de marktwerking terug te dringen. De FNV heeft ook 

zelf een visie voor verbeteringen in de jeugdzorg gepubliceerd. En de landelijke studentenorganisatie LSVb en FNV 

Young & United hebben de handen ineengeslagen gericht op afschaffing van het leenstelsel voor studenten.

Niet alleen bij experts en instanties, maar ook in het publieke debat hebben we steeds meer de wind mee; nu is het 
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zaak om dat ook te gaan verzilveren. De verschillende projecten dragen hier op verschillende manieren aan bij, om zo 

te bouwen aan een sterkere FNV met meer impact. 

VISIEONTWIKKELING
Op gebieden waar de FNV nog geen echt uitgewerkte visie had, is vaak in een intensief traject met de achterban die 

visie alsnog tot stand gebracht. Klankbordgroepen en commissies van het Ledenparlement vervullen daarbij een 

belangrijke rol; de opgestelde visies worden overwegend met ruime meerderheden vastgesteld in het 

Ledenparlement. Visies met draagvlak, met andere woorden. Denk aan de Klimaatvisie, de Zorgvisie, de zzp-visie, 

etc. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan visies op de positie in de regionale arbeidsmarkt, het huisvestings-

beleid, diversiteit/inclusie, het algemene (macro)economische beleid, etc. De uitdaging is deze visies goed met elkaar 

en met de grotere FNV-agenda te verbinden. De bredere thema’s, zoals Klimaat en Diversiteit, zijn op zich goed te 

koppelen aan onze inzet op Werk en Inkomen.

BELASTINGEN
De lijn dat bedrijven een grotere, eerlijkere bijdrage aan de belastingen moeten leveren, leidde al in 2018 tot succes: 

op basis van een intensieve en succesvolle campagne lukte het toen om, in samenwerking met Tax Justice, het plan 

van tafel te krijgen om de dividendbelasting af te schaffen. In 2019 lukte het vervolgens, mede dankzij politieke 

druk van de FNV, óók om de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting van tafel te krijgen, terwijl 

tegelijkertijd de grondslag van deze belasting werd verbreed. Deze lijn is doorgetrokken in de geactualiseerde FNV-

belastingvisie, die in 2019 is opgesteld en gepresenteerd. Volgens deze visie dienen bedrijven hun eerlijke deel te 

nemen in het betalen van belastingen; belastingen en premies sociale zekerheid mogen niet verstorend uitpakken op 

de arbeidsmarkt. En het systeem van inkomstenbelastingen en toeslagen moet eenvoudiger en eerlijker worden.

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (IMVO)
Via IMVO-convenanten zijn de laatste jaren voor steeds meer sectoren afspraken gemaakt over het handhaven en 

naleven van internationale arbeidsnormen; bijvoorbeeld bij de Pensioenfondsen, de Metaal, de Textielsector en de 

Sierteelt. In een SER-advies is in 2019 de samenhang geschetst tussen het IMVO-beleid en de Sustainable 

Development Goals van de VN.

In het CWC-project (Committee on Workers Capital) van de internationale vakbeweging, waar de FNV een belangrijke 

trekker van is, is ook in 2019 speciale aandacht besteed aan hoe de pensioengelden belegd worden, en de mogelijk-

heden daarmee te sturen op het gewenste bedrijfsbeleid.

LOOPBAANONDERSTEUNING/WERKEN AAN WERK
Als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord uit 2013 zijn vijf pilots opgezet om te kijken welke rol de FNV (c.q. de vakbe-

weging) kan spelen in de (infrastructuur van de) sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze pilots Werken aan Werk 

zijn zeer succesvol verlopen, zo blijkt uit de in 2019 afgeronde evaluatie. Er zijn ongeveer 1.700 baanverliezers en 

kort werkzoekenden ondersteund. Tweederde van hen vond binnen drie maanden nieuw werk. De waardering voor 

deze onafhankelijke ondersteuning van werkenden is heel hoog. Bovendien is er een positief effect op de ledenont-

wikkeling in de plaatsen waar de pilots werden gehouden. Daarom is besloten verder te investeren in deze dienst-

verlening aan mensen die werkloos (dreigen te) worden. Momenteel wordt gekeken hoe de verschillende vormen van 

dienstverlening die de FNV in huis heeft, zoals loopbaanondersteuning en projecten voor Duurzame Inzetbaarheid, 

geïntegreerd kunnen worden, zodat leden in de vakbondshuizen hierop goed bediend kunnen worden.

ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
Een grote stap vooruit in het regelen van fatsoenlijke sociale zekerheid voor zelfstandigen is de afspraak die de FNV 

heeft kunnen maken in het pensioenakkoord dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstan-

digen komt. Want slechts 20% van de zelfstandigen heeft nu een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid; 40% 

heeft zelfs geen enkele voorziening in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De afspraak is dat het zal gaan om 

een betaalbare verzekering, met acceptatieplicht, die doorloopt tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De onderhandelin-

gen in de Stichting van de Arbeid over de uitwerking lopen door in 2020. Ook is afgesproken dat zelfstandigen meer 

mogelijkheden krijgen om te sparen voor hun pensioen. 
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De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen past in de FNV-visie op de positie van zelfstandigen zon-

der personeel, die in 2019 tot stand gekomen is na een zorgvuldig proces, met steun van alle sectoren, zowel die 

met veel zelfstandigen als de klassieke werknemerssectoren. Vanuit de visie worden ook concrete successen 

geboekt. Dankzij een intensieve lobby heeft de Autoriteit Consument en Markt haar beleid vastgesteld en erkend 

dat zelfstandigen (onder voorwaarden) ook collectief mogen onderhandelen. En de bevallingsuitkering voor zelfstan-

digen (ZEZ-uitkering) regelt een uitkering met terugwerkende kracht voor 20.000 zelfstandig werkende vrouwen die 

zijn bevallen tussen 2004 en 2008.

ARBEID EN ZORG
Op verschillende manieren is aandacht besteed aan betere mogelijkheden voor het combineren van arbeid met zorg-

taken. De lobby rond het wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) leidde ertoe dat het verlofrecht van 

partners van de moeder bij bevalling uitgebreid werd van twee naar vijf dagen (vanaf 1 juli 2020 komen daar vijf 

weken bij). In het SER-advies Optimalisering verlof na geboorte kind werden nog meer maatregelen bepleit, zoals het 

voorstel om beide ouders recht te geven op zes weken betaald verlof. Dit advies is door de politiek helaas nog niet 

opgevolgd.

BASISINKOMEN
Onderzoek naar de vraag of het basisinkomen een goed middel zou kunnen zijn om te komen tot een eerlijker verde-

ling van inkomen en vermogen was een belangrijk onderdeel van de congresresolutie. Hiervoor is een meerjarig pro-

ject gestart, met discussiebijeenkomsten in sectoren en afdelingen en verkennende onderzoeken. In 2019 zijn er 

lokale en sectorale bijeenkomsten over het basisinkomen gehouden, is het LP bijgepraat, zijn er beleidsvragen over 

het basisinkomen beantwoord en er is gewerkt aan voorstellen voor een vragenlijstonderzoek en een gedachtenex-

periment over gedragseffecten van het basisinkomen.

32-URIGE WERKWEEK
De FNV heeft in haar meerjarenbeleid het streven naar een werkweek van 32 uur met behoud van koopkracht en 

met volledige herbezetting. Daarom was er in mei 2019 een bijeenkomst om sectoren te motiveren om aan de slag te 

gaan met arbeidsduurverkorting. Er zijn resultaten bij de beveiliging op Schiphol (van 38 naar 36 uur), bij HTM 

(onderzoek naar 35-urige werkweek) en Achmea (kortere werkweek). In veel sectoren blijken echter momenteel 

zoveel andere issues rond arbeidstijden te spelen, dat de 32-urige werkweek op dit moment een brug te ver is.

BEROEPSONDERWIJS/LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Via een intensief traject wordt gewerkt aan een betere positie van de FNV in de infrastructuur van het 

Beroepsonderwijs, in het bijzonder in de SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven). In 2019 is een 

nieuwe FNV-visie op het beroepsonderwijs ontwikkeld en vastgesteld in het ledenparlement. Ook is voortgang 

geboekt met de uitbreiding van de gastlessen/schoolvoorlichting in het beroepsonderwijs. Begin 2020 wordt de 

strategie en het plan van aanpak verder uitgewerkt in samenhang met de jongerenstrategie.

In SER-verband wordt gewerkt aan een Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen.

ENERGIETRANSITIE
In het begin van de Congresperiode is een uitgewerkte visie op de Energietransitie opgesteld. Op basis daarvan is 

een SER-advies Energietransitie en werkgelegenheid uitgebracht, als basis voor het Klimaatakkoord, dat in 2019 is 

aangevuld met een SER-advies Regionale Koplopers, dat aandacht vraagt voor de werkgelegenheidsaspecten bij 

belangrijke industriële bedrijven.

Een groot succes in 2019 is de start van het Westhavenarrangement in Amsterdam (sluiting Hemwegcentrale) langs 

de lijnen van het Kolenfonds dat eerder is bepleit door FNV Havens en Publiek Belang. De FNV speelt hierin samen 

met het UWV een hoofdrol in de uitvoering. In dit arrangement is niet alleen ruimte voor van-werk-naar-werk-dienst-

verlening, maar ook voor financiële compensatie bij inkomensverlies. Daarnaast is een bedrag van 22 miljoen afge-

sproken in het Klimaatakkoord voor een breder inzetbaar Transitiefonds. Het Westhavenarrangement kan gezien 

worden als pilot voor de nabije toekomst.
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Er is verdergaande samenwerking gezocht en gerealiseerd met maatschappelijke organisaties, waaronder 

Milieudefensie, Greenpeace en de Woonbond, zoals voorgenomen in de Congresresolutie. Dit mondde onder meer uit 

in actieve deelname van de FNV aan de Klimaatmars van 10 maart 2019.

Ook is voortgang geboekt met het opzetten van een plan rond Energietransitie waarin de FNV zelf een actieve rol 

speelt. Er worden lokale bijeenkomsten georganiseerd, er komt een campagne in het kader van het Offensief voor 

een Socialer Nederland en er is een conferentie gehouden over klimaatadaptatie in De Burcht vanuit een EVV-project 

rond klimaatadaptatie. Een samenwerking met de Vereniging van Duurzame Energiebedrijven, de NVDE, mondde in 

2019 uit in een conferentie over goed werkgeverschap in die sector.

TECHNOLOGISERING
Een andere belangrijke transitie op de arbeidsmarkt is de snelle technologisering die zich momenteel voltrekt, en die 

meerdere werkenden kan raken. Na de eerdere SER-verkenning over Robotisering wordt nu gewerkt aan een verken-

ning over de Platformeconomie.

Ook intern is het onderwerp actief opgepakt. Er is een Visie en Aanpak Robotisering opgesteld en samen met secto-

ren wordt bekeken hoe we hier vakbondswerk van kunnen maken.  

 

SOCIALE ZEKERHEID
In 2018 boekte de FNV een uniek resultaat: na een intensieve lobby lukte het om het voorstel uit het Regeerakkoord 

van tafel te krijgen om voor 290 miljoen euro te besparen op de WIA, via zeer nadelige maatregelen voor arbeidson-

geschikten. Tegelijk is toen de afspraak gemaakt om in de Stichting van de Arbeid te komen tot verbeteringen in de 

WIA. Hier is heel 2019 hard over onderhandeld.

De FNV vindt het onacceptabel dat het wetsvoorstel van het kabinet om de Wajongregelingen te harmoniseren tot 

inkomensverlaging van een groep Wajongers kan leiden: volgens deze wet kan inkomen uit arbeid plus aanvullende 

Wajong nooit boven WML-niveau komen. Daarom boden Wajongers, gesteund door de FNV, een petitie aan de 

Tweede Kamer aan, en gingen zij in gesprek met staatssecretaris Van Ark. Tot nu toe houdt zij echter vast aan haar 

standpunten. De FNV zet de lobby daarom door richting de Eerste Kamer.

In de eind 2019 vastgestelde SER-inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de Sociale Zekerheid onderschrijft de 

SER een belangrijk FNV-standpunt: het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel 

mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op 

een duurzame werkhervatting.

DIVERSITEIT
Van groot belang voor de diversiteit in het bedrijfsleven is het in 2019 na een intensieve FNV-lobby tot stand geko-

men SER-advies Diversiteit aan de top (en de weg er naar toe). Hierin toonden de werkgevers zich eindelijk bereid tot 

het invoeren van een (ingroei)quotum voor vrouwen in Raden van Toezicht. Ook uniek is dat de Tweede Kamer dit 

advies via moties in zijn geheel heeft omarmd.

Ook is gewerkt aan de aanscherping van de FNV-visie op diversiteit en inclusie, zodat die meer passend is bij de 

Congresresolutie. Hierover werd in september een grote en succesvolle discussiedag gehouden. Het discussietraject 

hierover loopt door in 2020 met onder andere regionale bijeenkomsten en in bijeenkomsten in sectorraden.

In het in 2019 tot stand gekomen SER-advies Integratie door Werk pleit de SER na aandringen door de FNV voor 

meer kansen op werk voor nieuwkomers. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten effectiever onder-

steund worden bij het zoeken naar werk.

MEDEZEGGENSCHAP EN CORPORATE GOVERNANCE
De FNV heeft in 2019 vanuit zijn wettelijke zorgtaak ten aanzien van de kwaliteit van de medezeggenschap de 

Meetlat Medezeggenschap opgesteld, gebaseerd op een onderzoek naar de kernwaarde van de medezeggenschap in 

Nederland. Met deze meetlat kan worden getoetst of de (vernieuwde) medezeggenschap in een organisatie 
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volwaardig is. Verder heeft de FNV de leden in ondernemingsraden voorzien van handvatten om technologisering in 

goede banen te leiden en om vanuit de or de uitvoering van het Klimaatakkoord te bevorderen. Ook zijn stappen 

gezet in de versterking van positie en invloed van de or op het strategisch niveau van de organisatie.  

PARTICIPATIEWET, GARANTIEBANEN EN BESCHUT WERK, EN ARMOEDEBESTRIJDING
Naar aanleiding van de evaluatie van de Participatiewet zijn verschillende activiteiten ontplooid. Onder andere via 

een onderzoek en een manifest is naast de bejegening in algemene zin krachtig aan de kaak gesteld dat het beleid 

rond de tegenprestatie leidt tot misbruik door gemeenten, die mensen langdurig aan het werk zetten zonder per-

spectief op doorgroei naar gewoon werk (Werken zonder Loon). Vooral de situatie waarin uitkeringsgerechtigden 

verplicht moesten werken in een met Chroom 6 vergiftigde omgeving wekte veel verontwaardiging.

Het realiseren van de garantiebanen die zijn afgesproken in het Sociaal Akkoord van 2013 is voortgezet volgens 

schema, zij het dat de realisatie in de overheidssectoren achterblijft. Omdat de situatie op de arbeidsmarkt voor deze 

groep slecht blijft is gewerkt aan herijking van het standpunt rond garantiebanen en beschut werk. Dat heeft geleid 

tot de campagne voor Sociale Ontwikkelbedrijven in het kader van het Offensief voor een Socialer Nederland. In deze 

campagne wordt gepleit voor de inrichting van sociale ontwikkelbedrijven als alternatief voor de totale opheffing 

van de sociale werkvoorziening; een gedachte die dankzij de FNV-campagne steeds meer weerklank krijgt, ook in de 

politiek.

In 2018 organiseerde de FNV met het Christelijk Sociaal Congres een congres over armoede. In 2019 werd deze  

lijn doorgezet en werd met de Sociale Alliantie een congres georganiseerd over klimaatarmoede. Ook heeft de FNV 

oog voor een van de gevolgen van armoede, namelijk eenzaamheid. De FNV zet zich in voor de bestrijding van 

kindarmoede.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Naast het vele reguliere werk dat verricht wordt rond arbeidsomstandigheden was een belangrijke mijlpaal de mede 

op instigatie van de FNV ingestelde commissie-Heerts. Deze commissie moet kijken hoe schadevergoeding van 

gezondheidsproblemen door gevaarlijke of giftige stoffen beter kan worden geregeld; dit naar aanleiding van het 

Chroom 6-schandaal bij Defensie.

Via de SER is een stevig briefadvies over Dieselemissies mede-geïnitieerd. En de SER-verkenning Diversiteit arbeids-

relaties en arbeidsomstandigheden bevestigt de FNV-overtuiging dat het type arbeidsrelatie invloed heeft op de 

arbeidsomstandigheden. Flexwerkers doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. 

Vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk.

SECTOROVERSTIJGENDE ZORG
Het opstellen van een Zorgvisie is in 2018 al tot een goed einde gebracht. Met de zorgwerkgroep is gekomen tot een 

focus in de sectoroverstijgende zorg op de doorgeslagen marktwerking. In een symposium is dat onderwerp bespro-

ken met onder meer politici; gestreefd wordt naar een brede coalitie tegen de doorgeslagen marktwerking.

Speciale aandacht is besteed aan de zorg voor ouderen, door deelname aan landelijke regiegroep Zorg voor Ouderen, 

en via de ondertekening van een convenant, wat tevens betekende dat de vastgelopen onderhandelingen over een 

cao voor de Verpleging, Verzorging en Thuishulp konden worden vlot getrokken.

JURIDISCHE PROCEDURES
Het lukt steeds beter om de juridische constructies die werkgevers gebruiken om mensen te weinig te betalen of 

makkelijk te ontslaan, op de kaart te zetten en aan te pakken. Zo sleepten we Randstad en Post NL voor de rechter, 

om te zorgen dat uitzendkrachten evenveel betaald krijgen als vaste krachten. Toen aan het eind van het jaar 2019 

NS dreigde met ontslag van uitzendkrachten omdat zij anders teveel rechten zouden krijgen, hebben we hen gehol-

pen met acties en kregen de meesten alsnog hun rechten. Dergelijke acties hebben niet alleen effect voor de betref-

fende mensen, maar hebben ook een uitstralingseffect naar andere werkgevers. Ook komt het thema daarmee op de 

agenda van media en politiek.

Een belangrijke overwinning in een juridische procedure in 2019 was de rechterlijke uitspraak dat maaltijdbezorgers 
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bij Deliveroo geen zzp’ers zijn: werknemers kwamen gedwongen in een zzp-constructie terecht, terwijl hun situatie 

feitelijk ongewijzigd was. Naast de rechtelijke overwinning zorgde ook het rapport Riders verdienen beter – die met 

een groep maaltijdbezorgers aan de vaste Tweede Kamercommissie SZW werd aangeboden – voor zichtbaarheid van 

de problematiek en een menselijk gezicht. Dit resulteerde in een unaniem aangenomen motie voor handhaving van 

de wet DBA door de Belastingdienst bij kwaadwillendheid en periodieke rapportage aan de Kamer daarover.

Stevige voorbereidingen in 2019 leidden begin 2020 tot een andere grote overwinning: volgens de rechter is het 

SyRI-systeem (Systeem Risico Inventarisatie) in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het 

SyRI-systeem koppelt allerlei privacygevoelige overheidsinformatie om uitkeringsfraude op het spoor te komen. 

Volgens de rechter is dit in strijd met de mensenrechten. Het gebruikte algoritme is bovendien totaal niet transpa-

rant. In de praktijk leidde dit tot het verdacht maken van hele wijken. Het systeem heeft niet één concreet geval van 

fraude opgeleverd. Het College voor de Rechten van de mens heeft aangekondigd deze uitspraak mee te nemen in 

haar komende advies over digitalisering.

Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers aan werknemers die minstens twee jaar in dienst zijn en van wie de arbeids-

overeenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, een transitievergoeding (ontslagvergoeding) betalen. Veel 

werkgevers wilden dit niet. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid hielden werkgevers mensen daarom lang-

durig in dienst, ook na de verplichte loondoorbetalingsperiode. Dit leverde ‘slapende dienstverbanden’ op. Deze zijn 

de FNV al jaren een doorn in het oog. De FNV is daarom blij met de uitspraak van de Hoge Raad eind 2019 dat een 

werkgever een dienstverband niet langer slapend mag laten voortduren als de werknemer dat niet wenst. Ruim 

1000 FNV-leden hebben vervolgens succesvol hun dienstverband kunnen beëindigen. Dit heeft geleid tot het uitke-

ren van bijna €8,4 miljoen aan transitievergoedingen aan deze leden.
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INTERNATIONAAL/EUROPEES
Het meerjarenbeleid benadrukt het belang van internationale vakbondssamenwerking. Er is dan ook veel geïnves-

teerd in de samenwerking binnen de internationale vakbeweging (IVV) en het Europees Verbond van Vakvereni-

gingen EVV. Dat laatste onder meer door actieve participatie in het grote EVV-congres in 2019. Ook het werk in het 

Europees Economisch en Sociaal Comité heeft volop de aandacht gekregen. Hetzelfde geldt voor het werk in de 

Internationale Arbeidsorganisatie van de VN, waar de FNV de voorzitter levert van de werknemers-groep (Catelene 

Passchier) en waar na een stevige campagne door de FNV, de internationale vakbeweging en een aantal ngo’s,  

in 2019 een nieuw verdrag (C.190) tegen geweld en intimidatie op de werkvloer aangenomen is.

Het is goed gelukt om in het SER-advies Prioriteiten voor een Fair Europa, dat vlak voor de Europese verkiezingen 

van 2019 gepubliceerd is, onze visie op de arbeidsmarkt en de noodzaak van het stoppen van de race naar beneden 

opgenomen te krijgen. Het is belangrijk dat de Nederlandse werkgevers in dit advies afstand nemen van de neolibe-

rale insteek van hun Europese koepel, Business Europe. Via kantinebijeenkomsten en een lijsttrekkersdebat is een 

FNV-inzet voor de verkiezingen voor het Europees Parlement opgesteld.

De lobby in Europa was in 2019 vooral gericht op de competenties van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) en de 

herziene Detacheringsrichtlijn. Deze zet in op gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Het omzetten van 

deze richtlijn in nationale wet- en regelgeving verdient in de eerste helft van 2020 onze volle aandacht.

Daarnaast is invloed uitgeoefend op het programma van de in 2020 nieuw aangetreden Europese Commissie door 

enkele duidelijke strepen in het zand te trekken. In dat verband begon tegen het eind van het jaar een intensieve dis-

cussie binnen het EVV over een mogelijk wetgevend initiatief van de nieuwe Europese Commissie op het gebied van 

het minimumloon.

Utrecht, d.d. 25 mei 2020

Namens het Algemeen bestuur, 

Ingrid Rep  Willem Noordman

Algemeen secretaris Penningmeester
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FINANCIEEL VERSLAG, 
SAMENVATTING
Dit deel van het Jaarverslag geeft een weergave van de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven van de FNV in 

2019, afgezet tegen de begroting, en van de ontwikkeling van het eigen vermogen inclusief bestemmings- en  

continuïteitsreserves. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het enkelvoudig verenigingsresultaat met inbegrip van financiële baten en lasten bedraagt € 73,7 miljoen positief. 

Het begrote verenigingsresultaat bedraagt € 19,0 miljoen positief. De afwijking tussen de realisatie en de begroting 

wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat op de beleggingen van € 99,3 miljoen (€ 18,7 miljoen 

positief begroot).

Het exploitatieresultaat bedraagt € 55,0 miljoen negatief terwijl € 25,9 miljoen negatief was begroot. Het verschil 

tussen de realisatie en de begroting wordt grotendeels verklaard door het opnemen van een voorziening reorganisa-

tie. Daarnaast zijn er hogere baten van € 5,7 miljoen en hogere lasten ad € 4,1 miljoen (excl. reorganisatievoorzie-

ning). Ten opzichte van 2018 is het exploitatieresultaat € 16,9 miljoen negatiever. De lastenratio, dat wil zeggen de 

lasten uitgedrukt als percentage van de baten is met 8%-punt gestegen.

In het exploitatieresultaat zijn naast baten en laten van de structurele activiteiten ook de kosten voor incidentele 

(investerings-)activiteiten opgenomen. Deze worden, zoals begroot, uit bestemmingsreserves gefinancierd. Tevens 

zijn de kosten voor stakingen en acties opgenomen, deze worden uit de weerstandsfondsen gefinancierd. Het ver-

enigingsresultaat (zonder de genomen reorganisatievoorziening) op structurele baten en lasten in 2019 is nog posi-

tief (€ 4,6 miljoen). De dalende baten als gevolg van de ledenontwikkeling zal in volgende jaren bij gelijkblijvende 

lasten echter leiden tot een negatief resultaat op structurele baten en lasten. De eerste reorganisatie (Focus en 

Verbinding) is ingezet om deze ontwikkeling te voorkomen. Diverse investeringen zijn ingezet om de negatieve  

trend in de ledenontwikkeling te keren.  

(* € 1.000)   Resultaat Begroting Resultaat 
   2019 2019 2018

Baten   

Contributies    139.914   140.727   142.226 

 Fonds- en bedrijfsbijdragen en overige opbrengsten   59.176   52.648   54.129 

Totaal baten    199.090   193.375   196.355 

      

Lasten   

Personeel    185.829   149.511   158.326 

Middelen*    39.145   44.349   42.488 

Activiteitskosten**    29.086   25.403   33.654 

Totaal lasten    254.060   219.263   234.468 

      

Exploitatieresultaat    -54.970   -25.888   -38.113 

Financiële baten en lasten    99.277   18.672   -17.789 

Resultaat    44.307   -7.216   -55.902 

Aanwending bestemmingsreserves en fondsen    29.383   26.265   34.302 

Verenigingsresultaat    73.690   19.049   -21.600

*  Onder de kosten  middelen vallen de volgende kostensoorten: huisvesting, afschrijvingen, automatiseringskosten, kantoorkosten  
en algemene kosten. 

**  Onder de kosten activiteiten vallen de volgende kostensoorten: kosten individuele dienstverlening, kosten publiciteit, promotie  
en werving, overige kosten verenigingswerk, contributies en bijdragen en kosten weerstandsfondsen
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TOELICHTING OP DE BALANS
Het eigen vermogen na resultaatbestemming bedroeg aan het eind van het jaar € 739 miljoen (2018: € 694 miljoen). 

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (solvabiliteitsratio) daalde tot 7,92 (2018: 

10,67). 

TOELICHTING OP DE WAARDERINGSGRONDSLAGEN
GRONDSLAGEN JAARREKENING
Algemeen 

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), een vereniging, is statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk geves-

tigd aan de Hertogswetering 159 te Utrecht (KvK-nummer 40531840).

De activiteiten van de FNV, dochtermaatschappijen en gelieerde stichtingen en verenigingen, bestaan voornamelijk 

uit het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord. De FNV wil opkomen voor de leden 

die werken, willen werken of gewerkt hebben. Daarnaast heeft de FNV zich als doel gesteld zich sterk te maken voor 

een rechtvaardige en solidaire verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht. De activiteiten vinden voornamelijk in 

Nederland plaats. 

De jaarrekening en het bestuursverslag van de FNV zijn opgesteld in overeenstemming met titel 9 van Boek 2 BW, 

Richtlijn 640, die specifiek geldt voor organisaties zonder winststreven, en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de raad voor de jaarverslaggeving. De grondslagen hebben 

ENKELVOUDIGE BALANS (na resultaatbestemming)     

(* € 1.000) 31-12-19 31-12-18 

Vaste activa    

Immateriële vaste activa   7.672    9.400 

Materiële vaste activa   9.994    14.804 

Financiële vaste activa   763.570    689.923 

Totaal vaste activa   781.237    714.127 

     

Vlottende activa    

Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen bedragen  29.957    30.616  

Liquide middelen  20.657    14.590  

Totaal vlottende activa   50.615    45.205 

Totaal activa   831.851    759.332 

     

Eigen vermogen    

Vrij besteedbaar vermogen   608.692    552.763 

Weerstandsfondsen en bestemmingsreserves   129.902    141.523 

Totaal Eigen vermogen   738.594    694.286 

     

Voorzieningen   56.882    28.122 

     

Langlopend vreemd vermogen   1.048    547 

     

Vlottende passiva    

Crediteuren, te betalen kosten en     

vooruitontvangen bedragen  35.327    36.377  

Totaal vlottende passiva   35.327    36.377 

Totaal passiva   831.851    759.332 
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betrekking op de jaarrekening als geheel. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 

ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Presentatie

Uitgangspunt voor de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is de door het Ledenparlement op 

8 februari 2019 vastgestelde begroting over het boekjaar. 

Alle bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 

Het vermogen van de onderneming om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten - Covid-19

De jaarrekening 2019 is door het bestuur opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van 

Covid-19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij ’Gebeurtenissen na balansdatum’’

Op basis van de op dit moment bekend zijnde feiten en omstandigheden en de mogelijke scenario’s over hoe het 

Covid-19-virus en overheidsmaatregelen zich naar aanleiding daarvan kunnen ontwikkelen, heeft de directie/bestuur 

vastgesteld dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is. Hoewel onzeker zijn wij op dit moment 

niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19 virus leiden tot een materiele onzekerheid over het vermogen van 

de vereniging om haar activiteiten voort te zetten.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de FNV 

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

De aard en de bijbehorende veronderstellingen van deze oordelen en schattingen zijn, indien noodzakelijk voor het 

geven van het vereiste inzicht opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar mening van het bestuur het meest kritisch voor het weergeven van 

de financiële positie en vereisten schattingen en veronderstellingen:

• Inschattingen m.b.t. de bepaling van personele voorzieningen, met name blijfkans (de kans dat een medewerker  

in dienst blijft) van medewerkers en geschatte duur uitkeringen

•  Inschattingen m.b.t. de voorziening reorganisatie, met name aantal boventallige medewerkers en gemiddelde  

kosten vrijwillige vertrekregeling en outplacement traject

•  Vaststellen afschrijvingstermijn materiële vaste activa

Groepsverhoudingen en consolidatie

De FNV staat aan het hoofd van een groep, welke uit de volgende entiteiten bestaat:

• Vereniging FNV Vastgoed, Woerden 

•  Stichting FNV Mondiaal, Amsterdam 

•  Stichting FNV Formaat, Doorn en haar deelnemingen FNV Formaat B.V. (100%) en SBI Training en Advies/FNV 

Formaat B.V. (joint venture (50%)).

•  Stichting Revo, Zoetermeer

•  Coöperatief Advocatenkantoor Varrolaan U.A., Utrecht

•  Stichting Beheer Derdengelden FNV Bondgenoten, Utrecht

•  Stichting VNB, Utrecht

•  Stichting Bureau Beroepsziekten FNV, Amsterdam

•  Stichting De Burcht, Amsterdam

•  Vereniging FNV Huisvesting, Woerden

•  Basis en Beleid Organisatie-Adviseurs B.V., Vleuten

•  Stichting Beheer Derdengelden Letselschade FNV Bouw, Woerden

•  Stichting Wachtgeldfonds Abvakabo FNV, Zoetermeer

•  FNV Services B.V., Utrecht

•  Stichting Beheer Derdengelden Letselschaderegeling, Woerden

•  Jobcircle B.V., Utrecht
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Met uitzondering van de Stichting FNV Mondiaal, is de gezamenlijke betekenis van bovenstaande groepsmaatschap-

pijen en rechtspersonen te verwaarlozen op het geheel van de geconsolideerde jaarrekening (artikel 2:407 lid 1 BW). 

Daarom maakt de FNV gebruik van de vrijstelling van consolidatie en voeging van deze groepsmaatschappijen en 

rechtspersonen. In de geconsolideerde jaarrekening is het vermogen en resultaat van Stichting FNV Mondiaal opge-

nomen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Algemeen 

De activa en verplichtingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen als zij voor het opstellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingswijziging personele voorzieningen

Er wordt per 2019 een betere interpretatie gehanteerd van de blijfkans bij de voorzieningen seniorenverlof en  

jubilea. Dit leidt tot een schattingswijziging ten opzichte van de vaste blijfkans van 95% die in 2018 is gebruikt. 

De schattingswijziging heeft een verlaging van de voorzieningen tot gevolg. In overeenstemming met Richtlijn 145 

is deze schattingswijziging verwerkt in het resultaat onder de personeelskosten voor een bedrag van € 0,1 miljoen 

positief.
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(Im)materiële vaste activa 

De (im)materiële vaste activa, exclusief terreinen en gebouwen in eigendom, zijn gewaardeerd tegen aanschaf-

waarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderin-

gen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het 

behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment dat de activa in gebruik worden genomen. Voor activa wordt een investeringsgrens gehanteerd 

van € 450 exclusief btw per individueel actief. Dit is algemeen gebruikelijk en passend bij de bedrijfsvoering van de 

FNV. Activa die worden aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de (geschatte) opbrengstwaarde 

indien deze betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardi-

gingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en cumula-

tieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Beleggingen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum.  

De actuele waarde wordt als volgt bepaald: 

• De aandelen en obligaties in de beleggingsportefeuille worden gewaardeerd tegen de beurskoers per  

balansdatum;

•  Voor beleggingen via het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds FNV (GBF) en andere fondsen is dit de participatie-

waarde per balansdatum;

De FNV investeert haar vermogen met drie doelen: het financieren van operationele verliezen; het vermogen dusda-

nig te investeren zodat de investeringen in lijn liggen met de operationele doelstellingen van de FNV; en het vermo-

gen aan te laten groeien en te voorkomen dat het onder een minimale omvang komt. De intentie van deze lange ter-

mijn doelstellingen is om de effecten duurzaam aan te houden. De beleggingen worden op de balans gepresenteerd 

als onderdeel van de vaste activa, waarmee wordt aangegeven dat op lange termijn belegd wordt. Indien noodzake-

lijk kunnen zij ook liquide gemaakt worden voor besteding op korte termijn. Waardeveranderingen worden recht-

streeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Beleggingen worden zowel bij eerste verwerking als daarna 

gewaardeerd tegen reële waarde, omdat het onderdeel uitmaakt van een handelsportefeuille. De participatiewaarde 

wordt bepaald aan de hand van de actuele waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten 

en lasten verwerkt.

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen, waaronder vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrij-

gingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op 

beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs. Waardeveranderingen van vastgoedbeleggin-

gen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling waarvan de reële waarde 

niet betrouwbaar te bepalen is worden tegen kostprijs gewaardeerd tot het moment dat de reële waarde wel 

betrouwbaar is te bepalen.

Financiële vaste activa 

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde onder aftrek van eventueel noodzakelijke 

geachte voorzieningen. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan 

dat er invloed van betekenis is. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde nega-

tief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

De langlopende vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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Bijzondere waardeverminderingen van activa

De FNV beoordeelt op iedere balansdatum of activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig zijn. Indien dit 

het geval is, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 

waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genere-

rende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van 

een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een waardeverminderingsver-

lies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering, die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald wordt indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief is verantwoord.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waar-

devermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de 

toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 

bepaald bij de eerste verwerking. De waardevermindering die daarvoor opgenomen is, moet worden teruggenomen 

als de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terug-

name wordt beperkt tot het maximale bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs 

op het moment van de terugname, als geen sprake geweest is van een bijzondere waardevermindering. Het terugge-

nomen verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen en kortlopende schulden

Vorderingen en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. De vorderingen en kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. Bij de vorderingen zijn eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid in 

aftrek gebracht. Op te vorderen fonds- en bedrijfsbijdragen en onderhanden projecten zijn reeds ontvangen voor-

schotten in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. Deze staan volledig ter vrije 

beschikking aan de FNV met uitzondering van de afgegeven bankgaranties. Liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte 

beklemd is conform het financieel beleid van de FNV. Het deel van het eigen vermogen waarbij het bestuur een 

beperkte bestedingsmogelijkheid heeft meegegeven wordt aangeduid als bestemmingsreserve. 

Weerstandsfonds en actiefonds

Het vermogen van het weerstandsfonds dient ter financiering van stakingen en/of uitsluitingen en/of vergelijkbare 

acties en activiteiten. Het actiefonds werd ingezet om een politiek doel te bereiken door middel van acties, zoals 

incidentele landelijke protestbijeenkomsten, demonstraties, boycotacties, rechtszaken, mediacampagnes en derge-

lijke, voor zover zij door het bestuur worden aangemerkt als behorend tot het algemeen vakbondsbelang. Met ingang 

van 2019 is het actiefonds samengevoegd met het centrale weerstandsfonds. 

Conform het financieel beleid van de FNV worden toevoegingen aan het weerstandsfonds en actiefonds gedaan op 

basis van een vast bedrag per lid en een toerekening van de beleggingsopbrengsten, op basis van de omvang aan 

het begin van het boekjaar van het weerstandsfonds. Het weerstandsfonds wordt gevormd op voorstel van het 

bestuur na goedkeuring van het Ledenparlement. 
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden op voorstel van het bestuur gevormd voor specifieke bestedingsdoelen waartoe het 

Ledenparlement heeft besloten. Bestemmingsreserves worden uitsluitend besteed ten gunste van die specifieke 

doelen. 

Vrij besteedbaar vermogen

Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door het bestuur of  

derden. 

VOORZIENINGEN 
Algemeen

Een voorziening in verband met verplichtingen en verliezen wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum, 

en op de datum van opstellen van de jaarrekening, aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);

b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en

c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting  

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste ver-

werking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde  

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve 

rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast 

verwerkt. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nomi-

nale waarde van de schuld.

Operationele leasing

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom, niet bij de organisatie 

liggen, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en 

lasten over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen

De baten en lasten worden opgenomen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Baten en lasten uit projecten worden  

als baten en lasten verwerkt in de staat van baten en lasten naar verhouding van de voortgang van de verrichte 

prestaties op balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen het totaal van de baten en het totaal  

aan lasten, inclusief dotaties aan en vrijval van voorzieningen. 

De onttrekkingen van bestemmingsreserves en fondsen worden verwerkt in de staat van baten en lasten. De toe-

voegingen aan de bestemmingsreserves en fondsen lopen via de resultaatbestemming. 

Baten 

De contributies zijn gebaseerd op de lidmaatschapsbedragen voor leden en voor leden rechtspersonen. Deze bedra-

gen zijn vastgesteld door het Ledenparlement.
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De fonds- en bedrijfsbijdragen betreffen de overeengekomen bijdragen voor werkzaamheden voor alle werknemers 

werkzaam in de sectoren. De verantwoording aan de fondsen wordt opgesteld in overeenstemming met voor de 

fondsen geldende subsidie- en controleprotocollen. In de protocollen zijn de vereisten van het AVV-toetsingskader 

opgenomen.

Verantwoording van de opbrengsten individuele dienstverlening geschiedt naar afronding van de geleverde presta-

ties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum, in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies (fonds- en bedrijfsbijdragen en overige subsidies verwerkt onder de overige opbrengsten) worden, indien 

verantwoording aan de subsidieverstrekker moet plaatsvinden, als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 

in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. Als verantwoording aan de subsidieverstrekker niet nodig 

is, worden de desbetreffende subsidies als bate in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar dat de subsi-

die wordt ontvangen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Er 

vindt geen toerekening van algemene kosten aan activiteiten plaats. Algemene kosten worden door middel van kos-

tenplaatsen toegerekend aan afdelingen. Alleen de directe kosten die horen bij de activiteiten op het gebied van 

individuele dienstverlening, publiciteit, promotie en werving alsmede verenigingswerk worden aan de betreffende 

activiteiten toegerekend.

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten 

voor zover ze verschuldigd zijn. 

Afschrijvingskosten worden bepaald op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde van de activa, reke-

ning houdend met de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat de activa in 

gebruik worden genomen. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld in de toelichting op de enkelvou-

dige balans bij de (im)materiële vaste activa.

Pensioenen

De FNV heeft haar pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Op de Nederlandse pensioenre-

gelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele 

of vrijwillige basis premies aan het pensioenfonds betaald door de FNV. De premies worden verantwoord als perso-

neelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 

dit leidt tot het terugstorten of verminderen van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als ver-

plichting op de balans opgenomen. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 

Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaar-

delijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het 

pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en 

lasten verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze 

als verplichting op de balans opgenomen. De FNV is niet verplicht om aanvullende bijdragen te doen in het geval van 

een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om 

deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resul-

taat gebracht. De meest actuele dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder bedraagt 99,2% (december 2019).

Financiële baten en lasten

Vermogensopbrengsten en -verminderingen op beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden verant-

woord als financiële baten of lasten. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 
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Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is 

gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de FNV wordt toegerekend.

 

RISICOBEHEERSING MET BETREKKING TOT BELEGGINGEN, KREDIETEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Valutarisico

De FNV is voornamelijk actief in Nederland en gezien het merendeel van inkomsten en uitgaven in euro’s is, loopt de 

FNV een beperkt valutarisico. Ook is het risico op de beleggingsportefeuille beperkt. Er worden gediversifieerde por-

tefeuilles aangehouden door de vermogensbeheerders. Het merendeel van de beleggingen is in euro’s. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van derivaten om de valutarisico’s af te dekken.

Marktrisico

De FNV loopt risico’s ten aanzien van de waarde van effecten. De risico’s zijn in kaart gebracht. Het dagelijks beheer 

van de beleggingen is overgedragen aan externe vermogensbeheerders. Zij trachten het marktrisico te beperken 

door, waar mogelijk diversificatie aan te brengen in de portefeuille. Momenteel wordt een verhouding gehanteerd 

van 40% zakelijke waarden en 60% vastrentende waarden. Het bestaan van deze verhouding wordt gemonitord en 

waar nodig vindt bijsturing plaats. 

Rente- en kasstroomrisico

De FNV loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en 

liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de FNV risico ten aanzien van toekomstige kas-

stromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de FNV risico’s over de reële waarde als 
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gevolg van wijzigingen in de marktrente. De rentedragende effecten zijn belegd bij verschillende vermogensbeheer-

ders en in verschillende fondsen. Deze spreiding beperkt het rente- en kasstroomrisico.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen derivaten ter afdekking van het renterisico gecontracteerd. 

Beleggingsrisico’s

De FNV loopt risico’s ten aanzien van de waarde van effecten. De risico’s zijn in kaart gebracht. Het dagelijks beheer 

van de beleggingen is overgedragen aan externe vermogensbeheerders. Zij trachten het beleggingsrisico te beper-

ken door, waar mogelijk diversificatie aan te brengen in de portefeuille. Momenteel wordt een verhouding gehan-

teerd van 40% zakelijke waarden en 60% vastrentende waarden. Het bestaan van deze verhouding wordt gemoni-

tord en waar nodig vindt bijsturing plaats. 

In 2018 is een Treasury- en Beleggingsstatuut opgesteld. In deze statuten zijn de beleggingsrichtlijnen, investment 

beliefs en governance-kaders aangegeven. In 2019 zijn deze statuten vastgesteld door het Ledenparlement. 

Daarnaast is in 2018 een nieuwe custodian ( bewaarder van de effecten) geselecteerd, waarvan de implementatie  

in 2019 is voltooid. Met het aanstellen van deze custodian is de FNV beter in staat om de beleggingsrisico’s te moni-

toren.

Kredietrisico

De FNV heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal 

een A-rating hebben. De FNV heeft vorderingen op gelieerde entiteiten. Bij deze partijen is geen historie van wanbe-

taling bekend. Daarnaast heeft de FNV een lening verstrekt aan Stichting FNV Formaat. Rekening houdend met de 

reeds getroffen voorziening is er geen reden voor verhoogd kredietrisico. Het kredietrisico op de voorfinanciering 

van het wagenpark is zeer laag, door het aan de FNV verleende pandrecht. 

Liquiditeitsrisico

Gegeven de huidige liquiditeitspositie heeft de FNV een zeer beperkt liquiditeitsrisico. 

BEZOLDIGING BESTUURDERS 

De bezoldiging bestuurders van het Dagelijks Bestuur omvat periodieke betaalde beloningen zoals salarissen, 

vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, 

uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en transitievergoedingen voor zover betrekking hebbend op 

bestuurders. De salariëring van de bestuurders is gebaseerd op de cao voor FNV-personeel.

De FNV vergoedt daarnaast de zakelijke kosten voor telefoon-, representatie- en overige reis- en verblijfkosten  

en stelt een zakenauto ter beschikking conform het beleid van de FNV. Het totaal aan verstrekte vergoedingen 

bedraagt € 11.700.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn 

genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. In dit stadium 

zijn de gevolgen voor onze verenigingsactiviteiten en onze operationele resultaten beperkt. 

Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons 

uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid  

van onze medewerkers in gevaar te brengen.

Bezoldiging bestuurders (* € 1.000) 2019 2018 

Bestuurders   1.024   741 

Voormalige bestuurders   384   410 

Totaal   1.408   1.151
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De op dit moment bekend zijnde gevolgen van Covid-19 voor de FNV zijn:

• Negatief ongerealiseerd koersresultaat op de Financiële vaste activa in de eerste 3 maanden van 2020  

ten bedrage van € 80 miljoen in totaal.

•  Sluiting van de vakbondshuizen/regiokantoren van de vereniging tot ten minste 01-06-2020

•  Uitvoeren van minder verenigingsactiviteiten, waaronder het aflasten van de jaarlijkse 1 mei viering

Naast de reeds bekende effecten van de Covid-19-uitbraak en daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen leidt de 

macro-economische onzekerheid tot verstoring van de economische activiteit en is het onbekend wat de eventuele 

gevolgen op langere termijn voor onze bedrijfsactiviteiten zullen zijn. Het Covid-19-virus kan zich in verschillende 

richtingen ontwikkelen. Indien de maatschappij, en als gevolg daarvan het bedrijfsleven, gedurende een langere 

periode wordt blootgesteld aan Covid-19, kan dit leiden tot langdurige negatieve resultaten en druk op onze liquidi-

teit.

De directie/bestuur streeft ernaar de best mogelijke informatie te verkrijgen om ons in staat te stellen deze risico’s 

te beoordelen en passende maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen 

genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen en zullen dat ook in de toekomst blij-

ven doen. 

Deze maatregelen bestaan onder andere uit veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers 

(beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), diepgaande evaluatie van contracten, communicatie met 

onze belangrijke stakeholders en andere crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsmaatregelen voor scenario’s 

voor de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast zijn al onze locaties gesloten tot 1 juni. Deze gaan pas weer 

open wanneer de richtlijnen van de RIVM dit weer aangeven. Tot op heden hoeft er door de FNV geen gebruik 

gemaakt te worden van steun van de overheid.
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OVERIGE GEGEVENS
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur en het ledenparlement van Federatie Nederlandse Vakbeweging  
 
Verklaring over de samengevatte financiële overzichten over 2019
 
Ons oordeel
Naar ons oordeel zijn de bijgaande samengevatte financiële overzichten over 2019 van 
Federatie Nederlandse Vakbeweging, zoals opgenomen in hoofdstuk ‘Financieel verslag, samenvatting’ 
op pagina 18 tot en met 28, in alle van materieel belang zijnde aspecten, consistent met de gecontro-
leerde jaarrekening, in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op  
de waarderingsgrondslagen.

De samengevatte financiële overzichten
De samengevatte financiële overzichten die zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over  
2019 van Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht (‘de vennootschap’) bestaan uit:
• De samengevatte enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019.
• De samengevatte enkelvoudige balans per 31 december 2019.
• Toelichtingen op de samengevatte financiële overzichten.
• Toelichting op de waarderingsgrondslagen.
• Bezoldiging bestuurders.
• Gebeurtenissen na balansdatum.
• Overige gegevens.

De samengevatte financiële overzichten bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van 
Richtlijn 640 ‘Organisatie zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving 
(RJ 640). Het kennisnemen van de samengevatte financiële overzichten kan dan derhalve niet in de 
plaatst treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Federatie Nederlandse 
Vakbeweging en onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en de samengevatte financiële overzichten bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring bij de gecontro-
leerde jaarrekening.

 

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur en ledenparlement van Federatie Nederlandse Vakbeweging  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Federatie Nederlandse Vakbeweging een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Federatie Nederlandse Vakbeweging en de 
groep op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 640 
‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Federatie Nederlandse Vakbeweging te 
Utrecht (‘de vereniging’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 
Federatie Nederlandse Vakbeweging en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de 
enkelvoudige jaarrekening. 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 
640. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Federatie Nederlandse Vakbeweging zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de jaarrekening in onze controleverklaring van 
26 mei 2020. Deze controleverklaring bevat tevens:
• Een sectie ‘Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het coronavirus  

(Covid-19)’. Het algemeen bestuur heeft in toelichting ‘3.7 Gebeurtenissen na balansdatum’ van  
de jaarrekening, de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de vereniging 
en op de omgeving waarin de vereniging opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen  
om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan beschreven.

Verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur en het  
ledenparlement voor de samengevatte financiële overzichten
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte financiële overzichten 
in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de waarderingsgrond-
slagen. Het ledenparlement is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van  
financiële verslaggeving van de vereniging.
 
Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte financiële overzichten  
op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder  
de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële  
overzichten’.

Utrecht, 5 augustus 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel is getekend door drs. J.W. Middelweerd RA

 

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur en ledenparlement van Federatie Nederlandse Vakbeweging  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Federatie Nederlandse Vakbeweging een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Federatie Nederlandse Vakbeweging en de 
groep op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 640 
‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Federatie Nederlandse Vakbeweging te 
Utrecht (‘de vereniging’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 
Federatie Nederlandse Vakbeweging en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de 
enkelvoudige jaarrekening. 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 
640. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Federatie Nederlandse Vakbeweging zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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ORGANISATIEONTWIKKELINGEN 
IN VERENIGING EN WERK ORGA NI-
SATIE, SAMENVATTING
Dit deel van het jaarverslag geeft een weergave van organisatieontwikkelingen in vereniging en werkorganisatie.

LEDENONTWIKKELING

In 2019 daalde het ledental van de totale FNV daalde met zo’n 7%. Deze negatieve ontwikkeling werd in 2019, 

versterkt door het beëindigen van het zorgverzekeringscontract met Menzis en door opzeggingen als gevolg van de 

in 2018 opgelopen contributie-achterstanden, waar leden niet tijdig op zijn aangesproken. Als de ledendaling zich in 

dit tempo zou voortzetten tast dit  de relevantie van de FNV aan. Daarnaast leidt dit tot structurele 

begrotingstekorten. De urgentie om deze negatieve ledenontwikkeling te stoppen is dan ook ongekend groot. In 

2019 werd daarom gestart met de ontwikkeling van een ledenplan en een jongerenstrategie. De uitdaging voor 

2020 en later is om het ledental door uitvoering van deze plannen te stabiliseren en weer te laten groeien. 

PERSONEEL & ORGANISATIE
FOCUS & VERBINDING EN VERBETERPLAN
Het ledenparlement heeft de werkorganisatie de heldere opdracht gegeven om te werken met een structureel slui-

tende begroting. In dat kader is in het voorjaar van 2019 het plan Focus & Verbinding ontwikkeld. Het plan bevatte 

voorstellen om enerzijds de uitgaven te beperken, inclusief een personele besparing binnen met name in de onder-

steunende afdelingen, en anderzijds om de FNV te versterken door de werkorganisatie efficiënt, wendbaar en eigen-

tijds in te richten met bijbehorende processen, werkwijzen en systemen. Omdat het plan onvoldoende voldeed aan 

het eigen FNV-beleid is het ingetrokken. Een hernieuwd plan is in november 2019 ter advisering voorgelegd aan de 

Ondernemingsraad. Met de eigen vakbond (FNV Personeel) is onderhandeld over een Sociaal Plan voor de opvang 

van de sociale gevolgen van de reorganisatie. In januari 2020 is de eigen vakbond hiermee ook akkoord gegaan. In 

maart 2020 volgde het advies van de Ondernemingsraad op het plan, waarna . vervolgens een directiebesluit is 

genomen om te starten met de uitvoering van het plan Focus & Verbinding, dat naar verwachting tot 2022 zal duren. 

Onderdeel van dit traject is dat begin 2020 voor iedere afdeling een realisatieplan wordt ontwikkeld dat antwoord 

geeft op de vraag hoe we de voorgestelde verandering in het plan Focus & Verbinding concreet invulling gaan 

geven. Deze realisatieplannen worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 

Omdat het plan Focus & Verbinding niet toereikend is om de FNV structureel sterker te maken en te komen tot een, 

op structurele baten en lasten, sluitende begroting in 2021, zijn eind 2019 ook de voorbereidingen getroffen voor 

Ledenaantallen 2019 2018 Mutatie (%)

FNV Mooi  4.843   5.354  -9,5%

NVJ   6.523   6.695  -2,6%

NPB   26.258   25.962  1,1%

AOb   83.804   81.628  2,7%

FNV Horecabond  21.598   22.058  -2,1%

Kunstenbond  7.044   5.153  36,7%

VVCS  988   968  2,1%

AFMP/Marver  21.254   21.670  -1,9%

FNV Vrouwenbond  1.539   1.821  -15,5%

Nautilus NL  5.622   5.852  -3,9%

NL Sporter  199   212  -6,1%

Totaal leden aangesloten bonden  179.672   177.373  1,3%

Totaal leden sectoren FNV  774.275   848.420  -8,7%

Totaal  953.947   1.025.793  -7,0%
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een meer fundamenteel Verbeterplan, dat naast Focus & Verbinding ook omvat een ledenplan, de reeds in gang 

gezette jongerenstrategie, een plan voor verdergaande bezuinigingen op materiële uitgaven (‘stofkam’) en een door-

lichting van de kernactiviteiten van de FNV. Dit Verbeterplan wordt in het eerste halfjaar van 2020 uitgewerkt, ter-

wijl waar mogelijk al verbeteringen in processen worden doorgevoerd en inhoud wordt gegeven aan de jongerenstra-

tegie en de eerste fase van het ledenplan.

PERSONEELSBELEID
Het organisatieontwikkelingsplan (OOP) 2015 - 2019 had als hoofdelementen het integreren van de gefuseerde 

bonden tot één organisatie en de formatie per afdeling, inclusief de bemensing. De integratie op het gebied van  

personeel heeft invulling gevonden. Medewerkers zijn geplaatst in de geïntegreerde FNV en de boventalligheid is 

met de inspanningen van het Mobiliteitscentrum teruggebracht tot een minimum. In 2019 zijn er nog meer P&O pro-

cessen gedigitaliseerd. Een uitgebreidere toelichting op het personeelsbeleid is te vinden in het sociaal jaarverslag 

over 2019.

FNV Cao en Loongebouw

Op 1 januari 2019 is het nieuwe loongebouw ingevoerd in overeenstemming met FNV Personeel. Daarnaast is  

overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van 1 augustus 2019 tot 31 december 2021,  

met een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2020 en een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2021.

Reorganisatie

Management en medewerkers worden ondersteund en begeleid in de veranderingen als gevolg van Focus & 

Verbinding en het Verbeterprogramma. In 2019 vonden diverse voorbereidingen plaats, waaronder het maken  

van nieuwe functiebeschrijvingen, de voorselectie van “Van Werk Naar Werk”-bureaus, de voorbereiding van het 

plaatsingsproces, et cetera.

Eind 2018 is voor de afdeling Secretariaten een uitgebreid opleidingsplan samengesteld voor 2019, dat gericht  

was op persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling met als doel toekomstgericht te kunnen werken. 
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KERNCIJFERS PERSONEEL

Werving en selectie

In 2019 waren er 149 vacatures, waarop 1340 mensen solliciteerden. Er zijn 3 introductiedagen georganiseerd, 

waaraan 58 collega’s deelnamen.

De komende jaren zijn vanwege pensionering van bestaande bestuurders veel nieuwe bestuurders nodig. Zij worden 

intern opgeleid in de bestuurdersleergang, met in 2019 23 deelnemers, waarvan 5 afkomstig van buiten de FNV.

In 2019 hebben zich 119 medewerkers aangemeld voor een loopbaangesprek of –traject. Er zijn 22 workshops gege-

ven en 61 medewerkers hebben na contact met het mobiliteitscentrum een loopbaanstap gemaakt.

VERENIGING
GOVERNANCE
In 2018 heeft het bestuur besloten om op verzoek vanuit de vereniging het besturingsmodel van de FNV onder de 

loep te nemen. Gedurende de eerste helft van 2019 is een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbu-

reau (Nextthinking). De evaluatie heeft knelpunten blootgelegd en een analyse opgeleverd van de problemen en 

waar deze door worden veroorzaakt. De evaluatie heeft ook een objectief en toekomstgericht advies opgeleverd 

m.b.t. governance van de vereniging en een aansturingsmodel dat ervoor kan zorgen dat de FNV slagkrachtig kan 

opereren. 

In de tweede helft van 2019 heeft het bestuur op basis van dit rapport een aantal uitgangspunten geformuleerd 

voor verbetering van de governance binnen de FNV. Deze zijn getoetst in de vereniging (onder meer tijdens de 

Governancedag) en hebben geleid tot aanscherping van de uitgangspunten. Daarnaast heeft het bestuur een voor-

stel gedaan voor de fasering van de besluitvorming en implementatie van de benodigde veranderingen. De discussie 

hierover wordt voortgezet in 2020 en moet dan ook leiden tot de eerste statutaire wijzigingen die nodig zijn om de 

aansturing en besturing van de FNV te optimaliseren.

  Begroting 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018

Gemiddelde FTE/medewerker    

Fte in loondienst fte 1.603   1.565   1.593 

Fte ingevuld door externe inhuur    92   92 

Fte totaal  1.603   1.657   1.685 

    

Aantal medewerkers in loondienst   1.771   1.973 

    

Stand FTE/medewerker

Fte in vaste loondienst fte   1.466   1.522 

Fte in tijdelijke loondienst fte    104   59 

Fte ingevuld door externe inhuur   85   92 

Fte totaal   1.655   1.672 

    

Aantal medewerkers in loondienst  1.768   1.794 

  

Fulltime %   47,6   60,5 

Parttime %   52,4   39,5  

 Man %   38,7   36,4 

Vrouw %   61,3   63,6 

Jongeren % (< 35 jaar)   15,0   16,2 

Overige % (≥ 35 jaar)  85,0   83,8 

    

Gemiddelde leeftijd   49,0   49,0
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VAKBONDSHUIZEN
Het inrichten van de geplande 35 vakbondshuizen is bijna afgerond. Sommige vakbondshuizen worden al intensief 

gebruikt, zowel door medewerkers als door kadergroepen en lokale afdelingen. De intentie om er op alle plekken een 

‘bruisend’ geheel van te maken verdient nog de nodige aandacht.

LEDENSTRATEGIE
Sectoren, afdelingen en netwerken zijn doordrongen van het belang de FNV te versterken, met meer leden en ook 

meer actieve kaderleden. 

De Jongerenstrategie en het Ledenplan zijn van groot belang om hier tot een positieve omslag te komen. In 2019 

heeft een taskforce de werkorganisatie door laten lichten op het gebied van ledenwerving en –behoud. Deze bevin-

dingen hebben geresulteerd in een Ledenplan. In 2019 is gestart met het doorvoeren van een groot aantal urgente 

verbeteringen, zoals verbetering van de wijze van inschrijven, aanpassing van het incasso-proces, personalisering 

van de communicatie en verhoging van de online zichtbaarheid. Ook is er een ledendashboard ontwikkeld. 

De nieuwe website van de FNV trok in 2019 door een toegankelijker en aantrekkelijker ontwerp aanzienlijk meer 

bezoekers dan daarvoor. 

Eind 2019 is een Programma Ledenwerving en - behoud ingericht, zodat er in 2020 doorgepakt kan worden met de 

ontwikkeling van een integraal (alle aspecten omvattend) plan dat gericht is op voldoende ledengroei om het struc-

tureel optredend ledenverlies op te kunnen vangen met meer instroom van nieuwe leden dan uitstroom vanaf 2021.



35Jaarverslag FNV 2019

BESTUUR & GOVERNANCE
SAMENSTELLING BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van de vereniging bestaat uit 17 personen, waarvan 7 bezoldigd en in functie als Dagelijks 

Bestuurder, en 10 onbezoldigd. In 2019 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Per februari 2019 is de open-

staande vacature ingevuld door Judy Hoffer. Daarnaast is per april 2019 Coen van der Veer uit het Bestuur getreden. 

Deze vacature is vervuld door Willem Noordman, hij werd in juni 2019 door het Ledenparlement benoemd. 

Van de Dagelijks Bestuurders zijn de Voorzitter, Penningmeester en Algemeen Secretaris in functie benoemd.  

De overige leden hebben een taakverdeling bij het op dagelijkse basis uitvoeren van het vastgestelde beleid.  

Het onbezoldigde deel van het Algemeen Bestuur controleert die uitvoering en bestuurt mee op hoofdlijnen.

ACTIVITEITEN BESTUUR
Het Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks en het Algemeen Bestuur in beginsel op maandelijkse basis. De belangrijk-

ste thema’s van het afgelopen jaar zijn te vinden in het bestuursverslag.

Het hoogste orgaan van de FNV is het Ledenparlement, dat finale beslissingen neemt over beleid en budget. Deze 

beslissingen worden meestal door het hele Ledenparlement genomen, maar in een aantal gevallen door alleen de 

afgevaardigden van het ongedeelde deel. Dat betreft de Afgevaardigden van de Directe Sectorale Afdelingen 

(ADSA-deel). De overige afgevaardigden vertegenwoordigen de Leden Rechtspersonen, de bonden die als zelfstan-

dige organisatie bij de FNV zijn aangesloten, ook wel op te vatten als Indirecte Sectorale Afdelingen. De Leden 

Rechtspersonen hebben een statutair vastgelegde zwaarwegende adviesrol aan het Algemeen Bestuur over de 

besluiten die worden voorgelegd aan het Ledenparlement. De Leden Rechtspersonen bestaan uit de volgende orga-

nisaties: AFMP, AOb, FNV Catering, FNV Horeca, FNV Recreatie, Kunstenbond, Marver, FNV Mooi, Nautilus, NPB, NVJ, 

NL sporter, FNV Vrouw en VVCS. Maandelijks is er een overleg van het FNV-bestuur met de besturen van de VLR-

organisaties. Tijdens dit overleg worden de verschillende stukken, relevant voor de VLR bonden, besproken en actu-

ele ontwikkelingen gedeeld.

Het Ledenparlement is het afgelopen jaar twaalf keer in vergadering bijeen gekomen. Er zijn extra bijeenkomsten 

gehouden, waarin onder meer is gesproken over het pensioendossier en het Offensief. In juni vond de jaarvergade-

ring plaats, waarbij jaarrekening en jaarverslag over 2018 zijn vastgesteld. In december zijn het Meerjarenwerkplan 

en de Resultatenbegroting 2020 – 2022 besproken en goedgekeurd. Andere belangrijke thema’s waren klimaat, de 

Inkomensnota, de Arbeidsvoorwaardenagenda 2020, duurzame economie en tot slot de energietransitie. Per 31 

december 2019 bestaat het Ledenparlement uit 104 zetels, één zetel is vacant. 

De externe Audit Commissie adviseert het bestuur over ontwikkelingen binnen de organisatie in brede zin, en in het 

bijzonder over het beheer van de financiën. In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over de uit-

voering van het beleid.

ACTIVITEITEN ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen bestuur van de FNV bestaat uit voltijdsbestuurders met een arbeidsovereenkomst met de FNV (het 

Dagelijks bestuur) en deeltijdbestuurders, die niet in dienst zijn van de FNV. Het deel van het Algemeen bestuur dat 

niet in dienst is van de FNV is verantwoordelijk voor vier specifieke resultaatgebieden:

1. Toezichthouden op het functioneren van het Dagelijks bestuur binnen de bestuurlijke kaders;

2. Toetsen van de strategische beleidsvorming van de FNV;

3. Vormen van een verbindende schakel tussen het Algemeen bestuur en de sectoren/netwerken;

4. Vertegenwoordigen van het FNV-bestuur binnen de vereniging.

De FNV kent met dit one tier boardmodel de unieke situatie dat het Algemeen bestuur in z’n totaliteit bestuurlijk 

verantwoordelijk is voor dit volledige bestuursverslag, terwijl het deel van het Algemeen bestuur dat niet in dienst is 

van de FNV ook eigen resultaatgebieden kent. 
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AUDIT COMMISSIE 
De leden van de Audit Commissie (AC) zijn in 2014 door het Ledenparlement (LP) benoemd. De AC telt drie leden, te 

weten: Louise van Deth (voorzitter), Walter Etty en Kenaad Tewarie. De leden zijn in september 2018 voor een peri-

ode van vier jaar door het Ledenparlement herbenoemd. In vervolg op de evaluatie van de AC die in 2018 extern is 

verricht, heeft de AC een rooster van aftreden opgesteld teneinde de continuïteit te waarborgen. De leden van de 

AC zullen vanaf 2020 successievelijk aftreden en vervangen worden door nieuwe leden. Per 31 december 2019 is 

Walter Etty afgetreden. Per 1 januari 2020 is Ferd Crone als nieuw lid door het LP benoemd. Eind 2020 zal Louise 

van Deth aftreden. De werving voor een nieuw lid zal in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. 

Volgens het AC-statuut zijn de taken van de AC: a) het houden van toezicht op het financiële beleid van het 

Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) en de uitvoering daarvan, alsmede op zaken die de continuïteit 

van de FNV-vereniging raken en b) het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur met betrekking tot het financiële beleid en zaken die de continuïteit van de FNV-vereniging raken. 

DOORKIJK 2020
In 2020 zet de FNV haar missie overtuigend voort. De FNV wil Nederland socialer maken met een fatsoenlijke en 

eerlijke verdeling van arbeid en inkomen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken hebben we een sterke vakbond 

nodig die optimaal ondersteund wordt door de werkorganisatie. Tegelijkertijd staan wij voor de uitdaging om te ver-

jongen, onze vakbondskracht te versterken en de ledendaling een halt toe te roepen. Het komende jaar zal vol inge-

zet worden op ledengroei door de huidige leden te behouden en nieuwe generaties te enthousiasmeren. Hier dragen 

alle sectoren, regio’s en afdelingen aan bij.

Om een sterkere vuist te maken naar bedrijfsleven en overheid moeten wij effectiever en efficiënter gaan werken. 

Onder de titel van ‘Focus en Verbinding’ zal de komende jaren een nieuwe manier van werken zijn beslag krijgen bin-

nen een nieuwe structuur. We staan voor een dubbele uitdaging en doen dat met een dubbel gevoel. Het plan Focus 

& Verbinding beschrijft niet alleen hoe we handen en voeten gaan geven aan de veranderopgave, maar geeft ook 

aan dat we dat met minder collega’s moeten doen. Dat doet zeer, ondanks dat we allen beseffen dat het tijd is voor 

een omslag. 

Dat betekent dat wij een veranderproces ingaan naar een slagvaardigere organisatie. Op financieel gebied is een 

belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren om een structureel sluitende begroting te realiseren. Dat betekent 

dat strategische keuzes en besparingen onvermijdelijk zijn. 

Alle werkenden krijgen te maken met nieuwe vraagstukken en de huidige ontwikkelingen zoals globalisering, roboti-

sering, de regionale arbeidsmarkt en energietransitie. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar die kansen zijn er 

alleen als de juiste keuzes worden gemaakt. We hebben met elkaar veel opgebouwd en dat willen we ook behouden 

en uitbreiden voor de komende generaties. Daarom moeten we de race naar beneden stoppen, dat doen we de 

komende jaren met het Offensief. 

We staan voor sterke sectoren dichtbij onze leden. De FNV en de sectoren in het bijzonder hebben zich in hun werk-

plannen 2020 – 2022 ten doel gesteld om samen met onze (kader)leden bij te dragen aan het keren van de race naar 

beneden en het Offensief maximaal te steunen. 

We werken in nauw overleg en afstemming met het bestuur en de vereniging ook op andere vlakken aan versterking 

van de FNV. In de komende periode gaan we (verder) aan de slag met:

• Opzet en uitvoering ledenplan en jongerenstrategie

•  Uitvoering Focus & Verbinding

•  Uitvoering besparingsprogramma

•  Doorlichting activiteiten FNV

•  Besturing werkorganisatie

•  Optimalisering en digitalisering processen FNV, inclusief datamanagement

Elk van deze onderwerpen organiseren we in een tijdelijk programma, waarvan de looptijd varieert van een halfjaar 

tot drie jaar. Het geheel duiden we aan met het Verbeterprogramma ‘FNV Toekomstvast’.
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Voorop staat dat de ‘winkel’ ondertussen moet blijven draaien. Het afsluiten van cao’s, uitvoering geven aan het 

Offensief, beleid beïnvloeden op diverse politieke tafels, het behartigen van individuele belangen en alle activiteiten 

die daaraan bijdragen, is én blijft de kern van ons vakbondswerk en is van groot belang! Bovendien vereist de vereni-

ging een waarborg dat de congresresolutie kan blijven worden uitgevoerd, ook al wordt er ondertussen hard gewerkt 

aan vernieuwing.

Zoals toegelicht in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar

aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken al aanzienlijke gevolgen gehad voor onze vereniging in  

de eerste 4 maanden van 2020.

Wij hebben in de eerste 4 maanden van 2020 nog geen daling in inkomsten ervaren ten opzichte van dezelfde  

periode in 2019, waar we de kosten wel zien afnemen als gevolg van het thuiswerken en minder reizen. Wel hebben 

we forse verliezen op de beleggingsportefeuille, waarbij het resultaat over 2019 voor een groot deel verdampt is in 

de eerste 4 maanden van het jaar.

De ontwikkelingen leiden derhalve niet tot een hoger nadelig operationeel verlies in de eerste 4 maanden van 2020. 

De vereniging is op dit moment geen voornemens om het personeelsbestand in te krimpen anders dan de reeds aan-

gekondigde reorganisatie van november 2019. Als de Covid-19-pandemie echter langer aanhoudt, kan dit eventueel 

opnieuw moeten worden bekeken.
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