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Leeswijzer

Voor u ligt het jaarverslag 2013. Het jaarverslag geeft
inzicht in het feitelijk en financieel reilen en zeilen van
de Vereniging en werkorganisatie in het afgelopen jaar.
In de loop van 2013 bent u op de hoogte gehouden
met de vier- en achtmaands voortgangsrapportage.
Het jaarverslag is het sluitstuk en geeft een volledig
beeld van 2013. Een samenvatting van de
belangrijkste activiteiten vindt u in het volgende
hoofdstuk.
Dit jaarverslag bestaat, net als vorig jaar, uit het
beleidsmatige deel met focus op de activiteiten van de
Vereniging en het financiële deel, de jaarrekening. Alle
bedragen zijn in € 1.000 tenzij anders vermeld.
De ontwikkeling naar een goede activiteitenbegroting
(en de daarbij behorende discussie over budgetrecht)
leidt ertoe dat de formattering van de begroting, de
voortgangsrapportages en het jaarverslag in beweging
zijn. Deze leeswijzer geeft aan waar in dit verslag wat
beschreven is. De volgende vier hoofdstukken worden
onderscheiden; hoofdstuk 1: de beleidsmatige
resultaten van de activiteiten, hoofdstuk 2: de
algemene activiteiten, hoofdstuk 3: de jaarrekening
met bijbehorende toelichtingen en in hoofdstuk 4: de
bijlagen met de belangrijkste kengetallen.
De doelstellingen uit het Tien Punten Plan (TPP)
worden naast de inspanningen van de Vereniging door
de gehele werkorganisatie gerealiseerd. Per
beleidsonderdeel zijn er hoofdpunten toe te delen. De
doelstellingen zijn per activiteit weergegeven in de
beleidsmatige toelichting (hoofdstuk 1). Hierin is
onderstaande indeling grofweg gehanteerd:
-

Bestuur en Vereniging:
Vereniging Vernieuwing en versterking
van de vereniging; strategisch beleid smart
formuleren en de Samenwerking FNV;

-

CBB:
CBB Functioneren van de werkorganisatie,
diversiteit, ledengroei en ledenbehoud;

-

IBB:
IBB functioneren van de werkorganisatie;

-

Directie en Staf,
Staf, waaronder Organising:
Organising:
functioneren van de werkorganisatie en
verhouding Vereniging- werkorganisatie;

-

Middelen:
Middelen: Functioneren van de werkorganisatie,
campagne voor de kwaliteit van de publieke
sector, verhouding Vereniging- werkorganisatie en
vernieuwen en versterken van de vereniging.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden, waarvoor de
herziening gevolgen heeft. In dit kader is bij de
ingebruikname van het ledensysteem Sage en het
financiële systeem Dynamics AX per februari 2013
gekozen om in vijf jaar af te schrijven. De
afschrijvingstermijn van het pand in Den Helder is
teruggebracht van 50 jaar naar 40 jaar.
Ten opzichte van 2012 zijn in de staat van baten en
lasten enkele presentatieverschillen doorgevoerd. Om
de vergelijkbaarheid te waarborgen zijn de cijfers van
2012 daarvoor enigszins aangepast. De aanpassing
van de cijfers van 2012 is zodanig dat de definitie (de
omvang) vergelijkbaar is geworden.
Wij wensen u veel leesplezier.
Ruud Kuin
Bondssecretaris Abvakabo FNV
Meindert van den Berg
Bondspenningmeester Abvakabo FNV
Zoetermeer, 6 mei 2014
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Samenvatting

(* € 1.000)
Verenigingsresultaat
Totaal baten
Totaal lasten
Resultaat vermogen
Verenigingsresultaat

Resultaat 2013 Resultaat 2012
58.804
59.114
57.940
56.100
6.540
2.861
7.404
5.875

Winst- en verliesrekening enkelvouding resultaat Abvakabo FNV Resultaat 2013 Resultaat 2012
Totaal baten
58.361
58.665
Totaal lasten
57.827
55.949
Resultaat vermogen
7.419
2.769
Resultaat Abvakabo FNV
7.953
5.485
Winst- en verliesrekening (exploitatieresultaat)
Totaal baten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat

Resultaat
Het totaal resultaat van de Vereniging bedraagt
€ 7.404. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op
de resultaatbestemming. In bovenstaande tabel is
aangegeven hoe het resultaat in 2013 tot stand is
gekomen.
Het “resultaat vermogen” uit bovenstaande opstelling
bestaat uit de toevoegingen en onttrekkingen uit het
Weerstandsfonds, de resultaten uit de beleggingen,
bijzondere baten en lasten en de inzet van de
bestemmingsreserves.
Vermogensopbrengsten
Het totaal eigen vermogen (inclusief Weerstandsfonds)
is met € 7,4 miljoen toegenomen tot een totaal
€ 92,7 miljoen, een stijging van 8,7%. Het totaal
belegd vermogen van de Vereniging bestaat uit de
beleggingen van Abvakabo FNV in het GBF (de
beleggingen), een investering met enkele andere FNV
bonden in onroerend goed, een bouwkavel in
Woerden) en de beleggingen van Stichting
Wachtgeldfonds in het GBF. De omvang van het belegd
vermogen is met € 4,3 miljoen toegenomen tot een
totaal belegd vermogen € 92,8 miljoen, een stijging
van bijna 4,9%.
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Resultaat 2013 Resultaat 2012
58.804
59.114
57.940
56.100
864
3.014

Bijzondere baten en lasten
lasten
Het saldo van de bijzondere baten en lasten bedraagt
€ 175. De bijzondere lasten hebben betrekking op de
dotatie aan de verschillende voorzieningen, zoals
jubileumvoorziening, WAO-voorziening en voorziening
seniorenverlof. De bijzondere baten hebben betrekking
op een (gedeeltelijke) vrijval van een tweetal
voorzieningen, te weten de reorganisatievoorziening en
de voorziening onderbouwingsonderzoek.
Bestemmingsreserves
Ultimo 2012 is een bestemmingsreserve gevormd van
€ 735 ten behoeve van FNV in Beweging. In 2013 is
hiervan € 515 besteed. Dit bedrag is onttrokken aan
de bestemmingsreserve. Het onbestede deel (€ 220)
vloeit terug in het eigen vermogen.
Externe inhuur
De totale uitgaven voor externe inhuur, ten laste van
de bondshuishouding, bedragen in 2013 € 1.584.
Binnen categorie 1 “Inhuur voor reguliere
werkprocessen” (totaal € 889), is het grootste deel
van de kosten (€ 671) het gevolg van tijdelijke inhuur
voor het vervullen van een vacature.
Tegenover de uitgaven van categorie 1 staat in enkele
gevallen een financiële compensatie door dekking uit
het UWV (€ 230) en onderbestedingen van de directie
personeelskosten (€ 840).
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Kengetallen van de formatie van Abvakabo FNV

Formatie 2013 Bezetting 2013
Totaal fte

Ziekteverzuim
Ziektefrequentie

436,90

442,18

Norm verzuimpercentage 2013
6,00%
1,5

Verzuimpercentage
2013
4,63%
1,23

Verschil formatie
- bezetting

Bezetting
2012

-5,28

430,83

Verschil
1,37%
0,27

Verzuimpercentage
2012
5,96%
1,19

Bezetting
Per 31 december 2013 overschrijdt de personele
bezetting (442,1 fte) de formatie met 5,2 fte. In 2013
zijn er 91 medewerkers ingestroomd, 58 medewerkers
uitgestroomd en dertien medewerkers doorgestroomd.
In 2013 zijn er in totaal negen medewerkers met een
beperking werkzaam geweest bij Abvakabo FNV. Het
ziekteverzuim is opnieuw gedaald van gemiddeld
5,96% in 2012 naar gemiddeld 4,63% in 2013.
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Kengetallen Abvakabo FNV
Realisatie 2013
(bedragen in € * 1.000)
Res u l t aat t ot aal

Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

534

7

527

2.716

Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten

34.548
23.279
57.827

35.387
24.785
60.172

839
1.506
2.345

32.322
23.627
55.949

Totaal baten

58.361

60.179

-1.818

58.665

Realisatie 2013

P ers on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

442,2
4,63%
1,23

Beleidsmatige samenvatting Abvakabo FNV
In FNV verband is vorm gegeven aan de ‘Gewoon Goed
Werk’ campagne. Speerpunten in deze campagne zijn
onder meer: geen nullijn voor ambtenaren, leraren en
werknemers in de zorg, het creëren van banen,
handen af van de WW en ontslagbescherming, het
terugdringen van flexibilisering en een goed pensioen.
Abvakabo FNV kwam in actie tegen de afbraakplannen
van het kabinet. In vrijwel alle sectoren is een bijdrage
geleverd aan de campagne. Abvakabo FNV is zichtbaar
geweest via nieuwsbrieven, digitale uitingen in de
sector, maar ook in Bedrijfsledengroepen (BLG) en
Landelijke Advies Commissie (LAC) -bijeenkomsten.
“Niet slopen maar bouwen”; de kwaliteit van het werk
staat in veel sectoren onder druk door aanbestedingen,
voortdurende reorganisaties en kostenverlagingen.
Daarbij hebben mensen het gevoel dat ze hun werk
niet meer goed kunnen doen, doordat ze met steeds
meer regels geconfronteerd worden. Werkgevers
stellen kosten centraal. Dit gaat ten koste van de
kwaliteit, de vaktrots en de zeggenschap van
werknemers over het eigen werk. Abvakabo FNV en de
andere bonden van de FNV willen meer aandacht voor
vakmanschap, meer doorstroming naar normale vaste
banen en tegengaan van schijnconstructies. In FNV
verband wordt met het thema ‘niet slopen maar
bouwen’ ingezet op een maximale looneis van 3%.
Hierbij wordt bovendien veel aandacht gevraagd voor
vakmanschap, onzeker werk en naleving van de
afspraken, zoals gelijk loon voor gelijk werk.
In het laatste kwartaal van 2013 is de FNV- brede
campagne “Koopkracht en Echte Banen” gestart. De
FNV wil dat werkgevers meer investeren in mensen:
koopkracht en echte banen. Bezuinigen is geen werk.
Mensen verdienen zekerheid, respect en een stabiel
inkomen, zodat ze “Gewoon Goed Werk” kunnen
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Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

436,9
6,00%
1,5

-5,3
1,37%
0,27

leveren. Abvakabo FNV heeft een forse bijdrage
geleverd aan de manifestatie “Koopkracht en Echte
Banen” op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht.
Van de ruim 10.000 aanwezigen was zeker eenderde
afkomstig uit de sectoren. Daarnaast zijn er in de
ochtend van 30 november sectorbijeenkomsten
geweest in onder meer SW, GGZ, Gehandicaptenzorg,
Jeugdzorg, Gemeenten, Rijk, Onderwijs,
Uitkeringsgerechtigden en Thuiszorg. De campagne
“Koopkracht en Echte Banen” wordt verder ingebed in
de cao-onderhandelingen in de verschillende sectoren.
In alle sectoren zijn campagnes gevoerd, waarbij de
media-aandacht tussen de verscheidene campagnes
behoorlijk verschilden. In de beleidsmatige toelichting
van het segment CBB worden al deze campagnes
uitvoerig toegelicht.
Het streven blijft om voor het einde van de looptijd van
de cao een nieuwe cao te hebben. Abvakabo FNV is
hierbij afhankelijk van het verloop van het
onderhandelingsproces. Over het algemeen kan
gesteld worden dat er een scherpere focus is om tijdig
met de onderhandelingen te beginnen. De resultaten
en voortgang bij belangrijke cao’s zijn nader toegelicht
in de beleidsmatige toelichting van het segment CBB.
Bij een groot aantal organisaties heeft Abvakabo FNV
(doorlopende) sociaal plannen afgesloten. Het grootste
deel van de sociaal plannen wordt afgesloten in de
sectoren Zorg en Welzijn. Vaak zijn afspraken
gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen, met werk
naar werk afspraken en salarisgaranties. Met name in
de sectoren Welzijn bij de kinderopvang blijkt het vaak
onmogelijk om gedwongen ontslagen te voorkomen. In
de andere sectoren wordt de druk van werkgevers om
akkoord te gaan met gedwongen ontslagen groter.
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CBB heeft diverse activiteiten ontplooid om de
maatschappelijke opinie te beïnvloeden. Dit is gedaan
door actief de (massa)media op te zoeken en te
gebruiken om de mening te ventileren en/of het debat
aan te wakkeren over zaken die spelen. Naast
campagne voeren heeft een veelvoud van activiteiten
plaatsgevonden die opinieleiderschap bevorderen.
Deze activiteiten worden primair uitgevoerd door de
medewerkers van CBB, die daarbij ondersteund
worden door de collega’s van de Expertgroep en
Communicatie & Ledenontwikkeling (C&L).
CBB heeft diverse activiteiten ontplooid om het kader
te werven en te behouden. Daarnaast zijn diverse
ledenwerkactiviteiten ontplooid om te zorgen voor een
hogere instroom van leden. In de beleidsmatige
toelichting wordt per sector aangegeven op welke wijze
hieraan vorm is gegeven.
Het voeren van Organising campagnes is een van de
prioriteiten van het Bondsbestuur. Centraal hierin
staat het opbouwen en versterken van vakbondskader.
Het jaar 2013 was een belangrijk jaar voor Organising.
De afdeling is verstevigd en de campagne is gegroeid
in omvang en resultaat. De voorbereidingen voor een
tweede Organising campagne zijn al van start gegaan.
Er zijn grote stappen gemaakt met activerend
vakbondswerk. Honderden (kader)leden zijn geworven
en de positie van Abvakabo FNV als opinieleider in de
zorg is flink verstevigd. Abvakabo FNV voert het verzet
aan tegen de afbraak van de zorg met onderzoek,
lobby en actie. Daarnaast is succes geboekt in de
Achterhoek (Sensire) en kwam het tot een goede cao
met de thuiszorgwerkgevers. De campagne in de
verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) heeft
als doel een sterkere Abvakabo FNV om op deze
manier, samen met de leden, tot betere
arbeidsvoorwaarden en betere kwaliteit van werk te
komen.
De diverse activiteiten richten zich op kaderopbouw,
kaderbehoud en ondersteuning van de Vereniging. Het
doel van kaderopbouw is om ervoor te zorgen dat
Abvakabo FNV met behulp van kaderleden een
activerende bond is. Een activerende vakbond is nodig
om goed voor alle belangen van de leden op te komen.
De medewerkers van de afdeling Kaderopbouw
adviseren en ondersteunen de afdelingen in de
werkorganisatie bij het versterken van de inzet van
kaderleden, met nadruk op het vakbondswerk op de
werkvloer. Om bestaande kaderleden te behouden zijn
in 2013 verschillende instrumenten ingezet, zoals
opleidingen, e-learning modules, coachinggesprekken,
studiedagen en verdiepingsmodules. De Vereniging is
op verschillende vlakken ondersteund, namelijk
bondsbreed, sectoraal en lokaal.

IBB geeft juridische bijstand, advies en ondersteuning
aan individuele leden op het gebied van arbeid en
inkomen, sociale zekerheid en letselschade. In de
afgelopen periode zijn meerdere processen
geanalyseerd met als doel de dienstverlening voor de
leden te verbeteren. De focus ligt daarbij op
effectiviteit en efficiency.
In 2013 zijn alle processen van IBB beoordeeld. De
projectgroep Mind Your Steps (MYS) heeft ervoor
gezorgd dat het aantal processtappen fors is
teruggebracht, waarmee de doorlooptijd bij de
behandeling van dossiers in belangrijke mate is
afgenomen. Daardoor hebben de leden nu sneller
contact met een behandelaar van IBB.
Bij Advocatuur zijn diverse zaken behandeld die
kenmerkend zijn voor deze tijd, waarbij er grote
bezuinigingen plaatsvinden door de overheid. Er zijn
meer faillissementszaken in de kinderopvang
afgewikkeld dan in voorgaande jaren en er zijn meer
zaken opgestart over de naleving van de cao
Kinderopvang. Daarnaast is gebleken dat in de
Welzijnssector en de VVT-sector veel gemeenten zijn
overgegaan tot aanbesteding van welzijnsactiviteiten.
Dit heeft tot gevolg dat veel werknemers worden
ontslagen en niet worden overgenomen door de partij
die de nieuwe gunning heeft verkregen.
Het afgelopen jaar is IBB gestart met het juridisch
screenen van cao’s, waarbij ook handhaving een
expliciet aandachtspunt is. Tevens is gestart met het
collectief procederen. Dit heeft in 2013 twee keer
plaatsgevonden. Sectorspecialisten en juristen van IBB
zijn gestart met het juridisch ondersteunen van de
sectorteams. Zo zijn zij onder andere meegegaan naar
enkele ledenraadplegingen en hebben zij
deelgenomen aan algemene bijeenkomsten waar zij
de dienstverlening van IBB hebben toegelicht en een
stand hebben ingericht.
De Expertgroep ondersteunt de Vereniging op veel
vlakken met beleidsadvies en heeft een actieve
participatie in de sectorteams. De Expertgroep is op
een groot aantal onderwerpen het kennis-, beleid- en
adviescentrum van Abvakabo FNV. Er zijn bijdragen
geleverd aan sectorplannen, de kaderbrief 2014,
juridische ondersteuning bij actietrajecten, ORontwikkeling en bondsoverkoepelende beleidsthema’s.
Diverse beleidsmedewerkers worden geschoold in de
beginselen van Organising en research. De
Expertgroep verzorgt een stuk van de
informatievoorziening (documentatie) en maakt de
twee maandelijkse nieuwsbrief ‘Expert’.
C&L ondersteunt, faciliteert en adviseert de
organisatie, de Vereniging, het Management Team,
Dagelijks Bestuur en Bondsbestuur op het gebied van
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communicatie en ledenontwikkeling in het realiseren
van de organisatiedoelstellingen, missie, visie en
strategie. C&L werkt aan juist en tijdig informeren van
de leden, kaderleden, potentiële leden en de media.
Belangrijke resultaten in het afgelopen jaar zijn onder
meer: de ondersteuning bij campagnes, diverse acties
voor ledenontwikkeling, bijdrage leveren aan
opinieleiderschap, sectoroverstijgende C&L activiteiten
en de ondersteuning aan de sectoren. Platform A is
vervangen door het Abvakabo FNV ledenblad. Het
nieuwe ledenblad sluit beter aan bij de activerende
bond, waaronder de kaderontwikkeling.
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Op basis van het Organisatie Ontwikkelingsplan 2013
(OOP2013) is organisatiebreed hard gewerkt aan het
versterken van de werkorganisatie. De inhuur van
externen is verder beperkt en waar nodig zijn
vacatures met vaste krachten ingevuld. De
samenwerking tussen de verschillende afdelingen in
de primaire processen is verbeterd. Er is veel tijd en
energie gestoken in de ingebruikname van het
ledensysteem en het financieel systeem, waarbij
enkele kinderziekten aan het licht kwamen. De hele
organisatie heeft medewerking verleend om tot een
sluitende begroting voor 2014 en een verbeterde
planning en controlcyclus te komen.
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Doorkijk naar 2014

‘De toekomst begint vandaag’.
In verband met de uitdagingen waar Abvakabo FNV
voor staat, is dit motto zeker van toepassing. Op 15
mei 2013 is Abvakabo FNV, samen met zeventien
andere bonden, officieel toegetreden tot FNV in
Beweging. Het voornemen is om per 1 januari 2015 te
fuseren met de FNV, FNV Bouw, FNV Bondgenoten,
FNV Kiem en FNV Sport.
In het najaar van 2013 is ook voor 2014 een sluitende
begroting vastgesteld. Om alle activiteiten om te
komen tot één FNV in Beweging niet ten koste te laten
gaan van de reguliere werkzaamheden van Abvakabo
FNV, is een verzoek aan de Bondsraad ingediend tot
het vormen van een bestemmingsreserve FNV in
Beweging.

In 2014 wordt verder geïnvesteerd in het activeren van
de bond. Diverse investeringen zijn noodzakelijk, onder
meer in Organising, in het faciliteren, opleiden en de
inzet van kaderleden, in de doorontwikkeling van het
ledenportal, in de verhuizing en inrichting van een
aantal regiokantoren (met het oog op FNV in
Beweging), en in nieuwe media.
Naast de formatieve uitgangspunten worden de
personeelskosten gedurende 2014 nog beïnvloed door
een aantal prijseffecten. Een deel van deze
prijseffecten wordt pas definitief bij het vaststellen van
de nieuwe cao en de uitgangspunten van het
pensioen-/ regeringsbeleid.
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Vaststelling van het resultaat en resultaatbestemming

Conclusie:

Besluitvorming:

Het Bondsbestuur is van mening dat dit jaarverslag
een getrouw beeld geeft van de stand op de
balansdatum en de gang van zaken gedurende 2013
van de Vereniging. De controlerend onafhankelijk
accountant heeft, in opdracht van de Bondsraad, de
jaarrekening beoordeeld. De controleverklaring van de
onafhankelijke accountant is opgenomen in paragraaf
3.9 van dit verslag.

Het Bondsbestuur vraagt de vergadering aangaande
de onderstaande punten te besluiten:
A. Vaststelling van het totaal geconsolideerde
verenigingsresultaat ter grootte van € 7.404.
B. Vaststellen van de toevoeging van het totaal
resultaat 2013 aan het eigen vermogen, het
bondsvermogen.
C. Besluiten tot dechargeverlening aan het
Bondsbestuur ten aanzien (van de financiële
effecten) van het gevoerde beleid in 2013.
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1. Beleidsmatige toelichting
Inclusief kengetallen
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1.1

Beleidsmatige toelichting Bestuur en Vereniging

Kengetallen Bestuur en Vereniging
Realisatie 2013
(bedragen in € * 1.000)

Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

Res u l t aat B & V

44.055

43.774

281

49.197

Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten

569
7.872
8.441

618
8.129
8.747

49
257
306

447
7.360
7.807

52.496

52.521

-25

57.004

Totaal baten

Realisatie 2013

P ers on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

4,0
11,75%
1,50

Toelichting op de bedrijfsvoeringkengetallen
Per saldo heeft Bestuur en Vereniging minder
uitgegeven dan begroot.
In de begroting van de personeelslasten is abusievelijk
een post voor extern advies opgenomen. Dit is de
reden waarom de werkelijke personeelskosten de
begroting onderschrijden.
De activiteitskosten onderschrijden de begroting
voornamelijk door lagere lasten van afdelingskantoren
en de algemene bondsactiviteiten van het bestuur.
De baten bestaan voornamelijk uit de contributieinkomsten en zijn iets hoger dan begroot. Dit omdat er
gemiddeld iets meer leden waren, maar vanwege de
afschrijving dubieuze debiteuren, resulteert het in een
klein verlies.
Bestuur en Vereniging
In het TPP zijn beleidsmatige doelen geformuleerd voor
Bestuur en Vereniging. Dat zijn: De samenwerking FNV,
Vernieuwing en versterking van de Vereniging en
Strategisch beleid ‘smart’ formuleren. Naast het
uitvoering geven aan deze taken heeft het bestuur de
afgelopen maanden richting gegeven aan de
verschillende acties en campagnes. De lijst van acties
en campagnes is omvangrijk.
Via diverse media is hiervan uitvoerig verslag gedaan,
bijvoorbeeld via http://www.abvakabofnv.nl/overons/nieuws/nieuwsoverzicht/ en in FNV verband via
http://www.fnv.nl/nieuwsberichten/. Belangrijke
acties in 2013 zijn hieronder beschreven.
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Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

4,0
6,00%
1,5

0,0
-5,75%
0,00

Koopkracht en Echte Banen
Op 30 november werd de landelijke campagne
“Koopkracht en Echte Banen” afgetrapt in de
Jaarbeurs in Utrecht met duizenden kaderleden. Met
deze FNV-campagne maken de bonden duidelijk dat zij
het oneens zijn met de draconische
kabinetsbezuinigingen. Abvakabo FNV wil investeren in
mensen en in de economie, een einde aan de
koopkrachtdaling, een normale loonsverhoging van
maximaal 3% en échte banen met genoeg zekerheid
en een stabiel inkomen. Zo komt de economie weer op
gang! Hier zet Abvakabo FNV vol op in het komende
(cao-)seizoen.
Publieke sector op het Plein
In augustus kwamen ongeveer 400 werknemers uit de
publieke sector bijeen op het Plein in Den Haag. Zij
toonden samen met Ton Heerts, voorzitter FNV, en
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV, wat Rutte
en Samsom allemaal zouden zien als zij een dagje in
hun werkschoenen zouden staan. In de weken
daarvoor hebben honderden thuiszorgmedewerkers,
belastingambtenaren, kinderopvangmedewerkers en
vele anderen ideeën aangedragen hoe het werk in de
publieke sector anders kan en hoe je er zelfs aan kunt
verdienen als publieke sector. De ideeën zijn
gebundeld in het rapport 'Ga in mijn schoenen staan
en verdien eraan'. Het rapport is overhandigd aan het
kabinet.
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Pensioenen
De Nederlandse pensioenfondsen hebben samen ruim
€ 1.000 miljard in kas, maar door de kunstmatig laag
gehouden rente zijn zij gedwongen zich arm te rekenen.
De irrationele rekenregels zijn funest voor onder
andere het ABP. Abvakabo FNV doet via diverse wegen
opnieuw een beroep op het kabinet te kiezen voor een
goed pensioen voor nu en voor straks.
Diverse acties voor de Thuiszorg
De organisers zijn zeer actief in de thuiszorg. Er werd
op allerlei vlakken actie gevoerd en niet de minste was
de actiedag op maandag 26 augustus in Varsseveld.
Ongeveer 200 thuiszorgmedewerkers kwamen naar
het hoofdkantoor van Sensire. De zorgorganisatie
wilde maar liefst 1.100 thuiszorgmedewerkers
preventief ontslaan in verband met een onzekere
toekomst. Hiermee sorteerde Sensire alvast voor op de
kabinetsplannen. Staatssecretaris Van Rijn,
verantwoordelijk voor de thuiszorg, en enkele
ambtenaren reisden ook naar Varsseveld om in
gesprek te gaan met een delegatie medewerkers. Dit
had succes voor de thuiszorgmedewerkers bij Sensire.
Zij zijn, met behoud van al hun rechten, overgenomen
door de nieuwe zorgaanbieders TSN en Zorgkompas.
Marktwerking
Het faillissement van het Ruwaard van
Puttenziekenhuis in Spijkenisse is een voorbeeld van
de verziekende marktwerking in de zorg. Deze regering
laat ziekenhuizen failliet gaan, kleedt de zorg uit en
wentelt de gevolgen wel heel zwaar af op burgers en
werknemers. Abvakabo FNV vindt dat dit anders moet.
Waar Abvakabo FNV kan, verzet zij zich tegen deze
afbraak.
Verslag van de bondsraden in 2013
In 2013 zijn elf bondsraden, twee bijzondere
congressen en het klein congres georganiseerd. De
agenda’s van de bondsraden hebben vooral in het
teken gestaan van de voorbereiding van de
congressen en FNV in Beweging. Onderstaand is
samengevat welke onderwerpen aan de orde zijn
geweest.

22 januari
In januari is de stand van zaken van FNV in Beweging
toegelicht en is de notitie ‘Positie en
verantwoordelijkheden Bondsbestuur, Bondsraad en
Financiële Advies Commissie (FAC) inzake financiële
aangelegenheden Abvakabo FNV’ behandeld. Verder is
gesproken over de notitie ‘beleid onkostenvergoeding
en vacatiegelden kaderleden’, het pensioenbeleid en
de Campagne ‘Gewoon Goed Werk’.
8 maart
In maart is een extra Bondsraad geweest waarin onder
meer de inzet van FNV voor het sociaal akkoord is

behandeld en is besluitvorming over taak en
samenstelling van de selectiecommissie voor de
kandidaten voor lidmaatschap van de FAC geweest.
Verder is gesproken over de positie van de afdelingen
in FNV in Beweging en de verhoudingen tussen
Vereniging en werkorganisatie.

23 april
Op de vergadering van 23 april zijn de leden van de
FAC gekozen en is de lijst met de kandidaten voor het
Ledenparlement behandeld. Verder zijn de sociaaleconomische aangelegenheden toegelicht.
30 mei
In mei ging het in de Bondsraad over de
ontwikkelingen en democratie bij FNV in Beweging, de
acties in de thuiszorg (vergezeld met de oproep om 8
juni naar het Oosterpark in Amsterdam te komen), de
algemeen directeur heeft een korte toelichting op het
OOP 2013 gegeven en er is gesproken over de
campagne ‘Gewoon Goed Werk’. Aansluitend aan de
Bondsraad van 30 mei vond het Klein Congres plaats,
daar werd onder meer het jaarverslag 2012 besproken
en vastgesteld.
25 juni
In juni stonden de sociaal-economische
ontwikkelingen rondom de pensioenen, de campagne
‘Gewoon goed Werk’ en flex, de ontwikkelingen bij IBB
en de ontwikkelingen rondom FNV in Beweging op de
agenda. Er is gesproken over de verkiezingsuitslag van
het Ledenparlement en de opbouw in de sectoren. De
dag is beëindigd met de behandeling van de
viermaands voortgangsrapportage.
12 september
In september werd in de Bondsraad gesproken over de
regeling van vacatiegelden voor de kaderleden,
werden de sociale ontwikkelingen besproken en werd
teruggekoppeld en vooruitgeblikt op de agenda van
het Ledenparlement. Er werd een begin gemaakt om
te discussiëren over de toetsingscriteria die Abvakabo
FNV wil hanteren bij de besluitvorming over de
deelname aan FNV in Beweging.
Verder is gesproken over het belang van lokale
netwerken. Door de meerwaarde van de afdelingen in
het land en de decentralisatie van rijksoverheidstaken
naar gemeenten is dit een belangrijk focuspunt binnen
Abvakabo FNV en FNV in Beweging.
Op 8 mei heeft het bestuur op advies van de
kiescommissie de verkiezingsuitslag voor de sectoren
van Abvakabo FNV in het Ledenparlement van de FNV
vastgesteld. Daarop zijn twijfels gerezen over de
juistheid van de uitslag. Gebleken is dat het bureau
dat voor Abvakabo FNV de verkiezingen technisch
heeft gefaciliteerd vervelende misverstanden heeft
veroorzaakt. Voorafgaand aan de verkiezingen is een
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aantal kandidaten niet in de juiste kiesgroep geplaatst.
Bij het doorgeven van de uitslag is een verkeerd aantal
stemmen toegekend aan één van de kandidaten. Dit
heeft geleid tot de instelling van een
bezwarencommissie en een herziening van de uitslag.
Afronding hiervan heeft plaatsgevonden in de
Bondsraad van 1 oktober. Vervolgens is door één van
de betrokkenen beroep aangetekend bij de Bondsraad.
Een geschillencommissie heeft zich over dit beroep
gebogen en komt in 2014 tot uitspraken.

1 en 29 oktober
Op 1 oktober werd de notitie “Internationale zaken”
besproken. In deze notitie is het beleid en kader
beschreven waarbinnen Abvakabo FNV gaat handelen.
Hiermee is een start gemaakt met het intensiever
inhoud geven aan de bemoeienis met buitenlandse
zaken. Op 1 oktober is voor het eerst gesproken over
de toetsingscriteria van Abvakabo FNV in aanloop naar
de toetreding van het ongedeelde deel van FNV in
Beweging. Hierover is door de Bondsraad van 29
oktober opnieuw vergaderd. Tevens zijn de sociaaleconomische ontwikkelingen besproken.
14 november
Op 14 november heeft de Bondsraad gesproken over
de ‘Agenda Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014’. Daarbij
zijn de punten besproken die aan de cao-tafels
gerealiseerd moeten worden. Voor het eerst werd de
arbeidsvoorwaardenagenda door de leden van het
Ledenparlement vastgesteld in plaats van door de
Federatieraad. De punten die door de Bondsraad zijn
aangedragen zijn door de vertegenwoordigers van de
sectoren meegenomen in het debat in het
Ledenparlement. Daarna heeft het Ledenparlement de
definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. De
door Abvakabo FNV bepleite verhoging van de
maximale looneis is door het Ledenparlement niet
overgenomen.
In november zijn de toetsingcriteria voor de toetreding
tot FNV in Beweging, die in oktober waren voorbereid,
vastgesteld en verder is de achtmaands
voortgangsrapportage besproken.

26 november
Op 26 november heeft de Bondsraad met een grote
meerderheid de door het Bondsbestuur voorgestelde
begroting voor 2014 vastgesteld. Daarmee stelt de
Bondsraad het bestuur en de werkorganisatie in staat
om de ambities voor een sterkere vakbond in 2014
waar te maken.
Met instemming van de Beleidsadviescommissie (BAC)
pensioenen en het Bondsbestuur werd op 26
november het Pensioenbeleid 2014 aan de Bondsraad
voorgelegd en vastgesteld. Ook de FNV geeft gehoor
aan de oproep om een FNV pensioennota te maken.
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12 december
Op 12 december is in de Bondsraad de vergadering
van het Ledenparlement uitgebreid voorbereid. De
discussie ging met name over de WW, de
conceptnotitie Europavisie en de arbeidsgerelateerde
zorg. Er werd kort teruggeblikt op de geslaagde
campagne van 30 november in Utrecht: “Koopkracht
en Echte Banen”.
Bijzonder congres 26 maart
Voordat de leden zich over de vernieuwingsvoorstellen
bogen, sprak de onlangs gekozen nieuwe voorzitter
van FNV Bondgenoten, Ellen Dekkers, het congres van
26 maart toe.

Bestuur lokale netwerken
Eén van de eerste zaken die het congres heeft
besproken was de rol van de afdelingen in de nieuwe
FNV. Abvakabo FNV is nu actief op de werkvloer
(georganiseerd in sectoren), maar ook lokaal
(georganiseerd in afdelingen). En dat lokale
vakbondswerk wordt steeds belangrijker, omdat
gemeenten steeds meer taken krijgen. Volgens de
plannen die er nu liggen, blijven we lokaal actief, maar
verdwijnen de afdelingen in de nieuwe FNV. Het
congres is van mening dat, om lokaal actief te kunnen
zijn, organisatie nodig is. En die organisatie mag
'netwerk' worden genoemd (zoals in de voorstellen) in
plaats van afdeling, als er maar een gekozen bestuur
bij zo een netwerk komt. Een bestuur dat
gelegitimeerd is om activiteiten te organiseren. En
tevens moet er vanuit het lokale vakbondswerk invloed
zijn op de besluitvorming. Het Bondsbestuur gaat zich
er de komende weken dan ook hard voor maken om
deze standpunten in de plannen voor FNV in Beweging
te krijgen.
Conceptstatuten nieuwe FNV
Een nieuwe vakbeweging betekent ook dat er nieuwe
statuten (de ‘grondwet’ van de vereniging) moeten
komen. Ook hier mogen de leden van alle FNV-bonden
die zich aansluiten bij de nieuwe FNV over
meebeslissen. De leden van Abvakabo FNV hebben
zich tijdens het congres dan ook uitgebreid gebogen
over de conceptstatuten. Ze hebben onder meer de
doelstellingen en grondslag van de nieuwe FNV
besproken. Onder meer kwam aan de orde: het
bevorderen van een democratische samenleving, met
als uitgangspunt (internationale) solidariteit tussen
werkenden onderling en de belangrijkste bouwstenen
van de nieuwe FNV en hun rol en bevoegdheden (het
bestuur, het ledenparlement, sectoren,
afdelingen/netwerken).
Sectoralisatie
In de nieuwe FNV zal Abvakabo FNV -samen met FNV
Bouw, FNV Bondgenoten en FNV Kiem – opgaan in een
groot ongedeeld deel. Dit ongedeelde deel, dat dan
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maar liefst uit meer dan 900.000 leden zal bestaan,
zal worden opgedeeld in sectoren. Zoals Abvakabo
FNV nu, maar dan drie keer zo groot. Op deze manier
verdwijnen de ‘schotten’ tussen de vier bonden. Dit
moet er voor zorgen dat de sectoren en hun de leden
makkelijker kunnen samenwerken en eensgezind een
stevige vuist kunnen maken richting politiek en
werkgevers als dat nodig is. Belangrijk daarbij is dus
dat er geen versnippering ontstaat in kleine eenheden,
maar dat er juist krachtige sectoren gevormd worden.
Daarnaast moeten de (potentiële) leden op de
werkvloer zich kunnen herkennen in de sectoren. Het
congres van 26 maart heeft ingestemd met de
volgende vijf hoofdsectoren: FNV Overheid, FNV Zorg
en Welzijn, FNV Publieke diensten in de Openbare
Markt, FNV Senioren, FNV Uitkeringsgerechtigden.
Hieronder zullen weer kleinere sectorale eenheden
gaan komen, die gezamenlijke belangen hebben en
waarin mensen op de werkvloer zich kunnen
herkennen. Denk bij FNV Zorg en welzijn aan: FNV
ziekenhuizen, FNV Kinderopvang, FNV Ouderenzorg etc.
De vijf hoofdsectoren kiezen echter de afvaardiging
voor het ledenparlement. Elke 11.742 leden leveren
één zetel op in het ledenparlement. Daardoor heeft
niet automatisch iedere groep een zetel in het
parlement. Niet geheel toevallig vroeg en kreeg de
sector SW van de andere sectoren steun in hun
pleidooi voor op zijn minst één zetel in het parlement.

Verkiezingsreglement
De nieuwe FNV moet een bond worden waar de leden
het echt voor het zeggen krijgen. Het Ledenparlement
wordt dan ook het hoogste orgaan in de nieuwe FNV.
Daar wordt de koers van de nieuwe vakbeweging
bepaald en bewaakt. Een historische stap waar
Abvakabo FNV zich ook heel hard voor heeft ingezet.
In het ledenparlement komen 100 afgevaardigden
vanuit alle sectoren. Vanuit Abvakabo FNV zullen 31
sectorvertegenwoordigers in het parlement komen.
Daar waar Abvakabo FNV nu nog een flink aantal
sectoren kent, wordt dit vanaf 15 mei geclusterd naar
onderstaande vijf hoofdsectoren.
Ledenparlement
Om te zorgen dat het Ledenparlement echt van en
voor de leden wordt, is het belangrijk dat zoveel
mogelijk leden zich kandidaatstellen. Dit kon tot begin
april. Hierbij is het belangrijk dat ook mensen die
lokaal actief zijn binnen een afdeling van Abvakabo
FNV zich kandidaatstellen. Immers, lokaal
vakbondswerk wordt steeds belangrijker en vanuit de
afdelingen worden lokale en sectoroverstijgende zaken
aangepakt. Tijdens het congres schaarden de leden
zich achter deze uitgangspunten voor de verkiezingen
van het ledenparlement. Inmiddels hebben 193
kandidaat-leden zich aangemeld.

Strijd voor thuiszorg
Ook was er tijdens het congres aandacht voor de Strijd
voor Thuiszorg. De thuiszorg in Nederland staat
namelijk ernstig onder druk. Sinds de invoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 wordt
de thuiszorg door veel gemeenten aanbesteed tegen
vaak de laagst mogelijke prijs. Kinderen van de
rekening: kwetsbare cliënten en hun thuiszorgwerkers
die en masse hun baan verliezen. Daarbovenop wil
Rutte II de komende kabinetperiode nog maar eens
1,2 miljard euro bezuinigen op de thuiszorg. Hierdoor
dreigen in het hele land 100.000 thuiszorgers hun
baan te verliezen.
Kandidatuur Corrie van Brenk voorzitter FNV
Op 14 en 15 mei wordt de nieuwe FNV opgericht.
Tijdens dit FNV-congres wordt ook de nieuwe voorzitter
geïnstalleerd. Alle 1,2 miljoen leden van de FNV krijgen
begin mei een uitnodiging op de mat om niet alleen op
het ledenparlement maar ook een nieuwe voorzitter te
kiezen. Corrie van Brenk heeft bekend gemaakt dat zij
beschikbaar is als voorzitter van de nieuwe FNV. Ze wil
zich echter pas daadwerkelijk kandidaat stellen, als de
leden dat steunen. Daarom legt ze haar kandidatuur
voor aan het congres. Met luid applaus hebben de
leden hun steun uitgesproken voor de kandidatuur van
Corrie van Brenk.
Bijzonder congres 16 april
Treden we 15 mei toe tot de nieuwe FNV of niet? Dat is
één van de hoofdvragen die tijdens het bijzonder
congres van 16 april aan de congresleden is
voorgelegd. Hierop zeiden zij volmondig ‘ja’. Maar nog
niet tegen het Sociaal Akkoord dat ook op het congres
besproken werd. De leden roepen kabinet en
werkgevers op om eerst een oplossing te vinden voor
de 100.000 ontslagen in de thuiszorg. Voorzitter Corrie
van Brenk: “Het oordeel van onze leden is
doorslaggevend”.

‘Een sterke club’
”De FNV is in beweging. Wij zijn sterk in Den Haag en
wij zijn sterk op de werkvloer. De beweging die wij nu
maken, moeten we doorzetten. Wij moeten sterker
worden. Daarom zijn wij hier vandaag samen. Jullie
oordeel is doorslaggevend. Ook als het gaat over de
statuten van de nieuwe FNV in Beweging. Inmiddels
hebben alle collega-verenigingen al ‘ja’ gezegd.
Bondgenoten, Bouw en Kiem staan heel ongeduldig op
ons te wachten. Wij doen er iets langer over, en dat
komt omdat wij de leden ook in de ’finale’ betrekken
bij de besluitvorming. Die gesprekken die wij de
afgelopen tijd hebben gevoerd, de discussies die we
vandaag voeren, die zijn uniek in de FNV. Wij
waarderen dat jullie zo keihard meedoen. Blijf dat
vooral doen, want we moeten die weg naar de
vernieuwing echt goed afleggen. De weg naar die
ongedeelde vakbeweging, waar we het al zo lang over
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hebben en die volgens mij echt een sterke club gaat
worden”. Met deze woorden verklaarde Abvakabo FNVvoorzitter Corrie van Brenk het buitengewoon congres
van 16 april voor geopend. Dit congres is het vervolg
op het buitengewoon congres van 26 maart. Daar
hebben de leden gedebatteerd over de voorstellen
voor de nieuwe FNV en konden ze ook
wijzigingsvoorstellen indienen. Op 16 april bepalen zij
hun definitieve standpunten over de al dan niet
gewijzigde vernieuwingsvoorstellen.

Uitdagingen
Voor dit zover was, sprak Charley Ramdas, vicevoorzitter van FNV Bouw, het congres nog toe: ”FNV
Bouw is een pleitbezorger van de nieuwe FNV. Ik hoop
dat jullie die stap vandaag ook zetten”. Volgens
Charley zijn er namelijk flinke uitdagingen en om die
aan te pakken is een grote sterke vakbeweging nodig.
Zo is er de toename van flexwerk, moeten we meer
jongeren zien te binden en moeten we niet een
zaakwaarnemer maar een activerende bond worden.
Daarna sprak interim-FNV-voorzitter Ton Heerts het
congres toe.
Lokaal vakbondswerk
De statuten van de nieuwe FNV (de ‘grondwet’ van de
vereniging) werden als eerste besproken door de
congresleden. Een van de belangrijkste
vernieuwingsvoorstellen (vastgelegd in de nieuwe
statuten) waar het congres zich over uitsprak was over
de rol van de afdelingen in de nieuwe FNV. Abvakabo
FNV is nu zowel actief op de werkvloer (georganiseerd
in sectoren) als lokaal (georganiseerd in afdelingen).
Voor de lokale afdelingen lijkt er echter flink wat te
veranderen. In de conceptstatuten komen de
afdelingen namelijk niet voor. Tijdens het tweede
buitengewone bondscongres op 16 april is onder meer
een wijziging van onze statuten aangenomen die het
mogelijk maakt dat onze leden ook direct lid worden
van de FNV. Deze statutenwijziging moest nog officieel
worden gemaakt. Dat is inmiddels gebeurd; de nieuwe
statuten zijn gepasseerd bij de notaris.
Lokaal netwerk
De oplossing die het Bondsbestuur met de andere
FNV-bonden tussen 26 maart en 16 april heeft
gevonden, is dat afdelingen zich gaan organiseren in
een lokaal netwerk. Bij 1.500 leden of meer krijgt zo’n
netwerk ook spreekrecht in het ledenparlement..
Daarbij heeft een lokaal netwerk een gekozen bestuur
en worden netwerken gefaciliteerd op basis van de
activiteiten die ze organiseren. Een derde van de
afgevaardigden uit het ongedeelde deel van het
Ledenparlement zal in principe bestaan uit leden die
ook actief zijn in een lokaal netwerk. Het congres is
van mening dat dit een zeer aanvaardbare oplossing is.
Wel heeft het congres uitgesproken dat Abvakabo FNV
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zich moet blijven inspannen om het lokale
vakbondswerk sterker te maken, ook binnen de FNV.

Solidaire, democratische en activerende vakbond
Ook op andere statuten waren de 26 maart flink wat
wijzigingen ingediend. Ook daarvoor heeft het
Bondsbestuur flink wat belangrijke punten
binnengesleept en laten verwerken in de statuten.
Wat betreft bondssecretaris Ruud Kuin vormen de
definitieve statuten een goede basis voor een solidaire,
democratische en activerende nieuwe vakbeweging.
Iets waar Abvakabo FNV samen met de leden sinds het
bondscongres van 30 mei 2012 bewust naar toe heeft
gewerkt. Zo werd ondermeer bepaald door de
congresleden van Abvakabo FNV dat de leden het voor
zeggen moeten krijgen in de vakbond, wat nu gebeurt
dankzij het Ledenparlement. Ook werd 30 mei
besloten dat er netwerken moesten komen en dat er
geen aparte kleine bondjes maar sterke sectoren
gevormd moeten worden. Tijdens het congres van 26
maart werd al besloten dat Abvakabo FNV opgedeeld
zal worden in vijf hoofdsectoren.
Haagse vegers
Tijdens het congres is ook aandacht besteed aan de
Haagse Vegers. Vier van hen kwamen op het podium
om over hun succesvolle acties te vertellen. Zij
voerden onlangs actie omdat de gemeente de
veegtaak wilde uitbesteden aan een extern bedrijf. En
met succes. De Haagse vegers hebben dinsdag 9 april
te horen gekregen dat hun werk niet wordt uitbesteed.
Ze plukken daarmee de vruchten van de gevoerde
acties voor het behoud van hun werk.
Sociaal Akkoord
Ook het onderhandelaarsresultaat voor het Sociaal
Akkoord werd besproken. In een eerste reactie liet
Abvakabo FNV al weten dat dit akkoord niet af is. De
afdeling Amsterdam en de sector Zorg gaven aan zeer
kritisch tegenover het resultaat te staan. Na een
langdurige schorsing kwam de afdeling Amsterdam
met een motie waarin ze stelden dat het akkoord moet
worden afgewezen als er geen afspraken over de
thuiszorg worden gemaakt. Het Bondsbestuur verzocht
het congres daarop haar mandaat te geven om
zaterdag 20 april een definitief standpunt te bepalen
afhankelijk van wat er met de thuiszorg gebeurt. Met
luid applaus werd dat mandaat gegeven.
We treden toe tot de nieuwe FNV
De leden hebben 16 april definitief besloten dat
Abvakabo FNV toetreedt tot de nieuwe FNV die 15 mei
wordt opgericht. Maar wat verandert er nu precies voor
de leden na 15 mei? In de komende anderhalf jaar
gaan de gezamenlijke bonden plannen maken en
voorbereidingen treffen voor een efficiënte manier om
de afzonderlijke bonden samen te voegen.
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Op 1 januari 2015 moeten de individuele bonden ook
fysiek samensmelten.
Abvakabo FNV blijft in de huidige vorm operationeel tot
1 januari 2015. Maar vanaf 15 mei aanstaande is ook
de nieuwe FNV een feit. In de periode van 15 mei
2013 tot 1 januari 2015 zijn onze leden dus lid van
zowel Abvakabo FNV als de nieuwe FNV. Op beide
plekken worden dan ledenbelangen behartigd en
vakbondsbeleid bepaald. In die periode zal er ook een
bureau handhaving (cao-politie) opgericht worden en
gaan we werkgevers hard aanpakken die hun
afspraken niet nakomen. Ook gaan we een
kaderschool opzetten. Actieve vakbondsleden, of leden
die actief willen worden, kunnen daar trainingen
volgen om sterk te worden op de werkvloer. En, we
gaan meer samenwerken met andere sectoren om nog
meer druk uit te kunnen oefenen voor onze eisen.
Internationaal vakbondswerk
Vakbondsrechten zijn universele rechten en vormen de
basis voor de inrichting van een sociale,
democratische staat. Daarom onderhoudt Abvakabo
FNV al meer dan honderd jaar contacten met
internationale vakbondsfederaties en zusterbonden in
de buurlanden en de rest van de wereld. Abvakabo
FNV is onder meer aangesloten en actief geweest bij
drie Europese en mondiale vakbondsfederaties:

-

Public Services International (PSI)

-

De Union Network International voor onze leden
in de post en telecom sector

-

EPSU, de Europese federatie van bonden in de
publieke sector

Deze federaties verzorgen de collectieve
belangenbehartiging op Europees en mondiaal niveau.
Abvakabo FNV is actief in de ILO, de internationale
arbeidsorganisatie van de VN, die toeziet op de
naleving van internationale vakbondsrechten. Zoals
het recht om een vakbond te vormen, te mogen
onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden,
het verbod op kinderarbeid, en maatregelen rondom
ARBO, die zijn opgenomen in het VN-Handvest van de
rechten van de mens.

Europa
De bestuursvergaderingen van EPSU zijn bijgewoond.
Ook is de resolutiewerkgroep waar Abvakabo FNV in
participeert bijeengekomen, die het congres van EPSU
2014 voorbereidt. Op sectorniveau zijn de
verschillende ‘standing committees’ samengekomen.
Vanuit de sector Zorg is een werkbezoek gebracht aan
Zweden en België. In Londen heeft een
postbijeenkomst met Duitse en Engelse collega’s
plaatsgevonden. Het eerste Europees Burger Initiatief
Water heeft de drempel gehaald, ook in Nederland.
Daarmee is het eerste Europese burgerinitiatief een
succes geworden. Verder is het UNI Youth comité

tweemaal bijeen geweest. Congressen zijn bezocht in
Stockholm (Kommunal) en Helsinki (TEHY).

Mondiaal
In Parijs heeft Abvakabo FNV namens PSI bijgedragen
aan de bijeenkomst over Global Water Operators. Het
werknemerstevredenheidonderzoek dat in het
waterproject in Tanzania is ontwikkeld, heeft in de VNorganen veel waardering gekregen. Op reguliere basis
vindt overleg plaats over het PSI projectenwerk. Het
overleg heeft in juni in Londen en in november in
Amsterdam plaatsgevonden. Projecten, die vanuit het
solidariteitsfonds van Abvakabo FNV worden
gefinancierd, worden hier afgestemd en uitgevoerd.
Aan de PSI Executive Board meetings in Genève is
actief deelgenomen. De Global Alliance groep is ook
bijeen geweest. De Global Alliance Groep is een
internationaal samenwerkingsverband van bonden
met als doel Organising te implementeren.
Internationale solidariteit
Internationale solidariteit is ook een belangrijk
aandachtspunt voor Abvakabo FNV. We ondersteunen
zusterbonden en werknemers in derdewereldlanden of
landen in transitie, zoals Moldavië. Abvakabo FNV
heeft een eigen solidariteitsfonds. Dit fonds is in
beheer bij FNV Mondiaal. Jaarlijks wordt ingezet op
projecten, die gericht zijn op vakbondsopbouw in de
zogeheten concentratielandenlijst van FNV Mondiaal.
Abvakabo FNV heeft een actieve inbreng in het bestuur
van FNV Mondiaal dat onder andere het Vakbond
Medefinancieringsprogramma (VMP) uitvoert. Het VMP
is een samenwerking van het Ministerie van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
en de verschillende bondssolidariteitsfondsen. Daarbij
worden diverse activiteiten voor leden ontwikkeld,
zoals een jaarlijks FNV brede dag over internationale
solidariteit.
Geïnteresseerd? Kijk eens op www.fnvmondiaal.nl.
In Zoetermeer zijn bezoekers uit Tanzania (vanuit het
waterproject), Noorwegen, Denemarken, Finland en
Zuid-Afrika ontvangen, die informatie hebben gekregen
over: FNV in Beweging, Organising, de arbeidsinspectie,
het overlegmodel, actiemethoden en communicatie
met leden. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd van de
ledengroepen ‘Werkgroep Internationale Zaken’ (WIZ),
‘Palestina werkgroep’ (PWA) en de ‘Landelijke Zuidelijk
Afrika Werkgroep’ (LZA). Deze ledengroepen geven
inhoud aan de solidariteit binnen de eigen
aandachtsgebieden. De werkgroep Palestina heeft een
conferentie “Vrede Palestina en Israël” georganiseerd.
De LZA heeft in november ruim een week vier collega’s
uit Swaziland ontvangen en rondgeleid door het land.
Een ledendelegatie heeft in Turkije, Ankara en Istanbul,
haar solidariteit betuigt tegen de gevangenneming van
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leden van de zusterbond van Abvakabo FNV vanwege
hun vakbondsactiviteiten. Ook was de delegatie
aanwezig bij demonstraties tegen het antivakbondsbeleid van de regering Erdogan.
De WIZ heeft in april een advies aan de Bondsraad en
het Bondsbestuur gestuurd met voorstellen voor
activiteiten van de werkgroep. Het Bondsbestuur heeft
dit advies samen met een geactualiseerde
beleidsnotitie internationale zaken met veel
instemming door de Bondsraad geleid.
In september heeft de ‘Chili herdenkingsreis’ 40 jaar
solidariteit plaatsgevonden. Deze reis vond plaats op
uitnodiging van voormalige Chileense vluchtelingen uit
dank en respect voor de inzet van Abvakabo FNV ten
tijde van de dictatuur in Chili.
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Samenwerking in FNVFNV-verband
Nagenoeg wekelijks heeft het bestuur van Abvakabo
FNV zich bezig gehouden met de vorming van de
voorgenomen fusie van Abvakabo FNV, FNV
Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Kiem, FNV Sport en de
werkorganisatie van de FNV Vakcentrale. In
besturenoverleggen, penningmeesteroverleggen,
algemeen-secretarissenoverleggen,
voorzittersoverleggen, bondsraden, Ledenparlement
FNV en een veelheid van projectmatige ontwikkelingen
hebben bestuur en veel medewerkers en kaderleden
een bijdrage geleverd aan een te ontwikkelen
verenigingsplan en bedrijfsplan in alle aspecten van de
nieuw te vormen organisatie met meer dan 900.000
leden.
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Beleidsmatige toelichting CBB

Kengetallen CBB
Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

6.549

5.009

-1.540

9.459

8.940
2.026
10.966

8.871
2.254
11.125

-69
228
159

9.225
1.809
11.034

4.417

6.116

-1.699

1.575

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

80,6
3,54%
0,58

75,0
6,00%
1,5

-5,6
2,46%
0,92

(bedragen in € * 1.000)
Res u l t aat s egmen t CBB
Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten
Totaal baten

P ers on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

Toelichting op de kengetallen
CBB heeft een negatief resultaat gerealiseerd van
€ 1.540. Dit wordt voor een belangrijk deel (€ 1.334),
veroorzaakt door lagere werkgeversbijdragen. Deze
zijn onder andere het gevolg van het niet afsluiten van
een cao in verband met een conflict. Daarnaast is in
de begroting 2013 een aanvullende financiële
doelstelling voor werkgeversbijdragen begroot van
€ 500, die niet gerealiseerd is.
De tweede oorzaak van het negatieve resultaat is de
ontvangen vacatiegelden die € 147 lager waren dan
begroot. Medio 2013 is een project gestart om meer
zekerheid te verkrijgen over de volledigheid van deze
opbrengsten. De resultaten hiervan zullen naar
verwachting in 2014 zichtbaar worden.
Tot slot lagen de personeelslasten € 69 hoger dan
begroot. Belangrijkste oorzaak hiervan is de
bestuurdersklas die eind van het boekjaar is gevormd.
Ook het hogere aantal fte van 80,6 ten opzichte van
de begroting wordt hierdoor verklaard.
De lagere lasten voor subsidieactiviteiten (€ 228)
leiden tot lagere subsidiebaten, waardoor dit per saldo
nauwelijks effect heeft op het resultaat van CBB.
CBB
2013 was een jaar van verandering. Er zijn flinke
stappen gezet richting een activerende bond terwijl het
“gewone werk” doorging. De gevolgen van de
crisismaatregelen van het kabinet raken steeds meer
leden en dat verhoogd de werkdruk bij CBB.
Het afgelopen jaar heeft CBB naast de reguliere
werkzaamheden veel aandacht besteed aan de CBB
jaarplancyclus, het omzetten van de begroting naar

sectorplannen, een activiteitenbegroting en het
verschaffen van (financieel) inzicht in de diverse
sectoren. Daarnaast is een bestuurdersklas gevormd,
bestaande uit de vier aankomend bestuurders. De
bestuurders (vaak intern doorgestroomd) worden ook
intern opgeleid. In 2013 zijn twee projecten gestart,
het project Werkgeversbijdragen en het project
Vacatiegelden. Het doel van het project
Werkgeversbijdragen is het vergroten van de
inkomsten uit werkgeversbijdragen door meer inzicht
in de werkgeversbijdragen te verkrijgen en door het
optimaliseren van het proces. Dit project bevindt zich
inmiddels in de eindfase. De resultaten van dit project
worden in 2014 zichtbaar. Het project Vacatiegelden
heeft als doel meer inzicht in de vacatiegelden te
verkrijgen, zodat Abvakabo FNV meer zekerheid heeft
over de opbrengstenverantwoording. Dit project loopt,
de te verwachte resultaten worden in de loop van
2014 zichtbaar.
De leden van Abvakabo FNV hebben in 2013 samen
de strijd voortgezet voor eerlijkere arbeidsvoorwaarden,
solidariteit en minder armoede. In een jaar waar de
politieke agenda vol stond van nog meer bezuinigingen
en afbraak van de sociale zekerheid heeft Abvakabo
FNV op velerlei fronten mooie resultaten geboekt.
Onder druk van campagnes, opinie en acties op de
werkvloer is er een Sociaal Akkoord bereikt met
afspraken die gaan leiden tot meer werk en minder
aantasting van de koopkracht. Samen hebben we er
voor gezorgd dat in steeds meer sectoren en in de
politiek de vakbond weer een factor is waar rekening
mee gehouden moet worden.
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Sociaal Akkoord
In april heeft de FNV een Sociaal Akkoord gesloten met
werkgevers en het kabinet over Gewoon Goed Werk.
Werk met voldoende zekerheid, groei en respect. Het
gaat om afspraken over onder meer: investeringen in
werkgelegenheid, aanpak van doorgeschoten flex en
schijnconstructies, handhaving van de WW-hoogte en
-duur en aanpassing van het ontslagrecht.
Sectoroverstijgende trajecten
In FNV-verband lopen er verschillende
sectoroverstijgende trajecten zoals het traject
“Zekerheid in Verandering” over flex en het
ontslagrecht, het SER-traject over de financiering in de
Zorg, het SER-traject Regie WW en de campagne
“Werken zonder loon”.
Campagnes 2013
In 2013 heeft een aantal FNV-brede en een aantal
sectorale campagnes plaatsgevonden. De sectorale
campagnes zijn overwegend bedoeld om specifieke
verbetering in de sector tot stand te brengen en bij te
dragen aan de vorming van opinieleiderschap. De FNVcampagnes dragen bij aan het thema werkzekerheid.
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de
gevoerde campagnes sectoraal alswel in FNV-verband.

FNV- brede campagne – “Gewoon Goed Werk” campagne
De “Gewoon Goed Werk” (ofwel waardig werk) campagne
gaat over gelijk loon voor gelijk werk, beperking van
flexwerk tot ziekte en piekdrukte en banen, banen
waarmee je economisch zelfstandig kunt zijn. In vrijwel
alle sectoren is op enige manier deelgenomen aan deze
FNV-brede campagne. Abvakabo FNV is zichtbaar
geworden door nieuwsbrieven, digitale uitingen in de
sector, maar ook in BLG en LAC-bijeenkomsten.
FNV- brede campagne – “Koopkracht en Echte Banen”
De FNV wil dat werkgevers meer investeren in mensen:
“Koopkracht en Echte Banen”. Bezuinigen is geen
werk. Mensen verdienen zekerheid, respect en een
stabiel inkomen, zodat ze “Gewoon Goed Werk”
kunnen leveren. Door middel van verschillende
activiteiten heeft Abvakabo FNV geprotesteerd tegen
de (extra) bezuinigingen van het kabinet, zoals de
campagne #inmijnschoenen en het kaderberaad op de
dag na Prinsjesdag. Abvakabo FNV heeft een forse
bijdrage geleverd aan de manifestatie “Koopkracht en
Echte Banen” op 30 november in de Jaarbeurs in
Utrecht. Van de ruim 10.000 aanwezigen was zeker
eenderde afkomstig uit de sectoren. Daarnaast zijn er
in de ochtend van 30 november sectorbijeenkomsten
geweest in onder meer SW, GGZ, Gehandicaptenzorg,
Jeugdzorg, Gemeenten, Rijk, Onderwijs,
Uitkeringsgerechtigden en Thuiszorg. De campagne
“Koopkracht en Echte Banen” wordt verder ingebed in
de cao-onderhandelingen in de verschillende sectoren.
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Naast de FNV-brede campagnes zijn de onderstaande
sectorspecifieke campagnes gevoerd:

-

In de sector Waterbedrijven heeft begin dit jaar de
campagne “afspraak = afspraak” plaatsgevonden.
Deze campagne was specifiek bedoeld om
afgesproken (salaris)garanties te behouden en
een fatsoenlijke loonsverhoging te realiseren.

-

In de sector Afval & Milieu is een campagne
gevoerd om een beter cao-resultaat af te dwingen.
Onder druk van acties zijn er kleine verbeteringen
afgedwongen in de nieuwe cao.

-

In de sector Post is vanaf september een
campagne gestart rondom de groep
‘Postbezorgers’. Met behulp van de Organising
methode is de groep Postbezorgers benaderd.
Deze campagne krijgt een vervolg in 2014.

-

Bij de Belastingdienst is het tweede rapport
“Miljarden voor het oprapen” opgeleverd. Dit
rapport heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris
heeft toegezegd met de medewerkers van de
Belastingdienst te willen overleggen over de door
hen gesignaleerde misstanden en voorgestelde
oplossingen. De campagne heeft 1.500 extra
arbeidsplaatsen bij de Belastingdienst opgeleverd.

-

De campagne bij de Dienst Justitiële Inrichting
(DJI) “Stop de sloop van het gevangeniswezen”
was gericht op werkzekerheid, veiligheid en goede
arbeidsomstandigheden voor het
gevangenispersoneel. Door het voeren van acties
zijn minder sluitingen en minder ontslagen
afgedwongen.

-

De sector Rijk heeft deelgenomen aan de “Ik ben
Abvakabo FNV”-campagne met de onderwerpen
“Geld voor aanpak belastingfraude” en “Geen
gedwongen ontslagen bij het Rijk”.

-

In de ambtelijke sector van Abvakabo FNV wordt
met de andere bonden bij de overheid een
lobbytraject ingezet naar Tweede Kamerleden
over het initiatiefwetsvoorstel over de
normalisatie van de ambtelijke status.

-

Het team Onderwijs is in 2013 gestart op de
Nationale Onderwijstentoonstelling. Op deze
vijfdaagse beurs heeft het team een stand
bemand en veel onderwijs ondersteunend
personeel en docenten gesproken over ‘flexibele’
contracten in het onderwijs.

-

In mei heeft een “rode en groene kaarten”-actie
plaatsgevonden in het Voortgezet Onderwijs naar
aanleiding van het cao-conflict. De rode kaarten
zijn demonstratief aangeboden aan de
werkgeversorganisatie VO-Raad.

-

Samen met de werkgever zijn regionale
rondetafelbijeenkomsten georganiseerd voor
werknemers op zeven ROC’s in beroeps- en
volwasseneneducatie. Het onderwerp van gesprek
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tijdens deze bijeenkomsten was ‘taakbelasting’.
Daarnaast waren de bijeenkomsten bedoeld om
de cao vlot te trekken.

-

Het academisch jaar 2013-2014 is met een
digitale kaart geopend. Door middel van deze
digitale kaart werden de leden naar hun
verlanglijstje voor de nieuwe cao gevraagd.

-

In de sector Sociale Werkvoorziening (SW) is
campagne gevoerd voor een betere
Participatiewet. Onderdeel hiervan waren onder
meer een intensieve politieke lobby, vele
kantinebijeenkomsten in de SW-bedrijven,
opiniestukken en andere vormen van publiciteit
en diverse (ludieke) acties. In het voorjaar heeft
dit tot een Sociaal Akkoord geleid, waarin voor de
sector Sociale Werkvoorziening (SW) verschillende
verbeteringen zijn overeengekomen. Abvakabo
FNV heeft met succes een rol geclaimd bij de
uitwerking van het Sociaal Akkoord in de
Werkkamer. Omdat er nog allerlei zaken
onduidelijk en onzeker zijn, is daarom in
november door leden bij drie SW-bedrijven
opnieuw actie gevoerd. Daarnaast is op 30
november tijdens een succesvolle
ochtendbijeenkomst van SW’ers en Wajongers de
aftrap gegeven van de ‘’herstart’’ van de SWcampagne, nu getiteld ‘’Ik doe mee door de
sociale werkvoorziening’’. Onderdeel hiervan zijn
opnieuw vele kantinebijeenkomsten en
voorbereidingen voor collectieve acties ter
beïnvloeding van de politieke besluitvorming.

-

De sector Senioren is begonnen met actie voeren,
gericht op het verbeteren van de inkomenspositie
van ouderen. Er zijn 40 regionale bijeenkomsten
georganiseerd en ruim 45.000 handtekeningen
verzameld.

-

Door het team Pensioenen is gewerkt aan het
beïnvloeden van de politieke besluitvorming over
wet- en regelgeving van pensioenen. In de tweede
helft van 2013 is dit nog verder geïntensiveerd
met behulp van een campagne. Er zijn diverse
opiniestukken verschenen en er is actie gevoerd
onder de noemer ‘half pensioen’ bij de Eerste
Kamer. Verder zijn er acties geweest door
senioren in Den Haag en DNB. Ook is een
succesvol Pensioensymposium georganiseerd.
Mede dankzij deze activiteiten stemde de Eerste
Kamer in eerste instantie niet in met het verder
verlagen van de fiscale ruimte voor
pensioenopbouw. Helaas werd eind 2013 door vijf
partijen alsnog een akkoord bereikt om de
pensioenopbouw te verslechteren. Door het
functioneren van landelijke adviescommissies per
pensioenfonds worden leden meer betrokken bij
en hebben meer invloed op hun
arbeidsvoorwaarde pensioen. Een afvaardiging

van leden uit de adviescommissies adviseert de
portefeuillehouder pensioenen in het bestuur.

-

In de sector Welzijn is campagne gevoerd rondom
de naleving van de cao Kinderopvang (uitbetalen
eindejaarsuitkering 2012 en vakantiegeld 2013).
Leden in de kinderopvang zijn opgeroepen om
zich te melden als hun eindejaarsuitkering en
vakantiegeld niet was uitbetaald (of waar
aangekondigd is dat dit niet zou gebeuren). De
betreffende werkgevers zijn gesommeerd alsnog
te betalen.

-

In de Jeugdzorg is campagne gevoerd over de
Jeugdwet. Verschillende activiteiten zijn
georganiseerd met als doel het beïnvloeden van
de nieuwe Jeugdwet, zodat de belangen van
medewerkers en cliënten beter geborgd zijn.

-

In de kinderopvang is gezamenlijk met
werkgevers een campagne gevoerd om de waarde
van de kinderopvang meer prioriteit te geven met
als titel “Kom op voor Kinderopvang”. De
campagne vindt onder meer plaats via Facebook.
Ook zijn diverse (lobby)acties geweest in
samenwerking met FNV Vakcentrale naar het
Parlement om te pleiten voor meer geld voor de
kinderopvang. Het resultaat van deze campagne
is dat in 2014 € 100 miljoen extra beschikbaar
komt voor de kinderopvang.

-

In de sectoren Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening zijn enquêtes afgenomen om de
mening van leden te peilen. In de jeugdzorg
bijvoorbeeld over de nieuwe Jeugdwet en de
gevolgen van de decentralisatie voor het
personeel en de kwaliteit. In de kinderopvang over
het ‘vierogenprincipe’ en over de taaleis in de
voor- en vroegschoolse educatie. In de sector
Welzijn over het cao-traject en als laatst in de
kinderopvang over bezuinigingen en gevolgen
voor kwaliteit.

-

In de thuiszorg vond op 4 februari een landelijke
bijeenkomst plaats in Nieuwegein. Daar waren
900 aanwezigen. Deze bijeenkomst was de
opmaat naar de landelijke manifestatie op 6 april
in Den Haag. Daar waren ongeveer 6.000
aanwezigen. Als sluitstuk heeft opnieuw een
landelijke manifestatie plaatsgevonden op 8 juni
in Amsterdam. Daar waren ongeveer 5.000
aanwezigen. De campagne had als doel: politieke
beïnvloeding, mobiliseren van medewerkers en
publieke beïnvloeding.

-

Het cao-traject bij de ambulances is op een
campagneachtige wijze gevoerd. Klein begonnen
en uitgebreid met publieksvriendelijke acties,
waardoor uiteindelijk een cao tot stand gekomen
is.
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Collectieve regelingen
In deze paragraaf wordt per sector het werkveld
rondom collectieve regelingen in kaart gebracht.
De cao Rijk is op 1 januari 2011 afgelopen en tot op
heden is er geen nieuwe cao afgesloten. Dit heeft te
maken met het politieke dictaat van de nullijn.
Inmiddels is met de bonden een Sociaal Akkoord
gesloten. Binnenkort worden de cao-onderhandelingen
hervat, waarbij de inzet van de bonden zal aansluiten
op de campagne “Koopkracht en Echte Banen”. Eind
2012 strandden de onderhandelingen over nieuw
rijksbreed sociaal beleid en kwamen de
overlegpartners uit bij de geschillencommissie (AAC
Rijk). In februari 2013 kwam deze commissie met een
uitspraak, die de bonden gelijk gaf dat er een akkoord
gesloten moest worden. In april was het rijksbrede
sociaal beleid een feit en kwam daarmee ook een
einde aan een aantal aparte departementale
regelingen bij reorganisaties, zodat rijksambtenaren bij
reorganisaties allemaal dezelfde rechten hebben. Het
sociaal beleid legt de nadruk op van-werk-naarwerkbegeleiding en bevat een afspraak dat er geen
gedwongen ontslagen mogelijk zijn. De huidige
afspraken gelden tot 1 januari 2016. Vanaf september
is door de sector veel energie gestoken in het
uitdragen en toelichten van de afspraken.
In het onderwijsveld zijn diverse cao’s goedgekeurd,
zoals die voor de Nederlandse Universiteiten. Een
aantal andere cao’s zijn na ledenraadplegingen zo
goed als ongewijzigd verlengd. Daarnaast is met goede
resultaten over sociale plannen onderhandeld,
bijvoorbeeld bij ROC Zadkine en Hogeschool In Holland.
Een bijzondere collectieve regeling is het Nationaal
Onderwijs Akkoord. Dit akkoord is opgenomen in het
regeerakkoord van PvdA en VVD. Abvakabo FNV en
AOb zijn vanwege het handhaven van de nullijn en
inbreuk in het primaat van de cao-tafel uit het overleg
getreden.
In de sector Sociale Werkvoorziening (SW) is naast een
paar kleinere bedrijfscao’s, sprake van één cao, te
weten de cao SW. Nadat eind vorig jaar een akkoord is
bereikt over een nieuwe cao, is in het eerste kwartaal
van 2013 de tekst van deze cao grondig herzien. Eind
2013 is het proces gestart richting nieuwe cao, door
middel van een ledenraadpleging over de inzet. Verder
zijn in de sector SW diverse sociale plannen afgesloten
in verband met reorganisaties van SW-bedrijven.
Het cao-traject gemeenten is vastgelopen. De nullijn is
van tafel, maar de 0,75% voor drie jaar (deels een
sigaar uit eigen doos) is nog steeds onvoldoende. Het
formele overleg is opgeschort, omdat ruimte nodig is
voor het informeren en activeren van de leden. Er is
een campagneplan ontwikkeld, waarin gekozen is de
zaak vlot te trekken en dynamiek op te bouwen op
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twee specifieke grote locaties. In 2014 wordt hier
vervolg aan gegeven.
De cao Provincies verloopt net als de cao Gemeenten
moeizaam. Ook bij de provincies zitten werkgevers
sinds juni 2012 op de nullijn. Abvakabo FNV wil graag
een van-werk-naar-werkbeleid invoeren, met minimaal
een 24-maandentermijn, net als bij de gemeenten. De
werkgevers gaan hier echter alleen mee akkoord
indien versobering WW en bovenwettelijke WW
aanspraken plaatsvindt. Begin 2014 zal de cao
Waterschappen qua tijdslijn afgestemd worden met
beide andere cao’s.
De cao Jeugdzorg is automatisch met een jaar
verlengd tot 1 mei 2014. In de tussentijd wordt
gesproken over een nieuwe cao, maar tot nu toe liggen
de standpunten nog ver uiteen. Werkgevers willen
onder meer de wachtgeldregeling versoberen. Omdat
er door de transitie veel gaat veranderen in de
jeugdzorg, heeft het team veel gesprekken gevoerd
over één sociaal plan voor alle Bureaus Jeugdzorg. Dat
bleek lastig, omdat de positie van de bureaus totaal
verschillend is en de te verwachte gevolgen van de
transitie ook per regio heel anders kunnen uitpakken.
Daarna is met de Bureaus Jeugdzorg onderhandeld
over een sociaal kader dat per Bureau Jeugdzorg
samen met de vakbonden ingevuld kan worden. De
principeovereenkomst die hiervan het resultaat was, is
uiteindelijk niet door Abvakabo FNV ondertekend. De
reden daarvoor is dat Abvakabo FNV geen afspraken
wil maken vooruitlopend op de wetgeving, die nog niet
definitief door het Parlement is behandeld. In de cao
staat opgenomen dat elke organisatie in de jeugdzorg
voor 1 december 2013 een uitnodiging verstuurd moet
hebben aan de bonden voor het maken van afspraken
over een doorlopend sociaal plan. In diverse
organisaties is een doorlopend sociaal plan afgesloten.
In mei is een nieuwe cao Kinderopvang afgesloten
voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31
december 2014. In de cao zijn onder meer afspraken
gemaakt over structurele loonsverhogingen en
eenmalige uitkeringen. Ook staat in het akkoord dat
sociale partners gaan bekijken of de naleving van de
cao bevorderd kan worden. Het sociaal plan
harmonisatie peuterspeelzaalwerk, bedoeld om de
gevolgen op te vangen van de overgang van personeel
uit peuterspeelzalen naar kinderopvang, liep in 2013
af en is niet verlengd. De reden is dat Abvakabo FNV
de (gefixeerde) bedragen uit het sociaal plan wil
aanpassen, terwijl werkgevers dit niet willen.
In de sector Welzijn is in 2013 samen met de
werkgevers een cao-vernieuwingstraject gestart.
Kaderleden zijn hierbij betrokken via een
klankbordgroep, enquête en regiobijeenkomsten. Doel
was een nieuwe cao, die zorgt dat er meer wordt
geïnvesteerd in de geschiktheid van werknemers op de
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arbeidsmarkt. Ondanks het gezamenlijke traject,
waarbij uitgangspunten wel gedeeld werden door
beide partijen, bleek tijdens de onderhandelingen in
december in de uitwerking veel verschil van mening.
Bijvoorbeeld op het gebied van loon en de hoogte van
een in te voeren scholingsbudget. Het CNV beweegt
makkelijker, dus het risico van een cao met het CNV,
maar zonder Abvakabo FNV is reëel. In totaliteit zijn in
de sector Welzijn in 2013 circa 300 sociaal plannen
gerealiseerd.
In de sector Care stonden eind 2013 de
onderhandelingen over de cao VVT centraal.
Daarnaast is in 2013 onderhandeld over ongeveer 88
sociaal plannen, waarvan maar een klein deel
afgesloten is. De onderhandelingen verlopen steeds
moeizamer, omdat werkgevers in zowel de VVT als de
GHZ voorsorteren op het kabinetsbeleid en zaken als
geen gedwongen ontslagen en salarisgaranties voor
werkgevers geen automatisme meer zijn.
In de sector Cure zijn de cao Huisartsenzorg en cao
Ambulances afgesloten. De cao UMC’s is afgesloten,
met onder andere de afspraak van overgang van ABP
naar PFZW. Door de verlaging van de ABP
pensioenpremie per 1 januari 2014 is deze caoafspraak een struikelblok geworden. Abvakabo FNV wil
geen inkomensachteruitgang. Het cao-traject bij de
GGZ heeft een bizarre wending genomen. Werkgevers
willen eerst weten welke concessie vakbonden willen
doen alvorens ze misschien weer aan tafel willen. De
petitie voor een goede cao is aangeboden op een
ludieke wijze.
In 2013 is een activerend traject cao Ziekenhuizen
gestart door samenwerking van het sectorteam met
vakbondsconsulenten en LAC-leden. Ter voorbereiding
op de onderhandelingen hebben in ziekenhuizen
talrijke bijeenkomsten plaatsgevonden. LACziekenhuizen hebben zich tot taak gesteld zoveel
mogelijk (actieve) leden en aspirant leden te
betrekken, met behulp van een enquête om
dominante thema’s af te stemmen. Bijna 1.000 leden
hebben de enquête ingevuld. Op basis van de enquête
is de inzet bepaald. Leden hebben zich kunnen
uitspreken. Dit heeft 711 reacties opgeleverd.
Uiteindelijk heeft het LAC de inzet op 9 december
2013 definitief vastgesteld.
OMS is bij uitstek een sector waarin talrijke kleine
cao’s voorkomen. In 2013 is in goed overleg met de
afdeling Kaderopbouw circa twintig cao’s
overgedragen aan arbeidsvoorwaardenadviseurs. In
totaal zijn in het team OMS 36 cao’s afgesloten. In het
geval van reorganisaties is de belangenbehartiging van
de leden meestal via sociale plannen (40 stuks) en bij
organisaties met minder dan twintig leden via IBB
verlopen. Dit laatste betekent veelal dat er extra druk

komt te liggen op IBB. Het ontwikkelde format om hier
duidelijke afspraken over te maken helpt hierbij. In
2013 is sterker gestuurd op het tijdig tot stand komen
van een cao en op een goede afstemming met de caocoördinator.
Naast bovengenoemde activiteiten op cao-gebied
heeft Abvakabo FNV bij een groot aantal organisaties
(doorlopende) sociaal plannen afgesloten. Het grootste
deel van de sociaal plannen wordt afgesloten in de
sectoren Zorg (Cure en Care) en Welzijn (Welzijn,
Kinderopvang en Jeugdzorg). Vaak zijn afspraken
gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen, met vanwerk-naar-werkafspraken en salarisgaranties. Met
name in de sector Welzijn blijkt het vaak onmogelijk
om gedwongen ontslagen te voorkomen. Abvakabo
FNV heeft deze sector in enkele gevallen geen sociaal
plan afgesloten, omdat werkgevers niet wilden of
konden voldoen aan de gestelde eisen. In de andere
sectoren wordt de druk van werkgevers om akkoord te
gaan met gedwongen ontslagen groter.
Versterking Organising
In de onderstaande paragraaf wordt nader ingegaan
op de wijze waarop de sectorteams de Organising
methode structureel implementeren en wordt er
aangegeven welke training- en coachingtrajecten
Organising plaatsgevonden hebben en zijn ontwikkeld.
In 2013 is een tweedaagse training Organising aan de
bestuurders aangeboden. Ruim de helft van de
bestuurders heeft deze tweedaagse cursus gevolgd.
Daarnaast zijn ook medewerkers van de afdeling C&L,
Kaderopbouw en de Expertgroep getraind in
Organising. Voorts is een aantal medewerkers van de
Expertgroep geschoold in researchvaardigheden.
Naast medewerkers volgen kaderleden,
vakbondsfunctionarissen en regionaal
onderhandelaars in sommige sectoren een training
Organising die door de afdeling Kaderopbouw wordt
gegeven. Er is een juridisch team aan de slag gegaan
om juridisch strategisch te adviseren aan de
organisers. Bestuurders besteden tijd en energie aan
het structureel implementeren van de Organising
methode in de activiteiten die worden ontplooid.
Concrete voorbeelden hiervan zijn:

-

In drie focusgebieden (Postbezorgers, Afval &
Milieu, Sport & Recreatie) wordt gewerkt met de
Organising methode. De ondersteunende
afdelingen Kaderopbouw en de Expertgroep
spelen hierbij een belangrijke rol. De kern in deze
focusgebieden is dat vakbondskracht bottom-up
opgebouwd wordt door (nieuwe) (kader)leden te
scholen en (informele) leiders te zoeken.

-

Bij het nadenken over en vormgeven van acties
en campagnes binnen de sector Rijk wordt sterk
vanuit de Organising methode gedacht en gewerkt.
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opinieleiderschap. Zo zijn opiniestukken
gepubliceerd via de weblog voor de sector Nuts en
hebben er specifieke ledenwervingsacties en
bedrijfsbezoeken plaatsgevonden bij de
productieleveringsbedrijven. Daarnaast is de
media diverse keren benaderd, zoals naar
aanleiding van de wilde staking van de
pakketbezorgers TNT, naar aanleiding van de
mogelijke overname van KPN en acties voor de
sector Afval & Milieu. Er is een column in
magazine ‘zwembadbranche’ geweest over
sluitingen van zwembaden en het verspreiden van
resultaten van een enquête via een persbericht.

Bij DJI en de Belastingdienst, maar ook
bijvoorbeeld bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) worden leden geactiveerd
en opgeroepen zich in te zetten voor betere
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en
meer respect voor rijksambtenaren.

-

In het sectorplan van Onderwijs worden
kernelementen van de Organising methode volop
toegepast. In het najaar is gestart met een
inventarisatie van de mogelijkheden op de
Universiteit Maastricht om te starten met de
Organising methode. Hiertoe is een start gemaakt
door alle leden in kaart te brengen.

-

In de sector SW zijn de plannen voor het werken
met ‘’pilotbedrijven’’ nader ingevuld. In deze vijf
bedrijven is een start gemaakt met het investeren
in activerend vakbondswerk, gebruik makend van
kernelementen van Organising.

-

In het sectoractiviteitenplan van Lagere
Overheden (LO) zijn basiselementen en aanpak
van Organising verwerkt. Voorbeelden hiervan
zijn: het opbouwen van kracht op en bij
speerpuntinstellingen, het bezoeken van de
werkvloer en het aanspreken van het kader,
individuele gesprekken met leden en het boven
tafel krijgen van lokale kwesties en extra
kaderbegeleiding bij 100.000+ gemeenten.

-

Ook in het sectoractiviteitenplan van Welzijn is de
Organising methode verwerkt. Het team probeert
meer campagnematig te werken en strategischer
keuzes te maken over waar wel en waar niet op
inzetten.

-

Bij Cure wordt veel belang gehecht aan de
inhoudelijke inbreng van leden en kaderleden. Bij
Parnassia is een speciaal wervingstraject voor
kaderleden met een onderzoek, analyse en
vervolgstappen.

-

Elementen van Organising zijn toegepast bij de
“Wij zijn de thuiszorg”-groepen. In het GHZ zijn
door de bestuurders dertien werkbezoeken
gedaan. Tijdens deze werkbezoeken zijn
onderwerpen opgehaald die als voorbereiding
dienen voor de cao-onderhandelingen, die begin
2014 starten.

-

Binnen de sector Rijk hadden opiniestukken
betrekking op de gevolgen van de nullijn en de
situatie bij DJI als gevolg van de bezuinigingen.
Met de gevoerde campagnes heeft Abvakabo FNV
vaak de publiciteit gehaald. Bij DJI is Abvakabo
FNV leidend. Bij de Belastingdienst, waar een
andere vakbond groter is, heeft Abvakabo FNV
zich sterker gepositioneerd. Daarnaast is ingezet
op het (opnieuw) uiteenzetten van het sociaal
beleid Rijk onder de leden, zodat die hun stem
konden uitbrengen. Meer dan negentig procent
van de leden hebben voor het
onderhandelingsresultaat gestemd.

-

In een periode waarin meerdere
voedselschandalen aan het licht kwamen, heeft
Abvakabo FNV een onderzoek onder leden bij de
NVWA uitgevoerd. Met de onderzoeksresultaten
heeft de sector Rijk aandacht gevraagd en
gekregen voor de mening van de medewerkers bij
de NVWA, omdat er te weinig medewerkers zijn
om goed toezicht te houden. Als gevolg hiervan
komt de staatssecretaris met een plan van
aanpak.

-

Eind 2013 is het meldpunt voor DJI geopend,
waar medewerkers (eventueel anoniem) slechte
ervaringen met het sociaal beleid, maar ook met
andere misstanden, bijvoorbeeld op het gebied
van agressie en arbeidsomstandigheden, kunnen
melden. Het meldpunt blijft tot in 2014 geopend,
maar kreeg al veel aandacht in de pers vanwege
de vele meldingen.

-

Binnen de sector Onderwijs & Onderzoek wordt
aan opinieleiderschap gewerkt door met het
kader op de werkvloer rond inhoudelijke thema’s
bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van de digitale nieuwsbrief
@Onderwijs. De nieuwsbrief is in 2013 zes keer
aan leden verstuurd. Ook onderhouden
bestuurders hun netwerken met de journalistiek.
Heel concreet zijn in dit kader activiteiten gestart
rond het promotiestelsel in Nederland.

-

Binnen de sectoren SW, UG, Senioren &
Pensioenen is voor wat betreft opinieleiderschap
vooral ingezet op de gevolgen van de

Opinieleiderschap
Opinieleiderschap
In het afgelopen jaar heeft CBB diverse activiteiten
ontplooid om de maatschappelijke opinie te
beïnvloeden. Dit is onder meer gedaan door actief de
massamedia op te zoeken en te gebruiken om zo de
mening van de bond te ventileren en/of het debat aan
te wakkeren over zaken die spelen. Opinieleiderschap
wordt vormgegeven door campagnes, maar daarnaast
zijn ook de volgende activiteiten uitgevoerd:

-
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Binnen de sector OMS zijn diverse activiteiten
uitgevoerd die hebben bijgedragen aan
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Participatiewet en de toekomst van het
pensioenstelsel. De media is benaderd in verband
met acties van de senioren en de SW-sector. In
FNV-verband zijn activiteiten ontplooid om de
uitwassen van werken met behoud van uitkering
aan de kaak te stellen.

-

Binnen de sector LO is samen met de kaderleden
een standpunt en zienswijze op het wetsvoorstel
Noordvleugel provincie gemaakt. Deze is
ingediend bij minister Plasterk.

-

In diverse media zijn opinieartikelen gepubliceerd
over de Jeugdwet en de visie van Abvakabo FNV,
de onzekerheid voor medewerkers in de jeugdzorg
rondom de transitie, het vierogenprincipe, de
werkdruk, bezuinigingen en gevolgen voor
kwaliteit en werkgelegenheid en ontslagen in de
kinderopvang en de problemen rondom de taaleis
in de voor- en vroegschoolse educatie. Ook is er in
samenspraak met RTL Nieuws in nieuwsrubrieken
en in Kassa aandacht geweest voor deze
problematiek.

-

De sector Care is veel in de media
(lokaal/regionaal en landelijk) geweest rondom de
thuiszorgcampagne en bij aankondigen over
gedwongen ontslagen in de VVT en GHZ.

-

De sector Cure heeft goed bezochte
informatiebijeenkomsten georganiseerd over BIGherregistratie. Bij totstandkoming van sociale
plannen en cao’s wordt op eigen initiatief de pers
geïnformeerd en Abvakabo FNV is hierbij meestal
eerste aanspreekpunt. Daarnaast wordt een
bijdrage geleverd aan opinieleiderschap in de
sector door het realiseren van instroom
arbeidsgehandicapten bij UMC’s. Vier UMC’s doen
actief mee, waarbij daadwerkelijk naar functies
wordt gekeken om de instroom te realiseren.
Abvakabo FNV brengt expertise in en de
aanjaagrol lijkt effect te hebben. Het project wordt
afgerond met een rapport waar de zichtbaarheid
van Abvakabo FNV herkenbaar is. Hierbij wordt
ook gebruik gemaakt van beeld, want er wordt
een filmpje gemaakt. Verder wordt geprobeerd om
binnen de UMC’s de aandacht op het punt van
instroom arbeidsgehandicapten te borgen. Een
uitbreiding van de duur van het projectleiderschap
inclusief middelen is hierbij het doel.

Kaderactiviteiten
De inzet van kaderleden (op veel fronten) is een
voorwaarde om een activerende bond te zijn. Dit
betekent dat actieve kaderleden geworven dienen te
worden en bestaande kaderleden worden geholpen in
hun verdere ontwikkeling. In deze paragraaf wordt per
sector aangegeven welke activiteiten zijn ontplooid om
kader te werven en te behouden.

In de sectoren Afval & Milieu, Sport & Recreatie en
Post is het team OMS structureel bezig om bestaande
kadergroepen te vernieuwen en/of te activeren. Voor
het UWV en het Stadsvervoer liggen plannen van
aanpak klaar, die begin 2014 opgepakt worden.
Speciale aandacht verdient de BLG van de RET. De
complete BLG heeft in 2013 een op maat gemaakte
cursus gevolgd om het kadernetwerk uit te breiden en
leden te werven. Los van het inzetten op versterken
van kader worden in de sector ook steeds meer
kaderleden ingezet als arbeidsvoorwaardenadviseur
(AVA). Uitgangspunt is dat leden in de sector zoveel
mogelijk op de voorgrond treden. Hetzelfde geldt ook
voor de inzet van kaderleden bij cao-onderhandelingen.
Tijdens acties rondom de sluiting van een aantal
gevangenissen hebben kaderleden zich actief ingezet.
Er zijn diverse kaderbijeenkomsten georganiseerd,
waarbij de opkomst erg hoog was. Het plan en de
strategie zijn tijdens deze bijeenkomst samen met de
kaderleden vormgegeven. Kaderleden gingen
vervolgens actief aan de slag om ook lokale acties te
organiseren, de media te woord te staan en leden en
medewerkers op te roepen hun solidariteit te tonen.
Ook leden die in de ‘niet te sluiten’ inrichtingen
werkzaam zijn, waren en zijn nog actief in het
actiecomité DJI. Binnen andere onderdelen van de
sector Rijk zijn en worden de plekken opgezocht waar
weinig (actieve) kaderleden zijn. De resultaten daarvan
vormen input voor strategische plannen die eind 2013
gemaakt worden voor het volgende jaar. Als laatste zijn
inspanningen verricht om leden op te leiden tot AVA
om Abvakabo FNV aan de verschillende overlegtafels
te vertegenwoordigen. Een vijftal kandidaten is gestart
met de opleiding tot AVA.
Alle landelijke cao’s van de sector Onderwijs &
Onderzoek hebben een landelijke adviescommissies
en een sectorbestuur. In het kader van de
veranderingen in de verenigingsstructuur en de komst
van FNV in Beweging werkt het team Onderwijs &
Onderzoek aan versterking en vernieuwing van de
LAC’s.
Binnen de universiteiten heeft Abvakabo FNV de
beschikking over vakbondsfunctionarissen. Samen
met de vakbondsfunctionarissen organiseren
bestuurders, Expertgroep en Kaderopbouw concrete
activiteiten op de instellingen, zoals discussielunches
en themabijeenkomsten. Daarnaast is in het voorjaar
en in het najaar een centrale themamiddag
georganiseerd voor BLG-leden, OR- en UR-leden en
vakbondsfunctionarissen in de universiteiten. Deze
bijeenkomsten stonden in het teken van kaderopbouw
en het uitwisselen van kennis en ervaring. Met deze
themamiddagen gaat het sectorteam in 2014 door.
In het HBO hebben de regionaal HBO-onderhandelaars
gewerkt aan de versterking van het kadernetwerk
binnen de instellingen. Dit heeft vorm gekregen in het
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jaarplan 2014. Tot slot heeft in november een congres
plaatsgevonden voor onderwijs ondersteunend
personeel. Abvakabo FNV organiseerde dit congres
samen met de Beroepsgroep onderwijs ondersteunend
personeel. Het team Onderwijs was aanwezig om met
(potentiële) leden te spreken en deel te nemen aan de
paneldiscussie.
Door het team SW is ingezet op versterking en
activering van de regionale platforms. Verder zijn
diverse BLG’s geschoold en ondersteund en is gestart
met de uitvoering van de plannen voor werving van
nieuwe actieve kaderleden (contactpersonen,
vakbondsconsulenten, arbeidsvoorwaardenadviseurs,
aanvulling BLG’s).
Bij de uitkeringsgerechtigden is direct na het Sociaal
Akkoord samen met FNV Bondgenoten een groep
actieve Wajongers gevormd. Verder zijn samen met
FNV Bondgenoten bijeenkomsten georganiseerd voor
WAO/WIA-begeleiders, UWV-cliëntenraadleden en
adviseurs sociale voorzieningen.
Bij de Senioren zijn 40 regionale bijeenkomsten benut
voor het in kaart brengen en activeren van het
kadernetwerk. De driedaagse cursus voor de nieuwe
kaderfunctie Contact Persoon Ouderen (CPO) is voor
de eerste groep afgerond en de eerste CPO’s zijn aan
de slag gegaan.
In het team Pensioenen zijn bijeenkomsten gehouden
voor kaderleden en is gewerkt aan professionalisering,
bemensing en verjonging van de BAC en LAC’s. Het
jongste lid van de LAC ABP is nu 22 jaar. In het laatste
kwartaal is de LAC-werkgroep PWRI opgericht en zijn
voorbereidingen getroffen voor een goede bemensing
vanuit de bond ten behoeve van verkiezingen van
verantwoordingsorganen bij de diverse
pensioenfondsen.
Binnen de sector LO wordt gewerkt aan de versterking
op werkvloer door onder andere scholing van GO-leden
en scholing van (nieuwe) AVA’s. In Oost en West
Nederland zijn voorbereidingen gestart voor werving
van AVA’s, die daarna kunnen instromen in nieuwe
scholing.
Het sectorteam Welzijn heeft in 2013 het bestand van
de contactpersonen in de sector opgeschoond.
Daarnaast zijn verschillende vakbondsconsulenten en
AVA’s geworven. Zij zullen in 2014 een
opleidingstraject volgen en zijn naar verwachting dit
jaar in te zetten voor het versterken van kader in de
sector. Daarnaast probeert het sectorteam kaderleden
te werven bij alle bijeenkomsten waar leden aanwezig
zijn.
In de GHZ zijn twee OR-platforms geweest, die
regionaal zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft in deze
sector een OR-caodag plaatsgevonden om samen met
kaderleden belangrijke punten voor de cao inzet te
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inventariseren. Er heeft een kaderdag plaatsgevonden
om te inventariseren waar ondernemingsraden en
kaderleden tegenaan lopen met betrekking tot de
kabinetsplannen. Dit heeft goed inzicht verschaft in
wat er speelt en hierop heeft het team haar standpunt
en strategie geformuleerd. In augustus heeft een
landelijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de
kaderleden in de “Wij zijn de thuiszorg”-groepen met
als doel activiteiten voor de volgende maanden af te
spreken. Als laatste heeft in december een GHZ actie
op het Plein in Den Haag plaatsgevonden, waarbij
kaderleden waren betrokken en heeft regulier overleg
en ondersteuning met de kaderleden in de OR en
vakbondsconsulenten plaatsgevonden.
Binnen de sector Cure is voor
vakbondsfunctionarissen en bestuurders in de UMC’s
een bijeenkomst georganiseerd voor kennismaking,
afstemming informatie-uitwisseling en inspiratie.
Daarnaast zijn de LAC-leden Ziekenhuizen op excursie
geweest naar België om te leren over zichtbaarheid
van vakbondswerk. Tot slot zijn in elke regio
kaderbijeenkomsten (OR Platform ++) georganiseerd
over het gebruik van sociale media, functiewaardering,
veiligheid en agressie.
Ledenontwikkeling
C&L ondersteunt de bestuurders bij ledenwerving. In
het afgelopen jaar hebben de teams diverse
activiteiten ontplooid. Op basis van gemiddelden van
voorgaande jaren had CBB zich voorgenomen om de
instroom op minimaal 20.000 leden te brengen. Deze
doelstelling is met 22.081 ruimschoots gehaald.
Helaas lag het aantal uitschrijvingen iets hoger,
waardoor het netto-resultaat negatief was. Maar met
een daling van 0,7% (exclusief uitschrijvingen als
gevolg van wanbetalingen) toch beter dan de prognose.
Hieronder een aantal voorbeelden hoe CBB heeft
bijgedragen aan dit resultaat:

-

Binnen de sector productieleveringsbedrijven
heeft een flinke instroom van leden
plaatsgevonden doordat in 2014 fikse
reorganisaties gaan plaatsvinden. Het team heeft
daarop ingespeeld via nieuwsbrieven en
bedrijfsbezoeken.

-

Het team Rijk heeft zich verbeterd in het
verzilveren van successen. Het feit dat er nieuwe
mensen worden aangenomen bij de
Belastingdienst komt door de campagne
“Miljarden voor het oprapen”. Doordat dit succes
goed begeleid is, schrijven zich nu nieuwe leden
in die bij de Belastingdienst werken.

-

In de sectoren SW, UG, Senioren en pensioenen is
expliciet aandacht besteed aan ledenontwikkeling,
zowel werving als behoud, door middel van vele
kantinebijeenkomsten, acties in het kader van de
Participatiewet (zowel voor SW als UG), regionale
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bijeenkomsten en inhoudelijke werkgroepen
(inkomen, zorg & wonen en participatie) voor de
senioren, acties gericht op de
inkomensproblematiek van senioren en het
actiever betrekken van leden bij de
arbeidsvoorwaarde pensioen.

-

Binnen de sector LO is een mailing verstuurd die
aansluiting heeft bij de lid-werft-lidactie.
Daarnaast is bijgedragen door bewuster alle
ledenbijeenkomsten uitdrukkelijk open te stellen
voor niet-leden en ter plekke potentiële leden
individueel te benaderen en lid te maken.

-

Binnen de sector Welzijn nodigen collega’s bij
ledenraadplegingen (bijvoorbeeld over sociaal
plan) vaak ook de niet-leden uit. Gebleken is dat
op deze manier veel leden worden geworven. In
de jeugdzorg en kinderopvang heeft autonome
ledengroei plaatsgevonden.

-

Tijdens de landelijke manifestaties/
bijeenkomsten van de thuiszorg is actief
geworven. Ook is actief geworven tijdens de Nurse
Experience. Daarnaast vindt werving binnen de
sector plaats tijdens medewerkers- en
ledenbijeenkomsten, waar vaak ook niet-leden
aanwezig zijn.

Extern gesubsidieerde projecten
CBB voert in samenwerking met de Expertgroep en
Kaderopbouw een aantal extern gesubsidieerde
projecten uit. In de volgende paragraaf zullen de
projecten benoemd worden en zal kort worden
ingegaan op de inhoud van deze projecten.

Project Georganiseerd Overleg VAKbondsfaciliteiten
(GOVAK)
Abvakabo FNV besteed aan vakbondsfaciliteiten
ongeveer € 500 ten behoeve van de sectoren Hoger
Beroepsonderwijs (HBO), Middelbaar
Beroepsonderwijs (MBO), Primair Onderwijs (PO),
Voortgezet Onderwijs (VO) en Centraal Landelijke
Opleidingsorganen (COLO). Ten behoeve van de
sectoren worden activiteiten ontplooid door regionale
en landelijke onderhandelaars, die via een
(gedeeltelijke) vrijstelling bezoldigd worden. Daarnaast
wordt beleidsmatige ondersteuning gegeven ten
behoeve van cao-onderhandelingen in de genoemde
sectoren.
Project Wetenschappelijk Onderzoek Academische
Ziekenhuizen (WOAZ)
Abvakabo FNV besteed aan het WOAZ-project jaarlijks
ongeveer € 900 ten behoeve van de sectoren
Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Universitair
Medisch Centrum (UMC) en Onderzoeksinstellingen
(OI). Voor de sectoren worden activiteiten ontplooid,
zoals de benoeming van vakbondsfunctionarissen die,
via een (gedeeltelijke) vrijstelling bij hun instelling,
bezoldigd vakbondswerkzaamheden in deze sectoren

vervullen. Deze vakbondsfunctionarissen worden
ingezet voor de collectieve belangenbehartiging.
Daarnaast verzorgen zij ook een groot deel van de
individuele belangenbehartiging binnen hun instelling.

Project A&O Fonds Gemeenten
Het A&O Fonds Gemeenten stelt jaarlijks aan sociale
partners een subsidiebedrag ter beschikking.
Abvakabo FNV ontvangt hiervan jaarlijks een bedrag
ter financiering van een beleidsadviseur.
De informatievoorziening tussen A&O Fonds
Gemeenten en Abvakabo FNV is inmiddels sterk
verbeterd. Zo is er op beide websites een directe link
naar die van elkaar. Op initiatief van Abvakabo FNV is
de cursus “Heft in eigen Hand” ontwikkeld en gestart,
gefinancierd door het A&O Fonds Gemeenten. Deze
cursus helpt om te leren omgaan met de gevolgen van
reorganisatie. Namens Abvakabo FNV wordt ook
deelgenomen aan diverse begeleidingscommissies
van het A&O Fonds Gemeenten om de belangen van
werknemers goed onder de aandacht te brengen.
Project A&O Fonds Rijk
Het A&O Fonds Rijk stelt jaarlijks een subsidiebedrag
ter beschikking aan de Samenwerkende Centrales van
Overheidspersoneel (SCO). Deze middelen worden
ingezet ten dienste van het Visietraject Personeels- en
Organisatiebeleid Rijk. Abvakabo FNV ontvangt een
jaarlijkse subsidie om 3 fte in te zetten op relevante
activiteiten. De projecten die Abvakabo FNV uitvoert
binnen het A&O Fonds Rijk concentreren zich op het
versterken (empoweren) van medewerkers ten
opzichte van hun leidinggevende en/of werkgever. Dit
wordt gedaan door de medewerkers beter te
informeren over hun rechten en mogelijkheden en
door ze te trainen in vaardigheden. Goede voorbeelden
zijn de app “Functiegebouw Rijk” en de training “Het
effectieve functioneringsgesprek”. De belangstelling
voor en deelname aan deze projecten is over het
algemeen groot.
Project SFR
Abvakabo FNV neemt sinds januari 2008 deel aan de
Stichting SFR. De Stichting SFR vertegenwoordigt de
sectoren verblijfsrecreatie en geprivatiseerde
zwembaden. Het bestuur van de stichting SFR bestaat
uit vertegenwoordigers van werkgevers en Abvakabo
FNV, FNV Recreatie en CNV Vakmensen. De Stichting
heeft als doel het financieren, subsidiëren en
ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het zo
goed mogelijk functioneren van de sector. Vanuit het
SFR wordt één CBB-medewerker gefinancierd voor de
sector Sport & Recreatie. De medewerker heeft een
beleidsmatige, ondersteunende functie om de
belangen van leden en/of medewerkers in de sector te
behartigen.
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Project UMC’s (Sofokles)
In maart 2013 is Abvakabo FNV gestart met het
project Arbeidsgehandicapten in de UMC’s. Dit project
wordt gefinancierd vanuit “Dialoog van sectorfonds
Sofokles”. In het voorjaar van 2013 is een onderzoek
uitgevoerd waaraan alle acht de UMC’s hebben
meegewerkt. Het eindproduct van deze eerste fase is
op 1 oktober 2013 in het AMC overhandigd aan
staatssecretaris Klijnsma. VUmc, AMC, UMC Utrecht en
UMC Utrecht hebben vervolgens deelgenomen aan
fase 2, de pilots. In deze fase zijn diverse
ambassadeursbijeenkomsten georganiseerd, plannen
geschreven, afdelingen geselecteerd voor een
functiecreatieonderzoek (door het SW-bedrijf) en is
informatiemateriaal ontwikkeld.

28

Project FCB
Abvakabo FNV bestuurt samen met andere vakbonden
en werkgevers het arbeidsmarktfonds voor Welzijn,
Jeugdzorg en Kinderopvang (FCB). Vanuit het
arbeidsmarktfonds wordt één beleidsadviseur in de
sector gefinancierd en is een beperkt budget
beschikbaar voor eigen activiteiten van Abvakabo FNV
in de sector. Vanuit die middelen is in 2013 het
symposium “Denken in kansen” georganiseerd, met
als onderwerp handvatten om duurzame inzetbaarheid
en kwaliteit van het werk te vergroten. Hoogtepunt was
de komst vertegenwoordigers van de Indiase vakbond
SEWA. Daarnaast is door Abvakabo FNV deelgenomen
aan diverse commissies van FCB, rondom thema’s als
mobiliteit, arbo, arbeidsmarktonderzoek en
scholingsbeleid. Op initiatief van Abvakabo FNV de
training “versterk jezelf” georganiseerd, gefinancierd
door FCB. Deze training was gratis voor werknemers in
de sector die te maken heeft met pesten op de
werkvloer.
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1.3

Beleidsmatige toelichting IBB

Kengetallen IBB
Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

9.620

9.013

-607

10.610

9.251
757
10.008

9.089
512
9.601

-162
-245
-407

8.488
2.135
10.623

388

588

-200

13

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

125,9
6,98%
1,45

123,7
6,00%
1,5

-2,2
-0,98%
0,05

(bedragen in € * 1.000)
Res u l t aat s egm en t IBB
Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten
Totaal baten

P ers on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

Toelichting op de kengetallen
Het totaal resultaat van IBB heeft de begroting met
€ 607 overschreden.
De overschrijding van de activiteitskosten is het gevolg
van de toegenomen uitbestede zaken (Advocatuur, 4e
lijn) in combinatie met een onderbezetting op de
afdeling Advocatuur.
De overschrijding van de personeelslasten wordt
veroorzaakt door extra inzet voor de Backoffice (1e lijn)
en de Back Office Plus (2e lijn). De medewerkers zijn
ingezet om de werkdruk te verlagen op de
regiokantoren, waardoor ook de externe inhuur
beperkt is gebleven.
De baten zijn in 2013 achtergebleven op de begroting.
Dit is het gevolg van de lagere ontvangen
proceskostenvergoeding. Eind 2013 is gestart met een
project om inning van de proceskosten op orde te
krijgen.
IBB
Het segment IBB geeft juridische bijstand, advies en
ondersteuning aan individuele leden op het gebied van
arbeid en inkomen, sociale zekerheid en letselschade.
De toegang voor leden is laagdrempelig en
ledengericht georganiseerd. Ruim 60% van de leden
die contact opneemt met IBB is verbonden aan de
sectoren Zorg, Welzijn of Lagere Overheden. Ten
aanzien van de behandeling van dossiers op de regio
heeft ook de sector Rijk nog een belangrijk aandeel in
de vraag.

Juridisch Advies Centrum (JAC)
In de flexibele opvang voor de regiokantoren, de Back
Office Plus (BOP), zijn in totaal 753 dossiers
afgehandeld. De bereikbaarheid van het JAC is aan het
einde van het jaar verminderd door het verhoogde
telefoonaanbod. In 2013 waren er 4.000 calls meer
dan in 2012. Er is geïnvesteerd in trainingen en in de
samenwerking tussen verschillende afdelingen in de
werkorganisatie. Medewerkers zijn bijvoorbeeld
aanwezig geweest bij sectoroverleggen en
rondleidingen op het JAC. In 2013 heeft een
ledentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden,
waarbij een toenemende tevredenheid is gebleken.
Ledenservice
De Ledenservice werkt vanaf februari 2013 met het
ledensysteem en het daaraan gekoppelde financieel
systeem. Vanwege geconstateerde kinderziektes in
deze systemen, is het project “Operatie Op Orde”
gestart. Hierbij zijn veel correcties handmatig verwerkt.
In het begin van het jaar zijn ongeveer 4.000
telefoongesprekken gevoerd betreffende de
belastingservice en aansluitend in april de vragen
beantwoord voor de verkiezing voor het
Ledenparlement van FNV in Beweging. Per 1 april is de
naam van afdeling Klantenservice veranderd in
afdeling Ledenservice. Vanaf juni kunnen de leden
Abvakabo FNV telefonisch bereiken tegen het lokale
tarief, met behoud van hetzelfde telefoonnummer.
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voor het eerst meldt bij het JAC en het moment dat er
een eerste contact is met de daadwerkelijke
behandelaar.

De kengetallen van de activiteiten van IBB zijn in de
voorgaande paragrafen toegelicht en in de
onderstaande tabel weergegeven.
IBB activiteiten Contactcenter
aanbod telefonie
beantwoord Ledenservice (LS)
% beantwoord
beantwoord Juridische Advies Centrum (JAC)
% beantwoord
aantal 1e lijns Backoffice, gesloten dossiers
aantal 2e lijns Back Office Plus (BOP), gesloten dossiers
% gesloten dossiers t.o.v. gesprekken
ledentevredenheidsonderzoek IBB

2012

2013

156.941
52.144
74%
104.797
90%
5.175
*
10%
7,2

167.106
56.758
94%
94.995
89%
7.289
753
8%
6,9

9.186
169
26
7

9.362
128
26
7,5

IBB activiteiten regio en Advocatuur
aantal 2e lijn (SJM) en 3e lijn (JUR) (gesloten dossiers)
aantal 4e lijn ingenomen Advocaten zaken
aantal 4e lijn afgesloten Advocaten zaken
ledentevredenheidsonderzoek Advocatuur

* In 2012 bestond de BOP niet

Ontwikkelingen Regiokantoren
In 2013 is een verandering doorgevoerd in de
werkwijze op de regiokantoren als gevolg van het
project “MYS”. Processtappen die voor het lid geen
directe (belevings)waarde hebben, zijn zoveel mogelijk
geschrapt om de doorlooptijden te verkorten. De
centrale intake van dossiers is komen te vervallen, de
dossiers komen nu rechtstreeks bij het regiokantoor
binnen. Op de regiokantoren worden de dossiers
beoordeeld en verdeeld.
Werkdrukverminderende maatregelen
De aandacht voor de werkdruk heeft ertoe geleid dat
werkdrukverlichtende maatregelen zijn genomen. Het
project “MYS” heeft hier onder anderen aan
bijgedragen. De projectgroep (bestaande uit
medewerkers van IBB) kreeg als opdracht vanuit het
management IBB: “Bedenk minder stappen in
het proces van de dossieroverdracht, een kortere
doorlooptijd, waarbij het lid centraal staat”. Met deze
opdracht in het achterhoofd is er door de IBBmedewerkers nagedacht over het verbeteren van het
proces regiodossier vanuit het perspectief van de
leden. De opdracht is voortvarend opgepakt en er is
een verbeterd proces bedacht en geïmplementeerd.
Het resultaat is een kortere doorlooptijd.
Daarnaast hebben de werkdrukverlagende
maatregelen die eind 2012 zijn ingezet geresulteerd in
‘werkvoorwaarden’ op een acceptabel niveau. De
geïntensiveerde samenwerking tussen JAC, BOP en de
regiokantoren heeft bijgedragen aan een verbeterde
overdracht en minder werkdruk. Op de regiokantoren
blijft het een voortdurend wisselend patroon van
pieken en dalen.

Verbetering Dienstverlening IBB
“MYS” was een project gericht op het terugbrengen
van de doorlooptijd van het moment dat het lid zich
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Het hele proces is in kaart gebracht en er zijn stappen
in het proces geschrapt. Het aantal processtappen is
teruggebracht van 43 naar dertien stappen en de
doorlooptijd is teruggebracht tot gemiddeld 4½ dag.
De doorloop tijd was daarvoor gemiddeld tien dagen.
In 2014 zal IBB starten met het vervolg project “Mind
Your Next Step”, waarin de overige werkprocessen
onder de loep worden genomen en waar mogelijk
worden verbeterd.

Advocatuur
In 2013 is door de advocaten een aantal opmerkelijke
zaken behandeld die kenmerkend zijn voor deze tijden
van grote bezuinigingen van overheidswege. Er zijn meer
faillissementszaken in de kinderopvang afgewikkeld dan
in voorafgaande jaren. Voorts zijn meer zaken opgestart
aangaande de naleving van de cao Kinderopvang, met
name ten aanzien van de correcte uitbetaling van de
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
In 2013 is door de decentralisatie van zorgtaken door
de gemeenten al meer aanbesteed voor
welzijnsactiviteiten. Hierbij is het subsidieproces
komen te vervallen. Dit heeft als gevolg dat veel
werknemers worden ontslagen en niet worden
overgenomen door de partij die de aanbesteding heeft
gewonnen. Ook hier gaan sommige werkgevers
zodanig te werk dat, noch op grond van de wet noch op
grond van de betreffende cao, het personeel hoeft te
worden overgenomen. Samen met de leden heeft de
afdeling Advocatuur een procedure gestart om
overname van het personeel af te dwingen. Deze
procedure heeft nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Omdat het hier om een essentiële
ontwikkeling gaat binnen de sector Welzijn en het
tevens een principiële zaak betreft, zet Abvakabo FNV
deze zaak voort in 2014 in de verwachting een positief
resultaat te behalen.

Ondersteuning CBB
Medewerkers van IBB zijn in 2013 betrokken bij de
collectieve belangenbehartiging. Zij hebben
deelgenomen aan collectieve acties, zoals bij Sensire,
Estro en het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Op de
regiokantoren Weert en in Amsterdam zijn kaderdagen
georganiseerd voor vakbondsconsulenten. Deze dagen
waren succesvol en worden in 2014 ook op andere
regiokantoren georganiseerd.
In 2013 is IBB gestart met het juridisch screenen van
cao’s, waarbij handhaving een expliciet aandachtspunt
is. Er is gestart met het (collectief) procederen namens
Abvakabo FNV. In 2013 heeft dit twee keer
plaatsgevonden. Sectorspecialisten IBB en juristen zijn
in 2013 gestart met het juridisch ondersteunen van
CBB. Zij zijn onder andere meegegaan naar
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ledenraadplegingen, zoals bij Faveo, PostNL en het
Slotervaart ziekenhuis. Tevens hebben zij
deelgenomen aan algemene bijeenkomsten, zoals de
“Dag van de zorg” en de “Nursing Experience” door
inhoudelijk presentaties te geven en vragen te
beantwoorden.

Klachten
In 2013 zijn 580 klachten geregistreerd en afgehandeld.
In 2013 is de klachtenafdeling nadrukkelijk blijven
werken aan de interne profilering van de afdeling. Een
voorbeeld hiervan is de individuele terugkoppeling van
bevindingen naar de behandelaars en leidinggevenden
van de diverse afdelingen, ter verbetering van de
juridische bijstand. De klachtenafdeling houdt nauwe
contacten met de regiokantoren. In 2013 zijn voor het
eerst alle regiokantoren bezocht en is er gesproken
over valkuilen en klachtgevoeligheden.

Opleidingen
Kwaliteitsbevordering en behoud en ontwikkeling van
de deskundigheid van de medewerkers is een
belangrijk aspect. Opleiden van professionals, zowel
op kennis als ook op vaardigheden is en blijft een
structureel onderdeel van IBB. Het opleidingsplan is
hiervoor de richtlijn, welke tot stand is gekomen door
overleg van het MT IBB en de senior juristen op de
regiokantoren. Er is aandacht voor actuele
ontwikkelingen (actualiteitencursussen die
bijvoorbeeld al vooruitlopen op de wijzigingen als
gevolg van de Wet Werk en Zekerheid) en voor
kennisopleidingen, bijvoorbeeld pensioencursussen,
onderwijsrecht, ontwikkelingen sociale zekerheid en
vaardighedentrainingen (zoals overtuigen ter zitting en
conflicthantering). Voor het verzorgen van de
opleidingen wordt gebruik gemaakt van interne en
externe trainers. Indien mogelijk worden trainingen
ook gezamenlijk georganiseerd met andere afdelingen,
zoals Kaderopbouw, CBB en andere bonden.
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1.4

Beleidsmatige toelichting Directie en Staf

Kengetallen Directie en Staf
Realisatie 2013
(bedragen in € * 1.000)

Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

Res u l t aat D i rec t i e en St af

11.448

13.782

2.334

5.825

Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten

7.725
4.488
12.213

8.233
6.244
14.477

508
1.756
2.264

3.865
2.010
5.875

765

695

70

50

Totaal baten

Realisatie 2013

P er s on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

101,4
1,66%
1,17

Toelichting
Toelichting op de kengetallen
Directie en Staf heeft in totaal een positief resultaat
van € 2.334. Dit resultaat bestaat uit een positief
resultaat op de activiteitenlasten van € 1.756 evenals
een positief resultaat op de personeelslasten van
€ 508. Daarnaast laten de baten een positief resultaat
zien van € 70.
De activiteitenlasten bij Organising blijven achter op de
begroting, omdat de lasten van diverse activiteiten uit
het Weerstandsfonds gefinancierd worden en vanuit
de sector waar de campagne wordt gevoerd.
Daarnaast zijn bij Kaderopbouw de kosten van
trainingen lager dan begroot, voornamelijk omdat deze
trainingen zo veel mogelijk intern zijn uitgevoerd,
terwijl in de begroting rekening is gehouden met
uitbesteding hiervan. Voor opleidingen en externe
inhuur staan de budgetten centraal bij HRM. De
verwachting dat de opleidingskosten voor personeel
tegen jaareinde gerealiseerd zou zijn, is niet
uitgekomen. Een aantal opleidingen is doorgeschoven
naar 2014. De kosten voor externe inhuur blijven
achter op de begroting. In paragraaf 2.2 Inhuur
externen wordt nadere informatie gegeven.
Het positieve resultaat op de personeelskosten wordt
veroorzaakt door Organising en HRM. De
achterblijvende personeelskosten bij Organising zijn te
verklaren, door personeel dat later is aangenomen dan
waarmee in de begroting rekening is gehouden.
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Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

106,5
6,00%
1,5

5,1
4,34%
0,33

Directie & Staf
Bij de directie is in 2013 samenhang en focus
aangebracht bij de beleidsbepaling van de Vereniging
(TPP) en met de beleidsuitvoering van de
werkorganisatie. Met name is er aandacht besteed
aan het inrichten van een adequate werkorganisatie.
De voorgestelde maatregelen hiervoor zijn vastgelegd
in OOP2013 en vertaald in een implementatieplan.
Aan het eind van 2013 kan worden geconcludeerd dat
deze maatregelen grotendeels zijn uitgevoerd en
OOP2013 met een positief resultaat is afgerond.
Nadere toelichting op OOP2013 is weergegeven in
hoofdstuk 2.1 “Personeel en organisatie”.
Een andere prioriteit van de directie is het
terugdringen van externe inhuur. Maatregelen voor het
beheersen van de externe inhuur hebben geleid tot
een stabilisatie van de kosten en van het aantal
externen. De organisatie is steeds meer kostenbewust,
maar in sommige gevallen is toch externe
deskundigheid nodig of gewenst. Het effect hiervan is
terug te zien in het positieve resultaat op de externe
inhuur.
De ontwikkelingen rondom FNV in Beweging hebben
ook van de directie de nodige aandacht gekregen. Eind
2013 is een eerste concept bedrijfsplan opgeleverd,
waaraan de directie een belangrijke bijdrage heeft
geleverd. Daarnaast zijn projecten ingericht, die vorm
hebben gegeven aan de inrichting van de nieuwe
werkorganisatie. Vanuit de directie is er aandacht voor
vertegenwoordigers van Abvakabo FNV op de juiste
sleutelposities in deze projecten. Daarnaast is van
belang dat zo positief mogelijk invulling wordt gegeven
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aan het activerend vakbondswerk, passend bij de
beleidsdoelstellingen van Abvakabo FNV en het TPP
zoals dat bij Abvakabo FNV geldt. De directie besteedt
ook hieraan de nodige aandacht.
In oktober 2014 besluit Abvakabo FNV om al dan niet
op te gaan in FNV in Beweging. Op verzoek van het
bestuur zijn er voor de Vereniging toetsingscriteria
ontwikkeld op basis waarvan de Vereniging kan komen
tot objectieve besluitvorming.
Bij de afdeling Financiën wordt veel aandacht besteed
aan het afhandelen van declaraties en facturen.
Ondanks alle inspanningen van de medewerkers en de
invoering van een nieuw financieel systeem blijkt dit
toch een weerbarstiger vraagstuk te zijn dan gedacht.
Een proces dat in 2014 ook nog extra aandacht vraagt.
HRM
De afdeling HRM is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de directie en het management en
streeft naar een goede aansluiting tussen
beleidsontwikkeling en de strategie van de
werkorganisatie en naar een hogere
medewerkerstevredenheid. Daarnaast werkt de
afdeling aan het optimaliseren van de werkprocessen
en het personeelsbeheer. De werkorganisatiebrede
inspanningen van de afdeling HRM worden in deze
paragraaf nader toegelicht.

Personeelsinformatiesysteem
Als gevolg van OOP2013 is het
personeelsinformatiesysteem ingericht op basis van
de nieuwe organisatie en de functies die hierin
benoemd zijn. De rapportagestructuur is hierop
aangepast en verbeterd. De belangrijkste
werkprocessen, werving en selectie en het proces
indiensttreding, zijn opnieuw beoordeeld en verbeterd.
Hierdoor sluiten de processen beter aan op de
behoefte van de interne klanten en wordt meer
efficiency behaald.
OOP2013
In het kader van OOP2013 heeft een reorganisatie
plaatsgevonden binnen de managementstructuur. Bij
de afdelingen Financiën, C&L en Kaderopbouw heeft
OOP2013 geleid tot personele gevolgen, waardoor
boventalligheid is ontstaan. Op een aantal
medewerkers na, hebben deze boventallige
medewerkers ervoor gekozen van de vertrekregeling
gebruik te maken, zoals afgesproken in de cao sociale
gevolgen. Een aantal medewerkers is doorgestroomd
naar een andere functie en één medewerker heeft
gebruik gemaakt van de terugkeergarantie.

Sociaal jaarverslag 2012
In 2013 is er een sociaal jaarverslag 2012 gemaakt en
aangeboden aan de Ondernemingsraad.
FNV in Beweging
Het jaar 2013 heeft voor een belangrijk deel in het
teken gestaan van FNV in Beweging.
De afdeling HRM heeft actief geparticipeerd in
werkgroepen en er is een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van diverse rapporten en adviezen.
Deze rapporten en adviezen hadden betrekking op:
-

het bedrijfsplan;
de totstandkoming van de formatie 2018;
functiegebouw 2018 (beschrijvingen en
waarderingen);
de keuze voor een HRM-informatiesysteem;
arbeidsomstandighedenbeleid 2015;
harmonisatie van de cao Abvakabo FNV en cao FNV.

Medewerkersonderzoek (MTO)
Net als in 2012 is ook in 2013 een MTO gehouden. Dit
onderzoek is opnieuw uitgevoerd door Effectory. Aan
de hand van een vragenlijst is de medewerkers
gevraagd om hun mening te geven over verschillende
thema’s, zoals leidinggeven, werkdruk en collega’s.
Van de medewerkers heeft 77,6% deelgenomen aan
het onderzoek. Hiermee was de respons iets hoger
dan in 2012 (74%).
De algemene tevredenheid van de medewerkers is
gestegen van 6,6 (2012) naar 7,0. Op de meeste
thema’s is winst behaald. De uitkomsten van het
onderzoek zijn inmiddels bekend gemaakt aan de
medewerkers en zij gaan samen met de
leidinggevende de resultaten bespreken en acties
opstellen. Ook in het Centraal Overleg
Leidinggevenden Abvakabo FNV zal het MTO worden
besproken.

Werving en selectie
Om boventalligheid te beperken bij de overgang naar
FNV in Beweging wordt een voorzichtig aannamebeleid
gevoerd. Dit geldt met name voor vacatures in de
ondersteunde processen, die tijdelijk vervuld worden
tot eind 2014.
In het tweede en derde kwartaal van 2013 zijn tien
vacatures opengesteld voor organisers. Op dit moment
zijn er negen benoemd. Per 1 oktober zijn er vier
aankomend bestuurders in het ‘bestuurdersklasje’
gestart binnen het segment CBB. Zij worden binnen
een jaar als volwaardig bestuurder binnen Abvakabo
FNV opgeleid. Daarnaast is er voor het eerst in de
geschiedenis van Abvakabo FNV gezamenlijk met
andere bonden een traineeship voor bestuurders
gestart. In totaal nemen zestien trainees deel aan het
traineeship, waaronder vier medewerkers van
Abvakabo FNV. Het traject beslaat een jaar en wordt
begeleid door een externe trainer.
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Naast kennis- en vaardigheidsmodules maken stages
bij Organising, IBB, en natuurlijk CBB onderdeel uit van
het traineeship. Alle trainees hebben een mentor
toegewezen gekregen. Activerend vakbondswerk is
een centraal thema in het traineeship.

Opleidingen
Voor 2013 is een opleidingsbudget beschikbaar
gesteld van € 500. Alle organisatieonderdelen hebben
op basis van een ingediend opleidingsplan een budget
toegekend gekregen. Het beschikbare budget is niet
volledig benut. Een aantal opleidingen is
doorgeschoven naar 2014. Met name ICT-trainingen
zijn intern gefaciliteerd.
Arbo
Het ziekteverzuim is gedaald van gemiddeld 5,96% in
2012 naar 4,63% in 2013. Dit is een mooi resultaat
van alle inspanningen in de afgelopen twee jaar. Het
arbojaarverslag 2013 met een doorkijk naar 2014 is
opgesteld en moet nog worden besproken met directie
en OR. In 2013 heeft de arbocoördinator een andere
functie binnen Abvakabo FNV gekregen.

Activerend vakbondswerk
Al negen maanden op rij neemt het ledenaantal in
de VVT toe. Zo steeg de organisatiegraad het
laatste half jaar in 2013 bij zorginstellingen waar
Organising actief is tussen de 13% en 26%.
-

Van oktober 2012 tot oktober 2013 zijn 534
nieuwe kaderleden geworven. In dezelfde periode
zijn ruim 1.500 een-op-eengesprekken gevoerd
met leden en niet-leden en zijn honderden
bijeenkomsten met leden en niet-leden
georganiseerd.

-

Op dit moment zijn 276 kaderleden in scholing of
geschoold, deels in landelijke kaderscholing en
deels in korter lopende (drie keer) kaderscholing
(vanaf zomer 2013).

-

Er zijn grote acties in de thuiszorg georganiseerd:
in november 2012 waren ruim 1.500
thuiszorgmedewerkers in Nieuwegein aanwezig,
op 6 april 4.000 mensen in Den Haag en op 8 juni
5.000 mensen in Amsterdam. Verder zijn veel
acties gevoerd bij Sensire, zoals bezetting van het
hoofdkantoor, stakingen, actie rond het bezoek
van staatssecretaris Van Rijn, demonstratie met
Kamerleden naar de wethouder, manifestatie in
Varsseveld en twee keer naar Den Haag voor het
bijwonen van debatten. Tevens waren de Sensire
thuiszorgmedewerkers met een grote groep
aanwezig op landelijke acties als “In mijn
schoenen” in Den Haag.

-

Grote acties zijn gevoerd in verpleeg- en
verzorgingshuizen: 800 VVT-leden op een caobijeenkomst op 14 september 2013 in Utrecht,
ruim 1.000 VVT- leden aanwezig op de actiedag
voor “Koopkracht en Echte Banen” op 30
november 2013, drie actiedagen door het hele
land met acties en stakingen en honderden VVTleden in actie op ruim 100 verschillende plaatsen.

Klachtencommissie
In 2013 zijn geen klachten behandeld door de
klachtencommissie.
Interne bezwarencommissie functiewaardering
In 2013 is één bezwaar in behandeling genomen door
de interne bezwarencommissie functiewaardering.
Organising
Het jaar 2013 was een belangrijk jaar voor Organising
binnen Abvakabo FNV. De afdeling is verstevigd en de
campagne is gegroeid in omvang en resultaat. Omdat
de afdeling snel groeit en Organising nieuw is, wordt er
veel geïnvesteerd in de scouting en begeleiding van
mensen. De voorbereidingen voor een tweede
Organisingcampagne zijn inmiddels van start gegaan.
De afdeling heeft grote stappen gemaakt met
activerend vakbondswerk, honderden (kader)leden zijn
geworven en de positie van Abvakabo FNV als
opinieleider in de zorg is flink verstevigd. Abvakabo
FNV voert het verzet tegen de afbraak van de zorg aan
met onderzoek, lobby en actie. Daarnaast is succes
geboekt in de Achterhoek (Sensire) en kwam het tot
een goede cao met de thuiszorgwerkgevers.
De campagne in de VVT heeft als doel; “een sterkere
Abvakabo FNV” om samen met de leden, tot betere
arbeidsvoorwaarden en betere kwaliteit van werk te
komen. Met de campagne in de VVT wordt volop
uitvoering gegeven aan het TPP van het Bondsbestuur.
Deze uitvoering loopt langs een aantal belangrijke
doelstellingen. De activiteiten die zijn uitgevoerd met
betrekking tot deze doelstellingen worden onderstaand
nader toegelicht.
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Opinieleider
Abvakabo FNV heeft opvattingen over de kwaliteit
van zorg en beweging en daarmee speelt
Abvakabo FNV een behoorlijke rol in de publieke
opinie. Zo zaten er Abvakabo FNV
vertegenwoordigers vanuit de Organising
campagnes in opinieprogramma’s als,
bijvoorbeeld Knevel en Van den Brink, Zembla,
EenVandaag, meldpunt MAX, De vijfde dag,
Nieuwsuur, Buitenhof, Debat op 2, Casa Luna.
Maar ook in actualiteiten en nieuwsprogramma’s
als RTL en NOS nieuws en regelmatig bij lokale
omroepen. Veruit de meeste publiciteit van
Abvakabo FNV wordt gegenereerd uit de
campagne in de VVT, blijkt uit de mediascans.
-

De VVT-campagne was in 2012 en 2013 431 keer
op lokale televisie en 123 keer op landelijke
televisie. In 70% van de uitzendingen was mediaaandacht naar aanleiding van eigen nieuws
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(actief) en in 30% werd Abvakabo FNV om haar
mening gevraagd naar aanleiding van ander
nieuws (reactief). In alle tv-momenten kwam de
kernboodschap van Abvakabo FNV duidelijk naar
voren.

-

-

De opinie is beïnvloed door publicatie van
onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn drie jaar op rij
de Actiz50 (top 50 in de zorg van teveelverdieners),
onderzoek naar intensiveringsmiddelen, onderzoek
naar alfaconstructie bij Sensire, onderzoek door
KIWA naar ‘netto’ bezuinigingen in de thuiszorg,
onderzoek door Astri naar flexibilisering binnen
vaste contracten in de VVT.
Acties in de VVT leiden ertoe dat Abvakabo FNV
wordt gevraagd mee te praten over
zorgonderwerpen. Ook als het gaat om zorg
gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over de
kwaliteit van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (meldpunt MAX), de toekomst
van de thuiszorg (Buitenhof), topsalarissen (Debat
op 2), verdringing (Nieuwsuur) en de stijgende
eigen vermogens van zorginstellingen (Knevel en
Van den Brink). Daarnaast leiden directe acties
ook tot versterking van het opinieleiderschap. Zo
is Abvakabo FNV veel in beeld geweest rondom de
kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen en hebben
acties als de bezetting van het Sarphatihuis geleid
tot reportages op RTL Nieuws. Als laatste heeft
een staking tot het akkoord bij de Amsterdamse
zorginstelling Osira/Amstelring geleid tot
reportages op NOS journaal.

Beïnvloeding en belangenbehartiging
Bezuinigingen op de huishoudelijke zorg zijn van 75%
(regeerakkoord oktober 2012), teruggebracht naar
40% (zorgakkoord april 2013) naar nu ongeveer 25%
(Nieuwe kaders voor gemeenten, december 2013). De
bezuiniging op het zorgzwaartepakket 4 in de
verzorgingshuizen is gehalveerd naar 50%.
-

Door het publiceren van de ‘Actiz50’ (ranglijst van
teveelverdieners in de zorg) ontstond zeer veel
verontwaardiging en veel meer discussie over
topsalarissen in de zorg en publieke domein. De
Wet Normering Topinkomens is sinds 1 januari
2013 van kracht.

-

Door acties bij Sensire konden 800 vaste
medewerkers en bijna alle 300 tijdelijke
medewerkers hun baan houden en duizenden
cliënten hun zorg. De acties hebben ook tot een
gesprek met minister Asscher (Sociale Zaken)
geleid. Een van de uitkomsten van dit gesprek is
dat de beleidskaders voor UWV om collectief
ontslag te verlenen zijn aangescherpt. Het UWV
mag geen ontslagvergunning meer afgeven
wanneer sprake is van een aanbesteding.
Hierdoor wordt de constructie van ‘preventief
ontslaan’ onmogelijk gemaakt (zorgorganisaties

ontslaan personeel in afwachting van de uitkomst
van de aanbesteding).

-

De PvdA presenteert een plan met als leus “Geld
voor zorg, moet naar zorg”. Dat is de leus van
onze acties om overheadkosten terug te dringen
in de zorg.

-

In het Sociaal Akkoord is een verbod opgenomen
op nulurencontracten in de zorg.

-

Er zijn maatregelen genomen door het parlement
tegen ‘upcoding’: het door zorginstellingen
frauderen met indicaties. Deze zijn aan het licht
gebracht door onder andere Abvakabo FNV.

-

Strengere regels zijn ingevoerd voor Inspectie voor
de Gezondheidszorg. Dit is gebeurd na acties van
Abvakabo FNV, waarin duidelijk werd gemaakt dat
aangekondigde inspectiebezoeken bij een
zorginstelling niet werken (acties, uitzending
Zembla met Abvakabo FNV hierin). De Inspectie
voor de Gezondheidszorg moet nu een percentage
van de bezoeken onaangekondigd afleggen.

-

In de Tweede Kamer zijn meerdere debatten
gevoerd over door Abvakabo FNV geagendeerde
thema’s. Bijvoorbeeld een Kamerdebat over de
intensiveringsmiddelen voor verpleeghuizen naar
aanleiding van een onderzoek van Abvakabo FNV
en een Kamerdebat over het massaontslag en de
schijnconstructie bij Sensire. Daarnaast zijn zeker
vijftienmaal Kamervragen gesteld over door
Abvakabo FNV geagendeerde thema’s in de VVT.

-

Cao-afspraken in de VVT zijn gemaakt over de
kwaliteit van werk. Die waren in het geheel uit de
cao verdwenen. In de cao van 2012 zijn
afspraken opgenomen over de besteding van de
extra intensiveringsmiddelen, de inzet van
uitzendkrachten, de grootte van contracten voor
meer zekerheid voor personeel en minder
wisselende gezichten voor cliënten.

-

Er zijn cao-afspraken gemaakt in de thuiszorg en
huishoudelijke zorg waar een minimumbeloning op
FWG 15 is overeengekomen. Hiermee is de race
naar beneden gestopt en kwam tweederde van de
thuiszorgmedewerkers weer in de beloningsschaal
waar ze recht op hebben. Strakke afspraken zijn
gemaakt over overname van personeel met
behoud van rechten, waardoor aan onzekerheid bij
een aanbesteding een eind komt. Tevens is een
verbod op alfahulp bedongen, een verbod op
nulurencontracten, een verbod om vooruitlopend
op kabinetsplannen al te reorganiseren evenals
vakbondsrechten.

-

Lokale deelakkoorden zijn overeengekomen bij
zorginstellingen. Bijvoorbeeld bij Osira/Amstelring
in Amsterdam, waar voor 5.000 medewerkers het
recht op een achturige werkdag, een vaste vrije
dag, een goed rooster, 100 extra zorgmedewerkers
en vakbondsfaciliteiten zijn bedongen.
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Kaderopbouw
De afdeling Kaderopbouw richt zich op kaderopbouw,
kaderbehoud en ondersteuning van de Vereniging. In
2013 heeft de afdeling tevens bijgedragen aan een
aantal projecten in FNV-verband. In de onderstaande
paragraaf wordt nader ingegaan op activiteiten die de
afdeling in 2013 heeft ontplooid op deze gebieden.

Kaderopbouw
Het doel van kaderopbouw is ervoor te zorgen dat
Abvakabo FNV met behulp van kaderleden een
activerende bond is. Een activerende vakbond is nodig
om goed voor de belangen van de leden op te komen.
De medewerkers van de afdeling Kaderopbouw
adviseren en ondersteunen de zeven CBB-sectorteams
bij het versterken van de inzet van kaderleden, met
nadruk op het vakbondswerk op de werkvloer. In 2013
hebben zij dit onder andere gedaan door:
-

Het leveren van een bijdrage aan het tot stand
komen van de sectorplannen 2014.

-

Het leveren van bijdragen aan de acties in de
thuiszorg en verpleeghuiszorg.

-

Voor de sectoren Post, Afval & Milieu en Sport &
Recreatie ligt een actieplan dat wordt uitgevoerd.
Fase 1 van het plan is in uitvoering. In de
betreffende sectoren worden de (kader)leden
actief benaderd via telefoon, brief, een-opeengesprekken en bijeenkomsten. In augustus is
een concept 'handleiding follow up basistraining'
opgesteld als werkdocument voor de bestuurders
om de duurzaamheid van de basistrainingen te
waarborgen.

-

In de acties rondom de sluiting van een aantal
gevangenissen hebben kaderleden zich actief
ingezet. Er zijn diverse kaderbijeenkomsten
georganiseerd, waarbij de opkomst erg hoog was.
Het plan en de strategie zijn op deze bijeenkomst
samen met de kaderleden vormgegeven.
Kaderleden gingen vervolgens actief aan de slag
om ook lokale acties te organiseren, de media te
woord te staan en leden/medewerkers op te
roepen hun solidariteit te tonen. Ook leden die in
de ‘niet te sluiten’ inrichtingen werkzaam zijn,
waren en zijn nog actief in het actiecomité DJI.

-

In november is samen met kaderleden op de
Universiteit Maastricht een start gemaakt met het
formuleren van een plan voor de implementatie
van Organising op die Universiteit.

-

Voor alle vakbondsfunctionarissen is een
tweedaagse training Organising ontwikkeld, die
aansluit op de praktijk en behoefte van deze
groep.

-
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In de sector SW zijn vijf speerpuntbedrijven
gekozen waar de belangenbehartiging en
Kaderopbouw extra aandacht krijgt. Hier worden
bestaande en nieuwe kaderleden getraind en

ondersteund om leiding te geven aan succesvol
vakbondswerk op de werkvloer. Deze aanpak is in
het najaar 2013 gestart. Tevens zijn kaderleden
van bedrijfsledengroepen in veertien andere SWbedrijven getraind.

-

In het laatste kwartaal 2013 zijn voorbereidingen
getroffen om tot een opleiding te komen ter
ondersteuning van potentieel sector bestuur Zorg
en Welzijn en Overheid. De opleiding heet
Activerend Besturen. De uitrol zal in 2014
plaatsvinden.

Voor de opleiding tot AVA is een opleidingsprogramma
gemaakt en in september en oktober zijn 24 AVA’s
gestart met de opleiding. In juli en augustus zijn de
wervingsplannen VBC’s en AVA’s opgesteld, digitale
omgeving ingericht en wervingmateriaal, zoals posters
en flyers opgesteld. De kadercoaches hebben in 2013
met 126 potentiële consulenten een
kennismakingsgesprek gevoerd, hiervan zijn 40
inmiddels gestart. Voor de GO’s is een cursus
ontwikkeld. Daarnaast is in het najaar een proef
gestart met de inzet van Contactpersonen Ouderen.
Deze kaderleden bellen leden die bijna met pensioen
gaan om hen voor te lichten en te behouden voor de
bond.

Kaderbehoud
Om bestaande kaderleden te behouden zijn in 2013
instrumenten ingezet die in de loop der jaren zijn
ontwikkeld. Dit betreft onder andere het volgende:
-

Voor de deelnemers die een volwaardige opleiding
tot vakbondsconsulent of
arbeidsvoorwaardenadviseur volgen is ter
ondersteuning een extra e-learning module
ontwikkeld. Deze kan voorafgaand aan de
opleiding doorgenomen worden en is gericht op
kennis van Abvakabo FNV.

-

73% van de vakbondsconsulenten heeft met de
kadercoaches een coachingsgesprek gehad.

-

De Studiedag Consulenten op 15 november is
positief afgesloten met 250 consulenten.

-

Met het JAC is een pilot opgezet ten behoeve van
de verbetering inzet van consulenten.

-

Voor bestaande kadergroepen is een basistraining
ontwikkeld die zich richt op activerend en
zichtbaar vakbondswerk. Voor het bestuurlijk
kader is een opleidingsvoorstel opgesteld en voor
de vakbondsfunctionarissen is een activerende
vakbondscursus ontwikkeld.

-

Ten behoeve van de vakbondsconsulenten
hebben vijf verdiepingsmodules plaatsgevonden.
Voor andere doelgroepen zijn zes trainingen
geweest.

-

In het laatste kwartaal 2013 zijn voorbereidingen
getroffen om een basistraining te ontwikkelen
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voor het voltallige ledenparlement. De uitrol zal
plaatsvinden voor het zomerreces van 2014. Dit
gebeurt in samenwerking met de andere bonden.

-

-

In het laatste kwartaal 2013 zijn ter
ondersteuning voor alle zittende (kader)leden
zoals in de medezeggenschap en de
vakbondsconsulenten (verdieping) modules
georganiseerd. In totaal hebben in de maanden
oktober tot en met december veertien trainingen
plaatsgevonden.
In diverse sectoren (als Post, RET en de WSW)
hebben, ter ondersteuning voor het werk van de
BLG, trainingen “activerend vakbondswerk”
plaatsgevonden.

Ondersteuning Vereniging
De afdeling Kaderopbouw ondersteunt de Vereniging
op verschillende vlakken namelijk bondsbreed,
sectoraal en lokaal. Hiertoe zijn in 2013 de volgende
activiteiten ontplooid:
-

Het project verkiezingen Ledenparlement is,
binnen een samenwerking met FNV en andere
FNV-bonden, door de afdeling getrokken en
gerealiseerd. Met name in de nazorg van dit
traject is de nodige tijd gestoken.

-

De afdeling Kaderopbouw heeft geadviseerd bij
het FNV-breed project Lokale Netwerken,
onderdeel van FNV in Beweging. In dat verband
zijn de lokale afdelingen gestimuleerd hun
bijdrage hieraan te leveren, onder andere via
speciale regionale bijeenkomsten.

-

Kaderleden en begeleidend bestuurders van
negen lokale afdelingen zijn geadviseerd over
diverse kwesties.

-

De bondscongressen zijn georganiseerd.

-

De afdeling Kaderopbouw heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van het Ledenparlement, de
inrichting van de nieuwe sectoren en de
uitwerking van reglementen.

-

Het Bondsbestuur, kaderleden en medewerkers
zijn geadviseerd over juridische kwesties in de
Vereniging.

-

Verkiezingen voor de afgevaardigden van
Abvakabo FNV in het Ledenparlement van
Abvakabo FNV zijn georganiseerd.

FNV in Beweging
De afdeling Kaderopbouw heeft de nodige tijd
gestoken in de nieuwe structuur van de FNV.
Belangrijkste bijdragen worden in deze paragraaf
toegelicht.
In het kader van FNV in Beweging heeft de afdeling
Kaderopbouw bijgedragen (projectleiderschap) aan het
FNV-adviesrapport over de herinrichting van het lokaal
en regionaal vakbondswerk. Die FNV-brede bijdrage en

samenwerking is hierna vervolgd. De advisering en
ondersteuning in die vernieuwing is gericht op het
Bondsbestuur, afzonderlijke afdelingen en de
regionale coördinatie daarbij.
Medewerkers en kaderleden zijn vanaf begin 2013
actief met elkaar in bespreking over hoe de
kaderactiviteiten rondom de re-integratie en
arbeidsongeschiktheid straks binnen de FNV kunnen
worden samengebracht en vormgegeven. Op 24
september 2013 heeft deze groep een landelijke dag
georganiseerd voor alle betrokken kaderleden van de
verschillende FNV bonden om input te geven en met
elkaar te kunnen discussiëren over de toekomst.
Op 27 november 2013 is er een landelijke dag
georganiseerd voor alle Adviseurs Sociale
Voorzieningen van de betrokken bonden om in
gezamenlijk verband de uitgangspunten voor één
werkwijze te formuleren. In 2014 zullen we daarmee
experimenteren en nieuwe wegen zoeken om meer
bekendheid aan deze dienst te geven.
Expertgroep
De Expertgroep adviseert als kennis-, beleid- en
adviescentrum van Abvakabo FNV. De Expertgroep
adviseert en ondersteunt een grote groep collega’s,
leden en andere betrokkenen op velerlei vlakken en
speelt een voorname rol bij het concreet maken en
realiseren van de doelen uit het TPP en de Kaderbrief
2013. De beleidsadviseurs focussen zich met een
proactieve werkhouding op de visie en wensen van de
opdrachtgevers. In 2013 zijn alle beleidsmedewerkers
geschoold met (interne) Organising en Research
opleidingen.

Beleidsadvies
Beleidsadviseurs van de Expertgroep maken
onderdeel uit van de CBB-sectorteams. De
beleidsadviseur Care maakt een vast onderdeel uit van
het campagneteam VVT. De beleidsadviseurs leggen
de focus op strategisch advies, onderzoek,
planvorming en uitvoering in de sectoren. De
beleidsadviseurs hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling en uitvoering van de sectorplannen 2013.
Op een aantal vlakken is zeer specifieke
beleidsondersteuning geleverd.
Ter voorbereiding op de begroting 2014 hebben de
beleidsadviseurs de belangrijkste externe trends en
analyses in beeld gebracht. Deze rapportages zijn
onder meer gebruikt bij het maken van de
sectorplannen 2014. De beleidsadviseurs werken
intensief mee aan ‘sectorgerichte’ projecten/trajecten.
Voorbeelden daarvan zijn:

-

project Arbeidsgehandicapten UMC;
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-

van-werk-naar-werkbeleid sector Rijk: onder
andere het intensief informeren van leden,
kaderleden en anderen in de sector hierover;

-

project Postbezorgers;

-

watercampagne;

-

themawerkgroep VWS “Verspilling in de
langdurige zorg”.

Acties en campagnes
De actiejuristen van de Expertgroep hebben
verschillende collectieve actietrajecten juridisch
ondersteund, bijvoorbeeld bij de Brandweer Zuid
Limburg, Ambulancezorg, Dienst Justitiële Inrichtingen,
Thuiszorg, Ouderenzorg, Post NL, Licom, Rijk, MCA
Gemini. Eén van de actiejuristen speelt een belangrijke
rol bij het juridisch coördineren van de
thuiszorgprocedures en heeft de organisers geschoold
op het gebied van arbeidsrecht.
De beleidsadviseurs hebben verschillende campagnes
en lobbytrajecten (beleidsmatig) ondersteund.
Voorbeelden daarvan zijn:

De Beleidsadvies Raad (BAR) Inkomen is een overleg
binnen de Vakcentrale FNV dat zich richt op
onderwerpen op het terrein van inkomen, waaronder
de sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. De
beleidsadviseurs van de Expertgroep nemen deel aan
de BAR Inkomen en BAR Arbeid en aan verschillende
themawerkgroepen, zoals: de onderkant arbeidsmarkt,
arbeidsrecht en medezeggenschap. Naast het
analyseren en becommentariëren van de
voorgenomen extra bezuinigingen van het kabinet is
aan alternatieven gewerkt. Diverse (FNV)lobbyactiviteiten zijn ondersteund, daarbij springt het
traject naar het Sociaal Akkoord er uit.
Vanaf het najaar is de Expertgroep intensief betrokken
bij de campagne “Koopkracht en Echte Banen”. Verder
ging veel ondersteuning naar de activiteiten van het
ZiV-traject, SER-traject Zorg, Pensioen, ‘Gewoon Goed
Werk’ en de (SER-traject) Regie WW.

-

wetstraject Participatiewet;

-

kinderopvang;

-

thuiszorg;

-

#inmijnschoenen;

-

voorbereiden SCO-campagne ‘compacte overheid
is duurkoop’;

-

project/lobby Tweede Kamer over misstanden en
verzuimbegeleiding;

-

themadag Jeugdzorg;

-

debat Welzijn.

OR- ontwikkeling
Abvakabo FNV heeft veel kennis in huis, die het voor
de leden makkelijker kan maken om het
ondernemingsraadswerk professioneel vorm te geven.
Ook de website, de telefonische helpdesk OR-wijzer,
scholing, OR-platforms, de nieuwe digitale nieuwsbrief
@OR (vanaf 27 februari 2013) en de inzet van
regiobestuurders staan ter beschikking van OR-leden
die lid zijn van Abvakabo FNV. Er is fors geïnvesteerd in
de (landelijke) OR-verkiezingen bij Gemeenten en Post
NL. Daarbij is de strategie om: “het actief kandidaten
zoeken en gekozen krijgen” verder inhoud gegeven. In
juli 2013 is de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR)
fors gewijzigd, al het voorlichtingsmateriaal is hierop
aangepast.
FNV in Beweging
Binnen FNV in Beweging worden verschillende
bondsoverkoepelende beleidsthema’s opgepakt. De
Expertgroep is betrokken bij het formuleren van dit
beleid en zorgt ervoor dat de standpunten van
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Abvakabo FNV worden ingebracht. De Expertgroep
heeft een rol bij het vertalen van het algemene beleid
naar en aansluiting bij de specifieke sectoren van
Abvakabo FNV. De diversiteitgroepen (Jongeren,
Migranten, Vrouwen en de Beleidsadviesomissie LGBT)
hebben bijgedragen aan de belangen van de
verschillende groepen in de toekomstige nieuwe
organisatie, FNV in Beweging.

Documentatie
De informatieverspreiding aan leden en collega’s
wordt steeds meer gedigitaliseerd. Er wordt
geanticipeerd op flexibeler werken in de
werkorganisatie en dat levert een behoorlijke
besparing op. De Expertgroep maakt tweemaandelijks
een elektronische nieuwsbrief (Expert) voor collega’s
die op intranet wordt geplaatst. De Expert is vijf keer
verschenen in 2013. Ook op andere manieren wordt
kennis verspreid. Kort na het afsluiten van het Sociaal
Akkoord is bijvoorbeeld een eerste analyse van het
akkoord gemaakt, dat verspreid is onder de
bestuurders. Een ander voorbeeld is Prinsjesdag en de
presentatie die voor de kaderbijeenkomst is gemaakt.
Diversiteit
Het afgelopen jaar hebben het sectorbestuur
Migranten, het sectorbestuur Vrouwen en de BAC
LGBT samen met collega’s en leden van andere FNV
bonden gewerkt aan de oprichting van de netwerken
Vrouwen, Wereldburgers en Roze. Werkplannen en
activiteitenbegrotingen zijn ingediend. Inrichting en
werkwijze van de netwerken worden ontwikkeld,
wervings- en informatiemateriaal voor de netwerken is
ontwikkeld en er zijn verschillende bijeenkomsten
geweest, waaronder een kick-off van het Netwerk
Vrouwen, Roze en Wereldburgers. Het Netwerk Roze
heeft eind 2013 al ruim 700 leden, hierbij zijn de roze
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groepen van de AOb en FNV veiligheid bijvoorbeeld
niet meegerekend. Het Netwerk Roze heeft zijn
voorlopige afgevaardigde voor het Ledenparlement
gekozen, het Netwerk Wereldburgers doet dit begin
2014. Het Netwerk Vrouwen heeft al veel verschillende
activiteiten voor haar leden georganiseerd en heeft
tevens een deelnetwerk in het noorden van het land
opgericht. Dit jaar is het ledenblad ‘Inzake’, dat door
de BAC LGBT wordt geschreven, tweemaal uitgegeven
en heeft er een eerste informatie uitwisseling over
LGBT-issues op de werkvloer plaatsgevonden met het
JAC.

Netwerken
De leden van de netwerken werken aan de versterking
van het verbinden tussen de leden en de verbindingen
met de sectoren. Voor de vorming van de netwerken in
FNV in Beweging is de samenwerking gezocht met
andere bonden. Daarnaast hebben de groepen zich
beraden op de activiteiten die zij binnen de eigen bond
willen blijven uitvoeren. Zowel de netwerken als de
groepen zijn actief in het communiceren met de
achterban middels Facebook en door het veelvuldig
aanwezig zijn op allerhande bijeenkomsten FNV breed.
Een voorbeeld daarvan was de bijeenkomst op 30
november, waarbij de netwerken werden
vertegenwoordigd door middel van een stand en de
jongerenbijeenkomst in het ochtendprogramma waar
jongeren van diverse bonden met elkaar in gesprek
zijn gegaan over jeugdwerkloosheid, gekoppeld aan
het thema “echte banen”. Deze bijeenkomsten worden
op initiatief van kaderleden voortgezet in 2014.
Andere activiteiten van de diverse groepen zijn:
deelname aan de Gay Pride, Roze Zaterdag, World Out!
Games, PSI-bijeenkomsten, een
uitwisselingsprogramma met jonge kaderleden van
Abvakabo FNV met vakbonden uit Turkije en Spanje,
netwerkbijeenkomsten van het Netwerk Vrouwen, de
Talentenmarathon, deelname aan acties rondom het
pensioen door jongeren en een gezamenlijke
jongerendag met FNV Bouw en FNV Bondgenoten.
Het Sectorbestuur Jongeren heeft gewerkt aan een
projectplan om jongeren te begeleiden in participatie
in de vakbond, waarbij de uitrol begin 2014 wordt
verwacht. Vanuit het sectorbestuur Vrouwen is zeer
actief in internationaal verband geparticipeerd in
congressen rondom het thema “gender equality” en is
de samenwerking met FNV Vrouw geïntensiveerd. De
verschillende sectorbesturen hebben dit jaar ook
nieuwe kaderleden mogen verwelkomen.
De groepen hebben gezamenlijk als diversiteitsgroep
opgetrokken daar waar het ging om beleidsmatige
inzet voor de Bondsraad en de verschillende
congressen, het arbeidsvoorwaardenbeleid en het
checken van de cao Waterschappen en de cao Post.

Communicatie & Ledenontwikkeling
C&L ondersteunt, faciliteert en adviseert alle organen
van de Vereniging op het gebied van communicatie en
ledenontwikkeling in het realiseren van de
organisatiedoelstellingen. C&L werkt aan juist en tijdig
informeren van de leden, kaderleden, potentiële leden
en media. Met diverse communicatie uitingen wordt
gewerkt aan de zichtbaarheid van Abvakabo FNV. Door
de inspanningen van C&L krijgen leden en niet-leden
te weten wat Abvakabo FNV doet, waar zij voor staat
en wat zij wil bereiken. Het doel is potentiële leden en
bestaande leden aan Abvakabo FNV te binden en
opinieleider te worden op die thema’s die de bond
belangrijk vindt.
Abvakabo FNV streeft ernaar de leden zoveel mogelijk
invloed te geven op hun eigen arbeidsomstandigheden
en arbeidsvoorwaarden. Inzicht in de mening van de
leden en betrokkenheid van leden is noodzakelijk.
Communicatie heeft hierin een belangrijke rol en is
een interactief proces, waarbij alle partijen informatie
met elkaar uitwisselen. C&L ondersteunt, faciliteert en
adviseert over deze processen met alle mogelijke
communicatiekanalen die beschikbaar en efficiënt zijn.
C&L werkt aan het goed onderhouden van contacten
met de media, zodat Abvakabo FNV goed geprofileerd
wordt in en door de diverse media. Het geeft Abvakabo
FNV de legitimiteit in onder meer de maatschappelijke
beïnvloeding, de politieke lobby en de caoonderhandelingen.

Digitale Abvakabo FNV
De website is in 2013 door 1.201.141 unieke
bezoekers 2.086.544 keer geraadpleegd. Bijna 53%
van deze bezoekers is nieuw. Gemiddeld blijven
bezoekers ongeveer 3,4 doorklikpagina’s op de site. In
2013 dienden 6.552 mensen via de website een
lidmaatschapsaanvraag in, de online-opzeggingen
lagen op 7.581. Er is 1.635 keer een elektronische
informatieaanvraag ingediend. Ook hebben leden
succesvol leden geworven. Via het formulier lid-werftlid zijn 988 leden online door andere leden
aangebracht. Om de digitale zichtbaarheid te vergroten
wordt internetreclame ingekocht. Dit gebeurt in de
vorm van ‘reclamebanners’. Abvakabo FNV gebruikt
ondermeer Google adwords om goed vindbaar te zijn
op het internet. Via de Google adwords campagne
hebben zich in de laatste vier maanden van 2013 in
totaal 1.583 nieuwe leden ingeschreven. Abvakabo
FNV ontplooit diverse activiteiten om de emailadressen
van de leden te verkrijgen. De emailverrijkingsactie in
september heeft ervoor gezorgd dat er in december
bijna 18.000 exemplaren minder van het ledenblad
per post zijn verstuurd.
Ledenontwikkeling, werving en behoud
In 2013 is opnieuw aandacht geweest met betrekking
tot ledenontwikkeling via een sectorale aanpak op de
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werkvloer, een sectoroverstijgende autonome en/of
FNV-brede aanpak. Focus ligt bij werving van nieuwe
leden binnen de doelgroep jongeren (tussen de 35-45
jaar) en behoud van de huidige leden. Abvakabo FNV
heeft diverse sectoroverstijgende en sectorale
activiteiten uitgevoerd om leden te werven en leden te
behouden. Verder is een (verkort)
ledentevredenheidonderzoek onder leden en
kaderleden uitgevoerd.
Met de activiteit ‘win back ex-leden’ worden leden die
de afgelopen maanden hebben opgezegd, nagebeld
om deze te bewegen weer lid te worden van Abvakabo
FNV. Opzeggers worden door IBB structureel nagebeld
(retentiebellen) om uitstroming te verkleinen en de
opzegredenen te achterhalen. De opzeggers
ontvangen ook een brief om zich te bewegen de
opzegging ongedaan te maken. Potentiële leden die
een informatiepakket hebben aangevraagd van
Abvakabo FNV worden door IBB structureel nagebeld
om lid te worden van Abvakabo FNV. In de
contactstrategie voor het werven van nieuwe leden,
ontvangen potentiële leden regelmatig een email met
redenen om lid te worden van Abvakabo FNV.
Op diverse manieren wordt gewerkt aan de lid-werftlidactiviteiten. Structureel worden leden erop
geattendeerd een collega of kennis lid te laten worden
van Abvakabo FNV. Dit kan via een brochure, maar er
is ook een onlineformulier gemaakt. Vanuit de FNV
Menzis campagne worden potentiële leden geworven
met de lid-werft-lidacties. De ledenwerfactie bij de
postbezorgers is doorlopend.

Opinieleiderschap
De afdeling PR en media genereert media-aandacht
voor alle actuele onderwerpen via radio, televisie, print
en online-media. De afdeling regelt (proactief)
interviews en schrijft speeches voor de voorzitter en
ondersteunt haar en de overige bestuurders bij deze
interviews. In 2013 zijn ruim 35 interviews met de
voorzitter in de dagbladen geweest. De voorzitter heeft
ruim 30 interviews gegeven voor radio en televisie,
waaronder de actualiteitenprogramma’s Buitenhof,
EenVandaag, Tros Kamerbreed, Goedemorgen
Nederland en Nieuwsuur. Er vindt regelmatig
afstemming plaats met het DB en MT over interne
kwesties binnen het bestuur en de werkorganisatie.
Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met CBBbestuurders om sectorale vraagstukken te bespreken.
In 2013 zijn er 177 persberichten verspreid, waarvan
zeker 85% heeft geleid tot publicatie of een andere
vorm van media aandacht.
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Communicatie
De focus van communicatie ligt bij de kwaliteit,
effectiviteit en de aansluiting van de communicatie,
gericht op de doelgroep en met een
doelgroepspecifieke aanpak (kwaliteit boven kwantiteit
en kostenbewustzijn). In 2013 zijn onder meer de
volgende activiteiten ontplooid:
-

een nieuwe opzet ledenblad ‘Abvakabo FNV
Ledenblad’ ter vervanging van de Platform A. Deze
nieuwe opzet sluit beter aan bij een activerende
bond;

-

de integratie van het blad ‘Kader’ in de nieuwe
bladformule van Abvakabo FNV ledenblad;

-

een nieuwe opzet homepage van de website is
opgeleverd;

-

een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief @nieuws
(voorheen platform@) en hiervan zijn ook vijf
sectorale edities, namelijk Zorg, Welzijn, Rijk, O&O
en Post;

-

het ontwikkelen van formats voor de werving van
kaderleden;

-

communicatie rondom de fiscale brief.

Bijzondere aandacht ging uit naar de communicatie bij
de buitengewoon congressen van Abvakabo FNV en
ontwikkelingen ten behoeve van FNV in Beweging.
Bijvoorbeeld bij het maken van een verkiezingskrant
en ondersteuning bij de verkiezingswebsite.

Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrief @Nieuws verschijnt elke twee
weken. Het openingspercentage ligt tussen de 40% en
50%. Op en rondom de dag van verzending is een
duidelijke piek in het aantal bezoekers op de website.
Separaat zijn digitale nieuwsbrieven: @Rijk, @Zorg,
@Welzijn, @O&O en @Post verzonden. Het
openingspercentage is heel verschillend. Van hoge
openingsscores als 51% voor de @Rijk tot lage
openingspercentages voor de @Zorg (minimum 32%).
Twee digitale nieuwsbrieven zijn speciaal ontwikkeld
voor kaderleden: @OR en @Consulenten. De
openingspercentages van de beide nieuwsbrieven zijn
zeer hoog: van @OR rond de 50% en bij de
@Consulenten boven de 65%.
Ondersteuning aan de sectoren
Vier adviseurs van de afdeling C&L ondersteunen de
zeven sectorteams van CBB. De sectorteamleider geeft
operationele aansturing. De adviseurs ondersteunen
de sectorteams met advies en uitvoering van de
communicatiemiddelen met als doel de achterban zo
volledig en tijdig mogelijk te informeren en te activeren
over de zaken die binnen de sectoren spelen.
Uiteraard ondersteunen de communicatieadviseurs bij
de grootschalige acties, campagnes en projecten. De
communicatieadviseurs dragen bij aan strategie om de
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strategische doelen een plaats te geven in deze
activiteiten maar dragen ook zorg voor de
communicatie uitingen in specifieke of zeer gerichte
acties en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

-

diverse communicatieactiviteiten ter
ondersteuning van sectorbijeenkomsten;

-

voorbereidingen voor het debatten, bijvoorbeeld
het debat Jeugdzorg;

-

het ontwikkelen van communicatiemiddelen en
opleidingsmaterialen bijvoorbeeld bij de
thuiszorgacties;

-

verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld de
onderzoeken “Gemeenten decentralisatie en
bezuinigingen” en het “meldpunt Brandweer”.

-

communicatie en ondersteuning rondom (nieuwe)
cao-trajecten;

-

communicatieondersteuning OR-verkiezingen;

In de beleidsmatige toelichting van het segment CBB is
uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten van de
sectoren.
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1.5

Beleidsmatige toelichting Middelen

Kengetallen Middelen
Realisatie 2013
(bedragen in € * 1.000)

Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

Res u l t aat M iddel en

15.904

15.963

59

20.587

Personeelslasten
Activiteitenlasten
Totaal lasten

8.063
8.136
16.199

8.576
7.646
16.222

513
-490
23

10.297
10.313
20.610

295

259

36

23

Totaal baten

Realisatie 2013

Pers on eel
Fte
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimfrequentie

130,3
5,23%
1,40

Toelichting op de kengetallen
Middelen blijft in 2013 binnen begroting. De
personeelskosten blijven met circa Є 513 ruim binnen
budget. Dit komt vooral door het later invullen van
vacatures na OOP2013. Een belangrijk deel van deze
vacatures is voor bepaalde tijd extern ingevuld. De
kosten hiervoor worden verantwoord onder de
gecentraliseerde kosten inhuur externe en bedragen
voor Middelen € 1.030.
De activiteitskosten zijn € 490 hoger dan begroot. In
de begroting voor 2013 is er deels van uitgegaan dat
de investeringen in het ledensysteem en financieel
systeem en de verbouwing van het hoofdkantoor pas
per 1 januari 2014 worden afgeschreven. In overleg
met de accountant is besloten om af te schrijven op
het moment van ingebruikname per februari 2013. In
2013 zijn de afschrijvingskosten op deze drie
investeringen € 457 hoger dan begroot. Per saldo blijft
de realisatie van Middelen circa € 23 onder de
begroting.
In 2012 is vanuit het inkoopbeleid ingezet op het
openbreken van een aantal doorlopende
verplichtingen. Dit heeft onder andere geleid tot een
daling van de huurlasten en daarmee de
activiteitenlasten. Ook het inbesteden van ICT-diensten
heeft een blijvende daling van de lasten tot gevolg.
Personeel en OOP2013
De uitvoering van het OOP2013 heeft onder andere
geleid tot de opzet en ontwikkeling van Middelen.
Binnen Middelen hebben diverse wijzigingen
plaatsgevonden in 2013. De afdeling Financiën heeft
van een aantal collega’s afscheid genomen en de
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Begroting 2013 Verschil Begroting 2013 Realisatie 2013

127,7
6,00%
1,5

-2,6
0,77%
0,10

Financial Control taken zijn aan de afdeling
toegevoegd. Het team bestaat per ultimo 2013 uit 9,6
fte (formatie: 9,5 fte), in totaal twaalf personen.
Binnen de afdeling Informatievoorziening & Projecten
(I&P) zijn de vacatures voor de helpdesk, IT-architect,
Systeembeheerder, coördinator Functioneel Beheer,
Projectleider, Business Analyse en Technisch
Applicatiebeheer vervuld.
Aanvullend op OOP2013 heeft het Secretariaat een
taakstelling voor 2013 gekregen om 6,0 fte te
bezuinigen. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Het aantal fte’s bij Middelen ligt iets boven budget in
2013. De formatie voor Middelen ligt voor het
komende jaar iets hoger dan in 2013 en op basis
daarvan zijn al enkele vacatures ingevuld ultimo 2013.
Activiteiten
Met de invoering van OOP2013 is gewerkt aan het
inrichten en ontwikkelen van Middelen onder
verantwoordelijkheid van de financieel directeur.
Hierbij is aandacht geweest voor het inpassen van
nieuwe medewerkers, onder andere als gevolg van het
terugbrengen van externe inhuur. Daarnaast is veel
energie gestoken in het verbeteren van werkprocessen
van de afdelingen binnen Middelen, waardoor een
betere afstemming ontstaat tussen de diverse
segmenten en afdelingen binnen de werkorganisatie.
De activiteiten van Middelen zijn nagenoeg allemaal
ondersteunend aan de Vereniging en aan activiteiten
van andere segmenten binnen de werkorganisatie. In

Abvakabo FNV | Financieel jaarverslag 2013

gaat de verwerking, op enkele uitzonderingen na,
volgens afspraak.

2013 is de nadruk gelegd op de punten die hieronder
beschreven zijn.

Planning & Control
De afdeling Planning & Control adviseert de
bondspenningmeester bij diverse (beleidsmatige)
financiële aspecten. In 2013 is door Planning &
Control gewerkt aan een activiteitenbegroting. Daarbij
is een ingewikkeld kostprijsmodel omgevormd tot een
Beleid Informatie Structuur, waarbij de doelen van de
Vereniging zich vertalen tot (begrote) beleidsmatige
activiteiten. Deze werkwijze levert rapportages die op
eenvoudige wijze inzicht verschaffen in de kosten en
opbrengsten per activiteit. Het model houdt tevens
rekening met de gewenste stuurinformatie van de
budgethouders in de werkorganisatie.
Begin 2013 is de jaarrekening 2012 door de
Bondsraad vastgesteld. In de bestemming van het
resultaat is € 735 gereserveerd voor de bijzondere
activiteiten in 2013 in het kader van FNV in Beweging.
Het nieuwe begrotingsproces werd in het voorjaar
afgetrapt met een beleidskaderbrief. In tegenstelling
tot het begrotingsproces 2013 zijn de vastgestelde
beleidsmatige doelen vervolgens eerst vertaald tot
gedetailleerde activiteiten binnen de werkorganisatie
en daarna pas vertaald tot een totaalbeeld (bottum-up
begroten). De begroting 2014 is in de Bondsraad van
26 november 2013 vastgesteld. In 2013 zijn tevens
twee voortgangsrapportages opgeleverd, na vier en na
acht maanden.
Financiën
Bij de afdeling Financiën heeft de implementatie van
het financieel systeem een zware wissel getrokken op
de medewerkers en hun werkzaamheden. Met name
de combinatie van de organisatieverandering vanuit
OOP2013 en de werkzaamheden aan de jaarrekening
2012 heeft de implementatie niet eenvoudig gemaakt.
Vooral de automatische verwerking van de contributie
vanuit het ledensysteem en het doen van betalingen
naar crediteuren en leden is in 2013 problematisch
verlopen. Enkele voorbeelden van de ontwikkelingen
van de afdeling:

-

-

Bij de uitvoering van de contributierun zijn de
belangrijkste risico’s afgedekt. Ook is een goede
slag geslagen om het proces efficiënter te maken.
Ondanks dat zijn ook nu nog extra controles en
handelingen nodig om de run maandelijks te
draaien.
De tijdige uitbetaling van declaraties is een
knelpunt dat breder is opgepakt dan uitsluitend
bij Financiën. Hiertoe zijn in 2013 meerdere
pogingen gedaan. Aan het eind van het jaar heeft
dit geleid tot afspraken binnen de werkorganisatie.
Gevolg hiervan was wel dat de werkvoorraad bij
Financiën in eerste instantie op liep. Inmiddels

Na aanvankelijke haperingen in het financieel
systeem, is in de eerste helft van 2013 een aantal
keuzes gemaakt die hebben geleid tot additionele
aanpassingen in de boekhouding. Hierdoor heeft
het tot in februari 2014 geduurd voordat de
crediteurenadministratie weer bij en op orde was.

Informatievoorziening
Informatievoorziening & Projecten
Een belangrijke reden voor de oprichting van de
afdeling I&P was het coördineren van de
informatievoorziening en een uniforme aansturing van
operationele projecten. Reeds in 2012 ingezet en
gecontinueerd in 2013 heeft dit geleid tot uitvoering
van en/of participatie in de projecten:

-

afronding van het ILSA programma: de
implementatie van het ledensysteem inclusief de
printstraat en het uitfaseren van LISA/UCS.
LISA/UCS is per 1 mei uitgeschakeld;

-

afronding van vervanging van het financiële
systeem Websolutions door het financieel
systeem Dynamics AX;

-

ondersteuning van de werkorganisatie bij
uitvoering van de plannen uit OOP2013;

-

implementatie van de benodigde aanpassingen in
de ICT omgeving (bijvoorbeeld accounts, groepen,
mappen, rechten, huisstijl, telefonie);

-

definitie van de Abvakabo FNV ICT “Strategie en
Architectuur”;

-

het project “Telewerken”: oplevering van de
voorzieningen voor telewerken;

-

het opzetten van “Werven via het Web” is
afgerond;

-

de herinrichting van het hoofdkantoor is voor 90%
afgerond;

-

de bouw van het nieuwe datacenter is afgerond;

-

deelname in de informatievoorziening / ICT
werkgroepen van de nieuwe vakbeweging: circa
10% van de beschikbare capaciteit;

-

project “MYS” voor IBB;

-

vervanging van de vaste telefonie omgeving is
geïmplementeerd;

-

vervanging van de PC’s op de afdelingskantoren is
afgerond;

-

de integratie van Topdesk en Active Directory;

-

implementatie van PwC en FOXIT aanbevelingen
voor ICT op het gebied van beveiliging en
continuïteit is afgerond;

-

verbeteringen HRM processen;

-

ontwikkeling van een datawarehouse ten behoeve
van trendanalyses op ledengegevens;
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-

uitbreiding van de infrastructuur voor
ondersteuning van nieuwe applicaties;

-

opzetten van een SharePoint omgeving voor het
ledenportaal;

-

vooronderzoek voor vervanging van desk- en
laptops en upgrade naar Windows 8 en Office
2013.

Facilitaire zaken
Facilitaire zaken werkt in 2013 naast de uitvoering van
de gebruikelijke werkzaamheden voor het leveren van
faciliteiten voor hoofdkantoor, regiokantoren en
afdelingen aan een drietal speerpunten.

Ondersteuning van campagnes
In het afgelopen jaar is onder andere ondersteuning
verleend aan acties, zoals “Stop de sloop van het
gevangeniswezen”, diverse acties in de thuiszorg,
“Koopkracht en Echte Banen” en kleine acties in Den
Haag in december. Tevens is over de businesscase
evenementenorganisatie een positief besluit genomen,
waarin wordt voorgesteld om de ”facilitaire”
organisatie over te hevelen van CBB naar de
Servicedesk.
Efficiënter werken en aanscherpen processen
Servicedesk
Wekelijks worden alle meldingen die bij de
Servicedesk binnen komen besproken en wordt
gekeken hoe deze het beste afgehandeld kunnen
worden en daarmee wordt de dienstverlening
verbeterd. De externe reserveringen worden ingevoerd
in Topdesk, waardoor meer en sneller informatie naar
de klant kan worden gemaild en de eigen
opdrachtbevestigingen en inkoopvoorwaarden
gehanteerd worden. De Servicedesk verstrekt
maandelijks managementinformatie aan het hoofd
Facilitaire zaken over aflopende contracten,
doorlooptijden van meldingen, bloemen en externe
reserveringen.
Wagenpark
Er is een mobiliteitsplan in ontwikkeling ten behoeve
van voorstellen tot besparing. Er is een enquête
gehouden onder leaserijders die zal leiden tot een pilot
die moet leiden tot besparingen op de
mobiliteitskosten. Er wordt per kwartaal gerapporteerd
over het wagenpark aan de directie.
Documentatie en Informatievoorziening (DIV)
De afdeling DIV is gestart met het scannen van
inkomende post voor verschillende afdelingen en
facturen voor de afdeling Financiën. Deze scans
worden gearchiveerd in de daarvoor bestemde
geautomatiseerde systemen. Dit zorgt voor een
snellere beschikbaarheid van gegevens waarmee het
proces wordt versneld. Continu wordt bekeken of
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verdere digitalisering ook op andere vlakken kan
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit.
Postkamer / Repro
De postkamer verzorgt momenteel alle digitale
mailings ten behoeve van de werkorganisatie en de
Vereniging.

Huisvesting
Het huisvestingsplan voor de geplande samenvoeging
van de bonden in het ongedeelde deel is gesplitst in
twee delen: een voor het hoofdkantoor en een voor de
regiokantoren/vakbondshuizen. Het plan heeft
geresulteerd in white papers die naar het
bestuursteam van FNV in Beweging zijn gestuurd.
Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Er is
inmiddels wel een procesvoorstel goedgekeurd met
een uitgebreid overzicht van de stappen per maand
teneinde tot besluitvorming te komen.
De herinrichting van het hoofdkantoor is begin 2014
afgerond. Zes etages zijn heringericht conform het
plan van aanpak en het definitief ontwerp ‘samen
sterk voor verhuiswerk’. Dit is binnen de planning en
begroting gerealiseerd. Tevens zijn de punten van de
OR meegenomen, hebben evaluaties plaatsgevonden
en zijn, waar nodig, wijzigingen doorgevoerd (onder
andere vanwege OOP2013). De zevende etage wordt
afgestoten per augustus 2014; de huuropzegging is
inmiddels gedaan.
De aanbesteding voor de verhuizing en inrichting van
het regiokantoor Utrecht is afgerond en begin 2014
wordt gestart met de inrichting van het regiokantoor
aan de Varrolaan en het Vergadercentrum. De nieuwe
huurcontracten voor Utrecht, Rotterdam en Groningen,
die zijn afgesloten, leiden tot een besparing in de
huisvestingskosten die verwerkt is in de begroting van
2014. Voor de verhuizing van Rotterdam en Groningen
is gestart met de aanbestedingsprocedure. De bonden
realiseren allemaal gemiddeld een besparing van 30%
op huisvestingskosten. Deels door het inleveren van
m2 en deels door een goed onderhandelingsresultaat
op de huur en servicekosten. Voor de afdeling Den
Bosch wordt samen met FNV Bouw en FNV
Bondgenoten nieuwe huisvesting gehuurd. Voor de
afdeling Roosendaal wordt samen met FNV Bouw
nieuwe huisvesting gehuurd. De afdeling Leiden is
verhuisd naar een ander pand. Voor de afdeling
Middelburg is het huurcontract afgesloten. In
Leeuwarden kan de zoektocht naar nieuwe huisvesting
zo goed als worden afgesloten en ligt het nieuwe
contract klaar ter ondertekening.
Ten aanzien van de huisvesting wordt nog opgemerkt
dat in het kader van FNV in Beweging veel
afdelingskantoren stappen willen maken. Dit is
momenteel lastig te realiseren, omdat er nog geen
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duidelijke visie is op het fenomeen vakbondshuizen,
de financiering hiervan en de fysieke, bestuurlijke en
organisatorische inrichting.

(bijzondere) werkzaamheden op elkaar afgestemd en
de daarvoor benodigde capaciteit geprioriteerd en
verdeeld.

Secretariaat
De afdeling Secretariaat heeft specifiek bijgedragen
aan de volgende speerpunten.

Efficiënter werken en aanscherpen processen
Bij de uitrol van het ledensysteem en het financieel
systeem hebben de kerngebruikers van de
(regio)kantoren een belangrijke bijdrage geleverd aan
het schrijven van de werkinstructies en het inwerken
van hun directe collega’s. Bovendien fungeren zij
momenteel als vraagbaak en leveren zij vanuit de
praktijk regelmatig verbetervoorstellen voor de
systemen.

Ondersteuning campagnes
Zowel in de regio als op het hoofdkantoor heeft het
Secretariaat een bijdrage geleverd acties, bijvoorbeeld
de acties in de thuiszorg, de “Stop de sloop van het
gevangeniswezen” en “Koopkracht en Echte Banen”.
Het Secretariaat heeft een rol gespeeld in het
organiseren van het busvervoer en het verstrekken
van informatie aan (kader)leden. Verder heeft het
Secretariaat een bijgedragen aan de belavonden
geleverd, de levering van capaciteit aan het
actiecentrum en waren collega’s van het Secretariaat
tijdens de acties aanwezig voor het verlenen van handen spandiensten.
Bijdrage aan samenwerking CBB, IBB, Secretariaat
Tijdens het driehoeksoverleg in de regio’s worden in
overleg met de collega’s van CBB en IBB de

Het Secretariaat heeft bijgedragen aan de
aanscherping van het proces van de
reiskostendeclaraties. Een aantal medewerkers van
het Secretariaat Amsterdam en Rotterdam is
betrokken bij het project “MYS.” De collega’s vanuit de
overige kantoren denken mee en doen suggesties.

Adequaat ondersteunen Vereniging bij activiteiten
De afdelingen worden adequaat ondersteund bij de
uitvoering van activiteiten, zoals bijeenkomsten van de
Abvakabo FNV delegatie voor het Ledenparlement.
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2. Algemene activiteiten
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2.1

Personeel en organisatie

Formatie 2013 Bezetting 2013
Totaal fte
Aantal medewerkers

436,90
499

Verschil formatie
- bezetting

Bezetting
2012

-5,28
0,00

430,83
492

442,18
499

% fulltime
% parttime

61,65
38,35

61,1
38,9

% man
% vrouw

37,11
62,89

37,64
62,36

% jongeren (< 35 jr.)
% overige (> 35 jr.)

25,85
74,15

26,76
73,24

% met een beperking

2,42

0,7

43,34

43,63

Norm verzuimpercentage 2013

Verzuimpercentage
2013

Verzuimpercentage
2012

6,00%
1,5

4,63%
1,23

Gemiddelde leeftijd

Ziekteverzuim
Ziektefrequentie

Formatie
In de vastgestelde begroting 2013 is een formatie van
436,9 fte gepresenteerd. Per 31 december 2013
overschrijdt de personele bezetting (442,1 fte) de
formatie met 5,2 fte.
Met name de afdeling Organising heeft een personele
groei doorgemaakt van 16 fte ultimo december 2012
naar 27,6 fte ultimo december 2013. In het kader van
FNV in Beweging wordt een terughoudend beleid
gevoerd bij het vervullen van vacatures met name in
de ondersteunende processen. De verwachting is dat
hier de meeste boventalligheid kan ontstaan bij het
samengaan in het ongedeelde deel.
In 2013 zijn er 91 medewerkers ingestroomd, 58
medewerkers uitgestroomd en dertien medewerkers
doorgestroomd.

Medewerkers met een beperking
Abvakabo FNV heeft een voorbeeldfunctie met
betrekking tot het aanstellen van medewerkers met
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Verschil
1,37%
0,27

5,96%
1,19

een beperking. Het gaat hierbij om medewerkers met
SW-indicatie, Wajong-uitkering of WIA-uitkering of
medewerkers die anderzijds een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. In de begroting 2013 is voor 3
fte budget beschikbaar gesteld voor de deze doelgroep.
Door gebruik te maken van detachering heeft
Abvakabo FNV meer medewerkers kunnen plaatsen
dan wanneer uitsluitend gebruik was gemaakt van een
arbeidsovereenkomst bij Abvakabo FNV. In totaal zijn
er in 2013 negen medewerkers met een beperking
werkzaam geweest op het hoofdkantoor en de
regiokantoren.
Ziekteverzuim
Net als in 2012 is er in 2013 opnieuw veel energie
gestoken in het terugdringen van het ziekteverzuim.
Dit heeft ertoe geleid dat het verzuim opnieuw is
gedaald van gemiddeld 5,96% 2012 naar gemiddeld
4,65% in 2013.
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2.2

Inhuur externen

1. Tijdelijke arbeidskrachten voor regulier proces
2. Uitvoeren van projecten
3. Adviesopdrachten
Subtotaal

Realisatie 2013
890
165
198
1.253

Begroting 2013
900
450
350
1.700

Verschil 2013
10
285
152
448

332
1.584

490
2.190

159
606

4. Levering van producten diensten
Totaal

Voor de begroting van 2013 is in het beleidskader
2013 een viertal categorieën externe inhuur
vastgelegd:
1.

Inhuur voor tijdelijke arbeidskrachten voor
reguliere werkprocessen

2.

Inhuur voor het uitvoeren van projecten

3.

Inhuur voor adviesopdrachten

4.

Inhuur voor levering van producten en diensten

In het beleidskader 2013 is de norm voor het totaal
aan kosten van externe inhuur (categorie 1 tot en met
4) vastgesteld op maximaal € 2.900. De begroting
2013 blijft met € 2.190 beneden de norm als gesteld
in het beleidskader.
Het budget van de categorieën 1 tot en met 3 is
centraal bij HRM belegd om een zo effectief mogelijke
sturing op de uitgaven van externe inhuur te houden.
Van het totale budget voor externe inhuur is voor deze
categorieën € 1.700 beschikbaar. De categorie

levering van producten en diensten bevat de inhuur
voor een aantal specifieke diensten, totaal
€ 490.
De totale uitgaven voor externe inhuur ten laste van de
bondshuishouding bedragen in 2013 € 1.584. Binnen
categorie 1, totaal € 890, is het grootste deel van de
kosten (€ 671) het gevolg van tijdelijke inhuur bij het
ontstaan van een vacature. Dit bedrag is deels
ingecalculeerd en mede het gevolg van de
reorganisatie vanuit OOP2013 bij Middelen. Daarnaast
is door personeelswisselingen binnen de Financiële
Kolom een noodzaak ontstaan om tijdelijk in te huren.
Vanwege verloop in de personele bezetting bij het
Contactcenter (IBB) is er in 2013 voor
€ 114 ingehuurd.
Tegenover deze uitgaven van categorie 1 staat een
financiële compensatie door dekking uit het UWV
(€ 230) en het onderschrijden van de directe
personeelskosten (€ 840).
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2.3

Ontwikkeling vermogen

Resultaat beleggingen
Van het totaal eigen vermogen van Abvakabo FNV
wordt het grootste deel belegd. Abvakabo FNV doet dit
in gezamenlijk FNV-verband, voornamelijk bij de
Stichting Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF).
Het beleggingsbeleid van het GBF richt zich op een zo
hoog mogelijk rendement over een langere periode. Dit
streven is onlosmakelijk verbonden met de criteria die
worden gehanteerd in het FNV beleggingsbeleid.
Daarbij behoren onder meer standpunten over het
bevorderen van een duurzame ontwikkeling. Het
beleggingsbeleid houdt rekening met de ESG factoren;
Environment (milieu), Social (maatschappij) en
Governance (goed ondernemingsbestuur). Hierbij
worden de tien principes van de VN global compact en
op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten,
milieu en anticorruptie en de tien principes voor
verantwoord investeren (van de VN) nageleefd.
Het totaal eigen vermogen (inclusief Weerstandsfonds)
is met bijna € 7,4 miljoen toegenomen tot totaal
€ 92,7 miljoen, een stijging van 8,7%. Het totaal
belegd vermogen van de Vereniging bestaat uit de
beleggingen van Abvakabo FNV in het GBF (de
beleggingen, een investering met enkele andere FNV
bonden in onroerend goed, een bouwkavel in
Woerden) en de beleggingen van Stichting
Wachtgeldfonds in het GBF. De omvang van het belegd

vermogen is met € 4,3 miljoen toegenomen tot een
totaal belegd vermogen van € 92,8 miljoen, een
stijging van bijna 4,9%.
De bouwkavel in Woerden is eind 2013
geherwaardeerd. Uit de taxatie is gebleken dat moet
worden afgewaardeerd. Ultimo 2013 bedraagt de
waardering van het deel van Abvakabo FNV in deze
belegging € 568, een afwaardering van circa € 1,1
miljoen.
Het vermogen van de stichting Wachtgeldfonds
bedroeg ultimo 2013 circa € 1,2 miljoen, een
rendement in 2013 van ruim 13%.
De in onderstaande paragrafen vermelde bedragen
betreffen de resultaten van de beleggingen van
Abvakabo FNV bij het GBF en dus niet de (belegde)
vermogens in vastgoed of de beleggingen van Stichting
REVO en de Stichting Wachtgeldfonds.
Totaal belegd vermogen van Abvakabo FNV
Het belegd vermogen van Abvakabo FNV laat een
aanzienlijk positief rendement zien. Het belegd
vermogen (exclusief de belegging in onroerend goed)
is in 2013 met € 5,3 miljoen toegenomen tot circa
€ 91,1 miljoen. In onderstaande grafiek wordt het
verloop van deze vermogensgroei weergegeven.

In onderstaande overzichten zijn de koersen verwerkt t/m 31 december 2013.
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Toevoegingen en onttrekkingen
In 2013 is tweemaal een onttrekking gedaan ten
gunste van het werkkapitaal. In totaal is hiervoor € 4
miljoen van de beleggingen in het aandelenfonds SNS
Responsible World Fund verkocht. Gezien het relatief
(te) grote percentage van aandelen in de genormeerde
beleggingsmix is gekozen om alleen de aandelen in
SNS Responsible World Fonds te verkopen. Daarnaast
worden de beleggingen in het Eurosiris fonds
langzaam afgebouwd. Gezien de aard van deze
belegging verloopt deze verkoop samen met de
mogelijkheden om de onderliggende waarde (het
vastgoed) te verkopen. In 2013 is voor circa € 241 uit
dit fonds verkocht. In 2013 zijn geen toevoegingen aan
het belegd vermogen geweest. Het geheel van
onttrekkingen bedraagt in 2013 € 4.244.

Rendement
Het totaal belegd vermogen van Abvakabo FNV
(exclusief onroerend goed en beleggingen van het
wachtgeldfonds) bij het GBF is in 2013 met ruim € 5,3
miljoen gegroeid. Er zijn onttrekkingen geweest uit de
aandelenportefeuille (€ 4 miljoen) en de onroerend
goed belegging (€ 241). Er zijn geen toevoegingen
geweest. Dit alles resulteert in een gemiddeld
jaarrendement van 11,2%. Deze vermogensgroei is
hoofdzakelijk te danken aan het vermogen dat belegd
is in het aandelenfonds; SNS Responsible World dat in
2013, ondanks de onttrekkingen, een jaarrendement
haalde van ruim 21%.
In onderstaande tabel zijn de rendementen van de
beleggingen (bij het GBF) zichtbaar:

Beleggingsmix
De genormeerde beleggingsmix waarvoor Abvakabo FNV
kiest, bestaat uit beleggingen in:
-

Aandelen: SNS Responsible World Fonds
(totaal 50%)

-

Vastrentende waarden: Vanguard en Pimco
(totaal 40%)

-

Onroerend goed (fonds): Eurosiris
(totaal 10%)

Omdat de resultaten van de afzonderlijke beleggingen
in de beleggingsmix verschillen, kan de werkelijke
beleggingsmix afwijken van de genormeerde
beleggingsmix. Het SNS Responsible World Fonds
heeft, ten opzichte van de overige beleggingen,
bijzonder goed gepresteerd. Ondanks de verkoop ter
waarde van € 4 miljoen is deze aandelenbelegging nog
steeds iets overwogen in de totale
beleggingsportefeuille. De werkelijke beleggingsmix is
weergegeven in onderstaand schema.

Bestemmingsreserves
Ultimo 2012 is een bestemmingsreserve gevormd van
€ 735 ten behoeve van FNV in Beweging. In 2013 is
hiervan € 515 besteed. Dit bedrag is onttrokken aan
de bestemmingsreserve. Het onbestede deel (€ 220)
vloeit terug in het eigen vermogen.
Voorzieningen
De voorzieningen hebben betrekking op risico’s ter
zake van de te verwachten verplichtingen en verliezen
die samenhangen met de bedrijfsvoering en in
volgende boekjaren tot uitgaven zullen leiden. Op
balansdatum is hiervan een betrouwbare schatting
gemaakt.
Het totaal van de voorzieningen is € 2.270 lager dan
de eindstand van 2012. Dit is voornamelijk het gevolg
van de onttrekking in het kader van OOP2013. Een
uitgebreide toelichting en de verloopstaat van
voorzieningen zijn opgenomen in de jaarrekening
onder paragraaf 3.4 Toelichting op de geconsolideerde
balans.
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3. Jaarrekening
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3.1

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
Deze jaarrekening van Abvakabo FNV, gevestigd op
Boerhaavelaan 1 te Zoetermeer, ingeschreven onder
nummer 40410696 bij de Kamer van Koophandel te
Den Haag, is opgesteld conform de richtlijn 640
(Organisaties zonder winststreven) van de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Grondslagen van waardering
waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. In dit kader is bij de
ingebruikname van het ledensysteem (Sage) en het
financiële systeem per februari 2013 gekozen om in
vijf jaar af te schrijven. Verder is de
afschrijvingstermijn van het pand in Den Helder
teruggebracht van 50 jaar tot 40 jaar. De overige
gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast zijn de
waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige balans
en staat van baten en lasten gelijk aan die van de
geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen
de kostprijs van ontwikkeling onder aftrek van
afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats vanaf het
moment van ingebruikneming over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van de activa.
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Onroerende zaken worden gewaardeerd op reële
waarde (taxatiewaarde), onder aftrek van
afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden volgens
de lineaire methode en vinden plaats vanaf het
moment van ingebruikneming over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van de activa. Over de
waarde van de grond en op beleggingspanden wordt
niet afgeschreven. Taxatie van onroerende zaken vindt
plaats om de vijf jaar en zal in 2014 weer plaatsvinden.
Bij herwaardering wordt de waardeverandering ten
gunste of ten laste gebracht van het vermogen.
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Normaliter vindt in het jaar van hertaxatie geen
afschrijving plaats.

Inventarissen
De inventarissen worden gewaardeerd op
aanschaffingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Deze afschrijvingen geschieden volgens de lineaire
methode en vinden plaats vanaf het moment van
ingebruikneming over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van de activa.
Onder meubilair wordt verstaan de inventaris voor de
inrichting van de verschillende panden.
Apparatuur bestaat uit het machinepark, grootschalige
automatisering uit onder andere het serverpark en
ledensysteem. Kantoorautomatisering bestaat onder
andere uit verschillende softwarepakketten en
kantoorautomatisering uit PC's etc.
Afschrijvingspercentages:
Onroerende zaken (Abvakabo FNV) 2,5%
Meubilair
10,0%
Apparatuur
20,0%
Grootschalige automatisering
20,0%
Kantoorautomatisering
33,3%
Onroerende zaken (Stichting REVO) 2,5% - 20,0%
Financiële vaste activa
Effecten
De beleggingen in het Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds en Vastgoed worden gewaardeerd
tegen de participatiewaarde per balansdatum. Deze
participatiewaarde is door het GBF gebaseerd op de
waardering van de onderliggende waarden op actuele
beurskoersen. De overige effecten zijn gewaardeerd
tegen beurskoers per balansdatum. De belegging in
vastgoed is gewaardeerd tegen de door FNV Vastgoed
aangegeven waarde.
Vlottende activa en passiva
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs, onder aftrek van een eventuele
voorziening voor incourantheid. De voorraden zijn in
2013 op nihil gesteld, vanwege het feit dat de aard
van de activiteiten geen aanleg van voorraden met
zich meebrengt.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
De kortlopende vorderingen en overlopende activa
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder
aftrek van een eventuele voorziening voor
oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan één
jaar.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een
looptijd korter dan één jaar en staan ter vrije
beschikking aan de Vereniging.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde en
hebben een looptijd korter dan één jaar.
Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
balansdatum bestaan en naar alle waarschijnlijkheid
tot uitgaven zullen leiden. Op balansdatum is een
betrouwbare schatting gemaakt van de omvang van
deze verplichtingen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening geeft de verplichting weer van de
toekomstige uitbetaling van jubileumuitkeringen (ten
laste van de rechtspersoon) aan medewerkers, die op
balansdatum in dienst zijn, rekeninghoudend met het
aantal reeds verstreken dienstjaren en de kans dat
medewerkers de organisatie vroegtijdig verlaten.
Arbeidsongeschiktheid
Deze voorziening geeft de verplichting weer tot de
toekomstige doorbetaling (ten laste van de
rechtspersoon) van bezoldiging aan medewerkers,
welke op balansdatum geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn in het kader van de WAO. De
waarde van de verplichting is op basis van netto
contante waarde berekend. Het gehanteerde
percentage is 3,5.
Reorganisatie
Deze voorziening geeft de personele verplichtingen
weer, vanuit het sociaal plan in verband met vrijwillige
afvloeiing personeel. Daarnaast staat hier een post ter
bevordering van de vrijwillige afvloeiing/mobiliteit van
de medewerkers.
Seniorenverlof
Deze voorziening vloeit voort uit de verplichting
vastgelegd in de cao over de opbouw en uitputting van
verlofrechten van medewerkers vanaf een bepaalde
leeftijd, rekeninghoudend met de kans dat
medewerkers de organisatie vroegtijdig verlaten.

Bondscongres
De voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten
van het eenmaal per vier jaar te houden Bondscongres.

Ten behoeve van het Bondscongres 2014 wordt de
voorziening in vier jaar (2011-2014) opgebouwd.

Onderbouwingsonderzoek
Deze voorziening is in 2010 gevormd in verband met
potentiële fiscale risico’s.
Weerstandsfonds
Als vakbond heeft de Vereniging de (statutaire)
verplichting om ten tijde van stakingen de betrokken
leden financieel te ondersteunen door qua omvang
gereglementeerde bedragen uit te keren in de vorm
van stakingsuitkeringen.
Ondermeer om aan deze verplichting te kunnen
voldoen is een Weerstandsfonds gevormd, waarvan de
noodzakelijke omvang niet nauwkeurig te bepalen is.
Tevens is, om dezelfde reden, gezamenlijk met de
overige FNV bonden een Weerstandsfonds gevormd bij
de FNV Vakcentrale.
Aan het Weerstandsfonds worden de kosten van acties
en stakingen onttrokken evenals de bijdrage aan het
bij de FNV Vakcentrale aangehouden Weerstandsfonds.
Tevens vindt er verrekening plaats met andere bonden
respectievelijk de FNV Vakcentrale op basis van
gezamenlijke actievoering.
De omvang van het weerstandfonds is gesteld op twee
stakingsdagen per arbeidsmarkt participerend lid. Voor
het niet aan de arbeidsmarkt participerend lid, wordt
met de stelselwijziging één stakingsdag meegenomen.
Deze norm is vastgesteld in het financieel beleid,
afwijkingen ten opzichte van de norm worden
verrekend met het eigen vermogen.
Resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
op het boekjaar betrekking hebbende baten en lasten,
rekening houdend met onderstaande bijzondere
grondslagen van resultaatbepaling.

Werkgeversbijdragen
Werkgeversbijdragen worden als baten verantwoord in
de periode waarop zij betrekking hebben en inbaar zijn.
Vermogensopbrengsten
Onder deze rubriek worden de opbrengsten uit
exploitatie onroerende zaken en uit beleggingen
verantwoord.
De opbrengsten uit effecten bestaan uit de op het
boekjaar betrekking hebbende interest, dividend en
opgetreden waardeveranderingen na aftrek van
diverse toerekeningen.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de
bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of
vrijwillige basis premies aan het pensioenfonds
betaald door Abvakabo FNV. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.
Abvakabo FNV is aangesloten bij het pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Uit dien hoofde worden de toegezegde
pensioenregelingen (ouderdomspensioen en Flexregelingen) als toegezegde-bijdrageregeling in de
jaarrekening verwerkt. Abvakabo FNV heeft in het
geval van een tekort bij het pensioenfonds Zorg en
Welzijn geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdrage anders dan hogere toekomstige
premies. Dit is in overeenstemming met paragraaf 310
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 271
'Personeelsbeloningen'.

Operationele leasing
Bij Abvakabo FNV bestaan leasecontracten waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de Vereniging ligt.
Deze leasecontracten 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.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden
aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Abvakabo FNV en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van inzicht.
Gelieerde instellingen
Onder gelieerde instellingen worden de
rechtspersonen (stichtingen en verenigingen)
aangemerkt, waarin Abvakabo FNV door middel van
posities in het bestuur van deze rechtspersonen geen
overwegende invloed uitoefent op het beleid. Het
betreft de volgende stichtingen en verenigingen:

- Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP).
- FNV Huisvesting.
- Gemeenschappelijk beleggingsfonds.
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3.2

Deelnemingen

De consolidatie van Abvakabo FNV bestaat uit:

- De Vereniging Abvakabo FNV
- Stichting Wachtgeldfonds Abvakabo FNV
- Stichting Recreatie en Vakantieoorden van
Abvakabo FNV/Novon (REVO)
Stichting
Stichting Wachtgeldfonds Abvakabo FNV
In 2013 is een claim gehonoreerd ten bedrag van
€ 967 ter zake van wachtgeld of daarmee gelijk te
stellen uitkeringen of schadeloosstellingen.
Het negatieve resultaat van de stichting (€ 834) is dus
het gevolg van het honoreren van de ingediende claim.
Volgens de statutenwijziging van 3 november 2010 is
het bondsbestuur verantwoordelijk voor het aanvullen
van het reservekapitaal (vermogen) tot € 1.000 binnen
maximaal drie jaar.

Stichting Recreatie en Vakantieoorden van Abvakabo
FNV/Novon (REVO)
De Stichting is per 31 december 2010 gestopt met de
activiteiten. De Stichting had als doel het stichten en/of
exploiteren van vakantiehuisjes ten behoeve van de
leden van Abvakabo FNV en hun gezinsleden. De
Stichting is, nadat de activiteiten zijn gestopt, niet
geliquideerd omdat de Stichting de vakantiehuisjes nog
in bezit heeft. Het overdragen van de vakantiehuisjes
naar Abvakabo FNV is fiscaal onaantrekkelijk. Daarom
is gekozen om de Stichting in stand te houden.
Het doel van de Stichting beperkt zich nu tot het
verkopen van de vakantiehuisjes. In 2013 zijn alle
onroerende zaken in Friesland en Simpelveld verkocht.
Het totaal vermogen van de Stichting ultimo 2013
bedraagt circa € 1,2 miljoen.

Abvakabo FNV | Financieel jaarverslag 2013

57

3.3

Geconsolideerde balans

(bedragen in € * 1.000) na resultaatbestemming

[..] Tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de
geconsolideerde balans
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3.4

Geconsolideerde staat van baten en lasten

(bedragen in € * 1.000)

[..] Tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de
geconsolideerde staat van baten en lasten
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3.5

Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in € * 1.000)

De immateriële vaste activa betreffen het ledensysteem en het financieel systeem. Beide systemen zijn in het eerste
kwartaal van 2013 in gebruik genomen. In overeenstemming met de in het economisch verkeer geldende regels en de
afschrijvingspercentages van de grootschalige automatisering is ervoor gekozen om de immateriële vaste activa in vijf
jaar af te schrijven.

Het pand in Den Helder wordt om de vijf jaar getaxeerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt op het gebouw
2,5% in plaats van 2% van de reële waarde (taxatiewaarde) afgeschreven. Deze schattingswijziging is toegelicht bij de
grondslagen op de jaarrekening. De volgende taxatie zal in 2014 worden uitgevoerd.
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In 2013 is geïnvesteerd in de vernieuwing van de kantoorruimtes. Het creëren van flexibele werkplekken heeft geleid
tot een reductie in de jaarlijkse lasten voor huisvesting onder meer door het afstoten van gehuurde kantoorruimtes. De
investeringen in grootschalige automatisering betreffen onder andere aanschaf van servers en nieuwe investeringen in
verband met de serverruimte. Materiële vaste activa die volledig waren afgeschreven en niet meer aanwezig zijn, zijn
boekhoudkundig verrekend met de cumulatieve afschrijvingen en zijn als desinvestering opgenomen. In 2012 is de
beginstand van activa in uitvoering (€ 215) abusievelijk in de post meubilair opgenomen.

Voor een uitgebreide toelichting op het belegd vermogen wordt verwezen naar paragraaf 2.3 Ontwikkeling vermogen.

In 2013 is een annuïteitenlening verstrekt aan EPSU van € 100 waarover 2% rente per jaar is verschuldigd. Deze lening
wordt terugbetaald in vijftien jaar. De overige leningen bestaan onder andere uit het depot ter financiering van de
boekwaarden van het wagenpark. Van het bedrag van de leningen is een bedrag van € 1.662 als langlopend (langer
dan een jaar) aan te merken.

Abvakabo FNV | Financieel jaarverslag 2013

61

De voorraden zijn in 2013 op nihil gesteld, vanwege het feit dat de aard van de activiteiten geen aanleg van voorraden
met zich meebrengt.

De post debiteuren bestaat uit het debiteurensaldo waarop de voorziening oninbaarheid in mindering is gebracht. De
vordering op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen betreft de vordering op ACOP. De
overlopende activa betreffen de nog te ontvangen bedragen. De vordering Stichting REVO bestaat onder andere uit de
nog te ontvangen opbrengst van de verkoop van 2 vakantiehuisjes, die verkocht zijn op 30 december 2013.

In de opstelling van het bondsvermogen in 2012 is de resultaatbestemming verwerkt. De vorming van de
bestemmingsreserve FNV in Beweging is in bovenstaande opstelling verwerkt.
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De ontvangsten van het Weerstandsfonds hebben betrekking op de reguliere ontvangsten vanuit de ledencontributie
en ontvangen bedragen als vergoeding voor gemaakte actiekosten uit de FNV weerstandskas. Het Weerstandsfonds is
genormeerd op twee stakingsdagen conform het financieel beleid. Om te komen tot deze norm bedraagt de
vermogensmutatie € 78.

De voorziening jubileumuitkering is bepaald aan de hand van het recht dat medewerkers hebben op een
jubileumuitkering, rekening houdend met de blijfkans van de medewerkers. In 2013 is er voor € 57 betaald aan
jubileumuitkeringen. De eindstand van de voorziening ultimo december is berekend op € 1.070. Dit betekent dat er in
2013 voor € 97 is gedoteerd.
De voorziening arbeidsongeschiktheid geeft de verplichting weer tot de toekomstige doorbetaling van gedeeltelijke
bezoldiging van medewerkers, die op balansdatum geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. In 2013 is er voor
€ 23 onttrokken, daarnaast is er voor € 170 gedoteerd.
Als gevolg van OOP2013 is ultimo december een voorziening gevormd van € 2.082. In 2013 is een bedrag van
€ 1.700 onttrokken. Van deze € 1.700 is voor € 967 geclaimd bij de Stichting Wachtgeldfonds. Deze claim is
gehonoreerd. De voorziening per 31 december 2013 is herberekend op € 258. Het restant van € 124 is vrijgevallen.
De voorziening seniorenverlof vloeit voort uit een cao-bepaling. Ten opzichte van 2012 komen er meer mensen in
aanmerking voor deze regeling, daarom heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening van € 537. De
onttrekkingen van € 145 zijn opgenomen in uren voor het seniorenverlof.
De voorziening Bondscongres is gevormd ter egalisatie van de lasten van het Bondscongres. Dit congres wordt
eenmaal in de vier jaar gehouden. Aan de voorziening Bondcongres wordt jaarlijks een bedrag van € 100 gedoteerd. In
2014 zal een Bondscongres worden gehouden.
De voorziening onderbouwingsonderzoek betreft een voorziening, die in 2010 gevormd is in verband met potentiële
fiscale risico’s. In 2013 is er voor € 389 onttrokken aan de voorziening, als gevolg van een aanslag in het kader van de
loonbelasting. Het restant van de voorziening van € 736 is vrijgevallen.
Van de voorzieningen is een bedrag van € 4.433 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken.
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De post projectsubsidies heeft betrekking op vooruit ontvangen subsidies in verband met extern gefinancierde
projecten. Het betreft met name GOVAK en WOAZ. Dit bedrag volstaat om additioneel geïdentificeerde risico’s af te
dekken. Onder de nog te betalen personeelskosten is de te betalen vakantietoeslag opgenomen. De overige schulden
betreffen voornamelijk de verplichting voor de opgebouwde verlofuren. De overlopende passiva betreffen de nog te
betalen bedragen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Vereniging is de navolgende, niet uit de balans blijkende, verplichtingen aangegaan:

Bankgaranties
In verband met aangegane huurverplichtingen is door de ING bank een bankgarantie afgegeven voor € 42.015.
Huurovereenkomsten
In verband met de huur van het hoofdkantoor, regio- en afdelingskantoren heeft de Vereniging langlopende flexibele
huurovereenkomsten afgesloten, met verschillende looptijden en termijnen. De totale verplichting betreft de
huurcontracten inclusief servicekosten.
Leaseovereenkomsten
Met de leasemaatschappijen Leaseplan en Arval zijn contracten aangegaan met een looptijd variërend van 25 tot 48
maanden per auto. Per balansdatum bedraagt de maandtermijn aan leasekosten voor het totale wagenpark, inclusief
verzekering en belasting.
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen met betrekking tot de leaseovereenkomsten als volgt te specificeren:

FNV Weerstandsfonds
Zoals toegelicht bij het Weerstandsfonds zal mogelijk in 2013, afhankelijk van de ontwikkelingen, een extra bijdrage
nodig zijn als de dekkingsgraad van het Weerstandsfonds onder de norm uitkomt. De omvang hiervan is thans nog niet
te bepalen.
FNV in Beweging
In het kader van de beoogde fusie zijn afspraken gemaakt over een budget dat beschikbaar wordt gesteld voor
transitiekosten. In totaal worden de transitiekosten geraamd op € 5 miljoen. Deze kosten worden voorgefinancierd door
de FNV. De verdeelsleutel tussen FNV en fuserende bonden is respectievelijk 35% en 65%. Een bedrag van ca. € 3,2
miljoen komt daarom ten laste van de fuserende bonden. Dit bedrag zal per beoogde fusiedatum, zijnde 1 januari
2015, verrekend worden met het ingebrachte vermogen van de fuserende bonden. Het bedrag is niet nader toegedeeld
aan de afzonderlijke fuserende bonden. Ultimo 2013 zijn de werkelijke kosten ca. € 1,2 miljoen.
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3.6

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(bedragen in € * 1.000)

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste posten uit de geconsolideerde staat van baten en
lasten of de posten die een substantiële afwijking laten zien tussen de begroting of resultaat over 2012.
Ten opzichte van 2012 zijn in de staat van baten en lasten zijn enkele presentatieverschillen doorgevoerd. Om de
vergelijkbaarheid te waarborgen zijn de cijfers van 2012 aangepast. De aanpassing van de cijfers van 2012 is zodanig dat de
definitie (de omvang) vergelijkbaar is geworden.

De contributiebaten zijn nagenoeg gelijk aan deze baten in 2012. In de contributie zitten twee tegengestelde effecten;
de daling van het aantal leden en de contributieverhoging. De post contributie is gecorrigeerd met de verwachte
inningverliezen. Daarnaast is rekening gehouden met de voorziening dubieuze debiteuren.
De werkgeversbijdragen blijven achter ten opzichte van 2012 als gevolg van het niet afsluiten van een aantal cao’s.
Daarnaast is de ambitie vanuit de begroting om de werkgeversbijdragen te vergroten niet haalbaar gebleken.
Vacatiegelden blijven achter. Dit is voornamelijk het gevolg van de lagere bezetting van de bestuurszetels in het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn en ABP.
Inkomsten derden bestaan uit ontvangen projectsubsidies, proceskostenvergoeding en dekking voor activiteiten voor
de verrichte dienstverlening door AKF voor ACOP en FNV Sport. Ten opzichte van 2012 is er meer subsidie ontvangen
voor de projecten van GOVAK en WOAZ . Daarnaast is er subsidie ontvangen voor niet-gebudgetteerde projecten, zoals
Pensioenbewustzijn en Ambulancezorg.
De opbrengt van de Stichting REVO is het gevolg van de boekwinst na de verkoop van vier vakantiehuisjes.

De salarislasten zijn ten opzichte van 2012 gestegen als gevolg van prijsstijging. Verder is de gemiddelde bezetting
hoger geweest dan in 2012. De prijsstijgingen zijn het gevolg van cao uitkomsten en reguliere arbeidsvoorwaarden,
hogere pensioenpremie en sociale lasten. De bezetting in 2013 (442 fte) is met 11 fte ten opzichte van 2012 (431 fte)
gestegen. De stijging is voornamelijk het gevolg van personeelsuitbreiding in het primaire proces. De personeelskosten
blijven achter op de begroting omdat de gemiddelde bezetting lager is dan de begrote formatie.
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De reis- en verblijfskosten komen iets boven de begroting uit. De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door
activiteiten in verband met FNV in Beweging.

Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging inclusief de sociale- en pensioenlasten bedraagt € 492 (2012: € 386). De tabel met salarisschalen (in
euro’s) van het Dagelijks Bestuur loopt in elf schalen van € 4.535 tot € 7.085 (2012 € 4.446 tot € 6.946). In
vergelijking met 2012 is de totale bezoldiging gestegen, omdat het bestuur in 2012 tijdelijk onderbezet is geweest.

In verband de ingebruikname van het ledensysteem en financieel systeem zijn er technische controles door de
onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. uitgevoerd. Deze lasten zijn verantwoord bij de
accountantskosten.

De afdrachten aan de afdelingen hebben zich ontwikkeld conform de begroting. Het verschil ten opzichte van
voorgaand boekjaar is het gevolg van een opschoning van afdelingssaldi oude jaren in de cijfers van 2012.

Apparatuur
In 2013 hebben geen investeringen plaatsgevonden in apparatuur, waardoor de afschrijvingslast niet toeneemt ten
opzichte van voorgaand jaar.
Automatisering kantoor/grootschalig
De afschrijvingslasten op automatisering blijven achter door het uitstellen van investeringen. In 2013 is er voor
€ 445 geïnvesteerd in plaats van de verwachte € 1.570.
Meubilair
De toename in afschrijvingslast wordt veroorzaakt door de vervroegde oplevering van de herinrichting van het
hoofdkantoor. In de investeringsplanning is ervan uitgegaan dat de activering van de herinrichting per 1 januari 2014
zou plaatsvinden en dat de afschrijvingslast vanaf dat moment zou toenemen. In overleg met de accountant is besloten
om de activering gefaseerd in de loop van 2013 te laten plaatsvinden.
Immateriële vaste activa
De afschrijvingslast op immateriële vaste activa komt vanwege de ontwikkeling en ingebruikname in 2013 van het
ledensysteem Sage en het financiële systeem. Deze pakketten worden als gevolg van een schattingswijzing in vijf jaar
afgeschreven. Begroot was om in tien jaar af te schrijven.
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Onroerend goed Stichting REVO
Deze last betreft de afschrijving op de vakantiehuisjes.

In de begroting 2013 zijn de inningkosten voor de contributie opgenomen bij bankkosten. Dit is een wijziging ten
opzichte van het boekjaar 2012. Per saldo zijn de bankkosten circa € 30. De inningkosten bedragen € 181.

Huur- en servicekosten
De daling van de huur- en servicekosten worden veroorzaakt doordat door onderhandelingen over contractverlengingen
de tarieven van enkele kantoren zijn gedaald. Daarnaast wordt in de voorbereiding van de geplande samenvoeging van
de verschillende vakbonden per 2015 stapsgewijs ingeleverd op vierkante meters, evenals leidt het creëren van
flexibele werkplekken tot een reductie in de jaarlijkse lasten voor huisvesting onder meer door het afstoten van
gehuurde kantoorruimtes.
Overige huisvesting
De overige huisvestingskosten vallen hoger uit in verband met onvoorziene advies- en afwerkingskosten bij de
herinrichting van het hoofdkantoor.

De uitbestede juridische zaken en kosten met betrekking tot het contract met FNV Letselschade zijn in 2013
verantwoord onder de externe inhuur ten bedrage van € 219. In 2012 zijn deze kosten verantwoord onder juridische
zaken.
Door de afname in de bezetting en de uitbesteding van zaken bij Advocatuur overschrijdt de realisatie de begroting.
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De marketing- en communicatiekosten bestaan uit lasten voor diverse zaken, ondermeer evenementen, ledenwerving,
ledenbehoud en bondsjubilea. Daarnaast bevat deze post een incidentele last als het gevolg van campagnes in het
najaar van 2013.

Lagere lasten voor opleiding van eigen personeel hebben geleid tot een onderuitputting van de overige kosten HRM.

De projectkosten bestaan uit activiteiten voor extern gefinancierde projecten. In 2013 zijn meer projecten uitgevoerd,
bijvoorbeeld het project Ambulancezorg en het project Pensioenbewustzijn.

Trainingen voor kaderleden en vakbondsfunctionarissen worden verzorgd door de afdelingen Organising en
Kaderopbouw. Doordat trainingen intern worden georganiseerd, zijn de kosten in 2013 afgenomen.

Ten opzichte van 2012 zijn de vergaderkosten afgenomen, mede doordat deze kosten in verband met besluitvorming
voor FNV in Beweging gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening
Bondscongres is ten laste van de vergaderkosten gebracht.

Voor de toelichting op de externe inhuur wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Inhuur externen.
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De afdracht aan het FNV Weerstandsfonds is conform de afspraak op basis van ledental verrekend voor € 510. Aan
diverse acties is uit het Weerstandsfonds € 1.814 besteed, hiervoor is van derden ontvangen € 531.

Net als in 2012 is het vermogensresultaat op de beleggingen positief. De toelichting hiervan is opgenomen in
hoofdstuk 2.3. Ontwikkeling belegd vermogen. In het laatste kwartaal heeft er taxatie plaatsgevonden op de bouwkavel
in Woerden, met als gevolg dat de waardering van deze belegging met € 1.100 is afgenomen.

De bijzondere baten en lasten bestaan uit de vrijval van de voorziening onderbouwingsonderzoek, de
reorganisatievoorziening en de dotatie voor personele voorzieningen, zoals jubileumvoorziening, seniorenverlof en
WAO-voorziening.
Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting is van toepassing op de deelneming in Stichting REVO, die in tegenstelling tot Abvakabo
FNV wel belastingplichtig is.
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3.7

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen in € * 1.000)

[..] Tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de
geconsolideerde balans en de geconsolideerde staat van baten en lasten
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3.8

Enkelvoudige balans

(bedragen in € * 1.000)
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3.9

Enkelvoudige staat van baten en lasten

(bedragen in € * 1.000)
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3.10 Toelichting op het enkelvoudig vermogen
(bedragen in € * 1.000)

Het verschil tussen het enkelvoudige en het geconsolideerde vermogen wordt veroorzaakt door de voeging van
Stichting REVO en Stichting Wachtgeldfonds.
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3.11 Ondertekening door het Bondsbestuur

Het jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening 2013 is door het Bondsbestuur vastgesteld in de vergadering van 2 april
2014 onder voorbehoud van goedkeuring door de controlerend accountant.

3.12 Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In artikel 23 lid 4 van de statuten is het volgende bepaald:
“De ledenraadjaarvergadering wordt, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad, gehouden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. In de ledenraadjaarvergadering wordt in ieder geval aan de orde gesteld:
a. het jaarverslag van het bondsbestuur;
b. de vaststelling van de jaarrekening, de vaststelling van het resultaat van de bond en, op voorstel van het
bondsbestuur, de bestemming van dit resultaat;
c. de verlening van decharge van het bondsbestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover
van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de ledenraad mededelingen zijn gedaan;
d. voorstellen van het bondsbestuur of van een zodanig aantal afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van
ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan worden uitgebracht,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering van de ledenraad.”
Voorstel resultaatbestemming
Het Bondsbestuur stelt de vergadering voor om het resultaat 2013 toe te voegen aan het eigen vermogen, het
bondsvermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na 31 december 2013 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die materieel van invloed zijn op, dan wel een
aanpassing zouden vereisen van de balans per 31 december 2013, zoals gepresenteerd in de jaarrekening.
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3.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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4. Bijlagen
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4.1

Kengetallen

Norm / Begroting
2013
1.
a.
b.
c.

Leden
Gemiddeld aantal leden
Gemiddelde contributie/mnd.
Totale netto contributie/jaar

2.
a.
b.

Personeel
Full-time formatieplaatsen per einde jaar
Aantal medewerkers per einde jaar

c.
d.
e.

Totale bruto loonsom
Gemiddelde loonkosten per formatieplaats
Totale personeelskosten

f.

Inhuur ratio

g.
h.
i.
j.

Externe inhuur reguliere werkprocessen
Externe inhuur uitvoeren projecten
Externe inhuur adviesopdrachten
Externe inhuur van producten/diensten

3.
a.
b.
c.

Resultatenrekening
Resultaat bondshuishouding
Saldo resultatenrekening
Opbrengsten

4.
a.

Resultaat
2013

Resultaat
2012

Resultaat
2011

Resultaat
2010

345.000
12,69
52.521.000

345.344
12,59
52.191.000

351.675
12,37
52.189.000

357.170
12,00
51.414.000

355.242
11,74
50.063.000

437

442
499

431
492

420
471

398
459

33.070.000
75.200
35.388.200

32.014.000
73.300
35.994.000

30.246.000
71.100
36.251.000

28.300.000
69.200
37.423.000

26.344.000
68.100
37.024.000

6%

4%

6%

13%

23%

900.000
450.000
350.000
490.000

890.000
165.000
198.000
332.000

1.508.000
218.000
442.000
162.000

3.173.000
662.000
745.000
202.000

4.469.000
2.922.000
863.000
209.000

6.300
6.300
60.923.100

534.000
7.953.000
58.361.000

2.716.000
5.485.000
58.665.000

817.000
-7.660.000
57.933.000

-1.508.000
-1.409.000
57.040.000

Vermogen
Totaal eigen vermogen

91.271.000

83.318.000

77.834.000

85.494.000

b.
c.
d.

Omvang weerstandsfonds
Ontvangsten en dotaties weerstandfonds
Onttrekking weerstandsfonds

35.725.000
2.402.000
-2.324.000

e.

Bestemmingsreserves

220.000

35.647.000
3.033.000
-2.187.000
35.022.000
735.000

34.801.000
272.400
-2.550.000
31.324.032
3.838.000

37.078.000
5.369.000
-3.176.000
29.035.239
7.660.000

f.
g.
h.
i.
j.

Omvang bondsvermogen
Vermogensgroei
Solvabiliteit ( EV/TV)
Liquiditeitsratio
Netto werkkapitaal (vlot activa - kort vv)

55.326.000
7,36%
0,81
1,56
742.000

46.935.000
5,50%
0,80
1,43
337.000

39.195.000
-7,86%
0,81
1,29
129.000

40.756.000
-2,84%
0,86
1,41
4.133.000

5.
a.
b.
c.

Beleggingen
Omvang beleggingen
Opbrengst beleggingen
Gemiddeld rendement

91.620.000
7.991.000
8,93%

87.429.000
9.104.000
11,40%

80.131.000
98.000
0,12%

78.436.000
8.373.000
10,83%

2,25%
> 0,5
1,25 < > 1,50
>0

Dit jaar is een aantal kengetallen toegevoegd die
voorkomen uit het vastgestelde financieel beleid.
Kengetallen die toelichting behoeven staan hieronder
vermeld.
1. Leden
a. Gemiddeld aantal leden
Het jaar 2013 sluit af met een ledenaantal van
345.318. Het gemiddeld ledenaantal in 2013 is
345.344 en daarmee iets hoger dan waarmee in de
begroting is rekening gehouden.

c. Totale netto contributie/jaar
Ondanks dat er gemiddeld in 2013 meer betalende
zijn geweest dan begroot, is door de voorziening
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dubieuze debiteuren de contributieopbrengst lager
uitgekomen dan begroot.
2. Personeel
a. Fulltime formatieplaatsen per einde jaar
Dit betreft de werkelijke bezetting van medewerkers
ultimo 2013 in fte's. Geen van de medewerkers is
buiten Nederland werkzaam. In 2013 is de formatie
verder ingevuld met medewerkers en is de externe
inhuur teruggedrongen. De toename zit in een stijging
van het aantal fte's voor Organising en het vormen van
een bestuurdersklasje bij CBB gedurende 2013. De
deeltijdfactor (aantal medewerkers/fte) is constant
rond de 87%.
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d. Gemiddelde loonkosten per formatieplaats
Dit zijn de totale loonkosten over het jaar ten opzichte
van de gemiddelde personeelsbezetting op basis van
fulltime formatieplaatsen. Het gemiddelde wordt
berekend door de stand per einde boekjaar en stand
per einde voorgaand jaar te middelen. De toename
wordt veroorzaakt door de loonindexatie uit de cao en
periodieke verhogingen.
e. Totale personeelskosten
De dekkingen op de salariskosten, welke bij de
opbrengsten verantwoord worden, zijn hierop in
mindering gebracht (zie hiervoor staat van baten en
lasten, inkomsten derden). Dit betreft doorbelastingen
aan ACOP, WOAZ en FNV-sport voor verrichte
dienstverlening. De afname van de totale
personeelskosten ten opzichte van 2012 is het gevolg
van de afname van externe inhuur. In de kolom
resultaat 2013 zijn de totale personeelskosten
meegenomen, inclusief HRM-gerelateerde
activiteitskosten, conform de voorgaande jaren. Dit in
tegenstelling tot het gepresenteerde in de kolom
begroting. In deze kolom zijn de HRM-gerelateerde
activiteitskosten buiten beschouwing gelaten. Het
begrote bedrag voor de HRM-activiteiten in 2013 zijn
verantwoord onder de post ‘Overige kosten HRM’
onder de activiteitskosten.
f. Inhuur ratio
Bij deze ratio worden de inhuurkosten van externen
afgezet tegenover de totale personeelskosten. Ook bij
deze ratio is het effect van minder externe inhuur
duidelijk te zien. Ten opzichte van het vorige jaar is er
opnieuw een daling zichtbaar.
g t/m j. Externe inhuur
De componenten externe inhuur vertonen een sterke
daling ten opzichte van vorige jaren. Voor een nadere
toelichting ten opzichte van het budget zie de tekst in
paragraaf 2.2, ‘Inhuur externen’.

4. Vermogen
4g. Vermogensgroei
Uitgangspunt is dat de vermogensgroei voldoende
moet zijn om de inflatie bij te houden. Als richtlijn is dit
percentage in het financieel beleid op 2,25% gesteld.

4h. Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan of er voldoende eigen
vermogen aanwezig is om in geval van liquidatie alle
verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug
te betalen. Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan
door het financieren vanuit het eigen vermogen.
4i. Liquiditeitsratio
Met dit kengetal wordt aangegeven in hoeverre men
vanuit het eigen vermogen de totale kosten kan
betalen. Als minimale norm in het financiële beleid
wordt hiervoor een jaar en een kwartaal gehanteerd en
als maximale norm anderhalf jaar. Deze maximale
norm wordt minimaal overschreden.
4i. Netto werkkapitaal
Geeft de mate van liquiditeit aan en wordt berekend
door de vlottende activa te verminderen met het kort
vreemd vermogen gecorrigeerd voor projectsubsidies.
Het werkkapitaal is de afgelopen jaren laag wat ook dit
jaar geresulteerd heeft in onttrekkingen aan het
vermogen.
5. Beleggingen
5c. Gemiddeld rendement
Het beursklimaat is in 2013 verbeterd, dat heeft tot
gevolg dat er opnieuw een mooi gemiddeld rendement
is gerealiseerd. Ondanks dat in het GBF goede
koersontwikkeling zijn geweest op onze beleggingen
hebben we onze investering in onroerend goed (de
kavel in Woerden) moeten afwaarderen voor circa €
1,1 miljoen.
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4.2 Aansluitingen

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Abvakabo FNV is aangesloten bij de Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV). Bondsvoorzitter
Corrie van Brenk is lid van de Transitieraad FNV. De
Transitieraad FNV vervangt de Federatieraad FNV met
het oog op een gezamenlijke FNV.
Voor zaken die in de Transitieraad FNV aan de orde
zijn geweest, wordt verwezen naar het (digitaal
beschikbare) FNV-verslag.
Het ledental van de bij de FNV aangesloten bonden
bedraagt per 31 december 2013 ongeveer 1.200.000
leden.

European Federation of Public Services Unions (EPSU)
- Corrie van Brenk- van Barneveld is lid van de
Executive Committee van EPSU

Bestuur
Ook heeft de nieuwe FNV sinds 15 mei 2013 een
nieuw bestuur. Dit bestuur telt drie Abvakabo FNVgezichten: Ruud Kuin, bondssecretaris Abvakabo FNV
(Dagelijks Bestuur), Imelda Tjon-Fo, kaderlid Abvakabo
FNV (sector UWV) en Lot van Baaren, kaderlid
Abvakabo FNV (sector Zorg en Welzijn).

- Bestuurder Frans Carbo en Martha Rothers zijn lid
van het Standing Committee Local government

Ledenparlement
De nieuwe FNV is een bond voor en door de leden. De
leden hebben het écht voor het zeggen. Het hoogste
orgaan van de nieuwe vakbeweging wordt dan ook
gevormd door het Ledenparlement. Dit parlement telt
108 vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.
Van deze parlementsleden vertegenwoordigen 31 de
Abvakabo FNV-sectoren en afdelingen. De
parlementsleden zijn gekozen voor een periode van
vier jaar. Op 15 mei 2013 zijn zij officieel aan de slag
gegaan.

- Bestuurder Elise Merlijn is lid van het Standing
Committee Health
- Bestuurder Marco Ouwehand, Marieke Manschot
zijn plaatsvervangend lid van het Standing
Committee National administration
- Bestuurder Oskan van Rijswijk is lid van het
Standing Committee Utilities
- Bestuurder Ruud Cornelisse is plaatsvervangend lid
van het Standing Committee Utilities.

Union Network International (UNI)

- Bestuurder Joost van Herpen is lid van het Social
Dialogue Comité Telecom
- Bestuurder Susan Eijgermans is lid van het Social
Dialogue Comité Post

Algemene Centrale van Overheidspersoneel
(ACOP FNV)
Bij de ACOP zijn vijf bonden aangesloten, waaronder
Abvakabo FNV. Vertegenwoordigers van Abvakabo FNV
in het ACOP FNV-bestuur:

-

Ruud Kuin, voorzitter

-

Marco Ouwehand, secretaris

-

Jan Willem Dieten

-

Marta Rotgers

Public Services International (PSI)
Corrie van Brenk- van Barneveld is plaatsvervangend
bestuurslid van PSI op de zogenoemde Beneluxzetel.
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4.3

Ledenontwikkeling

datum
01-okt-81
01-okt-82
01-okt-83
01-okt-84
01-okt-85
01-okt-86
01-okt-87
01-okt-88
01-okt-89
01-okt-90
01-okt-91
01-okt-92
01-okt-93
01-okt-94
01-okt-95
01-okt-96
01-okt-97
01-okt-98
01-jan-00
01-jan-01
01-jan-02
01-jan-03
01-jan-04
01-jan-05
01-jan-06
01-jan-07
01-jan-08
01-jan-09
01-jan-10
01-jan-11
01-jan-12
01-jan-13
01-jan-14

ledental

inschrijvingen

250.431
247.782
247.251
245.557
241.055
241.699
248.466
255.621
271.023
280.200
289.578
295.204
305.052
309.364
314.929
323.828
329.661
360.334
360.018
357.917
361.459
361.911
364.562
368.798
360.064
352.354
351.379
348.328
351.633
358.852
355.489
347.861
345.318

18.814
21.259
21.485
15.221
17.334
21.857
22.376
31.698
27.973
25.727
25.171
27.325
24.374
24.333
27.682
24.795
49.188
28.774
19.887
23.851
22.840
24.834
28.390
20.102
17.285
19.873
19.955
24.406
26.961
25.797
20.184
22.081

uitschrijvingen winst/verlies
aantallen
-2.649
21.463
21.790
-531
23.197
-1.712
19.723
-4.502
16.690
644
15.090
6.767
15.221
7.155
16.296
15.402
18.796
9.177
16.349
9.378
19.545
5.626
17.477
9.848
20.062
4.312
18.768
5.565
18.783
8.899
18.962
5.833
18.515
30.673
-316
29.090
21.988
-2.101
20.309
3.542
22.388
452
22.978
1.856
24.154
4.236
28.836
-8.734
24.995
-7.710
20.848
-975
23.006
-3.051
21.101
3.305
19.742
7.219
29.158
-3.361
27.812
-7.628
24.624
-2.543

winst/verlies
in procenten
-1,06%
-0,21%
-0,69%
-1,83%
0,27%
2,80%
2,88%
6,03%
3,39%
3,35%
1,94%
3,34%
1,41%
1,80%
2,83%
1,80%
9,30%
-0,09%
-0,58%
0,99%
0,13%
0,51%
1,16%
-2,37%
-2,14%
-0,28%
-0,87%
0,95%
2,05%
-0,94%
-2,15%
-0,73%

Maandelijks overzicht ledentallen periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2014

ledental
1 januari 2013
1 februari 2013
1 maart 2013
1 april 2013
1 mei 2013
1 juni 2013
1 juli 2013
1 augustus 2013
1 september 2013
1 oktober 2013
1 november 2013
1 december 2013
Ledental 1-1-2014
Totaal

347.861
346.315
345.457
345.145
344.991
344.563
344.645
344.591
344.313
344.780
345.755
345.815
345.318

inschrijvingen

uitschrijvingen

winst /
verlies

1.203
1.851
1.983
1.859
1.503
1.711
1.654
1.266
1.846
2.430
2.302
2.473

2.749
2.709
2.295
2.013
1.931
1.629
1.708
1.544
1.379
1.455
2.242
2.970

-1.546
-858
-312
-154
-428
82
-54
-278
467
975
60
-497

22.081

24.624

-2.543
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4.4

Overzicht kaderleden

Overzicht Kaderleden per sector per 1 januari 2014
Sector

1-1-2014

1-1-2013 Jongeren

Rijk
Onderwijs en Onderzoek
Lagere Overheden
Openbare Marksector
Nutsbedrijven
Sociale Werkvoorziening en WIW
Post
Telecom
Zorg
Welzijn
Uitkeringsgerchtigden
Senioren
s t an d 1 j an u ari 2014

1.051
554
3.176
717
457
675
295
106
3.857
1.679
269
1.051
13.887

1.118
595
3.423
736
487
709
339
122
3.729
1.827
212
909
14.206

P erc en t ag e kader/l eden t al
P erc en t ag e doel g roepen /kaderl eden 1-1-2014

Migranten *

35
17
98
27
16
26
6
5
254
282
6
0
772

Vrouwen

12
4
31
10
3
5
2
27
29
7
8
138

Overige

254
198
867
266
39
123
41
28
2.670
1.191
135
181
5.993

750
335
2.180
414
399
521
246
73
906
177
121
862
6.984

4,084
5,821

1,394

42,419

49,162

* conform vrije opgave

Aantal kaderleden naar sector vanaf 2009 per 1 januari
Sector
Rijk
Onderwijs en Onderzoek
Lagere Overheden
Openbare Marksector
Nutsbedrijven
Sociale Werkvoorziening en WIW
Post
Telecom
Zorg
Welzijn
Uitkeringsgerchtigden
Senioren
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2009
1.352
894
4.197
883
585
816
508
167
3.804
1.873
279
853
16.211

2010
1.331
915
4.091
870
591
786
480
146
3.728
1.899
236
868
15.941

2011
1.278
892
3.789
860
531
775
448
135
3.631
1.871
227
924
14.083
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2012
1.245
823
3.698
808
508
755
392
121
3.684
1.902
217
923
15.076

2013
1.118
595
3.423
736
487
709
339
122
3.729
1.827
212
909
14.206

2014
1.051
554
3.176
717
457
675
295
106
3.857
1.679
269
1.051
13.887

4.5

Overzicht leden per afdeling

Afdelingen
Achterhoek
Alkmaar
Almelo
Amstel-Kennemerland
Amsterdam
Arnhem
Baronie van Breda
Delft
Deventer
Dordrecht ZH/Zuid
Flevoland
Friesland Noord
Gooi Vechtstreek
Groningen
Haagsteden
Kop van N-Holland
Midden Brabant
Midden Holland
Midden Limburg
N en Midden Drente
Nijmegen
Noord Groningen
Noord Limburg
Noord Oost Brabant
Oost Friesland
Oost Groningen
Oostelijk Z-Limburg
Oosterschelde
Rijnstreek Leiden
Rivierenland
Rotterdam/Rijnmond
Twente
Utrecht
Utrecht Oost
Veluwe
Walcheren
West Brabant
West Zuid Limburg
Zaanstreek/Waterland
Zeeuws Vlaanderen
Zuid Friesland
Zuid Oost Brabant
Zuid Oost Drente
Zuid West Drente
Zutphen
Zwolle

1-jan-14
4.922
8.817
3.805
12.689
29.174
14.877
4.909
4.499
3.073
5.297
5.591
7.898
3.605
13.841
28.435
3.558
5.496
4.129
2.934
7.477
2.916
2.442
7.704
6.748
2.582
4.119
5.718
2.544
7.216
4.180
31.344
8.610
16.503
9.419
5.997
3.490
3.974
7.192
5.498
2.019
5.334
7.905
3.379
4.123
3.038
6.298
345.318

1-jan-13
4.950
8.933
3.486
12.838
29.916
14.922
4.995
4.700
3.189
5.497
5.718
8.329
3.789
13.908
24.889
3.668
5.727
4.170
3.048
6.806
7.638
3.050
2.483
7.846
2.671
4.196
5.903
2.672
7.364
4.073
32.295
8.591
16.879
9.024
5.983
3.538
4.094
7.368
5.699
2.051
5.479
8.151
3.583
4.185
3.189
6.378
347.861

Mutatie
-28
-116
319
-149
-742
-45
-86
-201
-116
-200
-127
-431
-184
-67
3.546
-110
-231
-41
-114
671
-4.722
-608
5.221
-1.098
-89
-77
-185
-128
-148
107
-951
19
-376
395
14
-48
-120
-176
-201
-32
-145
-246
-204
-62
-151
-80
-2.543
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4.6

Overzicht leden per sector

01-jan-14
1.RIJK

Totaal

Financien
Defensie
Justitie
Infrastructuur en Milieu
Econ.Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
VWS
Zelfstandige Bestuursorganen
Overige ministeries
2.ONDERWIJS en ONDERZOEK

Totaal

Onderzoek Instellingen
Hoger Beroeps Onderwijs
Primair/voortgezet onderwijs
Wetenschappelijke en Research Instellingen
WKO
Overige groepen onderwijs en onderzoek
3.LAGERE OVERHEDEN

Totaal

Provincies
Waterschappen
Gemeenten
Overig
4.SOCIALE WERKVOORZIENING EN WIW

Totaal

Sociale Werkvoorziening
WIW
Bedrijfs cao's en overigen SW
5.NUTSBEDRIJVEN

Totaal

Productieleveringsbedrijven
Netwerkbedrijven
Waterleidingbedrijven
Afvalverwerking
Diversen

6.TNT en TELECOM

Totaal

Postnl
Postbezorgers
Zaterdagbestellers
Telecom
Postkantoren
Kabel
SNT en KPN Contact
TNT Express
Diversen

84

01-jan-13

Migranten*
Jongeren
Vrouwen
01-jan-14
01-jan-14
01-jan-14

20.665

20.974

118

1.184

7.687

3.843
1.975
4.762
2.185
1.657
646
2.216
3.381

3.935
2.124
4.644
2.242
1.710
656
2.263
3.400

19
6
43
8
6
6
7
23

141
89
536
63
64
45
102
144

1.190
400
2.061
649
641
313
845
1.588

15.847

16.540

121

939

8.383

255
2.070
3.232
39
49
10.202

265
2.105
3.426
43
56
10.645

-

68

14
111
263
1
1
549

98
1.205
1.970
21
28
5.061

47.356

48.801

351

2.531

18.685

3.088
2.289
41.934
45

3.254
2.363
43.184

12
8
331
-

107
104
2.315
5

1.177
538
16.950
20

14.058

14.536

151

1.087

4.087

13.111
834
113

13.460
975
101

99
51
1

1.047
26
14

3.741
312
34

9.223

9.502

38

564

1.377

3.873
2.184
1.644
1.416
106

3.984
2.313
1.734
1.445
26

15
9
4
10

273
131
68
85
7

636
272
309
134
26

9.777

11.019

91

405

2.689

6.358
172
24
1.755
101
527
573
162
105

7.324
145
26
2.006
145
505
592
157
119

76

200
8
5
36
73
61
8
14

1.767
109
9
288
45
122
294
24
31
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14
39
-

-

10
1
2
2
-

01-jan-14

7.OPENBARE MARKTSEKTOR

Totaal

SVB
Recreatie
Openbare Bibliotheken
UWV
Vervoersbedrijf Amsterdam
GVU
RET
Soc Zekerheid
Overige OMS bedrijven
Diversen
8.ZORG

Totaal

Ziekenhuizen
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
VVT
Universitair Medisch Centra
Divers zorginstellingen
9. WELZIJN

Totaal

Welzijn
Kinderopvang
Jeugdzorg
Overige Dienstverlening
10.UITKERINGSGERECHTIGDEN

Totaal

Uitkeringsgerechtigden
11.SENIOREN

Totaal

Senioren
12. Onbekend

Totaal
T ot aal
Aantal vrouwen
Aantal migranten
Aantal jongeren

01-jan-13

Migranten*
Jongeren
Vrouwen
01-jan-14
01-jan-14
01-jan-14

14.838

14.154

127

1.432

7.292

545
772
1.648
2.490
1.621
269
675
370
2.146
4.302

569
794
1.552
2.623
1.634
283
681
571
1.001
4.446

2
1
6
24
38
5
16
1
7
27

31
70
27
52
119
17
22
21
57
1.016

255
476
1.313
1.290
337
44
99
232
423
2.823

109.020

107.541

720

13.258

88.772

18.971
13.112
18.758
48.420
5.738
4.021

17.866
12.957
17.965
47.578
5.808
5.367

152
77
54
385
36
16

1.954
1.534
3.267
5.431
572
500

14.718
8.811
14.442
43.976
3.951
2.874

34.276

34.463

393

7.951

27.975

13189
13069
7039
979

13.889
13.085
6.599
890

198
115
67
13

1.413
5.037
1.378
123

9.522
12.705
5.125
623

14.520

14.301

185

711

9.298

14.520

14.301

185

711

9.298

55.595

56.030

251

-

55.595

56.030

251

143

-

345.318

347.861

192.242
2.548
30.091

190.545
3.691
31.590

1-1-2014

15.909

-

15.909

2

29

88

2.548

30.091

192.242

1-1-2013

* conform opgave

Abvakabo FNV | Financieel jaarverslag 2013

85

4.7

Leden naar andere bond

In 2013 zijn er collectief geen leden overgeschreven naar andere bonden.
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4.8

Gemiddelde leeftijd leden, kaderleden en lidmaatschapsduur

Gemiddelde leeftijd kaderleden

Alle leden
man
vrouw
Alle kaderleden
man
vrouw

1-1-2009
51,02
54,64
47,64
51,09
52,78
48,42

1-1-2010
51,44
55,14
48,12
51,66
53,26
49,00

1-1-2011
51,78
55,51
48,54
52,08
53,91
49,41

1-1-2012
52,37
56,11
49,32
52,41
54,35
49,68

1-1-2013
52,87
56,68
49,73
52,72
54,68
50,06

1-1-2014
53,72
57,63
50,60
54,71
56,62
51,56

< 25
335
1.645
1.980

25-34
5.096
19.119
24.215

35-44
15.775
36.676
52.451

45-54
37.455
60.683
98.138

55-64
57.785
59.739
117.524

65+
36.627
14.383
51.010

totaal
153.073
192.245
345.318

Gemid.leeftijd
57,63
50,60
53,72

2-4 jr
14.470
32.662
47.132

5-9 jr
15.191
35.776
50.967

10-19 jr
31.030
59.139
90.169

20-29 jr
32.165
34.893
67.058

30 jr en +
55.336
14.966
70.302

totaal
153.062
192.256
345.318

Gem id. lidm
24,53
14,65
17,67

10-19 jr
38.682
59.997
98.679

20-29 jr
28.686
31.392
60.078

30 jr en +
45.591
12.703
58.294

totaal
153.063
192.255
345.318

Gem id. lidm
22,0
14,0
16,0

Leeftijdscategorie
Leeftijdscategorie

Man
Vrouw

Lidmaatschapsduur Rechten FNV
0-1 jr
4.870
14.820
19.690

Man
Vrouw

Lidmaatschapsduur Abvakabo FNV

Man
Vrouw

0-1 jr
5.503
15.567
21.070

2-4 jr
16.938
35.090
52.028

5-9 jr
17.663
37.506
55.169

Senioren
Pensioen

Totaal

Werkend

Niet werkend

UG
14.520

55.595

70.115

275.203

Totaal
Percentage
aantal leden vh ledental
345.318

20,30%
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4.9

Overzicht leden Bondsbestuur, directie en ondernemingsraad

Het aantal leden van het Bondsbestuur is door het
Bondscongres in 2010 vastgesteld op vijftien, van wie
vier gezamenlijk het Dagelijks bestuur vormen.
1. Bondsbestuur
De samenstelling van het Bondsbestuur was in 2013
als volgt:

Dagelijks Bestuur
Corrie van Brenk, bondsvoorzitter

2. Directie
De directie bestaat uit algemeen directeur Jan Lankreijer
en financieel directeur Joost van Haren.
Het Managementteam bestaat uit de directie,
segmentmanagers CBB en IBB, de manager HRM en
het hoofd I&P.
De algemeen directeur voert namens de werkgever het
overleg met de Ondernemingsraad.

-

Ruud Kuin, bondssecretaris

-

Meindert van den Berg, bondspenningmeester

3. Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Abvakabo FNV kende in
2013 de volgende samenstelling:

-

Miekie Awater, vicevoorzitter

-

Jack de Vlieger, bestuurder te Utrecht
(voorzitter OR)

Overige leden van het Bondsbestuur
Lot van Baaren

-

Jan Kouwenberg, beleidsadviseur Expertgroep te
Zoetermeer (vicevoorzitter OR)

-

Dresia Ben Jeddi

-

-

Roger Friesen

Francis Dijkhuizen, sociaal juridisch medewerker
te Rotterdam

-

Ger Geldhof

-

-

Gienus Huisman

Aukje Falger, sociaal juridisch medewerker te
Deventer

-

Ton de Maat

-

Etienne Haneveld, bestuurder te Zoetermeer

-

Gerben Maurix

-

-

Jo Vaessen

Harold de Jonge, adviseur marketing en
communicatie te Zoetermeer

-

Lieuwe de Vries

-

Rob Reimerink, sociaal juridisch medewerker te
Rotterdam

-

Monique Rombach-Ingenhoes, consultent JAC te
Zoetermeer

-

George de Roos, beleidsadviseur Expertgroep te
Zoetermeer

-

Karel de Buijzer, bestuurder te Utrecht

-

Koert Vrijhof, beleidsadviseur
Verenigingsvernieuwing te Zoetermeer

-

Patricia Wijnker

-

Orhan Yildirim

Het Bondsbestuur is in 2013 achttien maal in
vergadering bijeengekomen. Daarnaast hebben er drie
tweedaagse conferenties plaatsgevonden.
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4.10 Activiteitenstructuur 2013
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de enkelvoudige staat van baten en lasten van Abvakabo FNV.
BEGROTING 2013
Baten
Eindtotaal

Bestuur en Vereniging
Totaal
Afdelingskantoren
Algemene bondsactiviteiten
Beheersen van bedrijfsprocessen
Contributieaansluitingen
Organisatie leiden naar gestelde doelen
Plannen van (hoofd) activiteiten & processen
Strategie formuleren

-60.179

Baten
-52.521
-52.521

Structureren van (hoofd)activiteiten & processen

Verenigingsactiviteiten

Segm ent CBB
Totaal
Activiteiten tbv CAO's
Activiteiten tbv lokale afspraken
Activiteiten tbv sociale plannen
Activiteiten tbv vrijw illigers
Campagne activiteiten
Extern gesubsidieerde projecten
Extern overleg en vertegenw oordigingen
Leidinggeven
OR Activiteiten
Interne afstemming
Organiseren van evenementen
Vacatiegelden
Verenigingsactiviteiten
Werkgeversbijdragen
Zichtbaarheid

Segm ent IBB
Totaal
Advocatenkantoor 4e lijn
Algemene bondsactiviteiten
Contactcenter 1e lijn
Leidinggeven
Regiokantoren 2e en 3e lijn

Baten
-6.116

-1.605

REALISATIE 2013

Activiteiten

Personeel

24.785

35.388

Activiteiten

Personeel

8.129
2.265
100
201
4.960
67
67
82
67
320

618

Activiteiten

Personeel

2.255
78
40
78
20
219
1.460
7
20
71
26
25

8.871
1.267
325
1.267

93

1.032

124
123
123
124
124

537
234
580

2.597

-661
-3.850

Baten
-588

118

1.032

Activiteiten

Personeel

512
362

9.089
616

35
42
73

3.034
647
4.792

-58

-530

Totaal

Baten
-6

Totaal
-43.774
2.265
-52.421
325
4.960
190
190
206
191
320

Totaal
5.010
1.345
365
1.345
20
756
89
587
20
71
2.623
25
-661
1.125
-3.850
1.150

Totaal
9.013
978
-58
3.069
689
4.335
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-58.361

Baten
-52.496
-52.496

Baten
-4.417

-1.457

Activiteiten

Personeel

23.279

34.548

Activiteiten

Personeel

7.872
2.227
100
134
4.918
45
45
55
45
303

570

Activiteiten

Personeel

2.027
98
75
11
17
167
1.122
43

8.939
1.318
340
1.318

42
2
40

Totaal
-534

Totaal
-44.054
2.227
-52.396
248
4.918
159
159
169
159
303

114
114
114
114
114

Totaal
6.549
1.416
415
1.329
17
560
-155
645
1.104
1.188
368
40
-514
1.390
-2.446
1.192

393
180
602
1.104
1.146
366

-514
292

1.098

118

1.074

Activiteiten

Personeel

757
576

9.251
166

54
3
124

3.289
618
5.178

-2.446

Baten
-388
-43
-63
-17
-265

Totaal
9.620
699
-63
3.326
621
5.037

89

Directie en Staf
Totaal
Com m unicatie en Ledenontw ikkeling
Communicatiemiddelen
Ledenontw ikkeling
Leidinggeven
Pers
Directie
Algemene bondsactiviteiten
Directie Advies
Onvoorzien
Expertgroep
Advies en informatie geven
Algemene bondsactiviteiten
Beleidsadvies
Diversiteit
Documentatiebeheer
Extern gesubsidieerde projecten
Leidinggeven
HRM
Algemene bondsactiviteiten
ARBO en preventiebeleid
Boventalligen
Gecentraliseerd inhuur externen
Gecentraliseerde opleidingen
Leidinggeven
Overige HRM activiteiten
Kaderopbouw
Advisering & ondersteuning kaderopbouw
Advisering & ondersteuning vereniging
Advisering kaderbehoud en kaderontw ikkeling
Bijdrage aan campagnes
Faciliteren democratie
Training (kader)leden
Extern gesubsidieerde projecten
Organising en VVT Cam pagne
Campagne activiteiten
Invoeren Organising

90

Baten
-695

Activiteiten

Personeel

6.244

8.233

13.782

740
750
80

463
471
95
234

18

50
89
255

-62

-531

Activiteiten

Personeel

4.487

7.725

11.447

1.203
1.221
95
314

687
644
76

481
457
95
229

1.168
1.101
95
305

302

320

12

335

347

648
76
682
85
95
500
111

648
14
732
174
350
-31
111

667

667
-181
787
116
279
30
117

-17
132
1.700
500
401
380
15
510
15

31
249
39
133
1.004
205
232
509
28
200
40

-85
336
273

1.801

Totaal

-17
163
249
1.700
539
133
1.405
585
247
1.019
28
215
40
-85
2.137
273
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Baten
-765

-181
6
28
185

781
88
94
515
117

70

30
208

-485

-17

1.252
368
350
253
4
330
10
-82
82
130

Totaal

37
116
721

-17
100
208
1.252
405
116
1.071

121
233
511
28
201
40
85

374
237
841
28
211
40
3

1.535

1.617
130

Middelen
Totaal
Facilitaire Zaken
Algemene bondsactiviteiten
Archief
BHV
Faciliterenvergaderingen
Huisvesting vereniging
Huisvesting w erkorganisatie
Management
Postkamer
Receptie
Repro
Servicedesk
Financieel Directeur
Algemene bondsactiviteiten
Leidinggeven
Personeelskosten
Financien
Algemene bondsactiviteiten
Financiele administratie
Leidinggeven
Inform atievoorziening en projecten
Secretariaat
Administratieve ondersteuning
Algemene bondsactiviteiten
Leidinggeven
Management assistent
Mdw . Secretaresse
Secretaresse
Planning & Control
Algemene bondsactiviteiten
Leidinggeven
Planning & Control producten

Baten
-259

Activiteiten

Personeel

7.645

8.577

15.963

-295

-27
316
78
166
47
3.491
220
1.034
115
341
174

-26

316
27
166
47
126
220
255
115
174
130

-71

-50

-1

-27
51

-68

3.433
779
167
44

-50
138

138

504
125
2.248

-36
856
125
4.892

103

-62
103

490
161
2.762

490
161
2.762

-36
352
2.644

Totaal

-62

-16

-16
175

470

645
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Baten

Activiteiten

Personeel

8.136

8.063

15.904

315
22
185
50
131
195
301
95
167
148

-26
315
37
185
50
3.230
195
1.287
95
337
198

15

3.170
986

-1

170
51

Totaal

-1

-72
378
3.263

537
113
1.885

-72
915
113
5.148

103

-28
-62
104

3.420

3.420

-28
-62
1

-34

-34
102

396

498
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92
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