
ACTOREN BINNEN DE 
INTERNATIONALE 

VAKBEWEGING

ROL EN FUNCTIE(S) ACTOREN BETROKKENHEID FNV ROL KADERLEDEN

ILO: 
International Labour 

Organization

• Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties voor 
arbeidsvraagstukken en sociaal beleid. De ILO is tripartiet 
samengesteld en wordt bestuurd met vertegenwoordigers van 
regeringen, werkgevers en werknemers. 

• De ILO werkt vooral aan de verbetering van het 
sociaaleconomische welzijn van werkende mensen. Ze doet dit 
door de vorming van een stelsel van internationale arbeidsnormen 
(ILS), vastgelegd in verdragen en aanbevelingen. Deze, als ze 
worden geratificeerd door tegeringen, worden omgezet in 
nationale wetgeving.

Jaarlijks houdt de ILO een 
conferentie in Genève. Daaraan 
nemen ook vertegenwoordigers 
van de FNV deel, als lid van de 
Nederlandse delegatie. 
Cathelene Passchier, voormalig 
hoofdbestuur van FNV is onlangs 
gekozen tot werknemers-
voorzitter van de ILO.

• Informatie aandragen bij FNV 
afgevaardigde voor de ILO rapportage 
wat betreft het respecteren van de ILO 
standaarden op jouw werkplek.

• Klachtenmechanisme van de ILO 
gebruiken om bepaalde arbeids/
vakbondsrechtenschendingen aan te 
kaarten.

• Input leveren voor de jaarlijkse ILO 
conferentie.

TUAC: 
Trade Union 

Advisory Committee 
to the OECD

• TUAC is een internationale vakbondsorganisatie met consultatieve 
status bij de OESO. 

• In coördinatie met ITUC en lidbonden, vertegenwoordigt TUAC de 
mening van de vakbeweging in de geïndustrialiseerde landen op 
verschillende platformen, bijvoorbeeld de G-8-, G-20- en OESO-
vergaderingen, en de regeringen van de lidstaten.

Meer dan 58 vakcentrales uit de 
30 OESO-landen zijn lid van TUAC, 
waaronder de FNV.

Kaderleden kunnen in afstemming met 
bestuurder en TUAC verantwoordelijke bij 
FNV, een klacht indienen bij de OECD in 
het geval van vakbondsrechten-
schendingen.

ITUC: 
International Trade 

Union Confederation

Mondiale vakbondskoepel, verenigt vakbonden wereldwijd. 

De ITUC bevordert en beschermt de rechten en belangen van 
werknemers door middel van internationale samenwerking tussen 
vakbonden, het uitvoeren van wereldwijde campagnes en 
belangenbehartiging binnen de grote mondiale instellingen.

De ITUC vertegenwoordigt 
wereldwijd 183 miljoen leden in 
163 landen via 340 aangesloten 
bonden waaronder FNV. FNV zit 
ook in het Algemeen- en 
Uitvoerend Bestuur en de 
Vrouwencommissie.

Jezelf informeren via de ITUC website/
nieuwsbrief: equaltimes.org

GUF’s:
Global Union 
Federations

Mondiale sectorale vakbondkoepels. 

• Streven naar een optimale samenwerking van vakbonden binnen 
de sectoren, vooral ten opzichte van multinationale 
ondernemingen die in die sector dominant zijn. Zo sluiten ze 
International Framework Agreements af of voeren publieke 
campagnes om beleid van multinationals aan te pakken. 

• Het versterken van vakbonden door middel van training en 
organising in hun sectoren is een andere beleidsprioriteit. 

• Verder worden ervaringen uitgewisseld en projecten ontwikkeld 
ter ondersteuning van vakbonden.

• Afgevaardigden uit de FNV-
sectoren helpen het beleid van 
de GUF’s vormgeven door 
zitting te nemen in de besturen. 

• FNV sectoren en Mondiaal FNV 
ontwikkelen samen met de 
GUFs internationale 
vakbondsprojecten.

• In afstemming met bestuurder, 
informatie over hun sector/branche 
uitwisselen met de ‘national officers’ 
van GUF’s. 

• Via de sectorale WIS-en en lokale 
kadergroepen projecten ontwikkelen.
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ETUC: 
European Trade 

Union Confederation 

Europese vakbondskoepel.

• Houdt zich bezig met het beleid van de Europese Unie en oefent 
invloed uit op het Europees Parlement en de Europese Commissie.

• Onderhandelt, namens de Europese vakbonden, met werkgevers 
op Europees niveau in het kader van de Europese Sociale Dialoog. 

• Werkt ook nauw samen met Europese Ondernemingsraden. 

• Heeft een onderzoekinstituut dat informatie verzamelt en bundelt 
ten behoeve van de vakbeweging: het European Trade Union 
Institute (ETUI). 

In het kader van het overleg en 
de strategievorming binnen de 
ETUC onderhoudt de FNV contact 
met ‘national officers’ van 
zusterorganisaties en wisselt zij 
informatie uit. Ook heeft de FNV 
zitting in de ETUC Steering 
Committee en ETUC Executive 
Committee (bestuur).

• In afstemming met bestuurder, 
informatie over hun sector/branche 
uitwisselen met de ‘national officers’ 
van ETUFs.

• In afstemming met bestuurder, 
deelnemen aan ETUI scholing.

ETUF: 
European Trade 

Union Federations

Europese sectorale vakbondskoepels. 

• Werken nauw samen met de ETUC in het beïnvloeden van beleid en 
wetgeving van de Europese Unie en spelen een grote rol in 
sectorale sociale dialogen. 

• Coördineren het werk van de Europese bonden op thema’s en 
binnen EOR-en en kunnen zo op Europees niveau werknemers 
mobiliseren. 

• De ETUF’s bieden ook een platform aan werknemers die binnen 
Europa werkzaam zijn in dezelfde multinationale onderneming, en 
sluiten bijvoorbeeld European Framework Agreements af.

Bestuurders en kaderleden uit de 
FNV-sectoren helpen het beleid 
van de ETUF’s vormgeven door 
zitting te nemen in de besturen 
en netwerken van de ETUF’s.

Kaderleden nemen deel, in coördinatie 
met bestuurders in overleg bij 
betreffende ETUF.

Nationale bonden uit verschillende landen (bijv. FNV).
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