VERENIGING

WERKORGANISATIE

COMMISSIE INTERNATIONALE ZAKEN LEDENPARLEMENT.

PORTEFEUILLEHOUDER INTERNATIONALE ZAKEN IN HOOFDBESTUUR.

Rol & taken:
het ledenparlement van advies dienen over alle zaken die de (internationale)
vakbeweging aangaan en de rol en positie van de FNV daar in.

Rol & taken:
de FNV (mede) vertegenwoordigen in alle gremia waar in de vakbeweging
sectoroverstijgend acteert. Aansturen en coördineren van FNV organen en
medewerkers die sectoroverstijgende, internationale vakbondszaken ondernemen.

Contactpersonen:
Tuur.Elzinga@fnv.nl (Dagelijks Bestuur)
Lucia.vanWesterlaak@fnv.nl

Contactpersoon:
Tuur.Elzinga@fnv.nl

SCIP: SECTOR OVERSTIJGENDE COMMISSIE INTERNATIONALE PROJECTEN.

BELEIDSADVIESGROEP INTERNATIONALE ZAKEN.

Rol & taken:
Beheer en verantwoording van het algemene deel van het FNV Solidariteitsfonds (0,7% van de
contributie inkomsten). De SCIP besluit over de solidariteitsprojecten die worden voorgelegd
aan dit fonds. De SCIP denkt mee ook mee over het beleid tav het solidariteitswerk.

Rol & taken:
het bestuur adviseren over alle zaken die de FNV in de
internationale – waar onder de Europese - context onderneemt.
Contactpersoon:
Marjan.Maassen@fnv.nl

Contactpersonen:
Tuur.Elzinga@fnv.nl (Dagelijks Bestuur)
Maadey.Meuleman@fnv.nl (BAG)

SECTORALE PORTEFEUILLEHOUDERS INTERNATIONALE ZAKEN.
SECTORALE WERKGROEPEN
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT (WIS-EN)
= KADERLEDEN + BESTUURDER.

WIS-EN VAN DE NETWERKEN.

Rol & taken:
Elke sector heeft een WIS die werkt aan
het tot stand brengen en de uitvoering
van solidariteitsprojecten. De werkgroep
besluit over de financiering van projecten
uit het sectorale deel van het FNV
Solidariteits-fonds (0,7% van de
contributie inkomsten).

Rol & taken:
De verschillende diversiteitsnetwerken van
FNV hebben ook een WIS die oa werkt aan
het tot stand brengen en uitvoeren van
solidariteitsprojecten. De besluitvorming
over financiering van deze projecten ligt bij
de SCIP. De netwerk WIS-en hebben ook een
sector overstijgende rol, waarbij zij aandacht
hebben voor diversiteit in projecten van
sectoren en sector overstijgende projecten.

Contactpersonen:
iedere sector heeft een bestuurder die de
WIS begeleid. Voor overzicht contacteer
Maadey.Meuleman@fnv.nl

Contactpersonen:
Tuur.Elzinga@fnv.nl (Dagelijks
Bestuur)
Maadey.Meuleman@fnv.nl

Lokale kadergroepen = kaderleden + bestuurders: bedrijfsnetwerken, netwerken in de keten.

Rol & taken:
coördineren en (helpen) aansturen en uitvoeren wat de FNV
sectoraal in de internationale context onderneemt. Waar nodig
verbindingen leggen met de Beleidsadviesgroep Internationale
Zaken en met de portefeuillehouder DB.
Contactpersonen op te vragen bij:

Trifena.Hamden@fnv.nl

FNV MONDIAAL.
Rol & taken:
projecten aansturen
en (helpen) uitvoeren
met als doel
vakbondscollega’s
wereldwijd te
ondersteunen bij het
doen gelden van hun
rechten en bij het
opbouwen van hun
capaciteit.
Contactpersonen:
Dian.vanunen@fnv.nl
Astrid.Kaag@fnv.nl

KADERACADEMIE: SECTOROVERSTIJGENDE OPLEIDING
INTERNATIONAAL VAKBONDSWERK.
Rol & taken:
opleiding Internationaal vakbondswerk voor kaderleden uit de
verschillende sectoren van FNV.
Contactpersonen:
Marten.Vandenberge@fnv.nl, Franny.Parren@fnv.nl
Jack.Bos@fnv.nl
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