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Criteria en besluitvorming voor projecten ter
financiering uit het FNV solidariteitsfonds.
FNV stelt elk jaar 0,7% van de contributie beschikbaar voor het FNV solidariteitsfonds.
In dit document wordt beschreven welke projecten voor financiering uit dit fonds in aanmerking
komen.
Doel solidariteitsfonds FNV:
1. Een bijdrage leveren aan de opbouw en versterking van democratische en onafhankelijke 1
vakbonden in ontwikkelingslanden.
2. Door middel van die sterke vakbonden een bijdrage leveren aan de verbetering van de
arbeidsomstandigheden en levensvoorwaarden van de werkende bevolking; aan het
verkrijgen van ‘Decent Work’ en een ‘Decent Income’ voor iedereen en een fatsoenlijk
bestaan voor niet (meer) werkenden.
Uitbouw van democratische en onafhankelijke bonden
Een project moet:
•

•
•

Bijdragen aan de opbouw of de versterking van een onafhankelijke representatieve en
democratische vakbeweging die opkomt voor de belangen van de gehele werkende
bevolking, ongeacht factoren als sekse, seksuele voorkeur 2, etnische afkomst, nationaliteit of
godsdienstige gerichtheid.
Bijdragen aan de verbetering van de organisatorische capaciteit, het vergroten van de
financiële zelfstandigheid zodat organisaties op langere termijn onafhankelijk worden van
steun van donororganisaties.
Een democratische cultuur bevorderen door het nastreven van effectieve participatie van de
achterban.

Voor steun komen in aanmerking:
1. Vakbonden op alle niveau’s: lokaal, nationaal, internationaal (Global Union Federations,
GUF’s)
2. Vakbonds-ondersteunende organisaties zoals scholingsinstituten, onderzoeksinstituten,
scholingscentra.
3. NGO’s gericht op de versterking van vakbonden in situaties waar vakbonden niet kunnen
functioneren of nog niet functioneren.
4. Rechtshulpcentra of advocaten die vakbonden bij staan in geval van
vakbondsrechtenschendingen.
Landen
Projecten kunnen voorgelegd worden ter goedkeuring uit de volgende landen:

1
2

Onafhankelijk van politieke partijen, overheden en werkgevers.
Seksuele voorkeur, seksuele oriëntatie en genderidenteit.
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1. Ontwikkelingslanden volgens de OESO DAC lijst 3.
2. Landen waar sprake is van ontwikkelings- of transitieproblemen, van ernstige
belemmeringen dan wel achterstelling van de vakbeweging of van ernstige schendingen
van mensen- en/of vakbondsrechten.

Activiteiten die in aanmerking komen:
Opbouw en capaciteitsversterking van de vakorganisaties in brede zin (ontwikkeling van mensen
en van de organisatie), zoals:
• Scholing, vorming en onderzoek. (Indien passend in een bredere strategie)
• Organising.
• Humanitaire en sociaal-juridische voorzieningen, inclusief rechtshulp.
• Activiteiten gericht op het bevorderen van diversiteit en het verbeteren van de positie van
kwetsbare groepen.
• Uitwisseling, kennisdeling en samenwerking tussen bonden. Zowel tussen FNV sectoren en
partnerbonden als tussen vakbonden in ontwikkelingslanden onderling, bijvoorbeeld in
ketens.
Prioriteit hebben projecten die:
•
•
•

Een verbinding met een FNV sector of netwerk mogelijk maken.
De actieve betrokkenheid van FNV leden uit die sector of netwerk bevorderen.
Financiële steun koppelen aan samenwerking op andere vlakken (samenwerking in de keten,
kennisoverdracht, campagnes , solidariteitsacties etc.)

Verschillen per sector FNV:
•
•
•

Elke WIS heeft de ruimte om zelf te bepalen of er een voorkeur is voor bepaalde landen of
regio’s, voor bepaalde projecten of partners, mits die binnen deze algemene criteria passen.
Idealiter zijn de door de WIS gestelde prioriteiten voor het internationale solidariteitswerk
afgestemd binnen de sector en opgenomen in het sector-werkplan en zijn de projecten
ingebed in een meerjarenprogramma.
Ook de SCIP zou kunnen toewerken naar een werkplan met prioriteiten (landen, thema’s,
sectoren).

Een projectvoorstel moet bevatten 4:
•
•
•

3

Een duidelijke probleemanalyse.
Beschrijving van de vakbondspolitieke situatie.
Concrete doelen gericht op het oplossen van bestaande problemen die aansluiten bij
geconstateerde behoeften.

Zie:

https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pd
f
4

Partners kunnen voor een project een aanvraagformulier invullen. Dit formulier bevat alle bovenstaande aspecten. Zie:
https://www.fnv.nl/site/over-de-fnv/internationaal/mondiaal-fnv/documenten/projecten/guidelines-en-monitoring/Application_form_1.pdf Aan een
nieuwe en vereenvoudigde versie wordt begin 2017 gewerkt.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Een duidelijke doelgroep.
Een heldere strategie. (Zijn de activiteiten logisch in het kader van het te behalen doel?)
Een gender-analyse van de problematiek en helderheid over op welke wijze het project ten
goede komt aan vrouwen.
Opties voor samenwerking tussen de partner en de FNV sector of netwerk.
Meetbare doelstellingen en indicatoren.
Een concrete tijdsplanning met activiteiten.
Een correcte begroting met een eigen bijdrage van de organisatie.
Gedegen informatie van de partners: statistieken, bestuur, bankgegevens, ledenaantallen
etc.

Interne FNV criteria ter beoordeling van een projectvoorstel5:
Organisatie:
• Is het een democratische organisatie met voldoende politieke onafhankelijkheid en oog voor
diversiteit en het organiseren van de meest kwetsbare groepen?
• Heeft de organisatie voldoende legitimiteit in het land / de regio / de sector en hoe zijn de
relaties met de rest van het netwerk van FNV Mondiaal, FNV, GUF’s en ITUC?
• Is het een sterke representatieve organisatie of heeft het de potentie die te worden?
• Heeft de FNV sector en/of Mondiaal FNV ervaring met de uitvoerende organisatie?
• Heeft de uitvoerende organisatie voldoende uitvoeringscapaciteit voor dit project?
• Is het project op een participatieve manier voorbereid? Is de doelgroep betrokken geweest
bij de keuze van de prioriteiten en de strategieën?
• Is het project gericht op een structurele samenwerking met de partner? (geen incidenteel
project)
Uitwisseling:
Indien er sprake is van uitwisseling en betrokkenheid van FNV leden:
• Is de samenwerking met de FNV relevant voor de partner?
• Is de uitwisseling gericht op het bevorderen van een langdurige relatie?
• Zijn de doelen helder?
• Zijn de kosten in verhouding?
• Is er een follow up plan voor de uitwisseling?
• Is er een plan om te komen tot draagvlak in de sector?
Plan en budget:
• Is het project relevant in het kader van het internationale beleid van de betrokken FNV
sector?
• Is het project relevant gezien de vakbonds- en arbeidsproblematiek in het land of regio?
• Heeft er een adequate probleem- en genderanalyse plaatsgevonden en sluit het
projectvoorstel hier bij aan?
• Heeft het project concrete resultaten die bijdragen aan het verbeteren van de positie van
(werkende) vrouwen?
• Bevat het plan haalbare resultaten (gezien problematiek, beschikbare middelen en tijd)?
• Leent het plan zich voor een goede monitoring?
• Is het budget opgesteld in overeenstemming met geplande resultaten en activiteiten?
• Staat de hoogte van het budget in verhouding tot de te behalen resultaten?
5

De adviseur van Mondiaal FNV beoordeelt de aanvraag op bovenstaande aspecten.
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•
•
•
•
•

Zijn de gebudgetteerde kosten reëel en in verhouding met gangbare prijspeil in betreffende
regio?
Zijn de overhead en administratiekosten redelijk gezien de totale projectkosten en de aard
van het project?
Is er sprake van een institutionele audit?
Kan er een geaudit jaarverslag overlegd worden?
Is er aandacht voor de duurzaamheidsaspecten in het project? Bevordert het project de
zelfredzaamheid van de partner en vermindert het de afhankelijkheid van de donor?

Diversen:
• Een project heeft een duidelijk begin en een eind.
• In principe financieren we niet de basiskosten van een vakbond om zijn democratische taken
te vervullen (Organiseren congres, bestuursvergaderingen etc.)
• Voor Global Unions: geen financiering van reguliere staf, huisvesting of andere overhead.
• Financiering van hardware/computers/auto’s in redelijke mate en alleen in een langer
durende relatie met een partner en indien noodzaak hiervan voor het behalen van de doelen
beargumenteerd kan worden.
• De vraag moet duidelijk van de partner zelf komen en hun prioriteit zijn.
• Bij voorkeur een directe relatie met de partner zonder tussenkomst van intermediaire
organisaties.
Besluitvormingsprocedure:
1. Mondiaal FNV geeft een advies 6 bij elk projectvoorstel. Dit advies dient als basis voor de
besluitvorming binnen de WIS en de SCIP.
2. De projecten die zijn goedgekeurd zijn door een WIS, de SCIP, of door allebei, gaan ter finale
toetsing naar het projectencomité (PC). Het Projectencomité is een bestuurscommissie van
het bestuur van Mondiaal FNV. 7
3. Het Projectencomité zal een procedurele toetsing van de solidariteitsprojecten uitvoeren.
Dat houdt in dat er een toets plaatsvindt of de criteria en de procedure zoals in deze notitie
zijn vermeld, correct toegepast zijn bij de besluitvorming over het betreffende
solidariteitsproject.
4. Pas dan is het project officieel goedgekeurd en wordt er door Mondiaal FNV een contract
opgesteld. Zodra dat ondertekend retour is kan een eerste overmaking worden gedaan.

6

Dit advies volgt een vast stramien. Dit stramien zal binnenkort worden aangepast zodat het meer aansluit bij de criteria zoals
in deze notitie vermeld. Dit stramien wordt ook wel de ‘samenvatting’ genoemd.
In dit projectencomité zitten drie mensen die op basis van hun deskundigheid zijn aangesteld. Momenteel bestaat het PC uit
Leo Hartveld, voorzitter Mondiaal FNV en algemeen secretaris FNV, Henk Muller, oud FNV penningmeester en Arie de Graaf,
LP lid namens de AOb.
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