TALENTTOUR
LEDENPARLEMENT
2020

DE FNV
nodigt je uit voor de talententour Ledenparlement. In februari 2021 kiezen
we het nieuwe Ledenparlement van de FNV. Een belangrijk orgaan binnen de
vakbond, zoeken wij enthousiaste, gedreven en verbindende kaderleden. Met
het vertrouwen van je achterban, ga je aan de slag met grote vraagstukken
denk bijvoorbeeld aan het pensioen en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Je zit
in het Ledenparlement om met de andere leden samen tot een FNV-breed
beleid te komen. Dit doe je zonder last maar met ruggespraak.
Kennis van de FNV en bestuurlijk inzicht …graag, maar is geen vereiste. Het is
vooral belangrijk dat je er de komende zittingstermijn voor wil gaan! Het hoe,
wat en waarom van het Ledenparlement, gaan we in drie bijeenkomsten onderzoeken. Deze informatie gaat je helpen om voor jezelf vast te stellen of je
je kandidaat wil stellen voor het Ledenparlement.
PROGRAMMA DAG 1: DE FNV & GOVERNANCE (6 OKTOBER)
Webinar 1:
• Wie, wat is de FNV en hoe werken wij? (e-learning)
• Het Ledenparlement & Governance binnen de FNV
Interview met Ingrid Rep, Algemeen Secretaris FNV
• Achterban en verbindingen
• Verkiezingsprocedure
• Praktijkopdracht: casus van het LP

PROGRAMMA DAG 2: LP IN HET ECHT! (LATER OKTOBER)
•
•
•
•

Korte terugblik op webinar 1
Korte nabespreking praktijkopdracht
Huidige LP-leden aan het woord;
Successen & verwachtingen (interview en vragen stellen)

In deze tussenliggende periode besluit je of je je kandidaat stelt voor het
Ledenparlement. Kandidaten krijgen een uitnodiging voor de derde dag van
de LP-tour.

PROGRAMMA DAG 3: KENNISMAKEN (DECEMBER/JANUARI)
 Afhankelijk van de mogelijkheden in verband met COVID 19, bekijken we of

dit een fysieke bijeenkomst wordt en wat de precieze inhoud wordt.

NA DAG 3…
Je bent verkozen! Gedurende de zittingstermijn is er een scholings- en begeleidingsprogramma.

SUGGESTIES VOOR VERDIEPING…
De drie bijeenkomsten zijn verspreid over het najaar. In de tussenliggende
tijd, ga je aan de slag met uitdagend verdiepingsmateriaal. Middels opdrachten leer je het Ledenparlement en hun werk nog beter kennen en begrijpen:
 Na dag 1 en 2 staat er verdiepingsmateriaal en opdrachten klaar in de
online leeromgeving.
 Na webinar 2: benader je eigen LP- fractie en probeer een LP vergadering
(digitaal) te volgen. Indien mogelijk bereid je deze samen met je LP- fractie
(en mogelijk sectorraad) voor. Dit betekent dat je je ook inleest op de te
behandelen onderwerpen.
 Na webinar 2: Heb je specifiekere vragen? Probeer in contact te komen
met één van de huidige LP-leden

EN NU?
In de week voorafgaand aan het eerste webinar, ontvang je via de mail een
link om toegang te krijgen tot online omgeving.
Graag ‘zien’ we je op 6 oktober 2020!
LET OP!
De talententour richt zich op de kandidaten die nog geen ervaring hebben in
het Ledenparlement. Voor degenen die er al een zittingstermijn op hebben
zitten, bieden deze webinars geen nieuwe informatie. Uiteraard is het van
belang om de ervaring van de huidige LP-leden in deze tour in te brengen.
Daarom krijgt een aantal van de LP-leden een belangrijke rol in het tweede
webinar. Verder heeft het huidige Ledenparlement een grote rol in het wegwijs maken van potentiële kandidaten (zie suggesties voor verdieping hierboven).
Alle webinars zijn terug te kijken via de online leeromgeving. Hier vind je ook
de achtergrondinformatie en de praktijkopdrachten. Doe vooral mee!

