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 meer democratie verbinding en dynamiek binnen de bond 

 De bond kan nog meer teruggegeven worden aan de leden (één van de uitgangspunten van de fusie). Het 
Ledenparlement, de sectoren en de leden in de bedrijven en instellingen kunnen veel meer bij de plan- en besluitvorming 
betrokken worden. Hiervoor wil ik voorstellen dat een FNV-breed communicatieplatform wordt geïntroduceerd waar alle 
leden elkaar snel kunnen vinden, zichzelf kunnen organiseren en acties kunnen voorbereiden. Het zelf-organiserend 
vermogen van de leden kan veel meer aangesproken, gesteund en gefaciliteerd worden. Dit is ook van belang als 
opmaat naar een meer democratisch  gerunde economie.  

 een strijdbare FNV, met een duidelijke visie voor de toekomst 

 Acties (binnen wet- en regelgeving) van onderuit de organisatie, de leden, dienen door het bestuur en de FNV-
werkorganisatie onvoorwaardelijk gesteund en tevens verbreed te worden naar bedrijven, sectoren en andere groepen 
leden en (potentiële) leden die kampen met dezelfde problemen. Ik wil ervoor zorgen dat (kader)leden zo min mogelijk 
obstakels en zoveel mogelijk steun vanuit de bond ervaren bij het organiseren van acties zowel binnen als tussen 
sectoren. 

 Onder mijn leiding zal de FNV gebruik blijven maken van de overlegorganen van de ‘polder’ (de SER, Stichting van de 
Arbeid e.d.), maar wel op basis van een eigen programma van verregaande hervorming van de economie, en verdeling 
van inkomen, vermogen en werk, en met de continue dreiging om tot brede en doeltreffende acties over te gaan als 
werkgevers en regering niet voldoende meewerken. De economie moet voor ons gaan werken en welvaart voor ons—de 
99% die werkt, heeft gewerkt of wil werken voor zijn levensonderhoud—creëren. Verder is het de dynamiek die de leden 
genereren die de koers  van de bond moet bepalen, in plaats van dat de koers van een kleine elite die de koers en de 
dynamiek bepaalt. Wat mij betreft betekent die koers het volgende. 

 vermindering van ongelijkheid in de maatschappij 

 De rijkste 1% van Nederlanders bezitten ruim 25% van het financiële vermogen; de armste 60% van Nederlanders slechts 
1% van het vermogen. Deze situatie moet veranderen, en snel. Niet alleen is deze ongelijkheid de oorzaak van de crisis, 
maar in het oplossen daarvan ligt ook de oplossing van de crisis. De grootste bedreiging van onze welvaart en 
werkgelegenheid is de toe-eigening van grote hoeveelheden kapitaal jaar-op-jaar zonder noemenswaardige 
investering in de economie, werkgelegenheid en koopkracht.  Flexwerk en uitbuiting van (goedkopere) buitenlandse 
werknemers via allerlei constructies dienen dit doel: het ondermijnen van de arbeidsmarkt en de macht van de bonden, 
en daarmee van de welvaart die over decennia is opgebouwd . Als zo de uitbuitingsgraad voor ons—de 99%—hoog 
gehouden kan worden, kan immers ook de ongelijkheid in stand gehouden worden. 

 Lees meer op de campagne-website. 

 Deel uw mening op de campagne-website. 

 Meld u aan voor mijn nieuwsbrief op 
nieuwsbrief@voorwerkeninkomen.nl 

 Maar vooral, doe mee aan de campagne voor een strijdbare FNV die 
opkomt voor een mensgerichte maatschappij, die de belangen van zowel 
jongeren, werkenden, senioren en uitkeringsgerechtigden als zzp’ers 

www.voorwerkeninkomen.nl 

Website:  www.voorwerkeninkomen.nl 

 facebook.com/campagneFNVvoorzitter 

 http://linkedin.voorwerkeninkomen.nl 

 Volg mij op @jrensor 



 Van iedere € 100 die werkenden in Nederland per jaar produceren, gaat gemiddeld bijna € 30 per jaar naar 
kapitaalbezitters als ‘beloning’. In sommige sectoren is dat zelfs € 50 (50%!). Tegelijkertijd worden steeds meer risico’s 
(verkorte WW, flexwerk, schijnzelfstandigen zonder pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, onzekere 
pensioenuitkomsten, etc.) op werkenden afgeschoven. In totaal ontvangen kapitaalbezitters zo’n € 145 miljard per jaar 
(cijfers voor 2013). Investeren in nieuwe, goedbetaalde banen, en nieuwe productiemiddelen gebeurt mondjesmaat. Dit 
geld kan beter besteed worden en kan een betere maatschappelijk rendement opleveren voor werkenden, jongeren, 
senioren en uitkeringsgerechtigden als tenminste een deel ervan in door ons—de 99%—beheerde investeringsfondsen 
wordt gestort en/of aan lokale sociale ondernemingen/coöperaties wordt besteed. Als meer geld in de lokale economie 
gaat circuleren komt dat ook ten gunste van zzp’ers en het MKB: aan werkenden die zelf voor bedrijvigheid, welvaart en 
werkgelegenheid kunnen zorgen. 

 het stimuleren van technologische vooruitgang in dienst van duurzaamheid, welvaart 
en bestaanszekerheid voor iedereen 

 Met verregaande robotisering en automatisering is het mogelijk een ieder in zijn behoeftes te voorzien. De noodzaak 
voor iedereen om een norm werkweek van 36 uur of 40 uur per week te werken neemt af. Echter technologisch 
vooruitgang zal leiden tot werkloosheid of verlies aan inkomen voor velen tenzij wij ervoor zorgen dat die vertaald wordt 
in een verhoging van welvaart voor ons allemaal en niet slechts in een hogere beloning van kapitaalverstrekkers. Daarom 
wil ik dat de FNV zich inzet voor: 

 verregaande arbeidstijdverkorting met behoud van loon (een 25-urige werkweek moet bespreekbaar worden); 

 een onvoorwaardelijk basisinkomen waar men goed van kan leven; 

 een forse inperking van flexwerk en de mogelijkheden die werkgevers hebben om bedrijfsrisico’s af te wentelen op 

werknemers. 

 De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar o.a. om werk te creëren voor jongeren. De kosten van de stijging in 
levensverwachting kunnen betaald worden uit de toename in arbeidsproductiviteit als gevolg van automatisering en 
robotisering en investeringen in de economie. Als we immers met zijn allen in minder mensjaren alles kunnen produceren 
wat wij nodig hebben, waarom moeten mensen dan langer werken? 

 een einde aan marktwerking in nutssectoren, de zorg en andere voor de 
maatschappij belangrijke sectoren 

 De ideologie, of liever neoliberale religie, van ‘marktwerking’ heeft zijn langste tijd gehad in veel sectoren. Het is 
inefficiënt en leidt alleen tot een ‘race to the bottom’ met uitholling van de bestaanszekerheid van werkenden en 
verslechtering van diensten voor degenen die daarvan afhankelijk zijn tot gevolg. Eén landelijk dekkend publiek(e) 
vervoerssysteem, elektriciteitsbedrijf, gezondheidsstelsel, etc. zal veel efficiënter zijn en een hoop tijd van burgers 
besparen. Publieke nutsbedrijven bieden meer ruimte voor innovatie op gebieden en op manieren die voor gebruikers 
waardevol zijn, in plaats van als hoofddoel winsten te genereren voor aandeelhouders en banken. 

 Gratis onderwijs op alle niveaus, gratis gezondheidszorg binnen een nationaal publiek gezondheidsstelsel, gratis internet 
toegang en zelfs gratis openbaar vervoer zijn mogelijk en bereikbaar als de intentie er maar is…  

 Het geld dat nu in de bedrijven wordt opgepot moet de economie instromen door o.a. hogere looneisen en hogere 
vennootschapsbelasting. Geld dat rolt levert nieuwe kansen op en daarmee een bruisende lokale economie en 
werkgelegenheid op, waarop velen ook initiatieven kunnen nemen als zelfstandige ondernemers. 

Graag ga ik met u in discussie over de FNV, waar ik denk dat de prioriteiten moeten liggen en hoe we onze doelen kunnen 
bereiken. Wilt u een discussiebijeenkomst organiseren waar ik kom praten, wilt u mijn campagne actief ondersteunen of 

wilt u flyers bestellen? Neem contact op via de website of stuur een e-mail naar campagneteam@voorwerkeninkomen.nl.  

Straks stemt u ook op een kandidaat die u gaat vertegenwoordigen in het Ledenparlement van de FNV. Vraag uw 
gewenste kandidaat hiervóór  hoe hij of zij staat tegenover de punten die hier en  op www.voorwerkeninkomen.nl zijn 

besproken. Ik hoop dat u mijn wens deelt voor een FNV Ledenparlement en FNV bestuur die het  in de komende vier jaar 
krachtig gaan opnemen voor werkenden (inclusief zzp -ers), jongeren, senioren en uitkeringsgerechtigden met een 

inspirerende visie voor de toekomst! Als laatste: als u nog geen lid bent van de FNV hebt u geen stem. Word snel lid en 
laat u stem horen! 

“Verandering is de enige constante binnen organisaties“ is ons vaak verteld door managers, die ons—de 99%—willen doen 
veranderen. Maar vanaf nu moet maatschappelijke verandering wel in ons voordeel zijn. Worden wij steeds ‘flexibeler’ of 

gaan wij de maatschappij buigen naar onze wensen? Verbinden is de enige constante die wij daarvoor nodig hebben!  


