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Er	  wordt	  gewerkt	  met	  een	  communicatieplan.	  Hierin	  zijn	  alle	  mogelijke	  communicatiemiddelen	  
meegenomen,	  zoals	  persoonlijke	  contacten	  en	  daarnaast	  alles	  van	  papier	  tot	  website.	  De	  
communicatiemiddelen	  die	  tot	  nu	  toe	  worden	  gebruikt	  worden	  tegen	  het	  licht	  gehouden.	  Wat	  
sterk	  is	  willen	  we	  behouden.	  Wat	  vernieuwing	  nodig	  heeft,	  krijgt	  een	  restyling.	  Vanaf	  2015	  alles	  
onder	  de	  titel	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden.	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  laat	  in	  de	  ‘buitenwereld’	  
van	  zich	  horen	  via	  de	  regionale	  en	  landelijke	  pers	  en	  de	  publieke	  website.	  De	  leden	  blijven	  op	  de	  
hoogte	  via	  brochures,	  folders,	  website,	  een	  eigen	  ledenblad,	  en	  emailnieuwsbrieven.	  De	  
brochures	  en	  folders	  worden	  vernieuwd	  en	  gerestyled.	  Er	  komt	  een	  eigen	  ledenblad	  van	  de	  
sector	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  –	  voor	  uitkeringsgerechtigden,	  werkzoekenden	  en	  
cliëntenraadsleden	  –	  dat	  we	  een	  keer	  of	  vier	  per	  jaar	  willen	  laten	  verschijnen.	  In	  plaats	  van	  een	  
eigen	  blad	  komt	  er	  een	  algemeen	  blad	  met	  een	  eigen	  katern	  of	  een	  eigen	  blad	  met	  een	  algemeen	  
katern.	  In	  dat	  blad	  willen	  we	  thema’s	  aan	  de	  orde	  stellen	  op	  een	  positieve	  manier.	  Ook	  als	  er	  iets	  
gruwelijk	  mis	  is.	  Voorbeelden	  daarvan	  zijn	  meldpunt	  verzuimbegeleiding	  en	  werk.nl.	  We	  willen	  
laten	  zien	  op	  welke	  wijze	  de	  bond	  daarvoor	  een	  vuist	  maakt	  en	  wat	  de	  resultaten	  daarvan	  zijn.	  
Verder	  presenteren	  we	  daarin	  onze	  individuele	  dienstverlening.	  Daarmee	  laten	  we	  zien	  dat	  
uitkeringsgerechtigden	  alle	  reden	  hebben	  om	  lid	  te	  zijn	  en	  te	  blijven	  van	  FNV	  
Uitkeringsgerechtigden.	   
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De	  achterban	  van	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  recent	  werkloos	  zijn	  
geworden	  en	  uitzicht	  op	  herintrede	  op	  de	  arbeidsmarkt	  hebben	  en	  leden	  die	  langere	  tijd	  
werkloos	  zijn	  of	  volledig	  en	  duurzaam	  arbeidsongeschikt.	  Het	  is	  een	  sterk	  gedifferentieerde	  
groep:	  mensen	  die	  nog	  dicht	  bij	  het	  arbeidsproces	  zitten	  en	  waarschijnlijk	  snel	  weer	  gere-‐	  
integreerd	  zullen	  zijn	  en	  mensen	  met	  een	  flinke	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  omdat	  ze	  langdurig	  
werkloos	  zijn	  of	  volledig	  en	  duurzaam	  arbeidsongeschikt.	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  wil	  in	  elk	  
geval	  kracht	  uitstralen	  en	  op	  basis	  daarvan	  werken	  aan	  de	  belangenbehartiging	  voor	  de	  
uitkeringsgerechtigden.	   

FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  wil	  dé	  deskundige	  belangenbehartiger	  van	  uitkeringsgerechtigden	  
en	  nuggers	  zijn,	  voor	  het	  collectief	  en	  het	  individu.	  We	  ontwikkelen	  daarvoor	  een	  uitgebreid	  
dienstenpakket.	  We	  willen	  ook	  een	  brede	  vakbeweging	  zijn,	  waarin	  ieder	  een	  inbreng	  kan	  
hebben.	  Alle	  (niet)	  uitkeringsgerechtigden	  (werkzoekenden	  of	  niet)	  worden	  van	  harte	  
uitgenodigd	  om	  mee	  te	  doen.	  FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  biedt	  hen	  scholing	  en	  een	  
ontmoetingsplaats	  om	  met	  anderen	  kennis	  en	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen,	  zodat	  zij	  met	  en	  voor	  
anderen	  een	  vuist	  kunnen	  maken.	   



FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  wil	  projectmatig	  werken	  en	  continuïteit	  bieden	  in	  de	  lopende	  
activiteiten	  (collectieve	  en	  individuele	  belangenbehartiging).	  Er	  worden	  keuzes	  gemaakt	  in	  de	  
thema’s	  die	  worden	  opgepakt.	  Omdat	  er	  altijd	  zaken	  kunnen	  zijn	  die	  direct	  aandacht	  behoeven,	  
proberen	  we	  tijd	  in	  te	  ruimen	  voor	  actuele	  ontwikkelingen,	  standpuntbepaling	  of	  het	  winnen	  
van	  draagvlak.	   

FNV	  Uitkeringsgerechtigden	  wil	  een	  sector	  zijn,	  die	  midden	  in	  de	  maatschappij	  staat.	  Een	  
krachtige	  sector	  voor	  uitkeringsgerechtigden.	   

Het	  uitkeringsregime	  drukt	  vaak	  een	  zware	  stempel	  op	  het	  leven	  van	  de	  leden.	  Dat	  heeft	  ook	  
weer	  te	  maken	  met	  de	  opdrachten	  die	  de	  regering	  en	  andere	  beleidsmakers	  aan	  de	  
uitkeringsinstanties	  verstrekken.	  De	  laatste	  jaren	  raken	  steeds	  meer	  mensen	  in	  de	  knel.	  
Repressie	  en	  controle	  zijn	  opgeschroefd,	  hulp	  om	  aan	  het	  werk	  te	  komen	  is	  afgebouwd.	  Sociale	  
zekerheid	  wordt	  steeds	  meer	  beperkt,	  de	  positie	  van	  wie	  langs	  de	  kant	  is	  gezet	  steeds	  meer	  
verzwakt	  en	  er	  komt	  een	  verplichting	  tot	  tegenprestatie	  voor	  een	  (bijstands)uitkering.	   

De	  FNV	  is	  er	  niet	  alleen	  voor	  wie	  een	  (goede)	  baan	  heeft,	  maar	  ook	  voor	  wie	  die	  baan	  nog	  niet	  
heeft	  of	  niet	  meer	  heeft.	  Ze	  is	  er	  voor	  werk	  èn	  inkomen.	  Opkomen	  voor	  uitkeringsgerechtigden	  
en	  werkzoekenden	  is	  daarom	  een	  natuurlijke	  opdracht.	   

Natuurlijk	  komen	  wij	  op	  voor	  de	  belangen	  van	  leden	  die	  in	  de	  problemen	  zitten,	  die	  een	  laag	  
inkomen	  hebben,	  die	  moeite	  hebben	  bij	  het	  vinden	  van	  werk.	  Maar	  we	  zijn	  ook	  een	  sector	  van	  
mensen	  die	  voor	  zichzelf	  op	  kunnen	  komen	  en	  voor	  lotgenoten	  op	  kunnen	  komen.	  Als	  het	  nodig	  
is	  trekken	  we	  samen	  op	  en	  laten	  een	  krachtig	  collectief	  geluid	  horen.	   

	  


