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Organisatiestructuurr  van de FNV en het CNV 
(vakcentraless en vervoersbonden) 

Inn het onderstaande licht ik de organisatiestructuur van de vakcentrales FNV en CNV 
enn de bij hun aangesloten vervoersbonden op hoofdlijnen toe, waarbij het vooral gaat 
omm de plaats van de adviesgroepen en secretariaten voor (en door) etnische minder-
hedenn in deze organisaties. Vervolgens is van deze vakcentrales en -bonden een (sterk 
vereenvoudigd)) organogram toegevoegd. 

Dee vakcentrale FNV 

Hett Federatiecongres is het hoogste besluitvormende orgaan. Het congres bestaat uit 
afgevaardigdenn van de aangesloten bonden en de leden van het federatiebestuur. 

Dee Federatieraadïs na het congres het hoogste beleidsorgaan. In de raad hebben de 
voorzitterss van de aangesloten bonden en het federatiebestuur zitting. 

Hett Federatiebestuur vormt het dagelijks bestuur van de FNV en voert het door de 
Federatieraadd en het Federatiecongres vastgestelde beleid uit. Tevens bereidt hij de 
besluitvormingg voor. 

RegionaleRegionale FNV-bestuurders (FNV-regiowerk) voeren het (landelijke) FNV-beleid op 
regionaall  en lokaal niveau uit. 

SecretariaatSecretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden 
Dee FNV heeft enkele afdelingen die het beleid van de centrale ontwikkelen, onder an-
deredere op de terreinen arbeid, inkomen en internationale zaken. Daarnaast heeft zij een 
vijftall  beleidsafdelingen, 'secretariaten' genoemd, die belast zijn met de belangenbe-
hartigingg van specifieke groepen werknemers. Dit zijn het secretariaat voor vrouwen, 
uitkeringsgerechtigdenn en ouderen, jongeren, vakbeweging en levensbeschouwing, en 
buitenlandsee werknemers/etnische minderheden. 

Hett  Secretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderhedenheeft enkele kern-
taken,, waaronder: 
-- het geven van advies aan het federatiebestuur op het terrein van minderheden; 
-- het schrijven van beleidsnota's, vooral op het terrein van arbeid en inkomen; 
-- vertegenwoordiging van de FNV op nationaal en internationaal niveau; 
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-- het ontwikkelen van activiteiten, zoals het organiseren van speciale bijeenkomsten 
voorr allochtone vakbondsleden; 

-- het afstemmen van het minderhedenbeleid van de vakcentrale en de afzonderlijke 
bonden. . 

Inn het kader van deze laatste kerntaak coördineert het secretariaat de Contact-Commis-
siesie Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. In deze commissie hebben verte-
genwoordigerss van de vakcentrale en bonden zitting en wordt het gevoerde beleid op 
elkaarr afgestemd. Formeel bereidt dit orgaan de beleidsadviezen op het gebied van et-
nischh minderheden aan de federatieraad voor. 

Federat iecongre s s 
(afgevaardigdenn van de aangesloten bonden 

enn leden van het Federatiebestuur) 

Federat ieraa d d 
(voorzitterss van de bonden en 

ledenn van het Federatiebestuur) 

Federat iebestuu r r 
(dagelijkss bestuur) 

Aangeslote n n 
vakbonde n n 

Beleidsafdelingen n 

waaronder: : 
Secretar iaa tt  Etnisch e 

Minderhede n n 

Contac t -Commiss i e e 
Etnisch ee Minderhede n 

(CCEM) ) 

F N V --
regiobe ss tu re n 

OrganogramOrganogram vakcentrale FNV 
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Dee vakcentrale CNV 

Dee Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Hierin hebben afgevaardigden van de 
afzonderlijkee bonden zitting. 

Dee Verbondsraad is het op een na hoogste besluitvormingsorgaan. Deze wordt ge-
vormdd door de voorzitters van de aangesloten bonden. 

Hett Verbondsbestuurvormt het dagelijks bestuur van het CNV. 

Dee CNV-districtsbestuurders voeren het landelijke beleid op regionaal en lokaal niveau 
uit. . 

Ookk het CNV heeft naast beleidsafdelingen op terreinen als arbeid en inkomen een se-
cretariaatt Buitenlandse Werknemers/Nieuwe Landgenoten dat nagenoeg dezelfde taken 
heeftt als het FNV-secretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. 

Algemen ee Vergaderin g 
(afgevaardigdenn van de aangesloten bonden 

enn leden van het Verbondsbestuur) 

Verbondsraa d d 
(voorzitterss van de bonden en 

ledenn van het Verbondsbestuur) 

Verbondsbestuu r r 
(dagelijkss bestuur) 

CNV--
districtsbesture n n 

Beleidsafdelingen n 
waaronder: : 

Secretariaa tt  Buitenlands e 
Werknemers / / 

Nieuw ee Landgenote n 

Aangeslote n n 
vakbonde n n 

Organogramm vakcentra/e CNV 
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Dee Vervocrsbond FNV 

Dee Bondsraad'is het hoogste besluitvormingsorgaan en bestaat uit afgevaardigde kader-
ledenn van de diverse bedrijfsgroepen. 

Hett Bondsbestuur vormt het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ringg van de door de Bondsraad genomen besluiten, alsmede voor de coördinatie van 
hett beleid. 

Adviescommissies Adviescommissies 
Dee Vervoersbond FNV heeft drie adviescommissies voor belangenbehartiging van spe-
cifiekee groepen, te weten voor vrouwen, jongeren en etnische minderheden {Kommis-
siesie Etnische Minderheden Vervoersbond, KEMV). Deze uit kaderleden bestaande com-
missiess kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bondsbestuur en hebben 
iederr zes zetels in de bondsraad. 

Secretariaten Secretariaten 
Dee Vervoersbond FNV heeft naast afdelingen ter ontwikkeling en voorbereiding van 
beleidd op terreinen als arbeid en inkomen, aparte beleidsafdelingen ter initiëring en 
stimuleringg van doelgroepenbeleid, zoals het Secretariaat Etnische Minderheden en het 
Vrouwensecretariaat. . 

Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 
Dee Vervoersbond FNV is onderverdeeld in de bedrijfsgroepen spoorwegen, havens, 
waterr en weg, en burgerluchtvaart. Iedere bedrijfsgroep heeft een eigen Bedrijfigroep-
bestuur,bestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid in de desbetreffende 
bedrijfstak. . 

VakbondsafdelingenVakbondsafdelingen en Adviesgroepen 
Binnenn de bedrijfsgroepen zijn de kaderleden georganiseerd in zogenaamde leden-
groepen.. Deze zijn enerzijds regionaal samengesteld (de zogenaamde vakbondsaf-
delingen)) en anderzijds per subbedrijfstak of bedrijfsonderdeel (vak- of werkgroepen). 
Daarnaastt hebben sommige bedrijfsgroepen speciale adviesgroepen voor vrouwen, 
jongeren,, hoger personeel en/of immigranten ingesteld. Zo heeft de bedrijfsgroep 
spoorwegenn bijvoorbeeld eenn Vakgroep Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. 
Dezee vakgroep, bestaande uit allochtone kaderleden, behartigt de belangen van immi-
grantenn bij de bedrijfsgroep spoorwegen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
hett bedrijfsgroepbestuur. 
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Bondsraad Bondsraad 
(afgevaardigd ee kaderlede n van de divers e bedrijfsgroepe n 

enn afgevaardigde n van de adviescommissies ) 

Bondsbestuu r r 

Beleidsafdelinge n n 
waaronder : : 

Secretariaa tt  Etnisch e 
Minderhede n n 

Bedd ri jfsgroepbest u ren 
waaronder : : 

Bedrijfsgroepbestuu rr  Spoorwege n 

Vakbonds --
afdelinge n n 

Vakgroepen n 

Kommissi ee Etnisch e 
Minderhede nn Vervoe r 

(KEMV) ) 

Adviesgroepe n n 
waaronde r r 

Vakgroe pp Buitenlands e 
Werknemers / / 

Etnisch ee Minderhede n 

Organogra mm  Vervoersbond FNV 

Dee Vervoersbond CNV 

Hett Congres is het hoogste besluitvormende orgaan van de bond. Dit congres wordt 
gevormdd door de bondsraad, het hoofdbestuur, de bedrijfsgroepbesturen en de dis-
trictsraden. . 

Dee Bondsraad is na het congres het hoogste beleidsorgaan. Hierin hebben afgevaar-
digdee kaderleden van de bedrijfsgroepen zitting. 

Hett Hoofdbestuur voert met mandaat van de bondsraad het beleid uit. 

Hett Bestuurdersberaad is een orgaan waarin alle bezoldigde bestuurders zitting heb-
ben.. Dit beraad adviseert de bondsraad en het hoofdbestuur. 
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Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 
Dee Vervoersbond CNV is onderverdeeld in de bedrijfsgroepen spoorwegen, wegver-
voer,, watervervoer en burgerluchtvaart. Iedere bedrijfsgroep heeft een eigen Bedrijfi-
groepbestuur,groepbestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid in de desbetref-
fendee bedrijfstak. 

VakbondsafdelingenVakbondsafdelingen en Adviesgroepen 
Binnenn de bedrijfsgroepen zijn de kaderleden georganiseerd in zogenaamde ledeng-
roepen.. Deze zijn enerzijds regionaal samengesteld (de zogenaamde vakbondsafde-
lingenn en districtsvakgroepen) en anderzijds per subbedrijfstak (zo bestaan er bij de 
burgerluchtvaartt bijvoorbeeld de vakgroepen KLM , Martinair en Transavia, en Afhan-
delingg en Luchtbevrachtingsmaatschappijen). Naast deze ledengroepen hebben som-
migee bedrijfsgroepen ook vak- (of advies)groepen voor vrouwen, jongeren, hoger per-
soneell  en/of immigranten ingesteld, zoals de Vakgroep Buitenlandse Werknemers bij de 
bedrijfsgroepp spoorwegen. Deze vakgroepen adviseren het Bedrijfsgroepbestuur over 
specifiekee belangenbehartiging voor hun doelgroep. 

Congsre s s 
(ledenn van het hoofdbestuur, de bondsraad, 

dee bedrijfsgroepsbesturenen de districtsraden) 

Bondsraa d d 
(afgevaardigdee kaderleden 
vann de bedrijfsgroepen) 

Hoofdbestuu r r 

Bedrijfsgroepbestuu ren 
waaronder: : 

Bedrijfsgroepbestuu rr  Spoorwege n 

Vakbonds --
afdelinge n n 

Vakgroepe n n Adviesgroepe n n 
waaronder r 

Vakgroe pp Buitenlands e 
Werknemer s s 

Organogramm Vervoersbond CNV 


