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Lokaal FNV Zuidwest Drenthe 

Omvat de gemeenten 

De Wolden – Meppel en 

Westerveld 

Lokaal FNV Zuidwest Drenthe Lokaal FNV Zuidwest Drenthe 

Wat is lokaal FNV Zuidwest Drenthe 

Lokaal FNV Zuidwest Drenthe is een landelijk erkend netwerk  
 
Bestuursverkiezing was op 10 oktober 2016 
 
Het netwerk is ontstaan door het samengaan van de  
                          volgende FNV bonden 
 
ABVAKABO FNV – FNV Bondgenoten- FNV Bouw-FNV Sport en 
 
Sinds kort een deel van FNV Kiem (alleen de grafische tak) 
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Wat is lokaal FNV Zuidwest Drenthe (2) 

Het gekozen bestuur bestaat uit 10 personen  
Er is nog 1 vacature 
 
Er zijn verschillende werkgroepen opgezet 
1. De werkgroep jubilarissen 
2. De werkgroep Zorg en Wonen-Inkomen en 
    Meedoen (ZWIM) 
3. De werkgroep senioren (is de grootste sector) 
4. De werkgroep Communicatie 

 
 

 

Speerpunten Lokaal netwerk 
 

Informatieverstrekking over: 

• Zorg(stelsel) WMO-PGB 

• Samenwerking met andere werkgroepen,lokale 
platformen en lokaal FNV senioren Zuidwest Drenthe 

• Belastingen/toeslagen/inkomen/bijzondere bijstand 

• Sociale wetten  en pensioenen 

• Erfrecht en Testamenten 

• Huur en andere woonfaciliteiten 
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Zorg en Wonen 
WMO o.a. mantelzorg   PGB 
Het zorgstelsel (eigen bijdrage) 
Woningaanbod  
Toeslagen , in relatie met het inkomen, 
(huurtoeslag-zorgtoeslag-kindertoeslag etc.) 
Laat u informeren door de FNV belastingservice! 
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Inkomen 
Verbetering inkomen voor de werkenden en niet werkende 
Doormiddel van: 
Voorlichting 
Acties, demonstraties, CAO afspraken 
Beïnvloeding van  politiek (gemeentelijk-provinciaal en landelijk) 
 
Gemeentelijke regelingen: 
Participatie /Armoede 
 WMO 
 Aanvullingsregeling AOW,    
bijvoorbeeld door korting bij verblijf /werken in het buitenland en 
Kwijtscheldingsregelingen 
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Meedoen 
De werkgroep Meedoen houdt zich o.a. bezig met de volgende onderwerpen: 
 
• Opheffen van zaken die belemmerend werken om deel te nemen aan de maatschappij, 

zoals daar zijn: 
• Ontbreken van voorzieningen in kleine plattelandskernen 
• Slecht openbaar vervoer 
• Slechte toegankelijkheid voor bijvoorbeeld scootmobiels, voor slechtzienden etc. 
• Digitalisering van de maatschappij (vooral bij senioren) 

 
• Vrijwilligerswerk: rol vakbond richting vrijwilligers; vrijwilligerswerk en verdringing 

 
• In kaart brengen van innovatieve projecten (burgerinitiatieven, coöperaties e.d.) 
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  De werkgroep Communicatie 

Waar staat die voor: 

• Zichtbaarheid van FNV vergroten door meer gebruik te 
maken van de regionale pers en sociale media. 

• Ledenbehoud en ledenwinst 

• Meer invloed op de regionale en lokale  politiek.  

• Speerpunten: Koopkracht, eigen risico in de zorg en  

• zorg in de regio extra onder het vergrootglas. 

• WMO 
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De werkgroep Senioren 
Deze werkgroep is al verschillende malen actief geweest 
 
De eerste bijeenkomst was in het voorjaar te Darp 
 
En op 04 oktober in Zuidwolde, deze bijeenkomst ging over 
Erfrecht en testamenten met Notaris Lever uit Meppel.  
De zaal was te klein en hebben mensen moeten teleurstellen. 
 
De werkgroep pakt speciaal zaken voor senioren op 
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Tot slot 
U bent nu op de hoogte van FNV Lokaal en FNV senioren 

                                  Zuidwest Drenthe 

en gaan wij over naar waar u voor gekomen bent 
 

Een discussie over het sociaal domein 
 
Met als inleiders Dhr.  Van Schelven, wethouder gemeente 
Westerveld en Dhr. A. Hoogsteen, bestuurder FNV 
Onder leiding van Dhr. Andries Ophof 
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Een leerzame en goede 
 
Discussie avond gewenst 


