
Beste leden van FNV Havens,

Het is 2021: een jaar waarin we op ons 4de Havenwerkerscongres weer een aantal jaren vooruitblikken.  
Wat staat ons in de haven te wachten, wat willen we graag bereiken en wat mag beslist niet gebeuren? Op welke punten moet  
FNV Havens in de komende jaren bij cao-onderhandelingen inzetten? Wat is onze inbreng in het internationaal overleg dat we voeren 
met andere havenwerkersvakbonden? 

HAVENWERKERSCONGRES FNV HAVENS 
Afgelopen jaar heeft een groep van ongeveer 20 kaderleden uit diverse sectoren in de haven dit congres voorbereid. Zij hebben aan de 
hand van sectoranalyses de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de verschillende subsectoren voordoen beschreven en de impact 
van die ontwikkelingen op werkzekerheid, arbeidsvoorwaarden en andere voor onze leden belangrijke thema’s in kaart gebracht. 

Al deze thema’s komen aan de orde op het Havenwerkerscongres dat plaatsvindt op vrijdag 8 oktober 2021. De overslagbedrijven 
waarin wij leden hebben, kunnen, afhankelijk van het totaal aantal leden in dat bedrijf en de organisatiegraad één of meer mensen 
afvaardigen naar het congres, om samen te beslissen over de antwoorden op bovenstaande vragen. De koers die dan wordt uitgezet,  
is de leidraad voor het doen en laten van FNV Havens in de komende jaren. 

VOORBEREIDENDE LEDENVERGADERINGEN 
Om tot gedegen besluitvorming te komen op de congresdag houden we een aantal voorbereidende vergaderingen. Leden hebben dan 
de mogelijkheid te discussiëren over de aanbevelingen van de groep kaderleden (ook wel “de Havenklas” genoemd) die het congres 
sinds begin 2020 aan het voorbereiden is. Die aanbevelingen zijn voorstellen aan het congres over wat FNV Havens in de komende 
jaren moet gaan doen. Al die aanbevelingen en de analyses die eraan ten grondslag liggen, vinden jullie in bijgaande congresspecial. 

Wij benadrukken dat het van belang is dat de voorbereidende sectorale vergaderingen goed bezocht worden. Daar vindt de eerste 
discussie plaats onder de leden zodat de aanbevelingen op de congresdag zelf op een zo breed mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
Voor en tijdens de voorbereidende vergaderingen krijgen leden ook de gelegenheid om zelf voorstellen in te dienen, waarover op het 
congres kan worden besloten. Het kan dan gaan om geheel nieuwe voorstellen, maar ook om aanpassing van de aanbevelingen die door 
de voorbereidingsgroep zijn gedaan. Hoe dat verder in zijn werk gaat staat ook in de congresspecial.

UITNODIGING 
Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de ledenvergaderingen ter voorbereiding van het Havenwerkerscongres, die we houden op: 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 OM 10.00 UUR EN OM 19.30 UUR, AMSTERDAM
Amsterdam Artcenter, Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam

MAANDAG 6 SEPTEMBER EN WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2021, beide dagen om 10.00 uur en om 19.30 uur, ROTTERDAM 
Zalencentrum Rustburcht, Strevelsweg 760, 3083 AT Rotterdam

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021 OM 10.00 EN 19.30 UUR, MIDDELBURG
Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, 4337 EH Middelburg

Op de ledenvergadering zal de inhoud van deze congrespecial uitgebreider worden toegelicht en zullen de aanbevelingen worden 
besproken. Wij verzoeken jullie om de congresspecial mee te nemen naar deze belangrijke vergaderingen. 

CAMPAGNE: ’TOEKOMST VAN HET WERK’
Bij deze congresspecial vind je ook de campagne-toolkit ‘De toekomst van het werk’. Dit campagnemagazine is ontwikkeld door de 
Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF). FNV Havens heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming gespeeld vanwege de 
vele ervaring als het om automatisering in de haven gaat. De toolkit helpt havenvakbonden wereldwijd de bedreigingen en gevolgen 
van automatisering en robotisering in kaart te brengen en daar gericht actie tegen te voeren. Eind 2021, begin 2022 organiseert  
FNV Havens een conferentie voor kaderleden over het gebruik van de toolkit.

Graag tot ziens bij de ledenvergaderingen!
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