
SAMEN STERK  
IN HET LEDENPARLEMENT

Alle leden in onze vereniging hebben inspraak. Elke vier jaar bepalen 

de leden welke koers de FNV gaat varen, wat onze speerpunten zijn 

en wie daar leiding aan geeft. Kies mij namens onze sector in het 

Ledenparlement.

WIL JE MEER OVER MIJ WETEN?  
Op de achterzijde lees je meer over mijn motivatie 

en ambitie. Of kijk op fnv.nl/ledenparlement. 

Daar vind je ook de links naar mijn sociale media.
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IK BEN KANDIDAAT VOOR HET LEDENPARLEMENT FNV
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Marian Hanemaaijer

FNV Overheid

Marian Hanemaaijer

60

Groningen

Werkgever

FNV Overheid, subsector Onderwijs en Onderzoek

Meer geld voor Onderwijs en Onderzoek! Er moet geld bij

zodat ook de veel te hoge werkdruk aangepakt kan worden!

Rijksuniversiteit Groningen



KIJK VOOR MIJN 
VOLLEDIGE PROFIEL OP 
FNV.NL/LEDENPARLEMENT
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Waarom stel je je kandidaat en wat wil je bereiken?

Marian Hanemaaijer

FNV Overheid

Ik hoop in het Ledenparlement te kunnen bijdragen aan betere randvoorwaarden,

financiering  en arbeidsvoorwaarden van het Hoger Onderwijs. Waarom? Omdat dit

effect heeft op de héle samenleving als geheel. De huidige Coronacrisis gaat nog lang

doorwerken in alle geledingen van onze maatschappij. Juist nu is het ook belangrijk dat

de FNV de rol van belangenbehartiger voor bedrijven, onderwijs en, overheid op de

werkvloer nog meer ter harte neemt. Alles staat onder druk door deze pandemie.Er is

zoveel onzekerheid en er staat veel op het spel.  We moeten vol aan de bak om de

belangen van werknemers te behartigen. Volwaardige banen en rechtszekerheid van

onze achterban gaan realiseren in sterke CAO's. Daar wil ik graag aan bijdragen in

verbinding en samen met alle andere andere sectoren die vertegenwoordigd zijn in het

Ledenparlement.

Ik ben de juiste persoon voor deze functie omdat…
Ik werk in het Hoger Onderwijs en hoor, lees en zie dat er door alle geledingen enorme

hoge werkdruk ervaren wordt. Niet voor niets wordt er aan de bel getrokken met de

beweging WO in actie, studenten en docenten die steeds luider van zich laat horen,

omdat het zo niet langer gaat. Decennialang is er alleen maar bezuinigd op het hoger

onderwijs, terwijl het  aantal studenten aan universiteiten en hogescholen nog nooit zo

hoog is geweest als nu. Daar wil ik mij voor inzetten, goed, kwalitatief onderwijs en

onderzoek werkt door in de hele maatschappij. In deze tijd van Corona blijkt dat

kwalitatief onderwijs en onderzoek van cruciaal belang is voor het bestrijden van de

crisis. Voldoende financiële middelen zijn een randvoorwaarde. Voldoende personeel

óók.
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