
 

Overzicht FHI Ledenservice 
 
Aanbestedingsondersteuning 
 Ondersteuning in het stellen van de juiste vragen via 

uw brancheorganisatie 

 Collectieve aanpak door FHI namens meerdere 
lidbedrijven door gezamenlijke klacht te leggen bij 
de aanbesteden dienst of de Commissie van 
Aanbestedingsexperts 

 Beperken van kosten door collectief optreden. De 
kosten worden verdeeld onder de deelnemende 
lidbedrijven 

 Naast de klachtenregeling biedt FHI leden 
ondersteuning via Frank Meijers bij het voeren van 
een Kort Geding 

 Deelname aan workshops over 
aanbestedingsprocedures 

 Deelname aan de FHI tenderservice 

 
Juridische dienstverlening 
 Gratis eerstelijns juridisch advies, en specialistisch 

juridisch advies/procedures tegen gereduceerd tarief 

 Workshops, branchespecifiek (speciaal ledentarief) 

 Gratis informatieverstrekking/advisering over 
belangenbehartiging, wetgeving, 
arbeidsvoorwaarden  

 Gratis modelovereenkomsten 

 Mantelovereenkomsten (gezamenlijke inkoop 
bedrijfsondersteunende diensten); korting voor 
leden 

 

HRM dienstverlening 
 Gratis Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst 

(RAO)  met branchespecifieke 
regelingen/voorwaarden 

 Korting op de diensten van ArboNed 

 Gratis eerstelijns juridisch advies/speciaal tarief voor 
uitgebreid juridisch advies c.q. procedure 

 Korting op verzekeringen (o.a. pensioen/verzuim) via 
HBR Brancheverzekeringen  

 Gratis digitale branchespecifieke RI&E 

 Online Q&A in LinkedIn groep  

 Deelname aan het FHI Salarisonderzoek 

 Beleidsvoorbereiding door het bijwonen van het 
jaarlijkse FHI-HRM Actualiteitenseminar 

 Deelname aan de FHI-HRM werkgroep 

Marktonderzoeken 

 Brancheonderzoek 

 Salarisonderzoek 

 Trendonderzoek 

 Productstatistieken 

 

 
Bedrijfsondersteunende diensten 
 Collectieve verzekeringen via HBR Branche 

Verzekeringen 

 Juridische ondersteuning door advocaat Frank 
Meijers, partner Flexadvocaten 

 Credit managementdiensten van Graydon Nederland  

 Arbodiensten, verzuimbegeleiding en preventie door 
ArboNed  

 Online assessment door iScreen 

 Stichting Recycling Technologische Apparatuur voor 
de inzameling en recycling van afgedankte 
elektr(on)ische apparatuur 

 
Internationaal ondernemen 
 Gratis SIB export-adviesregeling 

 Algemene leverings- en inkoopvoorwaarden, 
Nederlands en Engels 

 Branchespecifiek geïnformeerd worden 

 Onderlinge kennisdeling 
 Paviljoens op buitenlandse beurzen  

 
Modelovereenkomsten 
 FHI algemene leverings- en inkoopvoorwaarden 

 Standaard Service Overeenkomst (raamwerk)  

 Convenant Proefplaatsing en Zichtzendingen  

 Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) 

 Modelcontract Investeringsgoederen 

 Checklist Samenwerking R&D  
 RI&E-tool 

 
Lobby & Belangen 
 Onderwijs en arbeidsmarkt 

 Innovatie in wetenschap en bedrijfsleven 

 Openbaar aanbesteden en inkoopmacht 

 Industriebeleid en concurrentiekracht 

 Sociaal beleid 
 Exportstimulering 

 
Milieu en Afgedankte Elektr(on)ische 
Apparatuur  
 Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) 

 Geen deelnamekosten RTA voor FHI-leden 

 Ondersteuning bij milieuzaken door het voorzien van 
branchespecifieke informatie 

 Belangenbehartiging op het gebied van milieu 
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