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IJsjesactie	 herhaald	 op	 23	 juni	 2022,	 vakbonden	 TU	 Delft	 lanceren
enquête	arbeidscontracten	docenten.	|	Ice	popsicles	to	be	repeated	on	23
June,	trade	unioins	TU	Delft	launch	survey	about	contracts	lecturers..
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contract
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Toelichting	op	het
onderhandelaarsakkoord
CAO-NU	1	april	2022	-	1
april	2023
Vakbonden	 en	 werkgever	 onderkennen	 dat	 er
behoefte	 is	aan	een	helder	 loopbaanperspectief
voor	 docenten.	 Een	 loopbaanperspectief	 dat
recht	doet	aan	hun	bijdrage	aan	de	universitaire
sector.	 Een	 loopbaanperspectief	 dat	 ook	 voor
deze	 groep	 medewerkers	 getuigt	 van	 goed
werkgeverschap.

Daarom	 starten	 de	 cao-partijen	 in	 september
2022	 een	 gezamenlijke	 studie	 om	 via	 een
gegevensanalyse	 vast	 te	 stellen	 hoe	 de
contractuele	 positie	 van	 docenten	 in	 de
volgende	 cao-periode	 kan	 worden	 verbeterd.
Hierbij	 kijken	 de	 partijen	 vooral	 naar	 de
mogelijkheid	 om	 meer	 vaste	 contracten	 te
creëren.	 In	de	studie	nemen	de	partijen	ook	de
mogelijkheden	 en	 beperkingen	 vanuit
organisatieperspectief	 mee.	 De	 uitkomsten	 van
deze	studie	zijn	input	voor	de	onderhandelingen
voor	de	volgende	cao.

De	cao-partijen	streven	ernaar	om	voor	31	maart
2023	een	volgend	cao-akkoord	te	sluiten.

Nog	niet	gestemd?	Let	op,	je	kunt	nog	tot	en	met
12	uur	vandaag	op	het	onderhandelaarsakkoord
stemmen.	Je	hebt	dan	je	lidmaatschapsnummer
nodig.	Op	9	juni	wordt	vervolgens	bekend	of	het
akkoord	 bij	 alle	 partijen	 op	 steun	 heeft	 kunnen
rekenen	 zodat	 het	 kan	worden	 omgezet	 in	 een
definitieve	nieuwe	cao	voor	de	universiteiten.

Onderhandelaarsakkoord	CAO-NU
1	april	2022	tot	1	april	2023

Stemknop

Clarifications	to	the
Negotiation	settlement	on
CLA	for	Dutch	Universities
(CAO-NU),	1	April	2022	to
31	March	2023	inclusive
Trade	 unions	 and	 employer	 acknowledge	 the
need	for	a	clear	career	perspective	for	lecturers.
One	 that	 does	 justice	 to	 this	 group's	 significant
contributions	 to	 the	 university	 sector.	 A	 career
perspective	 that	 also	 reflects	 the	 good
employment	practice	of	this	group	of	employees.

For	 this	 reason,	 in	 September	 2022,	 the	 CLA
parties	 will	 start	 a	 joint	 studies	 to	 determine
through	 data	 analysis	 on	 how	 to	 improve	 the
contractual	position	of	 lecturers	 in	the	next	CLA
period.	 In	 this	 study,	 the	 parties	will	 particularly
explore	 the	 possibilities	 of	 creating	 a	 larger
number	 of	 permanent	 contracts.	 Furthermore,
the	parties	will	also	include	the	opportunities	and
limitations	from	the	organisational	perspective	in
their	studies.	The	outcomes	of	these	studies	will
be	input	for	the	negotiations	on	the	next	CLA.

The	CLA	parties	aim	 to	 conclude	 the	next	CLA
by	31	March	2023.

Did	you	not	cast	your	vote	yet?	Please	note	that
you	 can	 only	 cast	 your	 vote	 on	 the	 negotiation
agreement	 up	 to	 12	 noon	 today.	 Your
membership	 number	 is	 required	 for	 this.	 On
Thursday	 9	 June,	 it	 will	 be	 announced	 if	 this
agreement	has	the	support	of	all	parties,	so	that
it	 can	 be	 converted	 into	 a	 final	 collective
agreement	for	universities	from	1	April	2022	until
1	April	2023.

Negotiation	settlement	on	CLA	for
Dutch	Universities	(CAO-NU)	1
April	2022	to	31	March	inclusive

Stemknop

FNV	bedankt	TU-
medewerkers
De	afgelopen	 jaren	waren	zwaar	voor	 iedereen:
thuiswerken,	 sociale	 afstand	 van	 elkaar	 en	 van
de	werkvloer.	 Het	 werk	 ging	 gewoon	 door.	 Om
iedereen	 te	 bedanken	 en	 om	 elkaar	 weer	 te
ontmoeten	 tracteert	 de	 FNV	 op	 ijs	 (100%
biologische	 ijsjes	 en	 vegan	 ijsjes	 in	 diverse
smaken).	De	actie	 is	zolang	de	voorraad	strekt.
Leden	en	staf	kunnen	op	23	juni	tussen	12	en	14
uur	een	ijsje	bij	onze	stand	ophalen.	Je	vindt	ons
op	Freezone	F	(bij	faculteit	EWI).	Hopelijk	is	het
weer	ditmaal	wel	goed...

FNV	thanks	staff	TU	Delft
The	 last	 years	have	been	difficult	 for	 everyone:
remote	 working,	 social	 distancing	 from	 each
other	and	from	the	workplace.	The	work	went	on
regardless.	To	thank	everyone	and	to	meet	each
other	 again,	 the	 FNV	 is	 treating	 you	 to	 an	 ice
lolly	 (you	 snooze	 you	 lose!).	 The	 pops	 we	 are
offering	are	100%	organic	pops	and	vegan	pops
in	various	flavours.	We	are	inviting	members	and
staff	 for	a	nice	stroll	 on	campus	and	 to	pick	up
an	ice	popsicle	at	our	stand	on	23	June	between
12	and	2pm.	We	are	located	at	Freezone	F	(near
the	 faculty	 of	 EEMCS).	 Hopefully	 the	 weather
will	be	sunny	and	warm	then...

HERINNERING
WETTELIJKE	 VERLOFUREN	 2021
VERVALLEN	OP	1	JULI	2022
Heb	 je	 nog	 wettelijke	 verlofuren	 over	 2021?
Maak	 deze	 dan	 op	 vóór	 1	 juli	 anders	 vervallen
ze.	

Uitzondering
De	 wettelijke	 verlofuren	 vervallen	 niet	 als	 de
werknemer	kan	aantonen	dat	hij/zij	deze	dagen
niet	 op	 kon	 nemen	 (bijv.	 bij	 langdurig
ziekteverzuim)	 of	 als	 hij/zij	 geen	 kans	 heeft
gekregen	de	vakantiedagen	op	te	nemen.	Ga	in
elk	geval	zo	snel	mogelijk	met	je	leidinggevende
in	gesprek	om	afspraken	hierover	te	maken.
	
Precies	weten	hoeveel	verlof	je	nog	hebt?
De	geldigheid	van	de	verschillende	verlofsoorten
kun	je	terugvinden	in	TIM.
Ga	 naar	 de	 tab	 ‘Rapportage’	 en	 klik
vervolgens	op	tabblad	‘Alle’
Klik	 op	 ‘4:	 Verlofrapportages’	 en	 klik	 daarna
op	 ‘Mijn	 verlofoverzicht	 incl.	 houdbaarheid	 /
My	leave	overview	incl.	shelf	life’
Klik	 rechtsonder	 op	 ‘Maak	 rapport’	 en	 bekijk
je	verlof	en	houdbaarheid	daarvan.

REMINDER
STATUTORY	LEAVE	HOURS	2021	LAPSE	ON
1	JULY	2022
Have	you	any	statutory	 leave	hours	from	2021?
If	so,	use	them	before	1	July,	otherwise	they	will
expire.	

Exception
Statutory	 leave	 entitlements	 do	 not	 lapse	 if	 an
employee	can	prove	 that	 he/she	was	unable	 to
use	them	(	e.g.	in	case	of	prolonged	illness)	or	if
the	employee	was	denied	the	opportunity	to	take
leave.	 Please	 make	 arrangements	 with	 your
manager	about	this	issue	as	soon	as	possible.
	
Would	 you	 like	 to	 know	 exactly	 your
remaining	leave	entitlement?
You	can	check	the	validity	of	the	various	types	of
leave	in	TIM.
Go	to	the	‘Reports’	 tab	and	then	click	on	the
‘All’	tab.
Click	on	 ‘4:	Leave	 reports’	and	 then	click	on
‘My	leave	overview	including	shelf	life’
Go	 to	 the	bottom	right	click	on	 ‘Make	report’
and	view	your	leave	and	associated	shelf	life.
	

Enquête	tijdelijke
contracten	docenten
universiteit
In	 de	 huidige	 universiteit	 hebben	 cao-partijen
afspraken	gemaakt	dat	alle	universiteiten	cijfers
aanleveren	 die	 inzicht	 geven	 in	 de	 tijdelijke
contracten	van	WP.	Ook	de	TU	Delft	moet	deze
cijfers	verstrekken.

Uit	 gesprekken	 met	 leden	 hebben	 de	 bonden
aan	 de	 TU	 Delft	 een	 inkijkje	 gekregen	 in	 de
hoeveelheid	 tijdelijke	 contracten	 van	 docenten
en	 zij	 hebben	 ook	 enkele	 contracten	 ingezien.
De	 vertegenwoordigers	 zagen	 dingen	 waarvan
zij	overtuigd	zijn	dat	dit	niet	mag.

De	 bonden	 hebben	 slechts	 inzage	 gehad	 in
enkele	tijdelijke	contracten.	Vanwege	privacy	en
herleidbaarheid	 kunnen	 zij	 dit	 niet	 inbrengen	 in
overleg	 met	 het	 College	 van	 Bestuur.	 Daarom
vragen	de	bonden	aan	alle	docenten	onder	jullie
om	hen	meer	inzicht	te	geven.

De	bonden	hebben	hiervoor	een	online	enquête
aangemaakt	die	anoniem	 ingevuld	kan	worden.
Het	 is	 een	 korte	 enquête,	 invullen	 kost	 hooguit
een	 minuut	 of	 vijf.	 De	 bonden	 zouden	 het
waarderen	 als	 jullie	 de	 link	 delen	 met	 collega-
docenten.	De	enquête	is	open	van	9	tot	27	juni.

Enquête	contracten	docenten

Survey	on	temporary
contracts	teaching	staff
university
In	 the	 current	 CLA	 for	 Dutch	 Universities,	 the
CLA	parties	agreed	that	all	the	universities	are	to
provide	 statistics	 that	 give	 insights	 into
temporary	contracts	of	academic	staff.	TU	Delft
is	also	required	to	provide	these	statistics.

From	conversations	with	members,	the	unions	at
TU	Delft	 were	 able	 to	 learn	 about	 the	 potential
amount	of	temporary	contracts	of	lecturers.	They
were	 also	 to	 look	 at	 some	 of	 these	 contracts.
The	 unions	 found	 situations	 of	 which	 they	 are
convinced	it	is	not	allowed.

The	 trade	 unions	 only	 saw	 a	 few	 temporary
contracts.	 For	 reasons	 of	 privacy	 and
traceability,	 the	 unions	 cannot	 bring	 this	 into
discussion	 with	 the	 Executive	 Board.	 For	 this
reason,	 the	 trade	 unions	 are	 calling	 on	 all
lecturers	 among	 you	 to	 help	 them	 gain	 more
insights.

For	 this	 purpose,	 the	 unions	 have	 created	 an
online	 survey	 that	 can	 be	 completed
anonymously.	It	is	a	brief	survey,	which	takes	no
more	 than	 five	minutes	 to	 complete.	We	would
appreciate	 it	 if	you	shared	the	 link	to	 this	online
survey	with	your	fellow	lecturers.	The	survey	will
be	open	from	9	until	27	June.

Survey	contract	lecturers

Heb	jij	vragen	over	zaken	die	er	echt	toe	doen	en	die	je	niet	voldoende	duidelijk
zijn?	Signaleer	je	iets	waar	FNV	aandacht	aan	zou	moeten	besteden?	Laat	het
ons	weten	per	e-mail.

Do	you	have	questions	about	matters	that	are	important	or	not	clear	to	you?
	Should	the	FNV	pay	attention	to	specific	matters?	Please	inform	us	by	email.

TU	Delft

Vakbondssteunpunt	Delft
Gebouw	26-C
Van	der	Burghweg	1
2628	CS	Delft

Functionaris
Sandra	Koreman
T	015	27	82599
E	fnv@tudelft.nl

Aanwezig	in	FNV-kantoor*
(26-C9.110)
Dinsdag	+	vrijdag:
09.00-16.00	uur

Jouw	e-mailadres	is	opgenomen	in	het	ledenbestand	van	FNV	TU	Delft	en	verzonden	naar/opgeslagen	op	de	externe
servers	van	LaPosta,	de	externe	provider	waarmee	we	onze	mailing	versturen.	Met	onze	mailings	informeren	we	je
over	activiteiten	en	diensten	van	FNV	(TU	Delft)	die	mogelijk	voor	jou	belangrijk	of	nuttig	zijn.	FNV	TU	Delft	en	LaPosta
delen	jouw	gegevens	niet	met	derden.	Je	kunt	je	gegevens	wijzigen	(bijvoorbeeld	verhuizing,	ander	e-mailadres)	in	de
ledenadministratie	van	de	FNV.	Wil	je	de	nieuwsbrief	niet	meer	ontvangen?	Afmelden	nieuwsbrief.

Your	e-mail	is	listed	in	our	membership	records,	and	sent	to/stored	at	external	servers	of	LaPosta,	a	third	party	provider
we	use	to	send	our	mailings.	With	our	mailings	we	inform	you	about	our	services	and	activities	which	may	be	important
or	useful	to	you.	FNV	TU	Delft	and	LaPosta	do	not	disclose	your	personal	data	to	third	parties.	You	can	modify	your
data	(such	as	change	of	address	or	e-mail)	in	out	membership	records.	No	longer	interested	in	our	mailings?
Unsubscribe	newsletter.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	fnv@tudelft.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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