
 

 

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op 
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden. 

      
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NIEUWS van de UU-vakbondsfunctionaris 

      Sector Overheid 

        Universiteit Utrecht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Contactgegevens: 

Marco Veloo 
Vakbondsfunctionaris 
 

E-mail: fnv@uu.nl 

Telefoon: 0302537729 

Website: www.fnv.nl 

 
 
Landelijk gezien waren de belangrijkste 
thema’s van FNV bij de Nederlandse 
Universiteiten de nieuwe CAO NU, 
werkdruk en het hoge aantal tijdelijke 
aanstellingen onder het 
Wetenschappelijk Personeel. Ook het 
afschaffen van de ambtenarenstatus is 
een zeer belangrijk thema waar FNV zich 
mee bezig heeft gehouden. Zo is FNV in 
hoger beroep gegaan tegen het 
afschaffen van de ambtenarenstatus. 
Een veel besproken onderwerp tijdens 
de vergaderingen van het Lokaal overleg 
was de reorganisatie van het ASC en de 
faculteit Geowetenschappen, de 
organisatieverandering van het IRAS en 
de besteding van de arbeidsvoor-
waarden gelden. Welke onderwerpen 
zien we zeker terug op de agenda in 
2017?   
 

Nieuwe CAO? 
In 2016 zijn de onderhandelingen voor 
een nieuwe CAO stuk gelopen. Bij alle 
universiteiten zijn ledenbijeenkomsten 
georganiseerd om de wensen van de 
medewerkers mee te kunnen geven aan 
de vakbondsbestuurders. De bestuurders 
van FNV hebben geluisterd naar de leden 
en zijn opnieuw gaan onderhandelen 
met de VSNU. Er is op dit moment nog 
geen nieuwe CAO. De CAO die af zou 
lopen in 2016 is daarom verlengd. 
 

Resultaten landelijke enquête 
werkdruk  
Het thema werkdruk speelt bij alle 
universiteiten. FNV lanceerde begin dit 
jaar de campagne “Changing Our 
Universities”. Bij onze universiteit zijn 
diverse bijeenkomsten georganiseerd om 
te praten over te hoge werkdruk, het in 
beeld krijgen van te hoge werkdruk en 
het aanpakken van een te hoge 
werkdruk. Er is gewerkt aan een enquête  

 
 
die verspreid zou worden onder het 
personeel van de universiteit. FNV heeft 
het belang van de enquête ingezien en 
besloten de enquête landelijk te gaan 
uitzetten. Alle leden van de 
universiteiten is gevraagd de enquête in 
te vullen. Eind januari worden de 
resultaten bekend gemaakt. Een 
aankondiging daarvan volgt nog. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van de 
enquête komt er zeker een vervolg 
 
Flexibele schil blijft punt van aandacht 
voor bonden  
Bij de vorige cao onderhandelingen is al 
de afspraak gemaakt om het aantal 
tijdelijke aanstellingen te verlagen. 
Helaas is er nog steeds  sprake van een 
groot aantal tijdelijke aanstellingen bij  
universiteiten. Dit blijft een punt van 
aandacht voor de bonden en zal 
nadrukkelijk besproken worden bij de 
cao onderhandelingen. 
 

Debatsessies week van de 
werkstress  
Binnen de Universiteit Utrecht is er veel 
aandacht geweest voor het thema 
werkdruk. Er zijn diverse bijeenkomsten 
georganiseerd in het kader van de 
campagne “Changing Our Universities”. 
In de Week van de Werkstress die in 
november werd georganiseerd, heb ik 
twee debatsessies georganiseerd. Vooral 
de debatsessie in de binnenstad is goed 
bezocht en er is veel nuttige informatie 
gedeeld. De informatie die de 
debatsessies hebben opgeleverd, wordt 
gebruikt bij de onderhandelingen voor 
een nieuwe CAO en voor de 
vergaderingen van het Lokaal Overleg. 
De bonden spreken zes keer per jaar met 
het College van Bestuur en de aanpak 
van hoge werkdruk staat daar 
nadrukkelijk op de agenda. 
 
 

Hoogtepunten 2016 en een vooruitblik 
op 2017 

  

 

 

 

http://www.fnv.nl/


 

Om goede arbeidsvoorwaarden 

voor werknemers te kunnen 

blijven garanderen is een sterke 

bond noodzakelijk.  

Een sterke bond is in staat om 

daadkrachtig op te treden op 

cruciale momenten. Daaraan 

moeten we blijven bouwen. Dat 

doen we met elkaar. En vooral 

voor elkaar. Maar altijd samen.  

 

Bouw jij mee?  

Alle hulp en ideeën zijn welkom. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij deze nieuwsbrief 
doorsturen of uitprinten en 
ophangen?  

 
 

Ben jij die betrokken collega die altijd weet wat er speelt? 
Praat je graag mee over de arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden van jou en je collega’s? Heb je ideeën over 
hoe het beter kan? 

Dan is de ledengroep FNV UU op zoek naar jou.  

 
De Ledengroep FNV UU is op zoek naar meer leden. Vind je het leuk om mee te 
praten over de arbeidsvoorwaarden van de UU en andere onderwerpen die 
belangrijk zijn voor UU-medewerkers? Vind je het belangrijk dat de belangen van 
de medewerkers goed behartigd worden? Sluit je dan aan bij de Ledengroep FNV 
UU.  

 
De Ledengroep FNV UU is een groep van 8 leden vanuit verschillende diensten en 
faculteiten. Op dit moment is er vertegenwoordiging vanuit de UBD, de faculteiten 
Diergeneeskunde, Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en REBO. Om 
een ieders belang zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk 
dat meer leden zich aansluiten bij de ledengroep.  
 
De Ledengroep FNV vergadert éénmaal per maand op maandagochtend. Je werkt 
actief samen met de vakbondsfunctionaris en fungeert als het ware als de ogen en 
oren van de bond op de werkvloer.  

Voor het bijwonen van de vergaderingen krijg je vakbondsverlof.  
Gemiddeld genomen kost een lidmaatschap van de Ledengroep FNV UU je 

ongeveer 4 uur per maand. Je kunt je opgeven bij de vakbondsfunctionaris via 
fnv@uu.nl.  
Klik hier  voor meer informatie over de bonden bij de UU. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zit jij in de  
Ondernemingsraad?  
Maak gebruik van je 
recht op scholing  
 
OR-leden volgen steeds minder scholing 
en bijna twee derde van de OR-leden 
benut zijn scholingsrechten gedeeltelijk 
of helemaal niet. Dit heeft te maken met 
de werkdruk van leden en onvoldoende 
budget om scholing te kunnen volgen. 
Ook blijkt dat één dag scholing vaak 
onvoldoende is. Blijf daarom gebruik 
maken van je recht op scholing. Het 
scholingsrecht voor leden van de 
ondernemingsraad staat omschreven in 
artikel 18 van de Wet op de 
ondernemingsraden. Wil je meer 
informatie over het recht op scholing van 
de OR? Lees dan meer in de 
folder 'scholingsrecht voor de 
ondernemingsraad' (pdf).  
 

FNV aanbod: ‘cursus nieuw in de OR’ 
De FNV biedt voor OR-leden de cursus 
‘Nieuw in de OR’. Hierin leggen we de 
basis om als OR-lid samen te werken met 
de bond. Vragen over deze cursus? Of 
benieuwd naar andere cursussen die de 
FNV aanbied? Neem contact met mij op 
voor meer informatie.  
 
Of volg een van de cursussen die FNV 
aanbiedt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ‘ Ik wens iedereen fijne 
       feestdagen en een    
   inspirerend en mooi 2017’  

 
         Hartelijke groet, 
 
              Marco Veloo  

 
         Vakbondsfunctionaris  
           Universiteit Utrecht  

 
 
 
 
             Alleen  
     een sterke bond  
           heeft een      

        sterke stem 
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