
 

  

 
 
 
  

  

  

Brainstormsessie over hoge werkdruk 
Op maandag 26 juni organiseer ik een bijeenkomst waarin gesproken en gediscussieerd zal worden over de aanpak 
van de hoge werkdruk bij de universiteiten. De bijeenkomst vindt plaats in kamer 4.18 van het Bestuursgebouw en 
zal starten om 11.30uur en eindigen om uiterlijk 13.30uur. Enkele leden van diverse faculteiten en diensten 
hebben aangegeven aanwezig te zijn als ook de leden van FNV in het Lokaal Overleg. Als je mee wilt praten over 
hoge werkdruk en ons wilt helpen met het maken van een plan van aanpak tegen hoge werkdruk dan ben je meer 
dan welkom op 26 juni!  
 

Check de website www.fnv-overheid.nl/uu voor alle informatie van FNV op de UU, het werk van de 
vakbondsfunctionaris en de laatste nieuwtjes op het gebied van onze arbeidsvoorwaarden! 
 
 
 

Helaas moet ik stoppen als vakbondsfunctionaris en zoek ik een 
vervanger 
Per 1 januari aanstaande moet ik helaas stoppen met mijn werk als vakbondsfunctionaris. Ik ben nu vier jaar 
vakbondsfunctionaris geweest en dat is de maximale termijn om dit werk te mogen doen. Het beleid van FNV 
maakt het onmogelijk om verder te gaan als vakbondsfunctionaris. Omdat ik mijn werk graag goed wil overdragen 
en omdat ik hoop dat mijn werk voortgezet kan worden, word een nieuwe vakbondsfunctionaris gezocht. 

Als vakbondsfunctionaris is het je voornaamste taak FNV te profileren binnen de universiteit. Daarnaast werf je 
nieuwe leden, zorg je voor een actieve achterban en zorg je voor de belangenbehartiging van onze leden. De 
functie is tijdelijk van aard. Er wordt van je verwacht dat je goed zelfstandig kunt werken, goede contactuele 
eigenschappen bezit en kunt organiseren en improviseren. 

Check de site www.fnv-overheid.nl/uu voor de volledige vacaturetekst. Je kunt mij ook benaderen via fnv@uu.nl voor meer 
informatie. 
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Wil je meepraten over de arbeidsvoorwaarden van de UU en 
andere zaken waar de bond zich mee bezig houdt bij de UU?  
 
De Ledengroep FNV UU is op zoek 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 het belang van de medewerkers 
goed behartigd wordt? 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, 
Geesteswetenschappen 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 eenmaal 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. 
 

Voor gratis en onafhankelijk advies en hulp bij vragen over je werk 
kun je contact opnemen met de vakbondsfunctionaris! 
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