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Vakantie!

Beste leden, ik wens jullie allemaal een fijne vakantie!
Er is in de afgelopen periode veel gebeurd. We
hebben een nieuwe rector, diverse acties zijn
gehouden en is een nieuw CAO
onderhandelaarsakkoord. Zijn alle problemen nu
opgelost? Zeker niet. Om maar eens iets te noemen:
werkstress is nog steeds volop aanwezig en de
plannen die gemaakt zijn om dit terug te dringen
moeten worden toegepast. Dat zal een hele klus
worden. Dus we zijn er nog niet. Er is nog genoeg te
doen. Maar eerst: Vakantie! Veel plezier allemaal.

netwerkborrel

wordt bekend als
de bonte hond op
de netwerkborrel

ontmoet wie er toe doet
hapje en een drankje
een goed gesprek
nieuwe contacten

Waar en wanneer?
18 september 16:00
Marinus Ruppertgebouw
Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht

Komt allen!
 
18 september organiseert de
bedrijfsledengroep van de FNV
een netwerkbijeenkomst. Een
gezellige manier om onder het
genot van een drankje mensen te
ontmoeten die op een of andere
manier betrokken zijn bij
werkomstandigheden op de UU.
Dus wie zou je daar tegen
kunnen komen? Mensen uit de
medezeggenschap, leden van
Aio-verenigingen, maar ook
diverse mensen die zich de
afgelopen periode hebben

javascript:;
https://fnv-uu.email-provider.nl/link/m2w8unptzo/g1dkpiuv40/sh5ev1nfeg/qx8qfjmdbj/z1hpmpwlao
https://fnv-uu.email-provider.nl/link/m2w8unptzo/g1dkpiuv40/qlsy0fyuja/qx8qfjmdbj/z1hpmpwlao


Het nieuwe
onderhandelaarsakkoord

De nieuwe CAO komt eraan!
Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO
akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het
akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst
2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na
lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd
tot en met 31 december 2019.

Drie belangerijke punten uit het akkoord:

Salaris
Structurele plus eenmalige loonsverhoging: op 1 mei
2018 worden de salarissen van universitaire
werknemers die een dienstverband bij een
Nederlandse Universiteit hebben, structureel met
2,0% verhoogd. Op 1 februari 2019 worden de
salarissen structureel met 2,6% verhoogd. Daarnaast
ontvangen universitaire werknemers, die op 1 mei
2018 een dienstverband bij een Nederlandse
Universiteit hebben uiterlijk in september 2018 een
eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het
jaarsalaris.

Meer perspectief voor junior docenten en
postdocs
Junior docenten krijgen een langer durend (4-6 jaar)
eenmalig contract aangeboden. Hiermee zal het
aandeel kortdurende contracten verder dalen. Voor
junior docenten met onderwijsambities wordt de
doorstroom naar een baan in een van de andere
onderwijssectoren gefaciliteerd. Daarnaast zetten
partijen zich in om deze junior docenten versneld een
onderwijsbevoegdheid te laten behalen. Voor junior
docenten met wetenschappelijke ambities wordt de
mogelijkheid gecreëerd van een combinatiefunctie van
junior docent en onderzoeker met een eenmalig
tijdelijk dienstverband van in principe zes jaar. De
docent behaalt deze periode de basis kwalificatie
onderwijs (BKO) en wordt geacht een PhD met
succes af te ronden. Voor postdocs is afgesproken te
onderzoeken hoe hun perspectief en werkzekerheid
op de arbeidsmarkt versterkt kan worden.

ingezet voor betere
werkomstandigheden. Je kunt
hierbij denken aan WO in actie
maar er zijn nog veel meer
mensen en groepen actief. Bij
deze zijn alle leden van de FNV
van harte uitgenodigd!
 

Oproep:

overtuig een
collega!
Lid worden van de FNV is
belangrijk! Want samen staan we
sterker. Om zoveel mogelijk
slagkracht te genereren hebben
we leden nodig. Overtuig een
collega om lid te worden!

Nee, een megafoon is niet nodig.
Je hoeft alleen maar de vele
voordelen van een lidmaatschap
te noemen.
Hier staan ze nog eens op een
rijtje:
 

Samen sterker voor
fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden  
Gratis juridisch advies en
loopbaanbegeleiding  
Hulp bij je belastingaangifte  
Rechtsbijstand bij
arbeidsconflicten  
Invloed op je eigen
arbeidsvoorwaarden  
De eerste vier maanden voor
maar € 25  

Ben je al lid en meld je een
collega aan? Dan ontvang je een
wervingspremie van € 10. Kijk op



@FNV_UU
Ik twitter als FNV
vakbondsfunctionaris regelmatig
over verschillende zaken die
spelen op de Universiteit Utrecht.
Ook meld ik diverse
bijeenkomsten en acties die
mogelijk interessant voor je zijn
als UU medewerker. Wil je me
volgen? @FNV_UU.
 

Erik Hendriksen
Bestuursgebouw, kamer 4.12
Heidelberglaan 8, 3584 CS

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid OBP 
De cao-partijen verankeren ‘een leven lang leren’ in
het loopbaantraject voor ondersteunende functies. De
norm wordt dat iedere ondersteunende medewerker
die binnen de cao een vast dienstverband heeft, zijn
functie uitoefent voor een periode van maximaal 4 tot
6 jaar. Gedurende deze periode ontwikkelen
medewerkers zich richting een volgende stap in hun
loopbaan.

Vitaliteitspact 
Universiteiten maken het mogelijk om vanaf 5 jaar
voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte
minder te gaan werken (bij een volledige arbeidsduur)
tegen een beloning van 85% resp. 70% van het
oorspronkelijke salaris, met behoud van de volledige
pensioenopbouw. De regeling wordt vooralsnog voor
een beperkte periode ingevoerd, vanaf 1 januari 2019
tot en met 1 juli 2020.
 
 Meer weten?  lees het onderhandelaarsakoord er op
na.

Coming soon: The new
collective labour agreement
Starting from May 31 ther is a new a negotiation
settlement regarding a new collective labour
agreement!
The collective labour agreement is set to run from 1
July 2017 - 31 December 2019 

fnv.nl/iemand-anders-aanmelden
 

Print en en geef
door!

Om iedereen te informeren over
de activiteiten van de FNV UU
 en om meer leden te werven
vraag ik aan jullie, de leden, om
deze nieuwsbrief te printen en
aan minimaal een collega te
geven of op te hangen op een
prikbord van je afdeling. Samen
zorgen we ervoor!
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Three important issues in the agreement:

General increase plus one-off salary increase:
On 1 May 2018, the salaries of university staff who
are employed at a Dutch University will be increased
by 2.0% across the board. On 1 February 2019, these
salaries will receive a general increase of 2.6%. In
addition, university employees who are employed by a
Dutch University on 1 May 2018 will receive a one-off
lump sum payment of 0.6% of their gross annual
salary by September 2018;

More employment prospects for junior lecturers
and post-doctoral researchers:
Junior lecturers will be offered longer non-recurring
temporary contracts (four to six years). This will result
in a further reduction in the number of short-term
contracts. Junior lecturers with teaching ambitions will
be facilitated in moving on to a job in one of the other
education sectors. In addition, the parties are
committed to ensuring these junior lecturers are fast-
tracked with regard to obtaining their teaching
qualification. An opportunity will be created for junior
lecturers with research ambitions to take up a
combined position of a junior lecturer and researcher
with a one-time temporary employment contract, in
principle for a period of six years. The lecturer will
obtain their University Teaching Qualification (BKO)
during this period and will be expected to complete
their PhD successfully. With regard to post-doctoral
researchers, the parties will undertake to identify how
their prospects and employment security on the job
market can be enhanced;

Mobility and long-term employability of support
staff: 
The collective bargaining parties have
embedded ︎lifelong learning︎ in the career pathway for
support positions. In the future, any employee in a
supporting role who has a permanent contract within
the collective labour agreement will carry out their
duties in that role for a period of four to six years as
standard. During this period, these employees will be
developing their skills in preparation towards a next
step their career;

Vitality pact:
Dutch universities will enable employees to reduce
their working hours by 0.2 FTE or 0.4 FTE (based on
full-time employment) up to five years before
entitlement to an old-age pension/retirement age, with
compensation of 85% or 70%, respectively, of their
original salary, while retaining full pension accrual
entitlements. The scheme will be provisionally
implemented for a limited period of time, from 1
January 2019 to 1 July 2020.

mailto:fnv@uu.nl


Twitter

Website FNV-UU

 

Maak een collega lid van de FNV
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.

Deze e-mail is verstuurd aan Erik.hendriksen@gmail.com.• 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@uu.nl toe aan uw adresboek.
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