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Uitnodiging voor Themalunch over aanpak werkdruk. 

  
Op 15 mei 2017 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties 
het cao-onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief cao-
akkoord. 
 
CAO-AFSPRAAK: 
AANPAK WERKDRUK 
Uit het onderzoek van de FNV blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers 
kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is 
afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van 
aanpak oplevert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen 
van duurzame inzetbaarheid. 
 
ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO NU 
De cao-partijen hebben afgesproken dat iedere universiteit vóór eind 2017 
een werkplan over werkdruk en duurzame inzetbaarheid opstelt in 
samenspraak met het Lokaal Overleg. Partijen wijzen universiteiten op het 
belang van het betrekken van faculteiten en diensten bij het opstellen van dit 
plan, zodat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de diverse 
omstandigheden op verschillende afdelingen. 
Partijen geven aan dat het terugdringen van werkdruk op een zo laag mogelijk 
niveau plaats moet vinden, omdat de oorzaken van werkdruk zeer 
uiteenlopen ende oplossingen daarom per definitie niet eenduidig zijn. 
[Uit folder : HANDREIKING Stappenplan FNV werkdruk Universiteiten] 

 
Daarom organiseert de FNV op de VU een themalunch om het startsein 
te geven om de veel te hoog opgelopen werkdruk aan de universiteiten 
aan te pakken en terug te dringen. 
 
Wanneer: Donderdag 15 juni 2017, inloop vanaf 11:45 tot 13:30. 
Waar:  Gebouw W & N, Boelelaan 1085, zaal G 0-76 
Wie:  Mark Peters, voorzitter BLG-VU FNV 

Renée-Andrée Koornstra, directeur Dienst HRM, Arbo & Milieu 
Jan Boersma, Onderhandelaar en bestuurder sector Onderwijs 
en Onderzoek FNV 

Wat:  Na een korte inleiding zullen twee sprekers op het onderwerp 
ingaan om daarna discussie over aanpak van werkdruk met de 
zaal in gesprek te gaan.  

 
Deze bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden, dus niet alleen 

leden van de vakbonden. In verband met bestellen van lunch, koffie en 

thee graag vóór 13 juni aanmelden. Stuur een mail aan 

fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl. 
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