
 

 

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. 

      
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

We zijn op zoek naar  
gemotiveerde leden  
die de BLG willen  
ondersteunen.  
Het is leuk en  
inspirerend werk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactgegevens: 
Régine Anmuth, 
Vakbondsfunctionaris 
 
Kamer: 15A-76 

E-mail: fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl 

Telefoon: 020-5989426 

Website: www.fnv.nl 
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Jaarvergadering Bedrijfsledengroep FNV Overheid - VU  

Datum:  dinsdag 13 december 2016 

Plaats:  HG-07A37 Hoofdgebouw (onder voorbehoud) 

Aanvang: 11:45 uur lunch 

 

Tijdens deze lunchmeeting legt het bestuur van de Bedrijfsledengroep (BLG) 
verantwoording af voor de activiteiten van het (bijna) afgelopen jaar en wordt 
het jaarplan voor 2017 bekend gemaakt. Tevens vindt de verkiezing plaats 
van het bestuur van de BLG. 
 
Tijdens deze meeting zal er ook een discussie zijn, waarvan het onderwerp is 
“Duurzame inzetbaarheid”. 

 

Agenda jaarvergadering 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering 10 december 2015 
4. Jaarverslag en financieel verslag 2016 
5. Jaarplan en begroting 2017 
6. Verkiezingen bestuur bedrijfsledengroep: 

 
 Voorzitter  Mark Peters (herkiesbaar)  

Secretaris  Josephien Sierag (aftredend),  

kandidaat Aicha Rahali 

Penningmeester  Ria Kroes (herkiesbaar) 

 

Lid / vicevoorzitter sectorbestuur:  Kitty Jong 

Lid / vertegenwoordiger LO  Houkje Vlietstra 

Lid / vertegenwoordiger LAC /  Mark Peters 

1ste lijnconsulent 

Lid / 1ste lijnconsulent   Ria Kroes 

Lid / 1ste lijnconsulent /   Josephien Sierag 

Vertegenwoordiger OR Lid  Aicha Rahali 

Lid / OR (advies) / waarnemer LO Rieky van Walraven 

Vakbondsfunctionaris:   Régine Anmuth 

Vakbondsbestuurder:   Jan Boersma 

7. Datumlijstje 2017 

8. Rondvraag 

 

De vergaderstukken worden op de vergadering uitgereikt. 

 

Tegenkandidaten en belangstellenden kunnen zich tot 10-12-2016 aan-

melden bij fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl 

 

Meld je aan voor de vergadering, zodat we weten hoeveel lunches we 

moeten bestellen! 

 

http://www.fnv.nl/
mailto:fnv.vakbondsfunctionaris@vu.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?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP – OR-verkiezingen! 
Dit is een oproep aan alle FNV leden die werkzaam zijn aan de Vrije 
Universiteit. 
  
Vanaf de eerste ondernemingsraad aan de VU in 1992 tot heden is de FNV 
Overheid, voorheen Abvakabo FNV actief in de medezeggenschap op alle 
niveau’s en heeft altijd een lijst met kandidaten aangeleverd. Ook de 
komende verkiezingen wil de FNV hier aan de VU graag haar kandidaten 
presenteren om een fors deel van de 21 zetels na verkiezingen voor zich  
te winnen. Deze verkiezingen zijn van 6 tot en met 12 maart 2017. 
 
Wij willen graag met een lijst uitkomen waar ervaring en vernieuwing, 
mannen en vrouwen, wetenschappers en ondersteuners met elkaar in 
evenwicht zijn. Daarom roepen wij u op om te overwegen je aan te melden 
om deel te nemen aan uitoefening van de medezeggenschap aan de VU. 
Jij kunt het verschil maken om aandacht te vragen voor 
arbeidsomstandigheden, advies geven over verbetering van de organisatie 
of instemming onthouden op hoofdlijnen van een begroting! Niet altijd 
eenvoudig, maar altijd boeiend om het College van Bestuur te bevragen, 
een beetje bij te sturen of zelfs te blokkeren als daar een meerderheid van 
de OR aanleiding toe heeft. Als je denkt dat het beter kan doe het dan en 
draag bij aan een goed georganiseerde universiteit, waar het goed 
onderzoeken, doceren, studeren en ondersteunen is. Met elkaar maken we 
deze universiteit. 
 
De ondernemingsraad oefent medezeggenschap uit met betrekking tot 
onderwerpen als reorganisatieplannen, bouwplannen, Arbo en milieu, en 
personeelsbeleid. Bovendien vormt de OR samen met de universitaire 
studentenraad de Gezamenlijke Vergadering (GV),die met het College van 
Bestuur overlegt over financiële zaken zoals de Begroting, Kadernota, 
Jaarrekening en Jaarrapport, over onderwijs en onderzoek en over het 
strategisch beleid van de VU. 
 
In de vergadering van 28 september 2016 hebben de Ondernemingsraad 
en het College van Bestuur besloten tot de verkorting van de zittingstermijn 
van drie naar twee jaar. Dit geldt ook voor de onderdeelcommissies.  
De achterliggende reden is het vergroten van de aantrekkelijkheid van  
de medezeggenschap, ook voor medewerkers in tijdelijke dienst. 
 
De FNV ondersteunt haar kandidaten met informatie, ondersteuning, 
scholing en rechtsbescherming in de uitoefening van het werk voor de OR. 
Als je vragen hebt kom gerust eens langs of stuur een mailtje. Daarnaast is 
ook via het ambtelijk secretariaat of op ondernemingsraadvu.nl de nodige 
informatie te verkrijgen. Vraag ook een collega hoe die er over denkt of 
interesse heeft. Op 24 januari 2017 willen we de complete FNV-lijst in een 
netwerkbijeenkomst aan je presenteren. Hou het eind van deze middag vrij 
en maak kennis met de kandidaat OR-leden. 
 
 
 
Mark Peters, voorzitter BLG of Régine Anmuth, vakbondsfunctionaris 
m.j.peters@vu.nl of fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl  

 

 

 

-----------FLITS NIEUWS----------- 

 
 

Wie wil zijn verhaal kwijt! Kun 
je ons vertellen waarom je 
bent lid geworden van de 
bond? Mail het ons! 

Titel 

Tekst 

mailto:m.j.peters@vu.nl
mailto:fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alleen een 
sterke bond  
 heeft een 

sterke stem.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg cao Nederlandse Universiteiten  

Op woensdag 23 november zijn de onderhandelingen over een 
nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU) formeel hervat. Wat 
zijn de vervolgstappen? 

Voorstellen 

Op basis van de ronde langs de universiteiten hebben de FNV en andere 
bonden een aantal voorstellen voor de nieuwe cao gedaan: 

 de reparatie van het derde WW-jaar, 

 de bestrijding van de werk- en prestatiedruk 

 de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers 

Uiteraard moet in de cao ook een behoorlijke loonparagraaf worden 
opgenomen. 

Heet hangijzer 

Deze loonparagraaf levert echter ook problemen op. De vrijval van de ABP-
premie van begin dit jaar is nog steeds niet op tafel gekomen en inmiddels 
is ook het besluit genomen de ABP-premie weer te verhogen. 

Daarnaast is er het zogenaamde Generatiepact. Universiteiten zien hier 
weinig in, omdat er aan jonge instroom geen gebrek is. Wel vinden jullie 
het van belang na te denken over de mogelijkheden om werkdruk bij 
werknemers te bestrijden. 

De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) werkt nu aan een 
schriftelijke reactie op onze voorstellen. Op basis daarvan wordt gekeken 
of er perspectief is op een nieuwe cao. Een nieuwe ronde langs de 
achterban op de universiteiten zou zomaar in het verschiet kunnen liggen. 

Klik hier om de tekst online te lezen. 

 
Je salaris. Je werktijden. 

Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.  
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk. 

 
Jouw werk en inkomen. 
Zaken die er toe doen. 

 
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond  

aandacht aan zouden moeten besteden? 
Of vragen over deze nieuwsbrief? 

 
Mail naar fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl 

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/universiteiten/nieuws/overleg-cao-nederlandse-universiteiten/?utm_source=emark

