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Alleen een 
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heeft een 
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1 Mei, Dag van de arbeid 
 

Ook dit jaar vieren we de 
internationale herdenkingsdag.  

Dag van de Arbeid 1 mei. 

Op deze dag vieren we de strijd voor betere arbeidersomstandigheden. 
De invoering van de achturige werkdag was het begin van de 1 mei viering 
van de arbeidersbeweging. 
 
Het is een dag waarop we in Nederland opstaan voor goed werk en een 
zeker inkomen, voor een socialer Nederland. Met en voor iedereen die 
ons land draaiende houdt.  
 
FNV viert dit ’s avonds met een mooie online-uitzending vanuit de studio. 
Als lid word je van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
 
Een opzet over het programma en aanmelding vind je hier.  
Heb je vragen, mail dan. 

 

 

Contactgegevens: 
Ria Kroes, 
Vakbondsfunctionaris 
Kamer: 15A-76 
E-mail: 
fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl 
Telefoon: 020-5989426/5983806 
Website: www.fnv.nl 
Mark Peters 
Voorzitter BLG 
mj.peters@vu.nl 
020-5985800 

 

https://www.fnv.nl/getmedia/2860910d-0a9b-420d-bb2b-c10ba6e9aff3/Wat-gaan-we-doen-op-de-Dag-van-de-Arbeid-1-mei-2021.pdf?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-bn396
mailto:1mei@fnv.nl
mailto:fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
http://www.fnv.nl/
mailto:mj.peters@vu.nl


 

                    Jaarverslag BLG-VU 2020 
 
Er gaat geen jaar voorbij zonder dat er iets gebeurt, al zou je dat dit digitale Zoom-jaar niet zeggen. We heb-
ben leren werken met Teams, Facetime en Skype, maar het voelde anders. Vanaf het moment dat de poor-
ten van de VU gesloten werden heeft iedereen zo goed en zo kwaad als het ging zijn best gedaan om het 
‘Nieuwe (digitale) werken’ onder de knie te krijgen. De helpdesk van IT heeft overuren gemaakt om ieder-
een online te krijgen.  
 
Nog voor de lockdown, begin 2020 zijn een aantal ‘echte’ bijeenkomsten geweest. 

• 28 januari organiseerde de BLG een nieuwjaarsborrel en jaarvergadering.  

• 4 februari de laatste BLG-vergadering op de campus. 

• 11 februari werd dit jaar de laatste life LAC-vergadering te Utrecht gehouden. 

• 25 februari heeft de BLG met kader en oud-kaderleden een krans gelegd bij de Dokwerker tijdens 
de herdenking van de Februaristaking 1941. 

• 12 maart nam Règine Anmuth afscheid als vakbondsfunctionaris. Dit was tevens de laatste activiteit 
in groepsverband voor de BLG. Ria Kroes heeft per die datum het stokje van vakbondsfunctionaris 
overgenomen, maar dat ging niet zorgeloos. Hoewel het een intelligente lockdown heette, werd de 
overdracht via fiets-gekoerierde harde schijf van Règine naar Ria geregeld.  
 

De BLG, maar ook de ondernemingsraad, Lokaal Overleg en LAC-WO gingen digitaal verder om de FNV en 
alles wat daarbij kwam, in gang te houden en resultaat te bereiken voor leden en medewerkers aan de VU. 
Er is door een aantal VU-ers meegefietst in de Tour of Academics op 31 augustus van UvA naar Utrecht  
Bij het LAC-WO is de inzet voor een nieuwe cao en werkdruk het terugkerende onderwerp geweest. 
Bij alle vergaderingen stond uiteraard de coronapandemie en de te nemen maatregelen op de kalender om 
te zorgen dat iedereen veilig en zoveel mogelijk zijn werk kon blijven doen, zowel thuis als noodzakelijker-
wijs op de VU. 
 
In oktober is de kandidatencommissie voor de verkiezingen OR-VU aan de slag gegaan om in maart 2021 
met een lijst van 20 kandidaten de (nog steeds digitale) strijd aan te gaan. De commissie, Ida Sabelis, Ria 
Kroes en Mark Peters, heeft na vele gesprekken met kandidaten een conceptlijst voorgelegd aan de leden, 
waarna eind januari 2021deze lijst is ingediend bij de verkiezingscommissie van de OR. Vooruitlopend op 
het verslag van volgend jaar kan gemeld worden dat FNV 13 van de 23 zetels behaald heeft en de nieuwe 
OR van start is met 5 ervaren en 8 nieuwe leden voor de FNV. 
 
Dit jaar werd de BLG gevormd door: 

- Voorzitter: Mark Peters 
- Vakbondsfunctionaris Ria Kroes/Règine Anmuth 
- Afgevaardigde LO: Houkje Vlietstra 
- Afgevaardigde LAC-WO: Sjaak Lammerts/Houkje Vlietstra. 
- Leden: Rieky van Walraven, Sue Blackwell (vertrokken naar Universiteit Utrecht), Anita Charmant, 

Henk Olijhoek, Derk Kooi (helaas al langere tijd ziek). 
- Bestuurder FNV Onderwijs&Onderzoek: Jan Boersma. 

 
 

 
Wordt lid van onze Bedrijfsledengroep! 
 

Voor het komend/lopende jaar zijn we op zoek naar versterking van de BLG onder onze leden. We spreken 
elkaar in dit verband zo’n 10 keer in BLG-vergadering (elke 3e dinsdag van de maand), maar zijn voorlopig 
nog steeds via Zoom.  
 
Heb je interesse, wil je meer weten, of denk je een bijdrage aan het vakbondswerk op de VU te kunnen ge-
ven, neem eens contact op via de vakbondsfunctionaris fnv.vakbonsfunctionaris@vu.nl, Mark Peters 
m.j.peters@vu.nl of volg ons op facebook BLG FNV Overheid – Vrije Universiteit 

 

mailto:fnv.vakbonsfunctionaris@vu.nl
mailto:m.j.peters@vu.nl
https://www.facebook.com/BLG-FNV-Overheid-Vrije-Universiteit-292921307503249


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk ook op onze 
facebookpagina 

Terugblik Alarmdag Hoger onderwijs 
 

Om het wetenschappelijk onderwijs weer op een Normaal Academisch 
Peil te krijgen moet er structureel €1,1 miljard meer geïnvesteerd 
worden. Dit was het doel van de alarmdam die op 6 april met 
demonstratieve bijeenkomsten bij de VU en in Den Haag bij de Hofvijver 
zijn gehouden. Bij de acties waren FNV vakbondsleden van de VU goed 
vertegenwoordigd en lieten weten dat zij VerontrUst zijn over de 
achterblijvende financiering bij de toenemende studenteninstroom. Dit 
leidt o.a. tot onaanvaardbare oplopende werkdruk.  
Kijk voor meer informatie en verloop van de actie op: 
Normaal academisch peil en Waterig-Universiteitenprotest 
 

 

  

  

 

 

Je salaris. Je werktijden. 
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.  

De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk. 
Zaken die ertoe 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 Ria Kroes: fnv.vakbondfunctionaris@vu.nl 

Coronamonitor 

Vanaf 1 mei kun je de uitkomsten van de VU-coronamonitor op het 
nieuwe VUweb teruglezen van de eerste twee edities, inclusief een 
reactie van het CvB en de acties die zijn ondernomen. 
 

Werkdruk oproep 
FNV zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden. Ben je ziek 
geworden door je werk? Laat het ons weten, ook als het om corona 
gaat. Meld extreme situaties! 
 

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. 

https://www.facebook.com/BLG-FNV-Overheid-Vrije-Universiteit-292921307503249/
https://normaalacademischpeil.nl/het-probleem
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/waterig-universiteitenprotest-trekt-veel-pers-en-politici

