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Komende week actieweek: 11-15 maart.
Wat tot voor kort onmogelijk leek lijkt er nu langzaam maar zeker toch
van te gaan komen: Medewerkers van de universiteiten beginnen in actie
te komen! In actie tegen alsmaar meer studenten moeten bedienen, in
actie tegen krimpende overheidsbudgetten per student en in actie tegen
het thema waarin dit alles samenkomt: Stijgende werkdruk als logisch
gevolg van deze ontwikkelingen. Ons college (her)erkent de problematiek
en er is een plan om iets aan de werkdruk te gaan doen, maar de echte
werkelijkheid is zoals gewoonlijk weer eens veel weerbarstiger dan de
papieren werkelijkheid.

Contactgegevens:
Fons Naus,
Vakbondsfunctionaris

In onderstaande figuur zie je wat volgens mij zo ongeveer de kern van het
hele probleem is: Eén alsmaar verder stijgende lijn (studenten) en twee
min of meer horizontale lijnen (OBPers en WPers als medewerkers van de
universiteiten). De afstand wordt steeds groter. Deze grafiek schetst
weliswaar een landelijk beeld en er zijn uiteraard onderlinge verschillen
tussen de universiteiten, maar toch hoef je er niet voor doorgeleerd te
hebben om te snappen dat dit zo niet door kan blijven gaan! De cijfers
voor medewerkers in 2018 waren nog niet bekend bij de VSNU, maar voor
studenten wel. Het aantal ingeschreven WO-studenten is in 2018
gestegen naar 291277 (in 2017: 276602). Weer bijna 15.000 studenten
erbij, waar komen ze toch allemaal vandaan….
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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.

Actie in het (wetenschappelijk) onderwijs: Friet!
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.

Dit zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Eerst het serieuze onderwerp:
Actie in het WO. In december van het afgelopen jaar was er een
protestmanifestatie in den Haag, georganiseerd door “WO in actie”, een
beweging opgezet door de Amsterdamse hoogleraar Rens Bod. Het punt dat
werd gemaakt door een demonstratie waar door ongeveer 2000 mensen
aan werd meegedaan was: Overheid, maak voldoende geld vrij voor het
Wetenschappelijk Onderwijs. Minister van Engelshoven had best respect
kunnen verdienen als ze uit haar ivoren toren was afgedaald, maar dat deed
ze niet. Jammer  Hieronder zie je een indruk van deze manifestatie.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?

En dan nu meer over friet! Komende week is er dus de onderwijsbrede
actieweek. Ik loop al even mee, maar ik kan me niet herinneren dat dat ooit
eerder is gebeurd. Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag in
alle onderwijstypen en vindt er in den Haag een grote manifestatie plaats.
Mocht je willen staken, Koen Becking heeft ons verzekerd dat hij er geen
probleem van zal maken. Gedurende de week van 11-15 maart vinden er
allerlei lokale activiteiten plaats en nu kom ik bij het tweede onderwerp:
Friet! Je bent van harte welkom om donderdag de 14e tussen 12 en 2 een
klein (!) frietje en/of snackje te komen afhalen bij de frietwagen van
Belsvoske die vóór de Starbucks staat onder het motto “Krimpende
budgetten, kleine porties: Kom in actie voor méér!” Uiteraard zijn ook nietleden van harte welkom, dus zegt het voort.
En tenslotte nog dit: Ere wie ere toekomt. Eigenlijk zijn foodtruck-achtige
activiteiten niet toegestaan op de campus. Toch heeft Koen Becking er
toestemming voor gegeven omdat hij het een leuk idee vond en de kern van
de gedachte achter de actieweek onderschrijft. En dat is toch mooi om te
constateren nietwaar 

