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Ik wil iedereen graag
een fijne lente
toewensen!

Waarom een extra nieuwsbrief?
Het doel van deze nieuwsbrief is jullie van twee zaken op de hoogte te
stellen: Een bijeenkomst op 2 mei en onderzoek door studententeams.

Bijeenkomst op 2 mei
In het kader van de CAO onderhandelingen en de werkdrukcampagne is
er op 2 mei a.s. een lunchbijeenkomst, van 12:30-14:30, in CZ005 (waar
dat is leg ik zometeen uit). Voor lunch wordt gezorgd en iedereen is van
harte welkom, dus ook niet-leden!
Het doel van deze bijeenkomst is onder meer het leveren van input voor
de cao-onderhandelingen en een goed gesprek over werkdruk en hoe nu
verder. Namens de FNV zal Laura Monden aanwezig zijn, die nauw
betrokken is bij de CAO onderhandelingen en Marinus Verhagen (die
namens de FNV in het Lokaal Overleg zit) zal ons bijpraten over het plan
voor de UvT om werkdruk te verlagen c.q. hanteerbaar te maken.
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Zoals gezegd, iedereen is welkom en ook niet-leden zijn daarom van harte
uitgenodigd om hun zegje te doen. Dus als er mensen in je werkomgeving
zijn die graag mee willen praten over deze belangrijke zaken en daarmee
ook invloed willen uitoefenen, aarzel dan niet en breng ze mee.
Dan nog even een “wegwijzer” om CZ005 te vinden, want het zaaltje is zo
goed verstopt dat ik ooit een half uur met een groep studenten zoekende
ben geweest…Als je gebouw K binnenkomt loop je alsmaar rechtdoor.
eerst door de glazen gang, dan de aula voorbij en bij de koffiekamer ook
nog rechtdoor. Dan kom je in een ruimte waar een soort kroonluchter
hangt en daar zie je recht voor je een opening in de muur. Daar ga je in en
dan wijst het zich vanzelf.

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.

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.

Onderzoek door studententeams
e

Op dit moment zijn in totaal 6 teams van 1 -jaars studenten voor mij de
volgende vragen aan het onderzoeken op de campus:
-Wat is het beeld van vakbonden in het algemeen en de FNV in het bijzonder
bij studenten en wat kan/moet er gebeuren om dit beeld te moderniseren?
-Dezelfde vraag maar dan bij medewerkers.
-In hoeverre zijn onze collega’s en de studenten op de hoogte van de
groeiplannen van de universiteit en wat vinden ze daarvan?
Mocht je benaderd worden met de vraag of je mee wilt doen dan hoop ik op
welwillendheid. De studenten pakken het erg serieus aan, wat je tegen ze
zegt zal strikt anoniem blijven en het zal hooguit een minuut of tien van je tijd
in beslag nemen.
Ik zal jullie de resultaten ergens in mei of juni doorsturen.

Tenslotte nog dit!
Van de FNV heb ik onlangs een felblauwe jas met FNV logo gekregen. Als
de temperatuur aanleiding geeft tot het dragen van een jas zal ik hem op
gezette tijden aantrekken. En mocht je daar behoefte toe voelen, trek me dan
gerust aan de jas 

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?

