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Inhoud
In deze nieuwsbrief weer actuele informatie over het
nieuwe onderhandelaarsakkoord Ik hoop dat u deze
nieuwsbrief met veel interesse zult lezen.
Het nieuwe onderhandelaarsakkoord
Stem over het resultaat
Help ons helpen

Het nieuwe
onderhandelaarsakkoord

Maar het
laatste
woord is aan
jou
Stem nu over het
resultaat!
Er zijn dus een aantal prachtige
onderhandelingsresultaten
behaald waar we gezien deze
grillige tijd trots op mogen zijn.
Maar het laatste woord is aan
jou, als lid. Dus laat voor 5 juni
12.00 uur je stem horen!

Samen met de andere bonden en
werkgeversvereniging VSNU hebben we een
onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao
Universiteiten. Met 3% loonsverhoging, een eenmalige
uitkering van € 750,- en extra financiering voor de
problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan.
Maar het laatste woord is aan jou, als lid. Dus laat
voor 5 juni 12.00 uur je stem horen!

Dat kan via deze link:
Stem nu over het resultaat

Hoofdpunten cao
Naast bovengenoemde punten zijn er nog een paar
belangrijke afspraken gemaakt:
De looptijd van de cao is 1 jaar: van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2020
De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder
gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31
december 2021.
De cao-tekst over mobiliteit Overig en
beheerspersoneel (OBP) wordt geherformuleerd,
zodat de nadruk ligt op het vinden van de balans
voor de OBP-medewerker met betrekking tot
ontwikkeling, mobiliteit en duurzame
inzetbaarheid.
Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman
wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie
ingericht.
Er wordt een onderzoek ingesteld naar
carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs
als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de
landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’
worden meegewogen.
Lees het hele akkoord

Impact corona
Sommige afspraken in dit akkoord zijn voortgekomen
uit de gevolgen van de coronacrisis. Iedereen op alle
universiteiten werkt hard door om zoveel mogelijk door
te laten gaan, maar de crisis brengt ook een boel
onzekerheden.
Met dit onderhandelaarsakkoord hopen we
werknemers op universiteiten een hart onder de riem
te steken. Daarom is 0,45% van de loonruimte
gereserveerd voor de financiering van problemen met
betrekking tot arbeidsvoorwaarden die zijn ontstaan
door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het
verlengen van tijdelijke contracten van onderzoekers,
promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij
ondersteunt.

Help ons helpen
De Universiteit Utrecht is een
geweldig instituut. Dat is het en
dat blijft het zolang we met ons
allen onze bijdrage leveren,
zolang we elkaar helpen en
steunen. Zie je kansen om de
werkomstandigheden te
verbeteren? Ben je ergens niet
mee eens, zie je misstanden of
voel je in je belangen
geschaad? Kom en help ons
mee om er voor elkaar te zijn!
Dat kan bijvoorbeeld door deel
te nemen aan de
bedrijfsledengroep. Maar ook
door simpel weg misstanden of
problemen te melden. Neem
contact op met de FNV
vakbondfunctionaris.
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Maak een collega lid van de FNV
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.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u FNV@uu.nl toe aan uw adresboek.

