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BLG FNV VU in 2018
Het dagelijks bestuur van het
BLG is herkozen.

Voor wie niet bij de ledenbijeenkomst op 31 januari 2018 kon zijn, hier de
woorden die de herkozen voorzitter Mark Peters gesproken heeft.
2018 is alweer een maand onderweg en ging gepaard met naar ik heb
vernomen een flinke griepgolf. Net nu dit jaar de werkdruk zal worden
aangepakt moesten de nog net fitte medewerkers de zieke collega’s vervangen. Je mag blij zijn als je aan de fitte kant stond; uitzieken is een
uiterst saaie bezigheid en velen voelen zich nog schuldig ook, NIET DOEN.
Tja … WERKDRUK, wie heeft er geen last van? En…..word je er ziek van?
Met inbreng van Lokaal overleg, Ondernemingsraad, Onderdeelcommissies, HRM en ook individuele medewerkers die zich het lot van de collega’s aantrekken en de zorg delen, is er een matrix ontstaan waarin tot op
afdelingsniveau en kleine werkeenheden handvatten worden geleverd
om een praktische aanpak voor te stellen. Laat de praktijk de theorie
inhalen en gebruik dit gereedschap.
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Ook komend jaar hoopt de Bedrijfsleden kadergroep (BLG) de activiteiten voor FNV weer in goede banen te leiden. Omdat de zittingstermijn
van de OR is teruggebracht naar 2 jaar, zullen er in de loop van dit jaar
alweer voorbereidingen voor de volgende verkiezingen worden getroffen
door de BLG. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, kandidaat
OR en ODC leden kunnen zich vandaag al melden. Dat geldt ook voor
kaderleden, zonder wie een BLG geen niet kan. De BLG is de spin in het
web van de vakbond FNV op de werkvloer, maar ook in de lijn naar de
onderhandeltafel van onze cao-onderhandelaar Jan Boersma. Rondom
deze tijd zijn de eerste schermutselingen tussen werknemersorganisaties
en VSNU weer begonnen, zal via de LAC-leden (Landelijke AdviesCommissie) informatie, commentaar en kritische geluiden van en naar de
verschillende universiteiten gedeeld worden. Later dit jaar zal daar een
ledenbijeenkomst over worden georganiseerd.

Nog even terug naar de oproep voor kaderleden: elk geloof heeft zijn
eigen Bijbel, Koran of Thora. Zonder de FNV op een gelijk voetstuk van
een wereldgodsdienst te stellen vraag ik wel jullie aandacht voor het
zojuist verschenen Handboek Vakbondswerk met kaderleden in de praktijk.
Voor de liefhebbers is dit fantastische naslagwerk digitaal binnen te halen van de onvolprezen FNV website. De link is op onze FNV VU website
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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
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Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.
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Wat in dit lijvige handboek ontbreekt is hoe je van kaderlid op kunt klimmen tot vicevoorzitter van de FNV en daarmee namens de leden een
stempel drukt in het dagelijks bestuur, zoals Kitty Jong heeft gepresteerd.
Het nadeel hiervan is dat je een betuingewoon bekwaam en actief kaderlid
kwijt raakt, maar iemand aan de top met kennis van de werkvloer voor
terug krijgt.
Ik hoop dat jullie mij als voorzitter van deze BLG aan de VU willen blijven
voeden met inspiratie, om ook komend jaar ons in en buiten de vakbond in
de vaart der volkeren mee te gaan. Om overeind te blijven in woelige tijden, waarin rechten voor alle werkers in deze wereld worden gerespecteerd en waarin ze hun draai kunnen vinden.
De kaderleden, actieve leden in OR en daar dichtbij praat ik (en zij mij)
regelmatig snel bij. De geïnteresseerde leden bereik ik hopelijk voldoende
via Facebook, nieuwsbrief, website en e-mail en alle andere leden via ledenbijeenkomsten, hoort zegt het voort en via de andere gremia van de
FNV.
De BLG jaaragenda is bijna klaar voor publicatie en weet: er is altijd
spreekuur, hier op de 15e bij de vakbondsfunctionaris of per telefoon, mail
of een echte brief. Hoe lang is dat geleden.
Ik proost op het nieuwe jaar in goede gezondheid en een actief vakbondsjaar.
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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

Internationale vrouwendag
Speed dating en borrelen!
Donderdag 8 maart, tijdens het VU-symposium op Internationale
Vrouwendag, staan Irene Hemelaar, trainer en adviseur van de FNV
Kaderakademie, en Régine Anmuth, FNV vakbondsfuctionaris op de
VU, voor je klaar om al je vragen over ongelijkheid te beantwoorden.
Locatie: HG 7A-33, hoofdgebouw
Vanaf 16.30
Het gehele programma volgt binnenkort.
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heeft een
sterke stem.
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