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8 maart, aftrap actieweek AOb en FNV O&O :
Debat in het kader van Internationale vrouwendag
Women March, 9 maart
De Eerlijke Klimaatmars, 10 maart
Acties tijdens actieweek met Aob en WOinactie: 11 tot en met 15
maart; 15 maart, landelijke onderwijsstaking
OR-verkiezingen op de VU
Landelijke actiedag voor beter pensioenakkoord 18 maart 2018
1 mei-viering op het Museumplein
Verder:
Ontmoet Nederlandse parlementariërs
Check je gegevens van je FNV-lidmaatschap en BLG-mededeling
***********************

Aftrap actieweek AOb en FNV O&O :
Lunch-debat in het kader van Internationale vrouwendag
Op 8 maart, in zaal G076 in het W&N-gebouw wordt een lunch-debat door
FNV-VU georganiseerd, met als thema “Hoe wordt werkdruk ervaren, vanuit
perspectief vrouw versus man”.
Aan het debat nemen deel:
Renée-Andrée Koornstra, hoofd HRM
Christine Teelken, Universitair hoofddocent Faculteit der Sociale
Wetenschappen
Artem Belopolsky, Universitair docent Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Paola Gori-Giorgi, Hoogleraar Bèta Faculteit

Contactgegevens:

Voor broodjes word gezorgd;
aanmelden bij : fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
***********************

Régine Anmuth,
Vakbondsfunctionaris
Kamer: 15A-76
E-mail: fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
Telefoon: 020-5989426
Website: www.fnv.nl

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?

9 maart, Women March
DE FNV ROEPT ALLE VROUWEN OP OM MEE TE DOEN AAN DE WOMEN’S
MARCH, MET VOORAFGAAND DE INTERNATIONALE VROUWENDAG VIERING

Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Op 9 maart lopen wij als vakbondsvrouwenblok met de Women's March
mee.
Deze begint op de Dam in Amsterdam om 12.30 uur.
Voorafgaand aan de Women’s March organiseert het Netwerk Vrouwen FNV
de Internationale Vrouwendag-viering. In het Amsterdams Museum, waar
ook de tentoonstelling 1001 vrouwen te zien is. Dit is dichtbij de Dam, zodat
je makkelijk beide evenementen kunt meemaken.
Lees verder

***********************
10 maart, de Eerlijke Klimaatmars
Op zondag 10 maart organiseert de FNV samen met Milieudefensie,
Greenpeace, DeGoedeZaak, de Woonbond en Oxfam Novib de Eerlijke
Klimaatmars in Amsterdam.
Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en
het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor
werknemers, gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren.
Reiskosten (treinkaartje) krijg je vergoed.
Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?

Doe je mee?

Acties tijdens actieweek met Aob en WOinactie:
11 tot en met 15 maart; 15 maart, landelijke onderwijsstaking
Aftrap op de VU op 8 maart met debat en FNV-camper op de Campus.
Voor een kopje koffie, informatie over de actie en een goed gesprek op de
campus van de VU.
*************

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

FNV en AOb: landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer
investeringen onderwijs
FNV Onderwijs en Onderzoek gaat samen met de AOb actie voeren in de
week van 11 maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden
roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt
afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart.

Verkiezingen Ondernemingsraad VU
In maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Ondernemingsraad en
Onderdeelcommissies.
De FNV-kandidaten voor de ondernemingsraad zijn:
Henk Olijhoek
Ida Sabelis
Derk Kooi
Josephien Sierag
Dimitris Pavlopoulos
Aniko Kiss
Sjaak Lammerts
Eric-Jan Hartstra
Inge Trakzel
Johan Rebel
Rick Vermunt
Mark Peters
Deze kandidaten worden uitgebreid toegelicht in een krantje, dat apart
verzonden worden.
Op maandag 4 maart is er mogelijk met de kandidaten kennis te maken,
tijdens een “Meet & Greet” in de aula, voor de medewerkersvoorstelling.
Het is belangrijk een Ondernemingsraad te hebben met een stevige opdracht
van VU-medewerkers. In deze tijd van hoge werkdruk, een weinig
wetenschapsgezinde overheid en groeiende studentenaantallen is de OR het
orgaan dat de koers van de VU meebepaalt en bijstuurt waar nodig.
Steun de FNV-kandidaten en stem voor een sterke OR!
***********************
Landelijke actiedag voor beter pensioenakkoord 18 maart 2018

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en
dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een
massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en
VCP.

Individuele Belangen
Behartiging (IBB)
De IBB-medewerkers van FNV
op de VU houden regelmatig
spreekuur en kunnen je helpen
met diverse vraagstukken. Maak
een afspraak via
FNV.vakbondsfunctionaris@vu.
nl

Meld je aan!

1 mei-viering op het Museumplein
Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, voeren we actie voor
een socialer Nederland. Met duizenden mensen uit alle
sectoren gaan we in Amsterdam de straat op. Kom ook!
Samen gaan we voor 1 miljoen extra vaste contracten,
5% salaris erbij, een fatsoenlijk inkomen en een goed
pensioen!
Meld je aan
De geschiedenis van de Dag van de Arbeid
Waarom we vieren en herdenken op 1 mei

…want samen staan
we sterker!

Voor het ontstaan van de Dag van de Arbeid gaan we
terug naar het jaar 1889. Tijdens het eerste congres van
de internationale socialistische organisatie ‘Tweede
internationale’ wordt besloten het jaar erop op 1 mei te
demonstreren. Aan de oproep wordt massaal gehoor
gegeven, blijkt in 1890 tijdens de eerste georganiseerde
Dag van de Arbeid. In de Verenigde Staten en een groot
deel van Europa gaan mensen de straat op voor de
achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het
behoud van vrede. In de jaren hierna verwordt de Dag
van de Arbeid tot een jaarlijks terugkerende traditie. Lees
hier verder
***********************

Ontmoet Nederlandse parlementariërs
Ben je kaderlid?
Het Europees Parlement heeft directe invloed op de
werkplek in Nederland. Denk aan gelijk loon voor
gelijk werk op dezelfde werkplek, arbeidstijden,
aanbestedingsregels, macro-economisch toezicht en
klimaatbeleid.
Met de EU verkiezingen op komst, organiseert FNV
daarom een reeks kantinebijeenkomsten met
Europarlementariërs. Dit is dé mogelijkheid om een
aantal Europarlementariërs te leren kennen en hen
te vragen wat zij in Brussel voor ons kunnen
betekenen.

Maandag 4 maart Bas Eickhout (GroenLinks)
Donderdag 28 maart Arnout Hoekstra (SP)
Donderdag 16 mei Agnes Jongerius (PvdA)
Donderdag 4 april Jeroen Lenaers (Christen
Democratisch Appèl)
Meer info & aanmelden
***********************

Check de gegevens van je FNV-lidmaatschap
Hoe sta je bij ons ingeschreven?
Naar een andere werkgever gegaan nadat je lid
werd van de FNV? Of nu geen baan meer? En dit
nooit aan ons doorgegeven? Doe het nu. Dan krijg je
van ons steeds de info die aansluit bij je persoonlijke
situatie. Pas jouw gegevens online aan op 'Mijn
FNV'.

Naar Mijn FNV
***********************

De kadergroep van de FNV aan de VU,
BLG genaamd, vergadert maandelijks over
onderwerpen die spelen bij Ondernemingsraad,
Lokaal Overleg, CAO en FNV landelijk.
Wil jij meepraten over een onderwerp of activiteit
van de BLG dan ben je van harte welkom in de
vakbondskamer HG, 15a-76 tussen 12 en 14 uur.
De volgende data hebben wij tot de zomer voor
deze vergaderingen gereserveerd:
Donderdag 14 maart (onder voorbehoud van acties),
dinsdag 16 april, donderdag 16 mei, dinsdag 18 juni.
Zie ook onze facebook-pagina voor meer activiteiten
van de BLG.

FNV VU is ook online
fnv-overheid.nl/vu/

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

