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Jij hebt het voor het zeggen!
Als lid van de FNV heb jij inspraak over hoe jouw cao eruit ziet en
wat daarin belangrijk is. Daarom ben je van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de online ophaalsessie voor jouw CAO-NU op

maandag 9 november 12:00-13:00 uur via Zoom!
De huidige CAO, https://www.vsnu.nl/cao-universiteiten.html loopt
tot het eind van dit jaar en blijft ongewijzigd doorlopen als de
vakbonden niets doen. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren! Bij de
FNV zijn genoeg ideeën om bij de werkgeversorganisatie VSNU,
Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, een inzet
van de vakbonden, waaronder de FNV, op tafel te leggen om de
onderhandelingen te openen.

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

Die inzet willen we met de FNV leden die bij de universiteiten
werken en je collega’s, die misschien nog geen lid zijn, samen
invullen. In de bijlage is een voorzet gedaan waar je mening over
gevraagd wordt en of jij nog meer ideeën hebt waar aandacht voor
zou moeten zijn. In het voorjaar van 2021 hopen we met een
onderhandelingsresultaat te komen om ter instemming aan je voor
te leggen. De leden van de FNV hebben het voor het zeggen! Wat
vind jij?
Hierbij de Zoom link om deel te nemen aan de sessie. De bijlage voor
de ophaalsessie is 26 oktober verzonden per e-mail naar alle FNV-VU
leden.
Join Zoom Meeting
https://vu-live.zoom.us/j/95133170529
Meeting ID: 951 3317 0529 / Passcode: ZDT6k2

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.

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

Reminder: Kandidaten voor OR gezocht!
Je kunt je nog tot 10 november aanmelden als kandidaat.
Voor de kandidaatstelling voor de nieuwe OR verkiezingen zijn we op
zoek naar representatieve kandidaten. De OR verkiezingen vinden plaatst
van 1 tot en met 8 maart 2021.
Wij willen graag met een lijst uitkomen waar ervaring en vernieuwing,
mannen en vrouwen, wetenschappers en ondersteuners met elkaar in
evenwicht zijn. Daarom roepen wij je op om te overwegen je aan te
melden om deel te nemen aan uitoefening van de medezeggenschap aan
de VU.
De ondernemingsraad heeft medezeggenschap op onderwerpen als
reorganisatieplannen, bouwplannen, Arbo en milieu,
arbeidsomstandigheden, verbetering van de organisatie en
personeelsbeleid.
De FNV ondersteunt haar kandidaten met informatie, scholing en
rechtsbescherming in de uitoefening van het werk voor de OR. De
medezeggenschap is gebaseerd op de WOR, Wet van de
Ondernemingsraden.

Wil jij je kandidaat stellen of heb je
meer informatie nodig? Geef dit dan
door aan Mark Peters, voorzitter BLG
m.j.peters@vu.nl, Ida Sabelis,
Associate Professor, FSW – ORG,
i.sabelis@vu.nl, of Ria Kroes,
vakbondsfunctionaris FNV –VU
fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl

De kandidatencommissie wordt gevormd door een drietal leden van de
BedrijfsLedenGroep (BLG): Mark Peters, voorzitter BLG, Beheertechnicus
Energiecentrum, Ida Sabelis, Associate Professor, FSW - ORG en Ria
Kroes, vakbondsfunctionaris FNV.
De taak van de kandidatencommissie is het zoeken van kandidaten voor
de FNV lijst. Met alle kandidaten voeren we een persoonlijk gesprek,
waarna een concept kandidaten lijst wordt samengesteld waar de FNV
leden op de VU zich mogen over uitspreken voor het einde van het jaar.
Wanneer je gekozen wordt in de OR krijg je een vrijstelling van 8 uur in
de week voor OR werkzaamheden. De zittingstermijn van de OR is twee
jaar.

Coronamonitor
Op 27 oktober hebben alle VU-medewerkers een uitnodiging via IVA
Onderwijs ontvangen om de tweede editie van de Coronamonitor in te
vullen.
Mocht je dit nog niet hebben gedaan, vul de Coronamonitor alsnog in
want met de uitkomsten kunnen medewerkers beter ondersteund
worden bij bijvoorbeeld het thuiswerken.
De vragenlijst staat open vanaf 27 oktober tot en met 10 november
2020.

Laat geen geld liggen!
Wist jij dat je een deel van je vakbondscontributie via je werkgever kunt
terugvragen via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden?
Dit heeft FNV voor je afgesproken in jouw cao.
Download je jaaropgave-contributie en lever deze uiterlijk begin november
in via het Keuzemodel op VUnet!
Download je jaaropgave contributie

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?
Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
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.vakbondfunctionaris@vu.nl

