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Inzet vakbonden CAO onderhandelingen

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

Naar aanleiding van de ophaalsessie voor jouw CAO-NU van 9 november jl. bijgaand het FNV concept voor een gezamenlijke inzet
van de vakbonden voor de nieuwe cao. Het concept is gebaseerd op
de ophaalsessie die wij 9 november jl. gehouden hebben en getoetst
aan de input van de collega onderhandelaars aan de cao-tafel.
Inzet:






Loonverhoging van 5%
Verhoging van het minimum uurloon naar 14 euro
Afspraken over werkdruk
Duurzame inzetbaarheid: waaronder pilot vitaliteitspact,
100 weken pensioensparen, Werk en privé
Meer vaste banen en tijdelijke contracten terug brengen

Heb je commentaar op deze inzet of zit je nog met vragen, mail
ons. Uiteraard wordt de definitieve inzet ook gedeeld met de
leden.
Contactgegevens:
Ria Kroes,
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.

Kandidaatstelling OR
Overweeg je je verkiesbaar te stellen voor de
Ondernemingsraad of Onderdeelcommissie?
Binnen de VU-organisatie speelt voortdurend iets nieuws. De
studentenaantallen overschrijden de 30.000 studenten, corona leidt tot
nieuwe toegangsregels, flexwerken neemt toe, is hybride onderwijs een
zegen of een vloek, hoe internationaal moet de VU worden en hoeveel
invloed mag het bedrijfsleven uitoefenen op onderzoek?
De medezeggenschap volgt de zeggenschap.VU-centraal voert de
Ondernemingsraad overleg met het College van Bestuur en op facultairen dienstenniveau wordt door Onderdeelcommissies overlegd met
decanen en directeuren
In VU-zine editie 34 geeft ook Mirjam van Praag, voorzitter van het CvB,
aan dat de OR belangrijk en betekenisvol werk doet en dat je als OR lid
écht invloed hebt op het beleid en bestuur van de VU. Datzelfde geldt
voor odc-leden, zij hebben wezenlijke invloed op het beleid bij faculteit
en dienst.
Op basis van verdieping en goede informatie brengt de OR adviezen uit of moet zelfs instemming verlenen- aan het CvB bij strategische
besluiten, gevraagd en soms ongevraagd. Veel medezeggenschap is
gedeeld met de studentenraad. Je werkt dus intensief samen met de
studenten en met medewerkers uit diverse delen van de grote VUorganisatie. Deze samenwerking maakt het werk extra afwisselend en
boeiend.
Het werk is ook leerzaam: je ontwikkelt (meer) dossierkennis en inzicht in
VU-strategie en leert hoe het besturen van een grote organisatie werkt.
Uiteraard zijn er trainingsdagen en krijg je tijd van je leidinggevende. De
werklast en de vrijstelling voor de OR is gemiddeld zo’n 8 uur per week,
voor een ODC zal dit tijdsbeslag iets minder zijn.
In maart 2021 zijn er verkiezingen en er is behoefte aan mensen die dit
de komende twee jaar naast hun reguliere werk willen doen.
De FNV ondersteunt haar kandidaten met informatie, scholing en
rechtsbescherming in de uitoefening van het werk voor de OR of ODC.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen. Ja graag!

Voor informatie en met vragen kun je het beste terecht bij een huidig
OR-lid.. Laat ons weten waar je belangstelling naar uit gaat, dan koppelen
we je aan een lid aan wie je al je vragen kunt stellen.

Wil jij je kandidaat stellen of heb je behoefte aan meer informatie?
Mail dan met Mark Peters, voorzitter FNV-VU 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

Wijzigingen Reiskosten VU
De huidige vergoeding woon-werkverkeer stopt per 1 januari 2021
Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er per 1 januari
2021 geen onbelaste vaste reiskostenvergoeding meer mag worden gegeven als er geen sprake is van regelmatig reisverkeer.
De tegemoetkoming wordt met ingang van 1 januari 2021 verstrekt op basis van de werkelijk gereisde dagen. Elke maand geef
je achteraf aan hoeveel dagen je die maand van en naar de VU
hebt gereisd. De huidige self service Vergoeding woon-werkverkeer regelen wordt daarop aangepast. De tegemoetkoming wordt
7,5 cent per kilometer (ook voor de houders van een parkeerpas).
De mogelijkheid tot fiscale uitruil blijft ongewijzigd.
De belangrijkste wijziging is dus dat de tegemoetkoming per opgegeven maand achteraf uitbetaald wordt.

Reminder: Sectordag FNV Overheid 3 december 2020
Speciaal voor jou als lid van FNV Overheid organiseren wij ook dit jaar een
Sectordag met de titel: ‘Zet de publieke sector weer centraal in de
samenleving’. Deze dag wordt vanwege de corona maatregelen digitaal
georganiseerd op donderdag 3 december a.s. Tijd: 09.15 – 15.00 uur

Doe mee en meld je aan!
Vandaag 1 december is het de laatste dag dat je je kunt
aanmelden via het aanmeldingsformulier

Kijk ook op onze
facebookpagina

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

