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FNV-kandidaten OR

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem

Contactgegevens:
Ria Kroes,
Vakbondsfunctionaris
Kamer: 15A-76
E-mail: fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
Telefoon: 020-5989426/5983806
Website: www.fnv.nl

Van 8 t/m 14 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies.
De wervingscampagne voor nieuwe OR-leden startte enige tijd geleden en
dankzij de inspanningen van FNV en de zittende OR-leden, ligt er
inmiddels een conceptlijst met kandidaten voor de zittingstermijn van
2021-2022.
De kandidatencommissie, Ida Sabelis, Ria Kroes en Mark Peters, hebben
met alle kandidaten gesproken en een volgorde vastgesteld. De volgorde
is arbitrair, maar met reden van man/vrouw, WP/OBP, ervaring en minder
ervaring en verdeling over faculteiten en diensten.
Op 1 februari as. moet de lijst met FNV kandidaten worden ingeleverd en
tot vrijdag 29 januari 24:00 uur krijgen de leden van FNV gelegenheid om
per email hun reactie te geven op deze lijst.
Kandidaten die zich voor zaterdag 30 januari nog melden kunnen door de
commissie nog op de lijst geplaatst worden na plaats 12.
Om eventuele vacatures in de toekomst op te vangen gaan we met AOB
en CNV een lijstverbinding aan.
De FNV-kandidaten voor de ondernemingsraad zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Henk Olijhoek
Ellen Bal
Aniko Kiss
Inge Trakzel
Erik-Jan Hartstra
Inge Westerlaken

7. Johan Rebel
8. Houkje Vlietstra
9. Aalt Smienk
10. Bas Scholten
11. Daan v. Leeuwen
12. Katinka Vos

Op dinsdag 23 februari 2021 organiseren we een ZOOM-bijeenkomst om
nader kennis te maken met de kandidaten. De uitnodiging volgt.

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.

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

Wijziging Reiskosten
Wijziging reiskosten woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2021
Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe tijdelijke werkwijze van
kracht in de tegemoetkoming van de reiskosten woon-werkverkeer. Het
Ministerie van Financiën heeft besloten dat er geen vaste onbelaste
reiskostenvergoeding meer mag worden gegeven als er geen sprake is
van regelmatig reisverkeer. Het is dus niet meer toegestaan om een
onbelaste reiskostenvergoeding te geven voor een thuiswerkdag. Er mag
alleen nog een onbelaste reiskostenvergoeding gegeven worden voor
daadwerkelijk gemaakte reizen. Daardoor is er tijdelijk een nieuwe
werkwijze van toepassing: vanaf januari 2021 geef je per
maand 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 en zal uiterlijk 1 februari 2021
beschikbaar zijn op VUnet.
Op VUnet is een aparte pagina ingericht over de tijdelijke werkwijze
rondom de tegemoetkoming in de reiskosten van woon-werkverkeer.

Tijdelijke tegemoetkoming internetkosten
Nu de aangescherpte corona-maatregelen medewerkers dwingen om
voorlopig nog thuis te blijven werken is in VSNU-verband besproken
hiervoor tijdelijk een tegemoetkoming in de kosten van een
internetabonnement toe te kennen. Afgesproken is dat elke universiteit
vanaf 1 januari 2021 een tegemoetkoming in de internetkosten van € 25,per maand uitkeert, ongeacht de grote van de aanstelling, aan alle
medewerkers met een dienstverband bij de universiteit.
De internetvergoeding loopt onder voorbehoud door tot 1 september
2021 en wordt automatisch uitbetaald met het salaris.
Meer informatie is te vinden op VUnet.

Nieuwe coronamaatregelen
Vanaf zaterdagavond 23 januari is er een avondklok van kracht. De VU
moet tijdelijk de campus eerder sluiten voor medewerkers en studenten
die thuis geen plek hebben om te werken of te studeren. De sluitingstijd
van de VU-gebouwen is in deze periode aangepast naar 20:00 uur.
Medewerkers van wie vaststaat dat ze buiten de openingstijden op de
campus aanwezig moeten zijn, dienen over een werkgeversverklaring te
beschikken.
Een uitgebreide update over wat deze maatregelen betekenen vind je
hier.

De FNV hoort graag hoe het werknemers op hun werkplek vergaat tijdens
de corona crisis. Zo kunnen we werknemers ondersteunen als zij dat
nodig hebben en onze inzet bepalen richting politiek en werkgevers.
Meld misstanden rond corona!

Debatbijeenkomst kandidaten voorzitterschap FNV
Op 3 februari om 19:30 is er een online debatbijeenkomst kandidaten
voorzitterschap FNV en kun je kennis maken met de kandidaten
Kitty de Jong en Tuur Elzinga.

De kandidaten worden dan stevig aan de tand gevoeld over vakbond
thema’s en krijgen vragen van leden voorgelegd. Reserveer jij
woensdag 3 februari (19:30-20:30 uur) alvast in je agenda?
Meld je nu al aan en stel jouw vraag aan de kandidaten.
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
Gratis belastingservice voor FNV-leden
Ook in 2021 staat de Belastingservice FNV weer voor je klaar. Tijdens de
coronacrisis kun je je belastingaangifte voorlopig alleen nog telefonisch
laten invullen. Ook kun je vragen stellen via de mail.
Meer informatie

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 ertoe 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 Ria Kroes: fnv.vakbondfunctionaris@vu.nl

