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FNV-VU collega’s in de Ondernemingsraad

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

De kandidatencommissie van FNV-VU heeft op 1 februari de kieslijst
FNV- VU bij de Ondernemingsraad ingediend na een korte schriftelijke
periode van bedenkingen. Dit heeft geleid tot een lijst met uiteindelijk
20 kandidaten.
Wij denken dat wij met de kandidaten die zich hebben aangemeld, een
in volgorde, capaciteit en ervaring sterke lijst hebben ingediend waarbij
diversiteit in meest brede zin, het uitgangspunt was. Het was niet makkelijk om in een tijd waarin sociale contacten sterk ingeperkt zijn om
zo’n lijst samen te stellen. Er zal geen bruisende campagne zijn met debatten, flyers en een medewerkersvoorstelling, helaas!
Toch willen we iedereen in de gelegenheid stellen kennis te maken, de
speerpunten aan te dragen, te bespreken en vragen te stellen om goed
beslagen ten ijs de verkiezingen in te gaan. De komende OR-periode zal
werkdruk, thuiswerken en faciliteiten voor docenten en ondersteuners
ofwel het hybride werken, regelmatig op de agenda staan. Deze onderwerpen en veel andere zullen ook bij de onderdeelcommissies op tafel
komen. Gelijk met de OR-verkiezingen zullen ook de diensten en faculteiten kunnen stemmen voor kandidaten voor hun onderdeelcommissie. Hier zijn ook FNV leden die zich kandidaat stellen al is dat niet op
een FNV-lijst. Kennis en informatie is ook voor hun wel beschikbaar op:
https://www.fnv.nl/actief-voor-de-fnv/medezeggenschap

Hieronder de volledige lijst met FNV-kandidaten en
de link voor de Zoom sessie op 23 februari.

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.

VERKIEZINGEN
ONDERNEMINGSRAAD 2021
Kandidaatstelling Vakbondslijst FNV
NR

NAAM

FAC/DIENST

1

Henk Olijhoek

C&M

2

Ellen Bal

FSW/Antropologie

3

Anikó Kiss

SOZ

4

Inge Trakzel

ACTA

5

Erik-Jan Hartstra

SOZ

6

Inge Westerlaken

FINAD

7

Johan Rebel

IT

8

Houkje Vlietstra

C&M

9

Aalt Smienk

FSW/SCA

10

Bas Scholten

SOZ/CSB

11

Daan van Leeuwen

IT

12

Katinka Vos

SOZ

13

Frank van der Laan

IT

14

Richard Altepost

FINAD

15

Henk Koerten

FSW

16

Ria Kroes

IT/FNV

17

Sjaak Lammerts

BETA

18

Ida Sabelis

FSW

19

Dimitris Pavlopoulos

FSW

20

Mark Peters

FCO/CCE

Sessie 23 februari
voorstelronde OR via Zoom
Meld je aan voor de ZOOM-bijeenkomst op dinsdag
23 februari 11:00-12:00 uur bij
fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl .
We sturen je dan een link

Houkje Vlietstra en Sjaak Lammerts willen stuivertje wisselen
binnen de medezeggenschap.
Houkje is de FNV-vertegenwoordiger in het Lokaal Overleg en Sjaak zit
namens de FNV in de Ondernemingsraad, beiden zitten in de
Bedrijfsleden Groep (BLG) FNV VU.
Houkje, 61 jaar, werkt sinds 1981 bij de VU. Momenteel als
redacteur/adviseur Interne Communicatie bij de dienst Communicatie &
Marketing. Houkje zit sinds 2011 in het Lokaal Overleg.
Zij woont in Amsterdam, is getrouwd, heeft 3 zoons, 4 kleindochters,
een kleinzoon en een kleinkind op komst.
Sjaak werkt sinds 2014 bij de VU bij de Bèta-faculteit in de toen nieuwe
functie van bedrijfsvoerder voor de afdeling Neurowetenschappen.
Sjaak, 57 jaar, heeft de afgelopen vier jaar in de OR gezeten.
Hij woont in Almere sinds 1997. Hij houdt van reizen, lezen, mediteren,
Amsterdam en sinds kort van wandelen en bewegen. Hij is getrouwd
met Bert.

Sjaak Lammerts

Houkje Vlietstra

Wat doet het lokaal Overleg (LO)
In het lokaal Overleg (LO) worden zaken uit de cao Nederlandse
Universiteiten op lokaal niveau verder uitgewerkt en afgesproken door
bonden en VU. Bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties wordt in het
lokaal Overleg een sociaal plan opgesteld.
In de cao Nederlandse Universiteiten staat het zo: ‘
Over aangelegenheden van belang voor de specifieke rechtspositie van
werknemers wordt door de werkgever niet beslist dan nadat daarover met
de werknemersorganisaties overleg is gevoerd. Overleg in het lokaal
overleg is in ieder geval verplicht bij instellings-specifieke regelingen op het
gebied van benoeming en ontslag van personeel.’

Foto: Houkje en Sjaak samen in
Actie voor het WO

Houkje, wat heb jij gedaan in het LO
Ik doe het werk in het LO al jaren met veel plezier. Ik werd toen ik net
begon meteen in het diepe gegooid met onderhandelingen over een
sociaal plan voor de grote reorganisatie bedrijfsvoering die vanaf 2012
plaatsvond op de VU. Dat was spannend en leerzaam. De verhoudingen
tussen bestuur en medezeggenschap stonden door die reorganisatie zo
onder druk dat ik daar in mijn gewone werk ook veel last van ondervond.
Die tijden zijn gelukkig voorbij. Het leukste van mijn werk voor het LO vind
ik het contact met VU-collega’s. Bij het opstellen van een sociaal plan of
overgangsprotocol overleg je vaak met direct betrokkenen en probeer je
zoveel mogelijk rekening te houden met hun zorgen en wensen. Vanuit
het lokaal Overleg heb ik ook zitting in verschillende VU-brede
werkgroepen; op dit moment zit ik de werkgroep Werkdruk.
Houkje, waarom wil jij naar de OR?
Hoewel LO en OR altijd nauwe banden onderhouden, doen ze
verschillende dingen. In de OR kom je niet alleen op voor de belangen van
medewerkers, maar houd je ook nadrukkelijk rekening met de belangen
van de VU. Je oefent direct invloed uit op bestuurlijke besluiten, zoals
reorganisaties, de begroting, het instellingsplan, het besturingsmodel van
de VU en de onderwijs- en onderzoek agenda. En je vormt samen met de
USR de Gemeenschappelijke Vergadering waarin je vergadert over
gemeenschappelijke dossiers.
Voor mij is dat nieuw en dat vind ik een interessant vooruitzicht in de
laatste fase van mijn werkzame leven. Niet indutten of uitdoven, maar
mezelf blijven ontwikkelen en inzetten voor mijn collega’s en de VU. Mijn
jarenlange ervaring in het LO zal me daarbij zeker helpen.
Sjaak, wat heb je gedaan/ bereikt in de OR?
Het deelnemen aan de OR is mij heel goed bevallen. Als voorzitter van de
commissie Huisvesting hebben we te maken met de besluitvorming van
het nieuwe SWT-gebouw inclusief proefdiercentrum. Voor de mensen van
mijn afdeling die onderzoek doen in laboratoria, is het hebben van een
goed gebouw met goede onderzoeksfaciliteiten van groot belang.
Daarnaast is elke euro die wordt uitgegeven aan huisvesting niet meer
beschikbaar voor bijvoorbeeld personeelskosten en daarmee werkt zo’n
investering dus door op de werkdruk. Voor de financiering en de
beheersing van de kosten is extern deskundig advies ingewonnen en
hebben we een norm afgesproken voor de maximale huisvestingslasten.
Ook ben ik lid van de commissie FEZ waarin ik de ervaring in mijn werk
met de planning en control cyclus goed kon inzetten om de begroting en
de jaarrekening goed te beoordelen en afspraken te maken met het CvB
over tijdige aanlevering van de stukken gedurende het jaar zodat we
optimale invloed hebben. Leuk hierbij is overigens de samenwerking met
studenten die eveneens instemmingsrecht hebben op de hoofdlijnen van
de begroting.
Sjaak, wat wil je in het LO?
In mijn loopbaan heb ik voortdurend een functie gehad waarin ik naast
het management inhoud moest geven aan medezeggenschap. Zo was ik
bij de UvA coördinator arbeidsverhoudingen en bij de HvA bedrijfsvoerder
van de faculteit onderwijs en opvoeding. Deze ervaringen ga ik komende
periode binnen de VU benutten door namens de FNV als
werknemersvertegenwoordiger deel te nemen aan het Lokaal Overleg. Ik
hoop dat ik daarin kan bijdragen aan goede arbeidsvoorwaarden en
eerlijke en begrijpelijke regelgeving die aansluit op de behoeftes van alle
medewerkers in al hun diversiteit en bij reorganisaties voor een sociaal
beleid zonder gedwongen ontslagen.

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

Wordt vakbondsfunctionaris!
Als jij wilt opkomen voor de belangen van jouw collega’s!
Per 1 oktober 2021 is er een vacature voor een FNV-vakbondsfunctionaris binnen de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze functie ben je het
gezicht van de FNV en geef je informatie en voorlichting. Je vindt het
belangrijk om samen te werken en daarin een rol te pakken. Je werkt
samen met de medezeggenschapleden en het lokaal overleg. Je werft
actief leden en verzorgt eventueel de eerste opvang voor de individuele
belangenbehartiging.
Meer informatie en/of solliciteren
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je
contact opnemen met Jannie Kooistra, projectleider bij de FNV. Wil je
solliciteren en voldoe je aan de profieleisen? We zien je motivatiebrief
en CV graag tegemoet. Stuur deze voor 1 april 2021 naar:
jannie.kooistra@fnv.nl Je gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. ->>Hierbij de link naar de volledige vacaturetekst.<<-

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

Kijk ook op onze
facebookpagina

Gratis belastinghulp voor FNV-leden
Ook in 2021 staat de Belastingservice FNV weer voor je klaar. Tijdens de
coronacrisis kun je je belastingaangifte alleen telefonisch of via de e-mail
laten invullen. Aanmelden voor belastinghulp kan vanaf 15 februari.
Meer informatie

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

