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Landelijke studentenstaking op 3 juni

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem
Deel dit bericht ook met je collega’s en familie!
FNV Young & United en de LSVb (Landelijke Studentenvakbond) houden
op 3 juni een grootse landelijke studentenstaking. De inzet: een einde
aan het leenstelsel en schuldenvrij studeren.
Met de staking op 3 juni willen de studenten en de beide vakbonden
een duidelijke en krachtige boodschap aan de politiek afgeven. Lyle
Muns, voorzitter LSVb: ‘De studieschuld van studenten drukt een grote
stempel op hun toekomst. Of je nu college hebt of wat anders doet, als
student ben je altijd aan het rennen, springen en vliegen. Met de staking
zeggen de studenten: we staan klaar om onze bijdrage aan de maatschappij te leveren, stel ons daar dan ook toe in staat.’
Studenten die mee willen doen met de staking kunnen zich aanmelden.

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!

Voorstellen leden BedrijfsLedenGroep (BLG)
Sjaak Lammerts
Werkzaam als Coördinator Bedrijfsvoering van de afdeling
Neurowetenschappen van de Bètafaculteit. Ik ben lid van het Lokaal
overleg en neem deel aan het landelijk overleg met de andere
universiteiten, de LAC

Houkje Vlietstra
Werkzaam als redacteur/adviseur bij de dienst Communicatie &
Marketing. Ik zit al meer dan 10 jaar in de BLG en daar ga ik graag nog
een paar jaar mee door.
Vakbondswerk vind ik belangrijk, interessant, maar ook gewoon leuk. Ik
heb de VU van een heel andere kant leren kennen en werk in de
vakbond samen met collega’s uit allemaal verschillende faculteiten en
diensten. Namens FNV heb ik jaren in het Lokaal Overleg gezeten en zit
ik sinds kort in de OR.
Henk Olijhoek
Voorzitter Ondernemingsraad (OR)
Werkzaam bij Communicatie & Marketing
Een aantal jaren lid van de BLG

Mark Peters,
Werkzaam als wachtchef in de energiecentrale van de VU. De
kadervergaderingen van de BLG heb ik vanaf 1992 met regelmaat
bezocht. De opgedane kennis heb ik in kunnen zetten in het Lokaal
Overleg, Dienstoverleg Gebouwendienst, OR en verschillende ODC’s tot
aan Landelijke Advies Commissie WO = de LAC WO, om vanaf 2011
voorzitter van de FNV Bedrijfsledengroep (BLG) VU te worden. Vanaf het
moment van de landelijke schoonmaker staking was het mij duidelijk dat
een sterke vakbond, leden en kaderleden noodzakelijk zijn om
vakbondswerk te kunnen doen.
Ria Kroes
Werkzaam als FNV-vakbondsfunctionaris op de VU en in dienst bij IT.
Voor ik vakbondsfunctionaris werd, heb ik als vrijwilliger voor de BLG 10
jaar als vakbond consulente 1e lijn werkzaamheden verricht;
belangenbehartiging voor collega’s op de VU. Dit werk heb ik met veel
betrokkenheid gedaan.
Anita Charmant
Werkzaam als projectleider bij afdeling Huisvesting & gebouwzaken
Faculteit Bètawetenschappen.
Vakbondswerk vind ik belangrijk, voor een open overleg, die zorgt voor
de balans tussen werkgever en werknemer.
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Onze BedrijfsLedenGroep FNV heeft grote behoefte aan vers bloed. Het zou geweldig
zijn de BLG te kunnen uitbreiden met enthousiaste VU-vakbondsleden, die opkomen
voor de belangen van collega’s vanzelfsprekend vinden. In de BLG hoor je al in een
vroeg stadium over nieuwe plannen van faculteitsbesturen en CvB en over de gevolgen
die de plannen kunnen hebben voor studenten, medewerkers en de VU als geheel. De
BLG werkt o.a. ook samen met ‘WO in actie’ om betere financiering te verkrijgen ter
vermindering van de werkdruk.
De BLG speelt signalen door naar de Ondernemingsraad, het Lokaal Overleg en
vakbond. In de BLG word je geïnformeerd over zaken die spelen op gebied van
arbeidsvoorwaarden binnen de andere Nederlandse Universiteiten en de
totstandkoming en handhaving van CAO-NU. Op die manier oefen je invloed uit op de
OR, LO en het bonds- en CAO-beleid van de FNV.
Belangstelling? Stuur dan een mail naar fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl of naar Mark
Peters, voorzitter BLG mj.peters@vu.nl

NOS op 3 over het belang van de vakbond
Waarom 2 miljoen Nederlanders meer hadden kunnen verdienen.
Lid worden van een vakbond is onder jonge mensen niet per se de eerste
prioriteit. Maar als een vakbond steeds minder leden heeft, wordt de invloed op
werkgevers en de politiek ook kleiner. Waarom dat voor jouw portemonnee een
slecht plan is, legt NOS op 3 uit in heldere taal.

De OR vergadert twee keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en
vinden plaatst in het Atrium in de Medische Faculteit. In onderstaand
vergaderschema staan de data voor de rest van het jaar.

WO in Actie en sociale veiligheid
Wij als BedrijfsLedenGroep FNV staan achter de actie over sociale veiligheid en
angstcultuur op de VU van WO in Actie. De open brief met de verklaring over de
aanpak nemen we voor kennisgeving aan.

In memoriam Harry van den Berg.
Op 19 mei jl. is onze oud-voorzitter van de BLG-VU,
Harry van den Berg, overleden. Lees hier meer over
Harry.

Kosteloos zelftest bestellen
Studenten en medewerkers in het onderwijs kunnen kosteloos zelftesten bestellen
via hun bestaande instellingsaccount. Meer informatie over de inzet van zelftesten
in het onderwijs is te vinden op www.zelftestonderwijs.nl.

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

