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Terugkeer naar de VU na Corona

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem

Nu de verspreiding van virus steeds sneller afneemt en het aantal
vaccinaties toeneemt zal het op de Campus ook weer drukker worden.
Ons idee is dat pas werkelijk van een stabiele nieuwe situatie kan worden
gesproken wanneer ook de 1,5m regel volledig is vervallen. Onderstaand
treffen jullie enkele relevante ontwikkelingen die nu gaande zijn en helaas
nog niet tot concretere mededelingen leiden.
•

•

Contactgegevens:
Ria Kroes,
Vakbondsfunctionaris
Kamer: 15A-76
E-mail:
fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
Telefoon: 020-5989426/5983806
Website: www.fnv.nl
Mark Peters
Voorzitter BLG
mj.peters@vu.nl
020-5985800
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•

SoFoKles* heeft een concept-rapport gereed over Hybride werken
waarin wordt geadviseerd om Hybridewerken in teamverband te bespreken en dan niet per zoom, maar gewoon in levenden lijve in een
ouderwetse vergadersetting. Zover is het dus nog niet!
In de nieuwe CAO-NU komen bepalingen over
thuiswerk en een onkostenvergoeding per dag, zie Hoofdlijnenakkoord
dat is bijgevoegd. Thuiswerken is geen recht en geen plicht, maar gebeurt in goed overleg waarbij uitgangspunt is dat het werk per activiteit plaatsvindt op de plek die het meest geschikt is voor die activiteit.
De VU heeft een stuurgroep Hybride werken opgericht en daaronder
ressorteren werkgroepen waar o.a. een OR- en LO-vertegenwoordiger
zitten. Helaas worden de bevindingen van de werkgroep niet meer
door het CvB behandeld voor het zomerreces.
De reiskostenregeling voor Woonwerkverkeer wordt vanaf 1 september as. waarschijnlijk wel weer in ere hersteld, met dien verstande dat
het dan niet meer gaat over het aantal werkdagen per week maar het
aantal werkdagen op de VU per week.
*SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en
subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt.

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.

Beste FNV leden hierbij treffen jullie de
Engelstalige en de Nederlandse versie aan
van het nieuwe Onderhandelingsakkoord
Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen. Ja graag!

Vierbondenflyer
Wat doet de vakbond?
De collectieve arbeidsovereenkomst
De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is de grondslag van je
aanstelling. Je werkt bij de VU onder de CAO van de Nederlandse
universiteiten, afgekort de CAO NU. De landelijke vakbonden
onderhandelen op landelijk niveau over de CAO NU met de Vereniging
van Universiteiten (VSNU). De bonden zetten zich speciaal in voor de
belangen van hun leden. Het belang van alle medewerkers en de
organisatie wordt hierbij niet uit het oog verloren.
De vakbonden in het Lokaal Overleg
Elke universiteit werkt op lokaal niveau de landelijke CAO-afspraken
verder uit. Op de VU gebeurt dit in het Lokaal Overleg (LO). Hier maken
de vier vakbonden afspraken met het College van Bestuur over
(secundaire) arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van alle
medewerkers. Bij reorganisaties maken ze afspraken over een goed
sociaal plan dat de gevolgen voor de medewerkers opvangt. Denk hierbij
onder meer aan: herplaatsing, omscholing, herscholing en bijscholing.
De Vakbonden in de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies
De vakbonden hebben vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad
(OR) en de onderdeelcommissies op de faculteiten en de
universiteitsdiensten (OdC’s). Elke drie jaar zijn er OR- en OdC
verkiezingen waarvoor medewerkers hun stem kunnen uitbrengen. De
vakbonden dragen zelf hun kandidaten aan en ondersteunen hen ook in
de OR en OdC. Op deze manier praten de bonden mee over onder meer
strategie, financieel beleid, personeelsbeleid en arbobeleid.
In deze Nederlandse- en Engelse brochure stellen de vier vakbonden zich
graag aan je voor.

Vakantieperiode
Beste leden
Jullie vakbondsfunctionaris op de VU heeft van half juli t/m half
augustus vakantieverlof. In deze perioden zal er geen nieuwsbrief
verzonden worden. Voor dringende zaken kan er rechtstreeks
contact worden opgenomen met FNV op nummer 088 – 3680368. In
mijn FNV kun je in je persoonlijke overzicht informatie en handige
links vinden.

Handige vakantie linkjes:

Veilig reizen tussen Europese landen
ANWB Reiswijzer
Reisadviezen en Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane

Belastingaangifte invullen op locatie
Heb je je belastingaangiften nog niet ingevuld? Goed nieuws! Vanaf 28 juni
kun je weer op een aantal invullocaties terecht voor je belastingaangifte. FNVleden krijgen tot zeker 1 september de tijd. Je hoeft zelf geen uitstel bij de
Belastingdienst aan te vragen.
Via afspraakmakenfnv.nl kun je een afspraak maken. Of bel naar het
Contactcenter: 088-3680368.
Daarnaast blijven we ook telefonisch de aangiften verzorgen. Ook dit verloopt
via dezelfde website.

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.

Kijk ook op onze
facebookpagina

Zaken die ertoe doen.
Heb jij hierover vragen of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of is iets in deze nieuwsbrief je niet duidelijk?
Mail naar Ria Kroes: fnv.vakbondfunctionaris@vu.nl

