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Nog een week en dan hoort het kabinet weer luid en duidelijk wat we als FNV willen. 

Dit omdat er nog steeds geen akkoord is. 

Op woensdag 29 mei gaan we weer massaal de straat op. 

Velen leggen het werk neer en bezoeken een van de vier bijeenkomst in Groningen, Den Haag, 

Eindhoven of Arnhem. 

Zo laten we zien dat heel Nederland boos is en dat we een goed pensioen willen waar iedereen ook 

op tijd van kan genieten. 

 

Onze concrete eisen: 

1. Bevriezen van de AOW leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen met werken. 

2. Indexatie voor elke generatie. 
3. Bied een goed pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP 

Kom naar de bijeenkomst in Arnhem! 

Woensdag 29 mei 

Locatie: Markt (tegenover provinciehuis) 

Van 11.00 tot 13.00 uur 
 

Programma met inhoudelijke sprekers waaronder Kitty Jong (FNV) en Piet Fortuin (CNV), 

kaderleden uit de sectoren Metaal, Bouw & Wonen, Sociale Werkvoorziening, Overheid, Politie 

vertellen uit de praktijk. Dit alles wordt muzikaal omlijst door DJ Pedro Estrella en cabaretier Marcel 

Harmsen. Vakbondsbestuurders Ashna Kamta en Marijn van der Gaag heten jullie van harte 

welkom en leiden jullie door het programma. 

 

 



 

 

 

 

 

Je kan een gratis treinkaartje bestellen naar Arnhem. 

AANMELDEN: fnv.nl/goedpensioen 

E: pensioenactienoord@fnv.nl  

 

 

 

 

 

Meer overleg nodig voor CAO WR  

 

 

 

De onderhandelingen tussen Wageningen Research en de 

werknemersorganisaties* betrokken bij de cao WR over 

verschillende onderwerpen in een nieuwe cao voor WR 

verlopen constructief. De huidige cao liep tot 1 april 2019 en is 

automatisch verlengd (vooralsnog met één jaar) omdat over 

verschillende punten nog verder onderhandeld moet worden. 

De verlenging geldt echter niet voor onderwerpen waarvoor 

een eindatum is bepaald zoals het generatie instrument. 

Punten die op de agenda staan zijn bijvoorbeeld 

salarisaanpassingen, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. Maar ook onderwerpen als werkdruk, Werk 

naar Werk en de balans werk-privé komen aan de orde. 

De cao-partijen komen eind mei weer bij elkaar voor een 

volgend overleg. De tussenliggende periode wordt gebruikt 

voor het evaluaties en voorbereidingen van mogelijke 

vervolgstappen. 

 

https://rug.us12.list-manage.com/track/click?u=eb2af1191f0ef4f864a301a44&id=e2b548b6e3&e=d485d48bb1
mailto:pensioenactienoord@fnv.nl


 

 

*(FNV Overheid, CNV Overheid en Publieke Diensten en  

   CMHF/VCPS) 

 

 

 

 

Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 

Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor alle 
werknemers in de overheidssector van toepassing en gaat bij alle universiteiten, en dus ook bij 
WU, het private arbeidsrecht gelden. 

Wat verandert er? 

De tekst van de cao-Nu is al jaren geleden toegeschreven op het privaatrechtelijke systeem. Voor je 
dagelijks werk zal de WNRA dan ook weinig gevolgen hebben. 

De belangrijkste punten van de wet: 

1. Vanaf 1 januari 2020 krijgen nieuwe medewerkers een arbeidsovereenkomst van de 
werkgever, in plaats van de huidige (formeel eenzijdige) aanstelling. 

2. Arbeidsvoorwaarden die met jou als werknemer van WU zijn afgesproken, zoals salaris, 
eindejaarsuitkering, vakantie-uren en pensioen en andere cao-regelingen veranderen niet 
door de nieuwe wet. 

3. Ook de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van WU veranderen inhoudelijk niet. 
4. De aanstellingen van de huidige WU-medewerkers worden per 1 januari 2020 op grond van 

de wet ‘automatisch’ omgezet in arbeidsovereenkomsten. 

Lees meer in: 

 Veelgestelde vragen over de nieuwe rechtspositie Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (WNRA) bij de universiteiten. 

VSNU:  

 Onderhandelaarsakkoord WNRA cao Nederlandse Universiteiten 2020 
 Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

Meer informatie: zie intranet.wur.nl  
 

 

 

 

 

Wil je meer weten? Neem gerust contact op  met de vakbondsfunctionaris van de WUR  

E-mail: fnv@wur.nl 

https://intranet.wur.nl/umbraco/media/9859/qena-nieuwe-rechtspositie-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-wnra.docx
https://intranet.wur.nl/umbraco/media/9859/qena-nieuwe-rechtspositie-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-wnra.docx
https://mailchi.mp/vsnu/nieuwsbrief-arbeidszaken-nr-1837205?e=15c8b7daad
https://www.vsnu.nl/wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren--wnra-.html
mailto:fnv@wur.nl


 

Telefoon: +31 317 481597 

Website: www.fnv.nl 

 

Would you like to receive an English summary of this Newsletter, please let us know (fnv@wur.nl) 
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