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WOinActie
De actieweek van 24 september was een groot en landelijk gedragen succes, maar
het antwoord van de minister OCW daarop niet. Daarom gaat WOinAktie verder met
acties! Ook in Wageningen zijn hier en daar acties in het kader van de WOinActie
geweest. Er zijn o.a. colleges in de buitenlucht gegeven. Zie WOinactie
Om goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Nieuwe CAO WU
Op 4 oktober hebben VSNU en de werknemersorganisaties op basis van het CAO
akkoord de nieuwe teksten van de cao vastgesteld. Op de VSNU-website zijn de
nieuwe teksten van de CAO beschikbaar. De CAO heeft een looptijd tot en met 31
december 2019. De CAO is ook te vinden op onze fnv-wur de nieuwe CAO NU voor
Wageningen University is o.a. de Regeling Vitaliteitspact opgenomen.

FNV overheid en AOb
9 november beslist het ledenparlement van FNV of FNV O&O overgaat naar AOb en
hoe. de technische uitwerking moet dan beginnen en medio 2019 zou één FNV bond
voor het Onderwijs en Onderzoek vorm gekregen moeten hebben. Meer info klik
hier

Aankondiging LedenPlatform
Contactgegevens:

Annelies Coppelmans & Sandra van Ee,
Vakbondsfunctionarissen FNV

E-mail: fnv@wur.nl
Telefoon: +31 317 481597/06 18417102
Website: www.fnv.nl

Op donderdag 8 november is er een ledenplatform georganiseerd. Iedereen is van
harte welkom! Waar: Forum C0317 om 12.40 uur. Bij opgave wordt voor broodjes
gezorgd.

Vraag je contributiegeld terug
In veel cao’s spreken we af dat je een deel van je FNV-contributie terugkrijgt via je
werkgever. Dus download je jaaropgave vakbondscontributie en lever die in bij je
werkgever. Wil je dit nog voor dit jaar doen dan moet je dit via Optare voor 5
november doen.

Download je jaaropgave
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.

