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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.

Op 14 december aanstaande organiseert WOinActie een demonstratie in Den Haag
naar het ministerie van OCW.
FNV Onderwijs&Onderzoek steunt deze demonstratie.
Wij roepen al onze leden op om naar deze demonstratie te komen. Meer info over
de demonstratie WOinActie (site Universiteit Leiden)

Vitaliteitspact voor medewerkers van WU
In de nieuwe CAO-NU zijn de vakbonden en de VSNU (de universiteiten) een
vitaliteitspact overeengekomen. Zij willen daarmee bereiken dat werknemers
gezond en vitaal de eindstreep (de AOW) halen. Bereik je binnen 5 jaar de AOWleeftijd en zou je wel minder willen gaan werken? Met deelname aan het
Vitaliteitspact is dat mogelijk met behoud van de volledige pensioenopbouw. Op de
pagina vind je een brochure Vitaliteitspact WU.

Deel je ervaringen met faciliteiten duurzame inzetbaarheid in korte
vragenlijst van SoFoKleS
Wat vind je van de faciliteiten die de universiteit biedt om ervoor te zorgen dat je
gezond en gemotiveerd bent en blijft? Hoe zorgt de universiteit ervoor dat je over
de benodigde competenties (kennis en vaardigheden) beschikt om je huidige en
toekomstige werk goed uit te kunnen voeren? En wat hebt je hiervoor nog meer
nodig? Ga naar onze intranetsite.
Contactgegevens:
Annelies Coppelmans & Sandra van Ee,
Vakbondsfunctionarissen FNV

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

Ziektekostenverzekering
Mocht je volgende jaar willen overstappen naar een andere ziektekostenverzekering. Hierbij informatie over de collectieve ziektekostenverzekering van WUR . Klik
hier.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen
uitprinten
Samen staan weof
sterker!
Maak een en
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.
ophangen?

