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FNV-leden meld je aan!!!
Vind je de belangen op de werkvloer ook zo belangrijk? En wil je meepraten met je
eigen directie over werkdruk, huisvesting, herstructurering, over sociale veiligheid,
of andere zaken die spelen op jouw afdeling, bij jouw directe collega’s? En wil je de
FNV vertegenwoordigen in jouw OR?
AARZEL NIET EN DOE MEE!!
Kandidaten die namens de FNV meedoen worden gesteund tijdens de gehele
verkiezingsperiode. Wij zijn er voor je tijdens de verkiezingscampagne. We
zorgen voor promotiemateriaal, bekijken samen met jou welke manier van
campagne voeren het best bij je past. Samen zorgen we ervoor dat de belangen van
de leden behartigd worden. En ook gedurende de gehele zittingsperiode blijven
we samenwerken.
Voor informatie: neem contact op met de vakbondsfunctionaris: Annelies
Coppelmans. Mailadres: fnv@wur.nl of telefonisch: 0317-481537/06-20855305.
Meer over de verkiezingen vind je op de intranetpagina van je eigen OR en op
intranet https://intranet.wur.nl/umbraco/nl/wetenregelen/medezeggenschap/verkiezingen/

Verder in deze nieuwsbrief.
Vitaliteitspact
Vacature OPWU
Cursussen en workshops voor FNV leden
Zwartboek WOinActie

IS HET VITALITEITSPACT IETS VOOR JOU?
Zowel de CAO voor WU als die voor WR kennen een regeling voor oudere
medewerkers waarbij je minder werkt, een deel van je salaris (en vakantie) inlevert
en volledig pensioen opbouwt.
Meer hierover lees je in de beide CAO's: https://fnv-wur.nl/cao/ De regeling kán
interessant voor je zijn, maar oriënteer je goed en bekijk eerst alle voor- en nadelen
hiervan. Of laat je adviseren.
Mocht je dit al besproken hebben met je leidinggevende en verliep dat niet
helemaal naar wens, dan horen wij dat heel graag!!

Vacature OPWU
OPWU
Bij elke universiteit in Nederland die onder de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO
NU)valt, is een lokaal overleg tussen het College van Bestuur (CvB) en de
vakbonden die die CAO ondertekend hebben. Bij Wageningen Universiteit wordt dat
het Overlegorgaan Personeelsaangelegenheden Wageningen Universiteit (OPWU)
genoemd. Aan de kant van Wageningen Research bestaat er ook zo’n soort overleg
tussen vakbonden en het CvB cq de Raad van Bestuur (RvB) van Wageningen
University & Research (WUR).
Gemiddeld vier keer per jaar vindt aan beide kanten van WUR (Uni en Research) dit
overleg plaats. Namens het CvB / RvB neemt hoofd corporate Human Resources
(cHRM) en enkele juristen deel aan dit overleg. Namens de bonden zijn er per bond
twee vertegenwoordigers uit de medewerker populatie die aan tafel zitten. Voor
Wageningen Universiteit (WU) zijn dat de FNV, CNV en de AOb (voorheen
VAWO).Vacature OPWU nieuwsbrief.pdf

Cursussen en workshops voor FNV-leden in 2020
Ook in 2020 worden er vanuit FNV Professionals weer een groot aantal cursussen en
workshop georganiseerd voor FNV leden Hieronder een klein overzicht van
cursussen die wellicht interessant zijn voor jullie.
MEER ENERGIE IN JE WERK
De Werkenergie workshop is actief, praktisch en brengt inzichten hoe je jouw
werkend leven met energie kunnen beleven. Kan jou energie wel een boost
gebruiken? Meld je dan meteen aan!
KIES JE CARRIÈRE
De wereld verandert razendsnel, ook de arbeidsmarkt. Hoe ga je daar mee om als je
wilt groeien en ambitie hebt? Deze workshop daagt je uit om je cv los te laten en
zélf keuzes te maken.
GOED VERHAAL!
Anders werken, nieuwe taakverdeling, een collega erbij... hoe overtuig je daarvoor
je leidinggevende? In deze workshop leer je hoe je daarvoor een goed verhaal
maakt.
Meer informatie over bovenstaande en andere cursussen kun je hier vinden.

Half december heeft WOinActie een oproep gedaan om
melding te maken van ernstige werkdruk, zodat deze
verzamelend en gebundeld doorgestuurd kunnen
worden naar de Arbeidsinspectie. In korte tijd zijn er
ruim 700 meldingen van collega’s binnengekomen.
Deze meldingen zijn gegroepeerd en geanalyseerd in
een vorm van zwartboek.
Dit zwartboek is maandag 20 januari aangeboden aan
het ministerie van SZW. Het zwartboek zelf is ook voor
iedereen online beschikbaar. Inmiddels zijn er ook
meerdere nieuws artikelen verschenen die zowel op de
site van WOinActie als op de site van de FNV te lezen zijn.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fnv@wur.nl toe aan uw adresboek.

