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Radboud UMC Nieuwsbrief

Nieuwe vakbondsfunctionaris Radboudumc
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Caroline Roos en ik
volg Shirley Knoop op als vakbondsfunctionaris. Ik werk twee dagen in
de week als vakbondsfunctionaris en daarnaast werk ik als management
assistent bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.
Als vakbondsfunctionaris zal ik mij inzetten voor de individuele en de
collectieve belangen van de medewerkers. Dit doe ik samen met de
Bedrijfsledengroep. Voor een afspraak kun je, bij voorkeur per mail,
contact met mij opnemen.
De komende cao UMC onderhandelingen starten binnenkort en wij
willen graag weten welke onderwerpen jullie belangrijk vinden. In deze
nieuwsbrief staat een link naar een enquête die jullie hiervoor kunnen
invullen. Omdat we weten dat jullie tijd kostbaar is, hebben we de
enquête kort gehouden. De uitkomsten van deze enquête zijn zeer
belangrijk voor de komende cao onderhandelingen.
Jullie stem telt!

Enquête cao UMC: wat vind jij belangrijk?

Net begonnen of bijna klaar met werken. Het maakt niet uit. In het
UMC werkt iedereen voor hetzelfde doel: goede zorg verlenen aan
patiënten. Dat is fantastisch. Zorg je ook goed voor jezelf? Heb je
plezier in je werk of zijn er dingen die je anders zou willen? Dit is je
kans!
Contactgegevens:
Caroline Roos
Vakbondsfunctionaris
Radboudumc
Maandag en vrijdag
E-mail: fnv@radboudumc.nl
Telefoon: 06 11050577
Website: www.fnv.nl

Hans Elvers
voorzitter BLG
Radboudumc & Radboud
Universiteit
hans.elvers@radboudumc

Wij hebben de onderwerpen alvast op een rijtje gezet en nu willen
we van jou weten wat jij het belangrijkste vindt. Want hoe beter wij
weten wat jij wilt, hoe beter wij met je werkgever kunnen
onderhandelen.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC starten eind 2017.
Dan maken we nieuwe afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Dit is
hét moment om aan te geven wat jij belangrijk vindt. Wil je meer
salaris of vakantie(geld), eerder met pensioen of minder werkdruk?
Vul gelijk de korte vragenlijst in.
Naar de vragenlijst

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.

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.

Kom meepraten: samen in
gesprek over de nieuwe cao
Wil je graag persoonlijk in gesprek
met collega’s om ideeën uit te
wisselen voor de komende cao
onderhandelingen? Dat kan op
Donderdag 12 oktober 2017
Tijd: 12.00-13.00
Plaats: Kleine zaal 2 (verloskunde),
route 791, M325.01.247

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn
welkom.

Nieuws BLG bestuur
Het BLG-bestuur is zeer verheugd dat
met ingang van 1 augustus Caroline
Roos is aangesteld als nieuwe
vakbondsfunctionaris. Zij gaat de
taken van Shirley Knoop overnemen
die per 1 september haar 4-jarige
termijn heeft afgesloten. Wij gaan er
vanuit dat Caroline op een zelfde
creatieve en positieve wijze invulling
zal gaan geven aan het
vakbondswerk.
Het BLG-bestuur dankt Shirley voor
haar inzet en wenst Caroline veel
succes.

Vergoeding van de
vakbondscontributie? Het
kan nog!
Het Radboudumc heeft een
keuzemodel arbeidsvoorwaarden.
Dit keuzemodel biedt je de
mogelijkheid om
arbeidsvoorwaarden tegen elkaar te
ruilen, zodat ze aansluiten op jouw
specifieke wensen en behoeften. Zo
kun je bruto loon ruilen tegen een
netto vergoeding voor de
contributie van een vakbond.
Gebruik het formulier vergoeding
contributie vakbond. Kies je voor
vergoeding met de
eindejaarsuitkering, lever dan het
formulier voor 1 november in. Op
de servicepagina ‘Keuzemodel
arbeidsvoorwaarden’ lees je alle
spelregels over het keuzemodel

Hans Elvers voorzitter BLG
Radboudumc & Radboud
Universiteit.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten
en ophangen?

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar: fnv@radboudumc.nl

