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Radboudumc Nieuwsbrief Maart 2018
CAO nieuws: FNU trekt inzet terug
De eisen over een nieuwe cao UMC van de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU) en de bonden liggen ver uit elkaar.
De bonden willen dat er collectieve afspraken worden gemaakt in de
nieuwe cao. Afspraken die moeten gelden voor alle collega’s. De NFU
wil liever maatwerk afspraken maken. De bonden vinden dit
onwenselijk omdat daarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun
leidinggevende of van HRM. Dit kan leiden tot willekeur.
De umc’s hebben de ambitie om een aantrekkelijke werkgever te
blijven. De bonden hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de
UMC’s niet terug te vinden. Dat is de reden dat de NFU zijn inzet heeft
teruggetrokken. De NFU heeft toegezegd om vóór half maart met een
nieuwe inzet te komen.
Inmiddels heeft de NFU nieuwe voorstellen gedaan voor een cao.
De werkgever heeft daarbij niet gekeken hoe het werk aangepast kan
worden aan de ouder wordende werknemer. Wat we nu hebben
gekregen zijn o.a verslechteringen bij het draaien van nachtdiensten en
avonddiensten voor werknemers van 57 jaar en ouder.
De bonden willen graag afspraken maken om een generatiebeleid te
maken. Dit lijkt voor de NFU onbespreekbaar.

Contactgegevens:
Caroline Roos
Vakbondsfunctionaris
Radboudumc
Maandag en vrijdag

Op donderdag 22 maart, Utrecht, komen de bonden en de NFU weer
bij elkaar voor onderhandelingen. We willen de NFU daar duidelijk
maken wat de medewerkers nu zélf belangrijk vinden. Daarvoor willen
we de resultaten gebruiken uit de cao enquête van oktober 2017
waarin velen van jullie ideeën en opmerkingen plaatsten. Nieuwe
reacties van jullie zijn ook welkom. Mail mij dan naar
fnv@radboudumc.nl.
Wij zullen ervoor zorgen dat jullie stem gehoord wordt in Utrecht !
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Hans Elvers
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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.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn
welkom.

Alle voordelen van het
FNV lidmaatschap nog
een keer op een rijtje:










De eerste vier maanden voor maar
€ 25
Gratis juridisch advies en
loopbaanbegeleiding
Samen maken we ons sterker voor
banen met fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden
Hulp bij je belastingaangifte
Rechtsbijstand bij
arbeidsconflicten
Tot € 70 belastingvoordeel per
jaar door aftrek
vakbondscontributie
Invloed op je eigen
arbeidsvoorwaarden

FNV Belastingservice:
Gratis hulp voor FNV leden bij het
invullen van de belastingaangifte:
https://www.fnv.nl/lidmaatschap/vo
ordelen/fnv-belastingservice/

Red ons pensioenstelsel:
kom ook in actie! 27 MAART
om 19:30 uur in jouw
provincie
Wist jij dat jouw pensioenopbouw in
tien jaar met twintig procent is
achtergebleven en dat je pensioen de
afgelopen tien jaar niet is
geïndexeerd?
De regering wil de pensioenen
‘hervormen’. De plannen vormen
een bedreiging voor ons collectieve
en solidaire stelsel.
Kom daarom naar onze actie
bijeenkomst op dinsdag 27 maart om
19.30 uur in het Goffertstadion.
Aanmelden kan via dit formulier.

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten
en ophangen?

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

