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Uitslag cao enquête
De huidige cao loopt af op 1 januari 2018. Dit najaar onderhandelt
vakbond FNV Zorg & Welzijn, samen met de andere vakbonden, met de
werkgevers over een nieuwe cao. Als FNV willen we graag weten wat er
leeft onder de medewerkers. Daarom hebben we via een enquête de
mening gepeild bij leden en niet-leden binnen de UMC’s.
De resultaten van alle UMC’s zullen besproken worden binnen de FNV.
Daarna zal in overleg met de andere vakbonden de inzet voor de cao
bepaald worden. De uitslag van deze enquête zal hierin worden
betrokken.
Velen van jullie hebben de enquête ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!
In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste uitkomsten van de enquête
in het Radboudumc.

De top 3 topics van het Radboudumc:
1. Loon; 2. Generatiepact; 3. Minder werkdruk

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

Via de enquête was het mogelijk om extra opmerkingen te plaatsen
of onderwerpen aan te dragen. Een aantal zaken werden hierbij
vaak genoemd:
-

Aandacht voor nacht- , onregelmatigheids- en
bereikbaarheidsdiensten; leeftijdsgrens omlaag
Hoge werkdruk
Minder registratie en administratie druk
Meer (vast) personeel in dienst

Een overzicht van de enquête uitslag van alle UMC’s volgt
binnenkort via een FNV flyer.

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.

Oproep flyer-vrijwilligers
nieuwe cao
De landelijke resultaten van de
enquête cao UMC’s willen we graag
breed verspreiden binnen het
Radboudumc. Daarvoor willen we
een beroep op jullie doen.
Wij hebben jullie hulp nodig om in de
koffie kamers van de afdelingen of in
folder/tijdschriften rekjes de nieuwe
flyer van de FNV met de cao
resultaten te verspreiden. De flyer
zal de eerste helft van december
beschikbaar zijn.
Graag aanmelden via e-mail
fnv@radboudumc.nl en daarbij
aangeven op welke afdelingen je de
flyer kunt verspreiden.
Alvast onze dank.

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

