Steeds op de hoogte van het laatste nieuws

Bekijk de webversie

FNV aan de RU
samen sterk

WOinActie
Nederland, een welvarend land, geeft
per deelnemer aan het onderwijs,
steeds minder uit. Het kabinet vindt dat er al genoeg extra
geld naar het onderwijs gaat, maar heeft het niet over het
inlopen van alle achterstanden!!!
Genoeg is genoeg, doe mee met de actieweek.
Print deze flyer uit en hang hem op een goed zichtbare plek!

Contact

Vakbondsfunctionaris
FNV aan de RU:
Elizabeth van Wensveen

Decentrale
ArbeidsVoorwaardenGelden
Met de decentrale arbeidsvoorwaardengelden worden
boven op de CAO
secundaire arbeidsvoorwaarden
geheel of gedeeltelijk
voor alle RU medewerkers
gefinancierd.
CvB en Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van alle
vakbonden) hebben een akkoord gesloten voor de komende
5 jaar.
Eén ding er uit: alle sporters bij een club kunnen met ingang
van 2020 een jaarlijkse sportvergoeding van €100,- krijgen!

Ben jij een van onze nieuwe ORleden?
Midden juni zijn er weer OR verkiezingen. Gaat de werkvloer
jou aan? Heb je ideeen hoe de Radboud Universiteit beter
zou functioneren als werkgever?
Zet je in en meld je aan bij Hans Elvers, voorzitter
BLGbestuur of Elizabeth van Wensveen,
vakbondsfunctionaris FNV aan de RU.

Voorzitter BLG
bestuur: Hans
Elvers

WOinActie
en FNV
op de RU
Op 25 februari komt de
actiebus van de FNV
naar de RU. Waar vind je
ons?
11.30-12.15: FNWI
Toernooiveld
12.30-13.15:
Spinozagebouw,
Montessorilaan
13.30-14.15: Elinor
Ostrom,
Heijendaalseweg

Er zijn CvB's die de acties daadwerkelijk ondersteunen, zie de filmpjes hieronder!

Uitsmijter: vakbondsvaandels!
Eind maart is in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een tentoonstelling met bijzondere
vakbondsvaandels en andere voorwerpen uit het archief van het KDC.
Lees het volledige bericht op VoxWeb.nl van 29 januari 2019

FNV Radboud

Website FNV RU en RUmc

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 vakbondsfunctionarisfnv@ru.nl toe aan uw adresboek.

