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Laatste stand van zaken Wet BIG II (nieuwe
beroepsprofielen voor verpleegkundigen)
De wet BIG II heeft inmiddels een storm van protesten los gemaakt. Dit
heeft er toe geleid dat de Beroepsvereniging Verzorgenden
Verpleegkundigen (V&VN) zijn medewerking heeft opgeschort, hun
bestuur is afgetreden en de minister de wet ‘on hold’ heeft gezet. Oud
SER voorzitter Rinnooy Kan moet nu eerst als ‘verkenner’ aan de slag.

De FNV organiseert een actualiteitencollege over de wet BIG II op
maandag 30 september 19.00-21.30 uur in Utrecht (Centraal
Vakbondshuis)
Onderwerpen die in dit college aan bod komen zijn oa: Wat staat er in
deze wet? Wat zijn de bezwaren tegen deze wet? Wie krijgen er met
deze nieuwe wet te maken?
Daarnaast is er ruimte voor een forum en debat.
Meer informatie over het actualiteiten college is te vinden op de FNV
website. Via deze website kun je je ook aanmelden voor het college.
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Generatieregeling Radboudumc
Helaas is er nog geen concreet nieuws te melden over de generatie
regeling in het Radboudumc.
Bonden en werkgever zijn nu met elkaar in gesprek over het
generatiebeleid. We hopen jullie zo snel mogelijk verder te kunnen
informeren.
In het UMCG te Groningen is er inmiddels wel een generatieregeling
vastgesteld. Deze regeling gaat in op 1 januari 2020.

Radboudumc & Radboud
Universiteit
hans.elvers@radboudumc

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.

Teruggave
vakbondscontributie
Je kunt je bruto loon ruilen tegen
een netto vergoeding voor de
contributie van de vakbond.
De jaaropgave van de
vakbondscontributie kun je
downloaden via volgende link.
fnv.nl/jaaropgave
Dien je aanvraag voor 1 november
in via HR Zelfservice:
https://www.radboudumc.nl/intrane
t/services/keuzemodelarbeidsvoorwaarden

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

