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EINDBOD NFU VOOR DE CAO UMC, BRENG JIJ
OOK JE STEM UIT?
Na vele moeizame onderhandelingen en actievoeren, heeft de
werkgever op 19 september jl. eenzijdig besloten een ultiem bod neer te
leggen, een eindbod. Dat wil zeggen, dat dit het maximale is wat
werkgevers willen bieden.
Het volledige eindbod zie je op de website van de FNV, fnv.nl/cao-umc.
Als FNV lid kun je je stem uit brengen op het eindbod NFU voor de cao
UMC’s. Is het eindbod voldoende of moeten we doorgaan met
actievoeren?
Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om te stemmen. Stemmen is
mogelijk tot 29 oktober. Doe dat hier
De uitslag van de stemming hoor je eind oktober/begin november.
Op maandag 15 oktober 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst
voor FNV leden. Dit vindt plaats in het Auditorium. De uitnodigings
flyer is bijgevoegd op pagina 3 van deze nieuwsbrief.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar deze bijeenkomst te gaan
maar heb je toch vragen of opmerkingen? Mail dan naar
fnv@radboudumc.nl

Vergoeding van de vakbondscontributie? Het
kan nog!
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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.
Om deel te nemen aan deze regeling, ga je naar Mijn Radboudumc, en
kies Mijn gegevens wijzigen (eHR) om naar eHR te gaan. In deze online
omgeving kun je zelf eenvoudig en snel de aanvraag regelen. Dien je
aanvraag voor 1 november in. In e-hr kun je ook de voortgang van je
aanvraag volgen.
Op de servicepagina ‘Keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ lees je alle
spelregels over het keuzemodel.
De jaaropgave van de vakbondscontributie kun je via deze link van de
FNV website downloaden.

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.

