Nieuwsbrief 1 november 2016
Herken jij dit? Van het ene overleg ren je naar het volgende, ’s avonds reageer je nog even op wat mails. En voordat je er erg
in hebt, ben je zo weer druk met het werk… Lees in deze nieuwsbrief o.a. over beroepsziekte nummer 1 in Nederland,
werkstress, en de campagne van FNV voor een vermindering van werkdruk.

FNV start campagne werkdruk universiteiten
De werkdruk moet fors omlaag

In juni 2016 organiseerde FNV Overheid achterbanraadplegingen voor een
nieuwe cao Universiteiten. Daar kwam naar voren dat de hoge werkdruk
een enorm probleem is. Dat vraagt om een oplossing. Daarom start FNV in
november met een campagne om te onderzoeken hoe jij de werkdruk
ervaart, hoe we die kunnen terugdringen en hoe we op dat gebied sterk
kunnen staan in de cao-onderhandelingen met de werkgever.

Speel mee met de FNV pubquiz!

Pubquizen tegen werkstress; maak ook plezier op je werk
In een pubquiz nemen teams het tegen elkaar op in diverse vragenrondes.
Daag je collega's uit in de knotsgekke pubquiz die FNV TU Delft organiseert
voor het 25-jarig bestaan van het Vakbondssteunpunt en de Week van de
Werkstress. Je kunt een team (5-6 personen) aanmelden. Geen (volledig)
team? Geen probleem, we kunnen ook teams samenstellen. Meedoen kost
niets; leden en niet-leden zijn welkom.

Inhoud
Verder in deze nieuwsbrief:
•

Doe mee met de FNV pubquiz op 22
november 2016

•

Andere activiteiten in de
Week van de Werkstress

•

Vakbondssteunpunt Delft bestaat 25
jaar

•

Informatie uit het LO: collectieve
verlofdagen 2018 vastgesteld

Wanneer & Waar?
Dinsdag 22 november 2016, 16.00-18.00 uur, PSOR
(faculteit CiTG)

Algemene informatie?

Aanmelden
Meld je hier aan vóór 17 november 2016.

Raadpleeg onze website:
www.fnv-tudelft.nl

Activiteiten in de Week van de Werkstress
Bureaucratie, weg met die paarse krokodil!

De vakbonden in het Lokaal Overleg aan TU Delft gaan met het publiek in
gesprek over het verminderen van werkstress. Heb je vragen over werkstress
en bijvoorbeeld de cao? De bonden gaan ook in op oorzaken van werkstress
(zoals werken in kantoortuinen, flexibel werken, bureaucratie) en zij geven je
advies. Met de snelle interview-stijl en de vele interactie verveel je je geen
seconde. De bonden zorgen voor lekkere broodjes.
Wanneer & Waar?
Dinsdag 15 november 2016, 12.30-13.30 uur, PSOR (faculteit CiTG)
Aanmelden
Meld je hier aan vóór 11 november 2016.

Bezoekadres
Faculteit EWI (gebouw 36)
Mekelweg 4
2628 CD Delft
Kamers: HB 20.060 en HB 20.260
Bel ons
015-278 2599
Schrijf ons
info@fnv.tudelft.nl

Activiteiten Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie UD
Ook de OR en de OdC UD organiseren bijeenkomsten voor medewerkers. Op
de website werkstress.tudelft.nl vind je meer informatie over deze
bijeenkomsten.

25 jaar Vakbondssteunpunt Delft

Ondersteuning leden Ondernemingsraad en Lokaal Overleg
Op 19 november 1991 is de Stichting Vakbondssteunpunt Delft opgericht. De
stichting was nodig om de aanstelling van medewerkers bij de toenmalige
AbvaKabo aan de TU Delft te kunnen regelen. Een van de taken van
het Steunpunt is het adviseren van de OR- en LO-leden die namens FNV actief
zijn. Lees verder

Informatie uit het Lokaal Overleg

Vaststelling van de collectieve verlofdagen 2018

In het Lokaal Overleg van 3 oktober 2016 hebben het College van Bestuur TU
Delft en de vier vakbonden aan TU Delft (onder wie FNV) voor 2018 twee
collectieve verlofdagen vastgesteld:
• Vrijdag 11 mei 2018
• Maandag 31 december 2018
Let op: In 2018 hebben medewerkers geen leeftijdsdagen (extra
vakantiedagen die afhankelijk zijn van de leeftijd) meer.

Iemand anders lid maken

aanmelden.

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van FNV en
ontvang 10 euro. Een nieuw FNV-lid betaalt de eerste vier
maanden slechts 25 euro. Kijk op fnv.nl/iemand-anders-

Bij FNV krijg je hulp bij en advies over:
•
•
•

Je salaris. Je werktijden. Je beoordeling.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken, deeltijdwerk of vervroegd
uittreden.
Het gaat immers om jouw werk en inkomen.
Heb jij vragen over zaken die er echt toe doen en die je niet
voldoende duidelijk zijn? Signaleer je iets waar FNV aandacht
aan zou moeten besteden? Of heb je vragen over deze
nieuwsbrief? Laat het ons weten per e-mail.

Jouw gegevens zijn opgenomen in het adresbestand van FNV TU Delft. Met onze mailings informeren we je over activiteiten
en diensten van FNV die mogelijk voor jou belangrijk of nuttig zijn. Je kunt je gegevens wijzigen (zoals verhuisbericht, of een
ander e-mailadres).

