Nieuwsbrief 15 november 2016
Gisteren is de Week van de Werkstress begonnen. FNV TU Delft organiseert in het kader van “meer plezier op je werk” een
pubquiz op dinsdag 22 november 2016. Iedereen (leden en niet-leden) mogen meedoen! Deelname is gratis. FNV zorgt voor een
drankje en lekker hapje.

Inhoud
Verder in deze nieuwsbrief:
•
•

Doe mee met de FNV pubquiz op
22 november 2016
Help mee aan een goede cao

Speel mee met de FNV pubquiz!

Pubquizen tegen werkstress; maak óók plezier op je werk

De pubquiz is een fenomeen dat is overgewaaid vanuit Groot-Brittannië.
Café-eigenaren trekken er extra publiek mee op avonden dat het normaliter
rustig is. Deelnemers waarderen de combinatie van uitgaan en een
ouderwetse spelletjesavond.
Je speelt de quiz in teamverband. Een
quizmaster (dezelfde die ook voor
Prometheus de pubquiz host) stelt de
vragen. De quiz bestaat uit een aantal
rondes waaronder een geluidsronde en
plaatjesronde.
De pubquiz is een spel waarbij plezier, gezelligheid en hilariteit de
boventoon voert.
Meedoen?
Je hoeft geen lid te zijn van FNV om deel te mogen nemen. Je kunt een team
aanmelden. Kun je geen team vormen? Geen probleem, meld je aan want
we kunnen ook gelegenheidsteams vormen. Leer je meteen ook andere
collega’s kennen!
Aanmelden
Klik op de afbeelding rechts vóór 18 november 2016 om
je aan te melden. Je kunt 1 persoon aanmelden, maar
ook een team!

Algemene informatie?
Raadpleeg onze website:
www.fnv-tudelft.nl

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

Help jij mee aan een goede cao?

Vul voor 27 november 2016 de FNV werkdruk-enquête in
Werkdruk, wie heeft hier niet mee te maken? Misschien is een collega (al
dan niet gedwongen) vertrokken en moet je diens taken (deels) overnemen.
Misschien werk je van tijdelijke aanstelling naar tijdelijke aanstelling. Of je
werkt als tenure tracker en heb je constant te maken met prestatiedruk.
Zoals je weet onderhandelt FNV met de andere vakbonden en de VSNU over
een nieuwe cao voor Universiteiten.

Uit achterbanraadplegingen in juli brachten medewerkers van alle
universiteiten overduidelijk in dat zij te maken hebben met hoge werkdruk.
Hier moeten oplossingen voor komen! Maar dan is het wel noodzakelijk dat
we weten waar de (te) hoge werkdruk aan ligt. Om dat te weten te komen
heeft FNV een enquête opgesteld. De resultaten nemen we mee in de caoonderhandelingen.
Vul de enquête in voor 27 november. Stuur de link door naar je collega’s.
www.fnv.nl/werkdrukenquete2016
Hoe meer medewerkers de enquête invullen, hoe sterker we staan!
De enquête is ook in het Engels opgesteld.

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).

