Nieuwsbrief 23 december 2016
Hoe zit dat nou eigenlijk precies met de leeftijdsdagen die in 2018 komen te vervallen? Een veel gestelde vraag die FNV kreeg
als reactie op de nieuwsbrief van 1 november. Lees daar in deze nieuwsbrief meer over. Ook meer over de verhuizing, “open
huis” op 19 januari (haal je goody bag op) en onze functionaris stelt zich voor.

FNV verhuist naar een nieuw gebouw
Vakbondssteunpunt gesloten in de kerstvakantie

Op 28 december verhuist FNV TU Delft naar een ander gebouw op de
campus van TU Delft. Vanaf 2017 kun je ons bezoeken in gebouw 26 B, dat
achter faculteit CiTG ligt. Je kunt FNV vinden in de kamers B2.120
(functionaris) en B2.140 (consulenten). Het nieuwe adres is: Van der
Burghweg 1, 2628 CS Delft. Telefoon en e-mail blijven ongewijzigd.
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19 januari 2017 open huis FNV

Haal tussen 16.00-17.30 uur je nieuwjaarattentie af!
Vorig jaar kreeg FNV zoveel positieve reacties van onze leden over de kerstattentie dat we ook in 2016 een aardigheidje aan onze leden wilden geven.
Alleen, zo vlak voor een verhuizing met alle bijkomende stress vonden we
dat minder handig. Daarom hebben we ervoor gekozen om een
nieuwjaarattentie te geven. Je kunt op donderdag 19 januari 2017 tussen
16.00-17.30 uur je goody bag afhalen. Op is op!

Hoe zit het nou precies met die leeftijdsdagen?

Vragen over collectief verlof en leeftijdsdagen n.a.v. vorige nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief van 1 november hebben wij in het artikel “Nieuws uit
het Lokaal Overleg” de collectieve verlofdagen voor 2018 vermeld. Dat riep
bij veel leden vragen op. Velen van jullie gaven aan dat je de collectieve
verlofdagen voor 2017 niet (meer) weten. Ook vroegen leden zich af hoe het
ook al weer zit met de leeftijdsdagen die vanaf 2018 vervallen.

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

Bezoekadres per 2-1-2017

Collectief verlof 2017
Voor 2017 is slechts één collectieve verlofdag vastgesteld: 26 mei 2017 (de
dag na Hemelvaart).

Bouwcampus (gebouw 26 B)
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Vervallen leeftijdsdagen per 1 januari 2018
Conform de CAO NU 2011-2014 worden per 1 januari 2013 geen nieuwe

Kamers: B2.120 en B2.140

leeftijdsdagen meer toegekend. Medewerkers die op 31 december 2012
aanspraak op leeftijdsdagen hadden, behouden deze dagen tot 1 januari
2018. Het aantal dagen neemt echter niet meer toe. Op 1 januari 2018
komen de leeftijdsdagen definitief te vervallen.
Verlofdagen
Een medewerker met een volledige aanstelling (1,0 fte) heeft jaarlijks 232
verlofuren. Bij de flexibele werkduur krijgt de medewerker bij de
‘plusvariant’ 96 vakantie-uren extra en werkt 40 uur; bij de ‘minvariant’
levert de medewerker 96 vakantie-uren in en werkt 36 uur.
Wat zijn collectieve verlofdagen (sluitingsdagen)?
Op collectieve verlofdagen zijn de gebouwen van TU Delft gesloten en zij
worden bijvoorbeeld dan ook niet verwarmd. Logischerwijs zijn er dan geen
medewerkers van Servicepunten, FMVG of BHV’ers aanwezig. Mensen met
24-uur toegangsrechten op hun campuskaart kunnen het gebouw wel in.
Discussie vervallen leeftijdsdagen en collectief verlof 2018
Tussen de vier vakbonden ontstond recent discussie over het aantal vast te
stellen collectieve verlofdagen 2018. Waar ging die discussie over?
Een deel van de leden vindt collectieve verlofdagen niet meer van deze tijd.
Immers, met het nieuwe werken kunnen medewerkers ook thuis werken, op
andere tijdstippen. Een ander deel van de leden is van mening dat alle
medewerkers op een bepaalde dag vrij moeten kunnen zijn. Bijvoorbeeld op
een ‘brugdag’ voor of na een feestdag en een weekend. De enige
mogelijkheid om dat te kunnen regelen is met het vaststellen van een
collectieve verlof dag.
De bonden zien echter ook dat medewerkers met een ‘min variant’ bij het
vervallen van de leeftijdsdagen mogelijk weinig vakantie-uren overhouden,
zeker als die nog lager worden door een aantal collectieve verlofdagen.
Collectief verlof; wat vind jij er eigenlijk van?
Laat het ons weten via onze enquête (slechts 5 vragen).
Invullen kost je hooguit enkele minuten.

“Heb je algemene vragen? Ik help je graag
verder.”
Mijn naam is Sandra Koreman. Sinds oktober werk ik voor FNV TU Delft op
dinsdagen en vrijdagen als vakbondsfunctionaris. In
deze functie houd ik me vooral bezig met
operationele zaken zoals: het bouwen
aan/bijhouden van het ledenbestand, bijhouden
van de website en social media (nu alleen nog
Facebook) en het organiseren van activiteiten.
Maar je kunt ook bij me terecht als je vragen hebt
over de cao.
Op dit moment werk ik aan de activiteitenagenda
voor 2017. Heb je behoefte aan een bepaalde soort training? Of wil je
informatie over een onderwerp (bijvoorbeeld pensioen of cao)? Laat het me
voor 20 januari 2017 weten! Stuur een e-mail naar fnv@tudelft.nl met
onderwerp “Activiteiten 2017”.
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).

Bel ons
015-278 2599
Schrijf ons
fnv@tudelft.nl

