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KOM NAAR ACHTERBANBIJEENKOMST OVER DE CAO UNIVERSITEITEN
Cao overleg geschorst!
Werkgevers bieden slechts een magere loonsverhoging en vage studie afspraken.







Vind jij ook dat:
de werkgever veel meer moet doen om de werkdruk te verminderen?
er meer gedaan moet worden om mensen een vaste aanstelling te bieden?
de van werk naar werk begeleiding beter kan?
er goede afspraken moeten worden gemaakt over duurzame inzetbaarheid?
er een regeling moet komen dat ouderen plaats kunnen maken voor jongeren?
werkgevers met resultaatafspraken moeten komen en niet met vage beloftes?
En dat je meer verdient dan een magere loonverhoging van 0,8 procent?

Kom dan naar de achterbanraadpleging van de bonden en laat weten wat je hiervan vindt!

De bijeenkomst op de Universiteit Twente is 30 juni
van 12:30-13:30uur
zaal 7 gebouw de Spiegel
CAO onderhandelaar Marthy Schuurman van de FNV is bereid het één en ander
toetelichten.

ACHTERGROND VAN HET CONFLICT
Overleg cao Nederlandse Universiteiten opgeschort!
26 mei 2016

FNV overheid, VAWO, CNV overheid en AC/FBZ hebben de VSNU laten weten het eindbod van
de werkgevers veel te mager te vinden en aangegeven dat zij hier niet mee akkoord zullen
gaan.
De bonden gaan nu gezamenlijk de werknemers binnen de universiteiten raadplegen over het
voorgelegde eindbod van de werkgevers om zo met een gedegen reactie te komen,
onderbouwd en gedragen door de achterban.
Behalve verschil van mening over de uitvoering van het loonakkoord; de werkgevers bieden
slechts 0,8 % voor 2016, zijn de bonden vooral ontevreden over de magere voorstellen voor
terugdringing van de werkdruk, afspraken over duurzame inzetbaarheid en levensfase bewust
personeelsbeleid.
Belangrijke issues die tijdens de ophaalsessies met de achterban van de bonden keer op keer
als hoogste prioriteit werden genoemd.
Ook de voorstellen inzake de Wet werk en zekerheid (Wwz ) en de transitievergoeding zijn voor
de bonden te mager. De werkgevers bieden weliswaar aan de premie voor het derde WW jaar
op zich te nemen, maar willen de transitievergoeding verrekenen met de bovenwettelijke
werkloosheidsvoorziening, de BWNU. Ervaring leert ons echter dat de van-werk-naar-werk
begeleiding bij de universiteiten nog te vaak te wensen overlaat. Zeker na de ontslagdatum!
Verder komen de werkgevers terug op de principe-afspraak dat er ten aanzien van de Wwz en
de transitievergoeding een gelijk speelveld gecreëerd zou worden tussen openbare en
bijzondere universiteiten.
Voor de bonden zijn resultaat- afspraken over kwalitatieve onderwerpen essentieel voor deze
cao. De werkgevers bieden echter slechts studie-afspraken als het gaat om duurzame
inzetbaarheid, generatiepact, levensfasebewust personeelsbeleid en het scholings- en
opleidingsfonds.
Ook het terugdringen van de hoge werkdruk bij de universiteiten wordt afgedaan met een
voorstel om de werkdruk te monitoren. Oplossingen moeten dan op lokaal niveau worden
ingevuld met een verwijzing naar de arbocatalogus psychosociale arbeidsbelasting.
Ondanks een paar kleine lichtpuntjes, zoals het ophogen van de jeugdloonschalen met 5% en
het afschaffen van de jeugdsalarisschaal voor 21 jarigen, zien de bonden niets tot nauwelijks
iets terug van de eigen inzet.
De onderhandelingsdelegatie van FNV Overheid, VAWO, CNV overheid en AC/FBZ vindt de door
de werkgever in samenhang gepresenteerde onderdelen onvoldoende en bovendien komen
belangrijke onderwerpen, door de bonden gepresenteerd, niet aan bod. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de uitbreiding van de werkingssfeer naar universitaire holdings, het mogelijk maken van
onderwijs carrières, het verder inperken van de flexibele schil en naleving van de cao.
De bonden zijn daarom tot de conclusie gekomen dat zij niet akkoord kunnen gaan met het
eindbod van de VSNU en schorten daarom het cao-overleg op. De komende weken zullen de
bonden het eindbod van de VSNU, samen met hun kritiek in relatie tot hun inzet, met de
werknemers van de universiteiten bespreken.
Met vriendelijke groet,
Jan Boersma, eerste onderhandelaar cao Nederlandse Universiteiten

