
 

Beste (verontruste) medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, 

De bezuinigings- en reorganisatieplannen van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit hebben 
veel stof doen opwaaien. De Ondernemingsraad heeft zich recent kritisch uitgesproken tegen de keuzes 
die door het College van Bestuur worden voorgesteld. Zij betwijfelt de argumentatie en cijfers achter die 
plannen. Ook de gezamenlijke vakbonden hebben in het overleg met de werkgever vraagtekens 
geplaatst bij de plannen. 

Maar er is meer gebeurd. 

In de afgelopen weken hebben  de VU medewerkers zich betrokken getoond bij de universiteit en hun 
werk. Een groeiend aantal heeft zich georganiseerd in de Verontruste VU’ers. 

Dit bleek onder meer tijdens de succesvolle manifestatie op woensdag 23 mei, waar zo’n 200 
medewerkers zich uitspraken tegen de huidige gang van zaken. Ondertussen is door de Verontruste 
VU’ers een petitie gestart en zijn vervolgbijeenkomsten en -manifestaties gepland. 

Wij – de gezamenlijke werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg van de VU – begrijpen  dit geluid. 

Wij steunen de standpunten van de Ondernemingsraad. Wij zien mogelijkheden voor een andere koers. 
Zolang de financiële noodzaak van de reorganisatie in onvoldoende mate is onderbouwd, zijn wij van 
mening dat van gedwongen ontslag geen sprake kan zijn. Wij zijn erop tegen dat voor structureel werk 
tijdelijke arbeidscontracten worden afgesloten. Ook tijdelijke werknemers hebben recht op  zekerheid 
en flankerend sociaal beleid. Wij plaatsen grote vraagtekens bij plannen voor verdere uitbesteding en 
flexibilisering. 

Steeds vaker zien wij dat professionals – medewerkers met kennis en kunde op het gebied van 
onderwijs, onderzoek én ondersteuning – minder ruimte krijgen in het optimaal verrichten van hun 
werk. Teveel raakt de handelingsvrijheid van de medewerker ingesneeuwd in top-down processen. De 
kwaliteit van werken staat daardoor onder druk.  

Wij onderschrijven de kritische geluiden die door de Ondernemingsraad zijn verwoord. 

Wij zetten in op een andere koers, een koers die de zeggenschap van medewerkers ondersteunt .  
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