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Geacht college,
Graag wil de Fractie VLAM uw aandacht vragen voor de surveillanten-kwestie. Kortheidshalve
verwijzen wij naar het artikel hierover in DUB:
Htto ://www.dub.uu nl/artikel/nieuws/surveillanten-dreigen-tussen-wal-en-schio-te-raken. html
.

1. Is het college van bestuur op de hoogte van het feit dat er met verschillende maten
wordt gemeten bij het omgaan van oproepkrachten bij respectievelijk het
departement Farmacie en de faculteit Diergeneeskunde?
2. Bij Farmacie zijn de oproepkrachten, die vaak al jaren op basis van een
nulurencontract surveilleren bij tentamens, in vaste dienst genomen. Bij DGK, echter,
is de hele groep per 1 juli a.s. ontslag aangezegd. Zij kunnen via Topselect weer
terugkeren, maar verliezen op die wijze wel hun aanstelling. Is het college van
bestuur het met VLAM eens dat één manier van omgaan met deze vreemde uitwas
van de Wet Werk en Zekerheid te verkiezen valt boven deze verschillende
benaderingen? Fractie VLAM geeft de voorkeur aan de door de faculteit Beta
wetenschappen gekozen oplossing. Dat is de UU naar haat oordeel aan haar alumni
verplicht.
3. Is het college van bestuur bereid hierover het gesprek aan te gaan met de faculteiten
Beta-wetenschappen en Diergeneeskunde?
4. Weet u hoe het is gesteld met optoepkrachten binnen andere faculteiten? Het zou de
voorkeur hebben van de Fractie VLAM om uit te gaan van gelijke monniken, gelijke
kappen.

Wij zien uit naar uw reactie, bij voorkeur reeds in de vergadering van Spa op 14 juni as.
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