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“Ongewenst gedrag moet een halt worden
toegeroepen”
Bijna driekwart van de zorgmedewerkers kreeg
het afgelopen jaar te maken met ongewenst
gedrag van patiënten/cliënten. Daarnaast
ervaarde 44% ongewenst gedrag van
familie/bezoekers van patiënten en 26% van
collega’s of leidinggevenden. FBZ vindt de
uitkomsten zorgelijk. “Ongewenst gedrag moet
structureel worden aangepakt”, aldus FBZvoorzitter Maarten Faas. Lees meer

Mag een werkgever vakantieverlof intrekken?
Britt de Vrij is Physician Assistant in een ziekenhuis.
Na een jaar lang COVID-zorg te hebben verleend,
is ze uitgeput en heeft ze twee weken vrij gevraagd
om bij te komen. Haar verlofverzoek wordt echter,
een maand na het indienen, afgewezen wegens
roosterproblemen. Ze informeert bij FBZ Rechtshulp
of dit zomaar mag. Lees meer

Nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk uitgesteld
Het nieuwe pensioenstelsel wordt niet op 1
januari 2022 ingevoerd, maar waarschijnlijk een
jaar later. Het uitstel verbaast FBZ niet, want er
zijn nog veel losse eindjes die uitgewerkt
moeten worden. FBZ betreurt het besluit dan
ook niet, want er moet zorgvuldig worden
omgegaan met de pensioenvoorziening van
miljoenen Nederlanders. Lees meer

Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters
beroepsgroepen FBZ
Behalve (her)registratie in het BIG-register heeft de
achterban van FBZ vaak te maken met registratie in
het (kwaliteits)register voor het beroep.
Ingeschreven staan in het register betekent dat een
zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen om
het beroep te kunnen uitoefenen. Het register maakt
dat ook transparant voor patiënten of cliënten. Lees
meer

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus
2022
De Tweede Kamer stemde op 20 april in met het
wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Dit
moet ouders meer ruimte geven om te kiezen
hoe ze zorg en werk willen combineren. Per 2
augustus 2022 krijgen ouders negen weken van
het ouderschapsverlof doorbetaald. Lees meer

Jaarverslag 2020 is beschikbaar
In het jaarverslag van FBZ leest u over de
activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer
dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te
zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun
werk konden doen. Door de uitzonderlijke
omstandigheden stonden ook arbeidstijden,
werkdruk en het kunnen opnemen van verlof flink
onder druk. In verschillende zorgsectoren hebben
cao-partijen afspraken gemaakt om dit soort zaken
goed te regelen. Ook kwamen in coronatijd een
paar nieuwe cao’s tot stand.
Lees meer

Ontwikkelingen bij werkgevers
Afgelopen weken stelden onze onderhandelaars bij de volgende instellingen leden op de
hoogte over ontwikkelingen of konden leden hun stem uitbrengen over een sociaal plan.
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