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Cao UMC: werknemersorganisaties stellen
ultimatum aan NFU
FBZ en de andere werknemersorganisaties
hebben op 23 augustus een ultimatumbrief
gestuurd naar werkgeversorganisatie NFU. Als
de NFU vóór 6 september niet met een goed
voorstel komt voor een nieuwe Cao UMC, wordt
een zondagsdienst voorbereid die dit najaar
plaatsvindt. Het uitblijven van een goede cao is
volgens FBZ onacceptabel gezien de hoge
werkdruk, personeelstekorten en het
ziekteverzuim waarmee umc’s te maken hebben.
Lees meer

Definitief akkoord verlenging Cao VVT
De achterbannen van vakbonden FBZ, FNV, CNV
en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en
Zorgthuisnl hebben ingestemd met het
onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de
Cao VVT. De verlengde cao loopt van 1 september
tot en met 31 december 2021. De belangrijkste
punten uit het akkoord zijn de regeling stoppen met
werken na 45 jaar en het BalansBudget.
Lees meer

Werknemers in de zorg steeds langer ziek

In het tweede kwartaal van dit jaar is het
ziekteverzuim in de zorg gestegen naar 6,98
procent. Dat blijkt uit cijfers van
verzuimdatabedrijf Vernet. Ook signaleert Vernet
dat werknemers zich steeds langer ziekmelden.
De gemiddelde verzuimduur is inmiddels
gestegen naar langer dan een maand.
Lees meer

Nieuwsgierig naar alle carrièremogelijkheden in de
zorg? Bekijk ze op zorginspirator.nl
De zorg is een veelzijdige sector om in te werken.
Ook voor voor zorgprofessionals met veel ervaring
liggen er carrièrekansen in het verschiet.
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op
zorginspirator.nl. Op deze site staan opleidingen of
cursussen die nieuwe energie kunnen geven. Ook
kunnen zorgprofessionals zien welke andere
functies in de zorg passen bij hun profiel.
Lees meer

Agenda dit najaar
Dit najaar starten de onderhandelingen voor een aantal cao's en na de zomer gaan
ook de onderhandelingen voor de Cao Ziekenhuizen verder. De volgende
overleggen/bijeenkomsten staan al gepland voor september en begin oktober:


6 september:
Klankbordgroep Cao GGZ



7 september:
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg



14 september:
Algemene Vergadering FBZ



30 september:
Start onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg



5 oktober:
Start onderhandelingen Cao Kraamzorg

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