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Hoe wordt de zorg aantrekkelijker om in te werken?
Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse
gezondheidszorg op langere termijn voor
iedereen goed en toegankelijk blijft? Die vraag
staat centraal in de discussienota ‘Zorg voor de
toekomst’ van het ministerie van VWS. FBZ
heeft op deze nota gereageerd en wil meer
focus op de randvoorwaarden om werken in de
zorg aantrekkelijker te maken.
Lees onze reactie

Volg het Grote Zorgdebat op 8 maart
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen
organiseert een breed scala aan zorgpartijen op
maandagavond 8 maart Het Grote Zorgdebat.
Kandidaat-Kamerleden debatteren tussen 19.30 en
21.00 uur over hun ideeën voor de toekomst van de
zorg. FBZ is partner bij Het Grote Zorgdebat en nodigt
u daarom graag uit het debat online te volgen. U kunt
zich kosteloos aanmelden.
Lees meer

Meer ruimte voor ziekenhuismedewerkers voor
opnemen wettelijke verlofuren

Juist in deze drukke coronatijd is het belangrijjk
dat zorgmedewerkers in staat zijn te herstellen
en voldoende rust te nemen. De Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft
aangegeven – daar waar mogelijk – het
opnemen van wettelijk verlof te stimuleren. Dit
neemt niet weg dat sommige
ziekenhuismedewerkers niet in staat (zullen) zijn
hun wettelijke verlofuren van 2020 voor de
wettelijke vervaltermijn van 1 juli 2021 op te nemen. Daarom adviseert de NVZ in die
gevallen de vervaltermijn op te schuiven naar 31 december 2021.
Lees meer

Waarborg pensioenwaarde bij overgang naar nieuw
stelsel
Het nieuwe pensioenstelsel biedt zeker
aanknopingspunten om vertrouwen in het
pensioen van de toekomst te behouden, of waar
nodig wantrouwen weg te nemen. Maar dit lukt
alleen als kortingen van pensioenen en het
negatief bijstellen van pensioenverwachtingen
op de korte termijn worden voorkomen. Dat
schrijft FBZ in een reactie op de
internetconsultatie wetsontwerp toekomst
pensioenen.
Lees meer

Overig nieuws


Stevige eerste ronde Cao Jeugdzorg



Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC



Arbobalans: arbeidsomstandigheden weinig verbeterd



Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020



Ondanks aangenomen motie nog geen zicht op betere beloning
zorgmedewerkers

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.



Curamare



De Twentse Zorgcentra



GGZ Oost Brabant



Groene Hart Ziekenhuis



Haaglanden Medisch Centrum



Rijndam Revalidatie



Stichting Christelijk Ziekenhuis St. Jansdal



Stichting Sprank



Topaz

Agenda cao-onderhandelingen


23 februari: Cao UMC



5 maart: Cao Nederlandse Universiteiten



12 maart: Cao UMC



16 maart: Cao Jeugdzorg
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