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Voorbereiding nieuwe Cao Ziekenhuizen



Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief



Milena Babovic treedt toe tot Bestuur FBZ



Relevante wetswijzigingen in 2021



Vernet: steeds meer zorgpersoneel ziek



Nieuwe website over werken in de gehandicaptenzorg

Over extra verlofsparen of eerder uittreden in de
gehandicaptenzorg
De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Eerder
stoppen met werken en verlofsparen’ aangenomen. Wat
betekent dit voor de gehandicaptenzorg? Daarnaast lichten caopartijen toe welke onderwerpen ze op dit gebied uitwerken op
basis van afspraken uit de Cao Gehandicaptenzorg. Lees meer

Onderzoek naar informatiebehoefte
jeugdzorgprofessionals
Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg waar FBZ
deel van uitmaakt, werkt aan een aantrekkelijke
sector. Om het aanbod van producten en diensten
en de communicatie beter te laten aansluiten op de
doelgroep hebben partijen een onderzoek gestart
naar de informatiebehoefte van werkgevers en
werknemers en hun (sociale) mediagebruik.
Lees meer

Wat u moet weten over het terugvragen van uw
contributie
De contributie die leden in dienstverband betalen voor het
lidmaatschap van een (beroeps)vereniging die bij FBZ is
aangesloten heeft de status van vakbondscontributie.
Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van
de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun
werkgever kenbaar maken.
Lees meer, bekijk het actuele overzicht wat hierover in uw
cao staat. Of raadpleeg onze FAQ met allerlei praktische
tips.

Ontslagen worden in proeftijd: mag dat?
Fysiotherapeut Karin Govers heeft onlangs een
nieuwe baan gevonden. Vol enthousiasme begint
ze bij haar nieuwe werkgever, maar na drie weken
wordt ze ziek. Twee dagen na haar ziekmelding laat
haar nieuwe werkgever weten dat ze niet meer
terug hoeft te komen. Ze neemt contact op met een
van onze arbeidsjuristen. 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.


Albert Schweitzer Ziekenhuis



Zaans Medisch Centrum



Ipse de Bruggen



LUMC



Emergis

Agenda cao-onderhandelingen



21 januari: Cao Nederlandse Universiteiten



29 januari: Cao UMC



3 februari: Cao Jeugdzorg



5 maart: Cao Nederlandse Universiteiten

Volg ook het laatste nieuws via @FBZarbeid

