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Duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek
tijdens tweede overleg Cao Ziekenhuizen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao
Ziekenhuizen zijn gestart. Tijdens het eerste
overleg op 2 juli hebben de cao-partijen verkend
over welke onderwerpen afspraken moeten
worden gemaakt. Het tweede overleg op 13 juli
stond in het teken van duurzame inzetbaarheid,
zoals het maken van heldere afspraken over
vitaliteitsbeleid, werkdruk en roosters.
Lees meer

Nieuwe zorgmedewerkers tevreden over hun baan
Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het
na een halfjaar goed naar hun zin. Dat blijkt uit
onderzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW). Verwachtingen die deze medewerkers
vooraf hadden over hun baan, blijken te zijn
uitgekomen. Wel geeft een groep aan dat het
inkomen hoger mag en de werkdruk lager.
Lees meer

Nieuwe Cao UMC ver weg

Onder leiding van een bemiddelaar gingen de
werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni
opnieuw in gesprek over een nieuwe Cao UMC.
Helaas zonder resultaat. De NFU blijft
vasthouden aan nul procent salarisverhoging en
wil niet investeren in umc-medewerkers. FBZ
beraadt zich nu met de andere bonden op
vervolgstappen.
Lees meer

Onderhandelaarsakkoord verlenging Cao VVT
Er is een overeenkomst bereikt over een verlenging
van de Cao VVT. Er zijn onder meer afspraken
gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met
werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof
via het zogeheten BalansBudget.
Lees meer

Meer ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in
eerste kwartaal 2021
Het ziekteverzuim in de zorgsector bedroeg in
het eerste kwartaal van dit jaar 7,56%,
aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig
jaar. Gemiddeld waren dagelijks zo'n 70.000
zorgmedewerkers in ziekenhuizen, de ggz,
gehandicaptenzorg en VVT niet inzetbaar.
Lees meer

Bonden jeugdzorg doen voorstel om uit impasse te
komen voor nieuwe cao

Op 23 juni was de vierde onderhandelingsronde
over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het
overleg hebben FBZ, FNV en CNV samen een
voorstel gedaan aan Jeugdzorg Nederland om uit
de impasse te komen. De werkgeversdelegatie gaat
over het voorstel van de bonden in conclaaf.
Lees meer

Interview over cao voor fysiotherapeuten eerste lijn
Fysiopromotor interviewde onlangs Rob Koster,
onderhandelaar bij FBZ en adviseur voor
Fysiovakbond FDV, over de onderhandelingen
voor een cao voor fysiotherapeuten in de eerste
lijn. "De cao helpt de eerstelijns fysiotherapie
sterker te positioneren”, aldus Koster.
Lees meer

Vakantie in coronatijd: hoe zit dat?
Mag mijn werkgever mijn verlofaanvraag weigeren
wegens drukte? En kan reeds gepland
vakantieverlof worden ingetrokken? Bij FBZ
Rechtshulp komen regelmatig vragen binnen over
wat wel en niet kan en mag rondom vakantieverlof.
We zetten de meest gestelde vragen en
antwoorden op een rij.
Lees meer

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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