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Teleurgesteld in uitkomst debat arbeidsmarkt zorg
Op 5 juli hebben we samen met de andere
vakbonden en werkgeversorganisaties een
pamflet aangeboden aan de voorzitter van de
vaste commissie voor VWS, Bart Smals, waarin
we politiek Den Haag vragen te investeren in
zorgprofessionals. Helaas gaf minister Helder
van VWS op 6 juli tijdens een debat aan dat er
geen extra geld komt om de loonachterstand
van middengroepen in te lopen. Lees meer

Overleg nieuwe Cao Kraamzorg vervolgd op 14 juli
De vakbonden en Bo Geboortezorg zijn nog niet tot
een akkoord gekomen voor een nieuwe Cao
Kraamzorg. Zowel de werkgevers als de
gezamenlijke bonden willen nog deze zomer tot een
akkoord komen.
Lees meer

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe
cao-tekst zijn de afspraken uit het
onderhandelingsresultaat uitgewerkt, waaronder
de salarisafspraken, een scholingsplan en
inspraak voor zorgprofessionals op onderwerpen
die hun werk raken. Lees meer

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao
Samen met andere bonden hebben wij onze ORleden bij de ziekenhuizen erop geattendeerd dat
hun werkgever met de OR geen afspraken mag
maken over een generatieregeling die afwijkt van de
afspraken in de Cao Ziekenhuizen 2021-2023. De
bonden hebben uit het land meerdere signalen
gekregen dat dit nu wel gebeurt. We hebben de
NVZ gewezen op de cao-afspraken. De NVZ heeft
toegezegd snel met een reactie te komen. Lees
meer

Kijk eens in de keuken van een fysiotherapeut
In juli 2022 telt het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) meer
dan 17.000 leden. Voor de leden in
dienstverband behartigt FBZ de
werknemersbelangen aan de cao-tafels.
Fysiotherapeuten hebben een veelzijdig vak.
Wat houdt hun werk in en in welke sectoren
werken ze zoal? Lees ook het interview met
fysiotherapeut Linda van HeusdenScholtalbers. Lees meer

Oproep: Landelijke campagne over regie op je loopbaan

Hoe blijf jij als zorgprofessional gemotiveerd en
geïnspireerd? De Zorginspirator voert tot medio
augustus een landelijke, gesegmenteerde online
campagne met als doel mensen in de zorgsector te
laten zien hoe zij zelf regie kunnen houden op hun
loopbaan. Om zorgprofessionals zoveel mogelijk te
laten weten dat ze er niet alleen voor staan, roept
Zorginspirator zorgprofessionals op mee te helpen
met de bekendmaking van de campagne. Lees
meer

Ontwikkelingen bij werkgevers
We stelden bij deze instellingen leden op de hoogte
over ontwikkelingen bij hun werkgever:
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