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Onderhandelingen Cao UMC hervat
De werknemersorganisaties en de NFU
hervatten de onderhandelingen over een nieuwe
Cao UMC op 24 juni onder leiding van een
bemiddelaar. De cao-partijen hopen nog voor de
zomer tot een akkoord te komen.
Lees meer

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex
Werkgevers en vakbonden in de SER hebben een
gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van
de arbeidsmarkt. Het terugdringen van flex is hier
belangrijk onderdeel van. FBZ is blij met het
advies.
Lees meer

Positief voor ziekenhuiswerknemers: regeling
verschoven diensten is ongewijzigd verlengd

Op verzoek van de bonden is de cao-regeling
ziekenhuizen voor verschoven diensten
ongewijzigd verlengd: voor het verschuiven blijft
een termijn gelden van 72 uur (en niet 24 uur).
Lees meer

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg
Op woensdag 26 mei was de derde
onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV
en CNV met Jeugdzorg Nederland. Opnieuw
moesten de vakbonden aangeven dat een nullijn
voor de 31.000 werknemers in deze sector
onbespreekbaar is.
Lees meer

Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd
Bij FBZ Rechtshulp komen regelmatig vragen
binnen over wat er precies wel en niet kan en
mag rondom vakantieverlof in coronatijd. We
zetten een aantal vragen en antwoorden op een
rij.
Lees meer

Week van de RI&E 2021: precies wat je nodig hebt
Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 t/m 25 juni
voor de 7e keer de Week van de RI&E. Tijdens de
week worden in het hele land acties georganiseerd
die aansporen om aan de slag te gaan met gezond
en veilig werken.
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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Op de agenda


24 juni: Onderhandelingen Cao UMC



29 juni: Algemene Vergadering FBZ



20 juli: Algemeen bestuur FBZ

Volg ook het laatste nieuws via @FBZarbeid

