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Definitieve tekst nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023
In de cao-tekst zijn de afspraken uit het
onderhandelaarsakkoord uitgewerkt, waaronder
een structurele loonsverhoging voor zowel 2021,
2022 als 2023, het versterken van de autonomie
van de werknemer, het terugdringen van de
werkdruk en afspraken over een
generatieregeling. Lees meer

Werkdruk overschaduwt vakantiepret zorgwerknemers
Uit onderzoek blijkt dat meer zorgmedewerkers dan
voor corona behoefte hebben aan vakantie, maar
de hoge werkdruk ontspanning in de weg staat. Dit
zet de balans en fitheid verder onder druk. Dat blijkt
uit onderzoek van PGGM en Stichting IZZ. Lees
meer

FBZ steunt petitie long-COVID fonds

FBZ steunt de petitie van FNV die pleit voor een
long-COVID fonds van 150 miljoen euro voor
(zorg)medewerkers die langer dan twee jaar ziek
zijn. Van de 4.800 werknemers die zich hebben
gemeld komen 4.200 uit de zorg. Een kwart van
hen dreigt definitief hun werk kwijt te raken na
twee jaar ziekte. Lees meer

Serious game helpt bij roosterproblemen ziekenhuizen
Mutaties in dienstroosters zorgen voor fysieke en
sociale belasting bij ziekenhuiswerknemers. De
serious game roosteren helpt teams bewust te zijn
van het belang van stabiele roosters en laat
deelnemers zien welk effect beslissingen hebben op
een rooster. Lees meer

Kijk eens in de keuken van een geestelijk verzorger
25 juni is de dag van de levensvragen, een
mooie dag om het beroep van geestelijk
verzorgers (beroepsvereniging VGVZ) een
podium te geven. Geestelijk verzorgers zijn
deskundig in het omgaan met levensvragen,
zingeving, spiritualiteit en ethische keuzes. Wat
houdt hun werk in en in welke sectoren werken
ze zoal? Lees meer

Doe mee om het zzp-landschap in ziekenhuizen in kaart
te brengen

Arbeidsmarktfonds StAZ doet onderzoek naar de
inhuur van externe krachten in ziekenhuizen en de
ervaringen daarmee. Werk jij in jouw team met
zzp’ers of gedetacheerden, of ben je zelf zzp’er of
gedetacheerd? Lees meer en vul in een paar
minuten de enquête in.

Achterban stemt in met Cao Nederlandse
Universiteiten
Een ruime meerderheid van de achterban van
AC/FBZ heeft ingestemd met het
onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao.
Cao-partijen zijn aan de slag met de uitwerking
van de afspraken in het akkoord tot een caotekst. Lees meer
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