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Nieuwe Cao Arbo Unie voor 2021
Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban
en de leden van de andere
werknemersorganisaties heeft ingestemd met
het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe
Cao Arbo Unie. Dat betekent dat de nieuwe cao
voor 2021 nu formeel is vastgesteld.
Medewerkers krijgen onder meer een
salarisverhoging van 1,6% en een
thuiswerkvergoeding van € 2,50 per
thuiswerkdag. Lees meer

Tweede overlegronde Cao Jeugdzorg stelt teleur
Op 16 maart was het tweede overleg met
Jeugdzorg Nederland over de nieuwe cao.
Vakbonden FNV, CNV en FBZ zijn teleurgesteld dat
werkgevers nog steeds inzetten op de nullijn en een
aantal verslechteringen. Afgesproken is dat
Jeugdzorg Nederland schriftelijk zal reageren op de
vragen van de bonden. Pas daarna wordt een
nieuwe datum gepland. Lees meer

Alarmdag 6 april bij universiteiten voor Normaal
Academisch Peil
Docenten, onderzoekers, studenten,
bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten
luiden de noodklok op dinsdag 6 april om
wetenschappelijk onderzoek goed te kunnen
combineren met goed onderwijs. Een brede
coalitie van belanghebbende organisaties roept
het toekomstige kabinet op structureel 1,1
miljard extra te investeren in wetenschappelijk
onderwijs. Lees meer

Brede coalitie presenteert tien uitgangspunten voor
toekomstbestendige ouderenzorg
Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij de
ouderenzorg, waaronder FBZ, maken zich grote
zorgen over de ouderenzorg in de nabije toekomst.
Een gedegen en breed gedragen visie voor de
lange termijn en concrete maatregelen op de korte
termijn moet de toekomst van de ouderenzorg
veiligstellen. De partijen roepen de politiek op de
uitgangspunten voor een toekomstbestendige
ouderenzorg te omarmen. Lees meer

NFU legt verantwoordelijkheid bij nieuw kabinet
De NFU ziet geen financiële ruimte voor een
structurele salarisverhoging voor medewerkers
in umc’s. De werkgeversorganisatie wil eerst het
SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst
van een nieuw kabinet afwachten voordat ze
verder wil praten over een nieuwe cao. FBZ is
teleurgesteld dat de NFU niet haar
verantwoordelijkheid als werkgever
neemt, maar die neerlegt bij een nieuw kabinet.
Lees meer

Verzuim het hoogst in de zorg
Het ziekteverzuim kwam in het vierde kwartaal van
2020 uit op 6,9%, het hoogste verzuimcijfer in dit
kwartaal sinds 2002. De zorg is de bedrijfstak met
het hoogste verzuim. Koploper is de VVT-branche
met een verzuim van 8,5%. Dit blijkt uit nieuwe
CBS-cijfers voor het onderzoeksprogramma
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Lees meer

FBZ zoekt vertegenwoordiger voor ledenraad PGGM
Voor FBZ komt een plek vrij in de ledenraad
PGGM. Graag stellen we een vertegenwoordiger
van een van de aangesloten verenigingen in de
gelegenheid om namens onze
werknemersfederatie zitting te nemen in de
ledenraad. Pensioenkennis is niet nodig,
wel kennis over het werken in de zorgsector en
ideeën over mentale en fysieke gezondheid en
financiële weerbaarheid van
zorgprofessionals. 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.
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