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Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao
Gehandicaptenzorg
FBZ en de andere bonden hebben een
onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland over een nieuwe
cao. Werknemers krijgen in 2022 een
salarisverhoging van 2,2% en in 2023 krijgen ze
er nog eens 3,2% bij. Daarnaast krijgen
zorgprofessionals inspraak op onderwerpen die
hun werk raken. Lees meer

FBZ-jaarverslag 2021 is beschikbaar
De zorg en de economie stonden nogal op zijn kop
nadat corona in 2020 haar introductie deed. Een
torenhoge inflatie, nieuwe records in het
ziekteverzuim en verder oplopende tekorten op de
arbeidsmarkt. Uitgezonderd de ggz kwamen andere
cao’s niet zonder slag of stoot tot stand. Het
jaarverslag vermeldt de belangrijkste caoresultaten. Verder gaat het in op een breed scala
aan vakbondsactiviteiten voor het behartigen van
de werknemersbelangen van leden van de
aangesloten verenigingen.
De Algemene Vergadering heeft het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het is daarmee
beschikbaar voor de leden van de beroepsverenigingen. Lees meer in het nieuwsbericht

FBZ raadpleegt leden over
onderhandelingsresultaat Cao VVT
Op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een
onderhandelingsresultaat bereikt met
werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl
voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende niet,
omdat de wensen van vooral de specialisten
ouderengeneeskunde onvoldoende zijn
gerealiseerd. Na beraad heeft FBZ besloten het
onderhandelingsresultaat met een neutraal
advies aan de leden voor te leggen. Lees meer

Hier moet je op letten voordat je een
studiekostenovereenkomst afsluit
Cursussen en opleidingen dragen bij aan jouw
professionele ontwikkeling en kwaliteit van
patiëntenzorg. Het vooraf sluiten van een duidelijke
studie(kosten)overeenkomst kan ervoor zorgen dat
je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
Vanaf augustus 2022 gelden nieuwe regels voor
studiekostenovereenkomsten. Waar moet je op
letten als je een studiekostenovereenkomst tekent?
En wat gaat er veranderen? Lees meer

Vervolg onderhandelingen Cao Jeugdzorg
Op 21 maart hebben vakbonden FNV, FBZ en
CNV met Jeugdzorg Nederland het overleg
vervolgd over een nieuwe Cao Jeugdzorg voor
de ruim 32.000 jeugdzorgwerknemers. Het
loonbod van de werkgeversdelegatie vormt
aanleiding om komende weken verder te praten
over een goed inhoudelijk totaalpakket voor een
nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat
per 1 januari 2021. Lees meer

Dit is de achterban van FBZ
In 2022 zijn 24 beroepsverenigingen van
hoogopgeleide zorgprofessionals bij ons
aangesloten. We behartigen de
werknemersbelangen van hun leden in
dienstverband. Door allerlei specialisaties is sprake
van een veelheid aan beroepsgroepen. Lees meer

Overleg Cao Kraamzorg hervat
Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en
vakbonden hebben op 7 maart 2022 met elkaar
gesproken om te komen tot een nieuwe Cao
Kraamzorg. Sinds oktober 2021 lag het overleg
stil, terwijl de cao voor 10.000
kraamzorgwerknemers al eind 2020 afliep.
Begin april gaan de inhoudelijke
onderhandelingen van start. Lees meer

1 op de 5 zorgprofessionals ervaart slaapklachten
Uit de IZZ Monitor Gezond Werken 2021 blijkt dat 1
op de 5 zorgprofessionals klinische slaapklachten
heeft. Van de deelnemers aan de slaapscan slaapt
70% langer dan een half jaar slecht. Lees meer

Nieuwe baan? Geef het door aan jouw
beroepsvereniging
Vakbond FBZ behartigt namens de aangesloten
verenigingen ook de werknemersbelangen van
leden in dienstverband bij het overleg met de
werkgever. Vooral bij ingrijpende wijzigingen
zoals het afstoten van afdelingen waarbij de
werkgelegenheid van bepaalde functiegroepen
op het spel staat, is het belangrijk dat we de
leden kunnen bereiken/raadplegen over de
afspraken met de werkgever. Dat kan alleen als
de actuele gegevens bij jouw beroepsvereniging
bekend zijn. Lees meer
Verenigingen kunnen dit bericht gebruiken om dit zo nodig bij de leden extra onder
de aandacht te brengen.

Ontwikkelingen in het
ziekteverzuim
Meer weten over de ontwikkelingen in het
ziekteverzuim in 2021 in de grootste
zorgbranches? Onderzoeksbureau Vernet
licht trends in een video beknopt toe.

Op de agenda


29 maart , 4 april en 8 april: onderhandelingen Cao Jeugdzorg



1 april: sluitingsdatum ledenraadpleging Cao VVT



11 april: FBZ Pensioenpanel

Ontwikkelingen bij werkgevers

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


GGMD



GGZ Breburg



MC Jan van Goyen



Medisch Spectrum Twente



Pameijer



SJG Weert



Ziekenhuis Groep Twente



Wilhelmina Ziekenhuis Assen
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