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FBZ eist vertegenwoordiging in PFZW-bestuur
FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen
PFZW om ervoor te zorgen ook in 2022 in het
bestuur vertegenwoordigd te blijven. PFZW
besloot eerder het bestuur te verkleinen,
waardoor FBZ vanaf 2023 een bestuurszetel
deelt met NU’91. Maar voor 2022 is niets
geregeld, terwijl dit juist een cruciaal jaar is in de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het
kort geding diende op 24 februari. Lees meer

Onderzoek naar variabele werktijden in de zorg laat zien
waar het knelt
Knelpunten voor het uitbreiden van uren van
zorgprofessionals blijken de werktijden, roostering
en onregelmatige diensten. Deze zijn tegelijk
redenen voor uitstroom naar zzp-schap of een
functie buiten de zorg. De onderzoekers
concluderen in het onderzoeksrapport
‘Onregelmatige diensten in de zorg' dan ook dat
zorgprofessionals niet alleen beloond moeten
worden voor hun werk, maar ook voor de tijd dat ze
oproepbaar zijn. Lees meer

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers voor
het volgen van een opleiding gebruikmaken van
het STAP-budget (Stimulering
Arbeidsmarktpositie). Dit is een nieuwe
subsidieregeling waarmee ze tot € 1000 vergoed
kunnen krijgen voor een opleiding, training of
cursus. De nieuwe regeling vervangt de huidige
fiscale aftrekregeling voor scholingskosten. Lees
meer of bekijk het filmpje

Nog geen akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Tijdens onderhandelingen op 10 en 17 februari
kwamen cao-partijen op een aantal inhoudelijke
punten dicht bij elkaar (zoals over de inspraak van
zorgprofessionals), maar over de salarisparagraaf
werden ze het niet eens. “Heel jammer”, zegt FBZonderhandelaar Maaike Langerak, “want de
noodzaak van een goede cao is groot vanwege de
hoge werkdruk en de arbeidsmarkttekorten. We
beraden ons nu op het vervolg en hopen dat het op
niet al te lange termijn alsnog lukt tot een akkoord te
komen.” Lees meer

Mooi rapportcijfer (8,5) voor individuele juridische
dienstverlening
Zorgprofessionals weten goed hun weg te
vinden naar de arbeidsjuristen van FBZ
Rechtshulp. De dienstverlening blijkt in een
grote behoefte te voorzien. Uit onderzoek naar
klanttevredenheid blijkt dat zorgprofessionals
advies en bijstand met een 8,5 waarderen. Lees
meer

Na raadpleging achterban tekent FBZ alsnog akkoord
Cao Ziekenhuizen
De achterban heeft met ruime meerderheid
ingestemd met de afspraken in het
onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao. Dat
betekent dat FBZ alsnog het akkoord met de NVZ
heeft getekend en partij is bij de nieuwe cao. Dat de
leden instemmen betekent echter niet dat ze blij zijn
met de polariserende effecten van de nieuwe cao.
Wat hen betreft is dit de laatste cao waarbij de
ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling
onevenwichtig is verdeeld. Lees meer

Update onderhandelingen nieuwe Cao VVT
Op 1 en 15 februari hebben FBZ en de andere
vakbonden overlegd met ActiZ en Zorgthuisnl
over een nieuwe cao. Cao-partijen hebben de
ambitie om op zo kort mogelijke termijn tot een
nieuwe herschreven cao te komen waarin de
werknemer centraal staat, maar de
werkgevers hebben herhaaldelijk aangegeven
dat de financiële ruimte beperkt is. Dat maakt
het ingewikkeld om arbeidsvoorwaardelijke
verbeteringen te realiseren, terwijl dat wel nodig
is. Op 9 maart worden de onderhandelingen
voortgezet. Lees welke punten FBZ agendeert.

Nieuwe acties in de jeugdzorg: hoe zit dat?
Op 15 maart wordt opnieuw actie gevoerd in de
jeugdzorg. Dit is onderdeel van het actietraject dat
sinds november is ingezet. FBZ richt zich uitsluitend
op acties die gericht zijn op het cao-conflict tussen
cao-partijen. In onze FAQ geven we aan waar je op
moet letten als je overweegt op eigen initiatief mee
te doen met de actiedag van de andere bonden.
Lees meer

Oproep: doe mee aan het pensioenpanel en vul af
en toe een poll in
Een aantal verenigingen (NVO, FVB, NIP, LAD,
NAPA , NVLF en de NVD) is ruimschoots
vertegenwoordigd in ons pensioenpanel, maar
bij andere beroepsverenigingen zijn nog enkele
plekjes vrij. Bouw jij pensioen op bij PFZW en
ben je bereid mee te denken over wat nodig is
voor een goed pensioen voor zorgprofessionals?
Doe dan mee aan het pensioenpanel van FBZ
en vul af en toe een online poll in. Lees
meer of meld gelijk aan

Vacature: adviseur Public Affairs
FBZ is op zoek naar een adviseur Public Affairs (3240 uur per week). Ben je een netwerker en
gedreven belangenbehartiger die affiniteit heeft met
de zorg? En lijkt het je leuk onze positie te helpen
versterken door een PA-agenda te ontwikkelen en
ons netwerk uit te breiden? Misschien is deze
vacature dan iets voor jou! Reageren kan vóór 7
maart 2022. Lees meer

Op de cao-agenda


9 en 10 maart: onderhandelingen Cao VVT



18 maart: onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten
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