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Nieuwsbrief FBZ | 11 mei 2022
Werkgevers en werknemers PFZW bepalen
voorkeursrichting voor transitie naar nieuw
pensioenstelsel
FBZ participeert in de commissie
arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) van PFZW
die sinds januari 2022 is ingesteld in verband
met de transitie van het pensioenstelsel. De
voorlopige voorkeursrichting van werkgevers- en
werknemersorganisaties binnen PFZW gaat uit
van een solidaire premieregeling in combinatie
met collectieve waardeoverdracht van
bestaande pensioenaanspraken. Lees meer

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gereed
De tekst van de nieuwe Cao GGZ is gereed, waarin
de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van
december zijn verwerkt, zoals een salarisverhoging
van drie maal 2% in drie jaar. Daarnaast worden de
kosten voor ‘verplichte’ scholing volledig in tijd en
geld vergoed. De vergoeding van de
bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld en de
onregelmatigheidstoeslag is verhoogd. Lees meer

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd
Cao-partijen hebben de tekst voor de nieuwe
Cao UMC uitgewerkt, waarin de afspraken uit
het akkoord van november zijn verwerkt,
waaronder de salarisparagraaf en
scholingsafspraken. De cao bevat daarnaast
een nieuw hoofdstuk met bijzondere bepalingen
voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en
klinisch fysici. Lees meer

Tekst Cao VVT 2022-2023 beschikbaar
In de tekst van de nieuwe Cao VVT hebben caopartijen de afspraken uit het
onderhandelingsresultaat verwerkt. De Cao VVT is
volledig herschreven, waarin de werknemer centraal
staat. Lees meer

Kijk eens in de keuken van... een (ortho)pedagoog
FBZ vertegenwoordigt de collectieve
werknemersbelangen van meer dan 40.000
zorgprofessionals. Maar wat doen ze nu
precies? Een goede positionering van het vak
staat bij veel verenigingen centraal. We sluiten
hierop aan met de nieuwe rubriek 'kijk eens in
de keuken van...'.
Omdat de NVO dit jaar haar 60-jarige jubileum
viert, trappen we af met de vereniging voor
(ortho)pedagogen en onderwijskundigen. In
welke sectoren werken ze zoal en wat houden hun werkzaamheden in?
Lees meer

Update overleg Cao Kraamzorg
Op 9 mei hebben werkgeversorganisatie Bo
Geboortezorg en de vakbonden de onderwerpen
toegelicht waarover ze afspraken willen maken in
de nieuwe Cao Kraamzorg. De 5 bonden hebben
een gezamenlijke inzet. Onder meer moet de
balans tussen werk en privé verbeterd worden
zodat werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Ook is
betere waardering nodig voor een aantrekkelijke
sector om in te willen (blijven) werken. Lees meer

Op de agenda


12 mei: Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten



23 mei: Onderhandelingen Cao Kraamzorg



24 mei: Bestuur FBZ



14 juni: Bestuur FBZ



14 juni: Pensioenpanel (PFZW-sessie)



28 juni: Algemene Vergadering FBZ

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


Livio



Yorneo



Maxima MC



Treant Zorggroep



SEIN



Unilabs
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