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Duizenden umc-werknemers in actie
Op dinsdag 26 oktober is in alle umc’s massaal
geapplaudisseerd voor meer waardering in een
nieuwe Cao UMC. Niet eerder in de
geschiedenis deden zoveel umc-werknemers
samen mee aan een zondagsdienst. Ondanks
een succesvolle actiedag kijken we toch alweer
vooruit naar een nieuwe zondagsdienst eind
november. Volgens FBZ en de andere
werknemersorganisaties is die druk nodig om de
NFU ervan te overtuigen dat het eindbod echt
geen oplossing biedt om de werkdruk en personeelstekorten aan te pakken en
werknemers gemotiveerd te houden.
Lees meer over de actiedag op 26 oktober

Onderhandelingen Cao VVT van start
Het traject voor een nieuwe Cao VVT is van start
gegaan. De huidige cao loopt eind dit jaar af. Op 21
oktober kwamen vakbonden FBZ, FNV, CNV en
NU’91 met werkgeversorganisaties ActiZ en
Zorgthuisnl samen. Tijdens het overleg is met name
gesproken over hoe het traject er de komende
maanden gaat uitzien. Op 3 en 19 november praten
de partijen verder.

Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum
Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg
Nederland doen vakbonden FBZ, FNV en CNV
een uiterste poging tot overeenstemming te
komen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens
de laatste onderhandelingsronde op 26 oktober
liepen de onderhandelingen tussen de
vakbonden en de werkgeversdelegatie vast.
Lees meer

Kraamverzorgenden starten petitie voor betere cao
Meer geboortes en minder collega’s. Het water
staat werknemers in de kraamzorgsector aan de
lippen. Er moeten nu echt stappen worden gezet
om de sector aantrekkelijker te maken. Een groep
kraamverzorgenden heeft de noodklok geluid en is
een petitie gestart om werkgevers duidelijk te
maken dat er snel een betere cao moet komen.
Lees meer

Ik zie mijn vakantiegeld niet terug op mijn
loonstrook. Wat nu?
Feikje Bosman is fysiotherapeut en werkt met
veel plezier in een fysiotherapiepraktijk. Ze komt
tot de ontdekking dat in haar
arbeidsovereenkomst staat dat het vakantiegeld
maandelijks wordt verrekend, terwijl ze die
afspraak niet terugziet op haar loonstrookje en
jaaropgave. Ze belt voor advies met FBZ
Rechtshulp.
Lees meer

Ziekenhuiswerknemers kunnen tijdens online sessie
meepraten over ongewenst gedrag
De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)
organiseert op vrijdagochtend 12 november en
maandagavond 15 november een online
focussessie over intern ongewenst gedrag. Wil jij dit
thema hoger op de agenda hebben binnen jouw
organisatie? Meld je dan aan voor een van de twee
sessies. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Lees meer

FBZ vertegenwoordigt ook belangen
psychodiagnostisch werkenden
FBZ heet de Vereniging van psychodiagnostisch
werkenden (de VVP) van harte welkom als
nieuwe federatiepartner en is blij met de verdere
versterking van zeggingskracht aan cao-tafels.
De Algemene Vergadering van FBZ stemde
onlangs in met toetreding van de VVP.
Lees meer

Cao-agenda





3 en 19 november: Onderhandelingen Cao VVT
8 november: Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
16 november: Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen
18 november: Onderhandelingen Cao GGZ

Ontwikkelingen bij werkgevers
Afgelopen weken stelden onze onderhandelaars bij de volgende instellingen leden
op de hoogte over ontwikkelingen of konden zorgprofessionals hun stem uitbrengen
over een sociaal plan.
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