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Oproep voor leden
Suggesties voor de nieuwe Cao
Ziekenhuizen? Wie wil namens ons
meedenken in de cao-klankbordgroep?
De Cao Ziekenhuizen loopt eind januari 2023 af.
FBZ en de andere cao-partijen treden al in
september in overleg over de volgende cao. In
verband met de inhoudelijke voorbereiding horen
we graag welke knelpunten je ervaart en wat je
verbeterd zou willen hebben in de volgende cao. Je
kunt je input uiterlijk 29 juni mailen naar VMDGbestuur@gmail.com.

Wat doen we met je input?
Op basis van de input van onze leden leveren we een samenvatting van de belangrijkste
punten aan bij FBZ. FBZ stelt mede op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022* en
de input van beroepsverenigingen een inzet op. Vervolgens treedt FBZ in overleg met de
andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet mogelijk is.

Denk namens ons mee in de cao-klankbordgroep
De werkvloer is via de cao-klankbordgroep betrokken bij de voorbereiding en de caoonderhandelingen. We zoeken nog een lid namens onze beroepsgroep. Zo kun je
meedenken tijdens het cao-proces en ben je goed op de hoogte van de ins en outs tijdens
de cao-onderhandelingen. De gevraagde tijdsinvestering is beperkt, zo nodig is er een
online bijeenkomst, verder gebeurt de uitwisseling voornamelijk via de e-mail of de cao-

appgroep. Je kunt je bij vul contactgegevens in aanmelden. Wij brengen je in contact met
de onderhandelaars van FBZ.

Meer weten?
 Bekijk de huidige cao-tekst
 Cao-pagina ziekenhuizen
 Meer weten over het cao-proces? Bekijk de infographic.

* FBZ baseert haar inzet op het arbeidsvoorwaardenbeleid, maar voor 2023 is dat nog niet
vastgesteld. Daarom nemen we het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 als voorlopig
uitgangspunt, en nemen we actuele zaken mee, zoals de hoge inflatie,
arbeidsmarkttekorten en de aandacht voor (professionele) zeggenschap, verminderen van
werkdruk en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Volg ook het laatste nieuws via @FBZarbeid

