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Oproep aan demissionaire kabinet: investeer nu in
de zorg
Zorgvakbonden roepen met zorgwerkgevers in
een open brief het demissionaire kabinet op om
nu te investeren in zorgprofessionals. Er is
steeds meer en zwaarder werk voor steeds
minder collega's. Ze vrezen dat er op
Prinsjesdag wederom niet geïnvesteerd wordt in
de zorg, terwijl de zorg in ons land hard achteruit
gaat.
Lees meer

FBZ legt NFU-eindbod Cao UMC voor aan achterban
Na een langdurig en moeizaam traject en een
ultimatum van FBZ en de andere vakbonden heeft
de NFU een eindbod gedaan voor een Cao UMC
2022-2024. Het eindbod bevat naast positieve
punten ook een pijnpunt: gedifferentieerde
salarisstijging. FBZ raadpleegt de achterban over
het eindbod van de NFU. Leden kunnen tot 22
september aangeven hoe zij over het eindbod
denken. Lees meer

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast:
vakbonden beraden zich
Vakbonden vinden dat werkgevers via de
gemeenten een beroep moeten doen op een
deel van de 1,9 miljard door het kabinet
vrijgemaakte gelden om die aan te wenden voor
verbetering van arbeidsvoorwaarden. De
werkgevers zijn hiertoe echter niet bereid en
laten volgens de vakbonden een cruciaal
moment aan zich voorbij trekken. Vakbonden
gaan in beraad. Zie artikel in Binnenlands
Bestuur. Lees meer

WAB heeft niet tot meer vaste contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet
toe geleid dat werkgevers meer flexwerkers een
vast contract hebben gegeven. Dat blijkt uit
onderzoek van ABN AMRO. Wel werden ruim
77.000 flexibele arbeidsrelaties opgezegd, vooral bij
jongeren met tijdelijke contracten. Bij hoger
opgeleide professionals, waaronder HBOverpleegkundigen en artsen, werden minder
flexcontracten opgezegd en vond ook minder
vervanging plaats door zzp’ers. Wel blijft
verschuiving naar zzp een zorgpunt.
Lees meer

Verenigingscontributie al gedeclareerd?
De contributie die leden in dienstverband
betalen voor het lidmaatschap van een bij FBZ
aangesloten vereniging, heeft de status van
vakbondscontributie. Terugvragen van de
contributie kan een aanzienlijk voordeel
opleveren. Leden die hiervoor in aanmerking
willen komen, moeten dit zelf bij hun werkgever
kenbaar maken. Lees meer en bekijk de tips in
onze FAQ.

Sociaal plannen en regelingen bij werkgevers
Een nieuwe pagina op deze website bundelt
beschikbare sociaal plannen,
overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en
andere regelingen bij werkgevers van
instellingen. Het is voor werknemers van belang dat
op hen een sociaal plan van toepassing is zodat
nadelige gevolgen van (toekomstige)
organisatieveranderingen zo veel mogelijk beperkt
blijven.
Bekijk de nieuwe webpagina met sociaal planen en
andere regelingen bij werkgever van instellingen.

Kan ik aan de slag blijven in mijn praktijk als ik me
heb ziekgemeld bij mijn instelling?
Marieke werkt vier dagen per week als diëtist in
een ziekenhuis. Ze heeft zich ziekgemeld, maar
blijft wel een dag per week in haar eigen praktijk
aan de slag. Haar werkgever stelt
begrijpelijkerwijs vraagtekens bij haar
ziekmelding. Hij dreigt met ontslag, want ze is
kennelijk toch arbeidsgeschikt, maar laat het na
te komen werken. Hoe het verder ging? Lees
meer

Voorbereiding nieuwe Cao GGZ van start
Omdat op 1 december 2021 de huidige Cao GGZ
afloopt zijn we begonnen met de inhoudelijke
voorbereidingen voor de nieuwe cao. Basis hiervoor
is ons arbeidsvoorwaardenbeleid. Tot 1 oktober
kunnen leden bij hun vereniging aangeven welke
knelpunten ze ervaren in hun arbeidsvoorwaarden
of over welke punten FBZ in hun ogen zou moeten
onderhandelen. Naar verwachting beginnen de
onderhandelingen in november met
werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz. Lees
meer

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk
Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT
kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken
van een regeling om te stoppen met 45
dienstjaren. Weten waar u aan moet voldoen? In
een FAQ hebben we een aantal zaken op een rij
gezet.
Lees meer

Ziekteverzuim zorg op hoogste niveau sinds 2003
Uit nieuwste cijfers van het CBS voor het
onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn blijkt het ziekteverzuim in het tweede
kwartaal van 2021 gestegen is naar 6,5%. Dit
betekent dat van elke 1000 te werken dagen, er 65
niet zijn gewerkt door ziekte. Het ziekteverzuim is
met 7,9% het hoogst in de VVT, daarna volgt de
gehandicaptenzorg met 7,2%. Lees meer

Cao-agenda
De cao-trajecten voor de meeste zorgcao's lopen of starten binnenkort. Enkele
relevante data:


22 september: sluitingsdatum ledenraadpleging over eindbod Cao UMC



30 september: start onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg



Eind september: start onderhandelingen Cao VVT



5 oktober: start onderhandelingen Cao Kraamzorg



6 en 12 oktober. onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

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.


ADRZ (overgang Klinische Chemie & Hematologie naar Accureon)
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