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Over FBZ 
Werknemersorganisatie FBZ zet zich in 
voor goede arbeidsvoorwaarden voor 
artsen, paramedici en personeel werk
zaam bij universiteiten en onder zoek
in stellingen. FBZ bestaat in 2018 uit 19 
(beroeps)verenigingen van in totaal 26 
belangenorganisaties. Zij hebben zich bij 
FBZ aangesloten om de collectieve 

werknemersbelangen van hun leden te 
behartigen. In 2019 hebben zij samen 
36.000 leden. Dit is de achterban die FBZ 
vertegenwoordigt. 

Naar de 
(beroeps)verenigingen 

Voorwoord
Aan meerdere caotafels was het in 2018 
on rustig. Tegen de achtergrond van een 
economie die op volle toeren draait en in
 grijpende personeelstekorten bij de in stel
 lingen is dat best bijzonder. Welis waar zijn 
er in alle sectoren werknemers bijgekomen, 
maar door de toenemende zorg vraag is 
het  personeelstekort verder opgelopen. 
Om huidige medewerkers aan zich te bin 
 den en nieuwe medewerkers te vinden zou 
het beter zijn als werkgevers, onder steund 
door de overheid, zich inspannen voor 
de noodzakelijke ver be tering van wer k
omstandigheden. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de 
werkdruk en het ziekteverzuim in veel sec 
  toren echter verder opgelopen. Juist in deze 
tijd zijn aantrekkelijke werk om standig heden 
van groot belang zodat werk ne mers goede 
patiën tenzorg kunnen bieden, de reden 
waar om zij voor hun vak hebben gekozen. 

Goede eigentijdse arbeids voor waarden 
komen in de prak tijk echter niet altijd zon
der slag of stoot tot stand. Zo voerden we 
samen met duizen den werknemers actie 
voor een nieuwe Cao UMC, die onder deze 
druk uit eindelijk tot stand kwam. Verder 
leverde de voor genomen ont man teling van 
de Cao Gezond heids centra/ AHG door werk  
gevers or ganisatie InEEn onder de betrok
ken werk nemers grote onrust, omdat dit 
verslechtering van ar beids voor waarden 
betekent. Het baart ons grote zorgen dat 
de werkgever ondanks de weerstand de 
plannen doorzet.  

Als werknemersfederatie stond 2018 in 
het teken van stappen vooruit. We zijn er 
buitengewoon trots op met FBZ Rechts
hulp, ons aanbod voor indi vi duele 
le den  service, een jarenlang gekoesterde 
wens in vervulling is gegaan. Daarmee 
kan onze achter ban rekenen op des kun
dige juridische bijstand. Bij de start per 
2019 hebben de leden van vijf fede ratie
par tners toegang tot FBZ Rechtshulp. De 
verwachting is dat in de loop der tijd meer 
verenigingen onze individuele juridische 
ondersteuning aan hun leden zullen 
aanbieden.   

Een andere mooie ontwikkeling is dat 
we bij het lokaal overleg krachtiger voet 
aan de grond zetten, doordat FBZ nu 
haar achterban voordraagt bij de ORver
kiezingen. Het netwerk met ORleden 
groeit gestaag, waardoor we steeds meer 
samen optrekken bij het overleg met de 
lokale werkgevers. 

Over al deze ontwikkelingen leest u meer 
in dit jaarverslag. Ook komend jaar kan 
onze achterban rekenen op onze on
ver minderde inzet om hun positie als 
professional te versterken. 

Maarten Faas
voorzitter FBZ 

https://www.fbz.nl/over/federatiepartners/fbzorganisaties.aspx
https://www.fbz.nl/over/federatiepartners/fbzorganisaties.aspx
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Twee cao’s eisten het afgelopen jaar alle 
aandacht. Zo is er zeer intensief onder
handeld over een nieuwe Cao UMC. 
Duizenden werknemers kwamen in actie 
toen de onderhandelingen spaak liepen. 
Daarnaast dreigt de Cao Gezond heids
centra/AHG ontmanteld te worden. Dat 
baart ons zorgen omdat dat een ver   
slechtering van arbeidsvoorwaarden be
 te kent. In dit jaarverslag leest u bij de 
be tref ende cao meer over de ont wik ke
lingen. 

Ook na de totstandkoming van een cao 
staan de activiteiten van caopartijen niet 
stil. Zo moeten akkoordteksten omgezet 
worden in definitieve caotekst, en ook 
werken ze tal van caoafspraken nader 
uit. Bijvoorbeeld over de aanpak van de 
werk druk. Of over hoe generatiebeleid 
vorm te geven.

Onze onderhandelaars overleggen dag 
in dag uit overal in het land met de werk
gevers van instellingen. Vaak gaat het 
om het bespreken van ontwikkelingen 
of voornemens tot een reorganisatie of 
fusie. Soms is er een faillissement aan de 
orde met de nodige consequenties voor 
het personeel. In de regel gaat het om 

kleinere instellingen, het faillisse ment 
bij Slotervaart was echter van een ge heel 
andere orde. We stonden ter plekke de 
artsen en paramedici zo goed als moge
lijk bij. Ander issue is de na leving van 
wet en regelgeving. Zo ging het ziekte
protocol bij Carinova over de grenzen. 
Onder mediadruk is het proto col met de 
vakbonden bijgesteld. 

In 2018 sloten we 78 sociaal plannen, 
overdrachtsprotocollen en andere rege
lingen zoals bijvoorbeeld een generatie
regeling. Leden worden gevraagd hun 
stem uit te brengen als we een akkoord 
sluiten voor een nieuw sociaal plan. 
In een enkel geval lukte het niet een 
so  ciaal plan tot stand te brengen in 
ver  band met de wens van de werkgever 
om zonder tussenkomst van de bonden 
over te kunnen gaan tot gedwongen 
ont  slagen. We zijn altijd bereid om te 
over  leggen over situaties waarin het echt 
niet anders kan, maar dit staat te ver af 
van onze principes. Graag houden we 
leden goed op de hoogte van belangrijke 
ontwikkelingen. We verstuurden vorig 
jaar 150 updates aan ruim 15.000 leden in 
de instellingen.

Cao’s en sociaal plannen: 
een permanent proces
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Nieuw: FBZ Rechtshulp
Op verzoek van de afgevaardigden van de 
aangesloten verenigingen is een aanbod 
ontwikkeld voor individuele juridische 
dienstverlening voor zorgprofessionals 
in dienstverband, een lang gekoesterde 
wens. FBZ Rechtshulp gaat vanaf 2019 
van start voor vijf federatiepartners. Leden 
voor wie deze dienstverlening bedoeld 
is, beschikken daarmee over een volledig 
vakbondspakket. En de onderhandelaars 
zijn andersom goed op de hoogte van de 
signalen, denk bijvoorbeeld aan naleving 
van caoafspraken. 

Met recht deskundig
Omdat we aan de grootste caotafels zitten, 
kennen onze juridische experts de ar beids
voorwaarden en rechten van zorg profes
sionals als geen ander. Ze onder steunen, 
adviseren en begeleiden bij arbeids rechte
lijke vragen en kwesties. Indien nodig gaan 
ze mee naar de kan tonrechter. Is direct hulp 
nodig? Geen probleem, wij kunnen snel aan 
de slag. Lees meer in onze leaflet 
Goede rechtshulp voor zorgprofessionals. 

Voor welke verenigingen?
NAPA, VvOCM en KNMT hebben be sloten 
FBZ Rechtshulp gratis aan te bieden aan 
hun leden. Daardoor kun nen leden zonder 
zichzelf aan te hoeven aan melden direct 

geholpen worden. Dienstverbandleden 
van NVO en VGVZ melden zichzelf aan 
via www.fbz.nl/rechtshulp. Op basis van 
een overeenkomst tussen de ver eniging 
en FBZ kunnen we hen deze service tegen 
een zeer scherp tarief aan bieden. Voor 
12 euro inclusief btw per maand heeft 
men recht op 10 uur onder steu ning per 
jaar. Met FBZ Rechtshulp be schikken de 
leden over een volledig vak bondspakket. 
Aanmelden kan op enig moment. Het 
aanbod is exclusief voor professionals 
die lid zijn van een bij FBZ aangesloten 
vereniging. Om van dit aantrekkelijke 
voordeel gebruik te kunnen maken, 
moeten werknemers die nog geen lid zijn, 
zich eerst bij hun (beroeps)vereniging 
aansluiten.Naar ver wachting breidt 
komen de tijd ons aanbod uit. Een aantal 
vereni gingen neemt nog een besluit over 
onze dienstverlening. FBZ facili teert 
de verenigingen met een toolkit com
municatie.

•  Als u uw arbeidsovereenkomst wilt laten controleren...

•  Als u vragen heeft over functiebeschrijving of -waardering...

•  Als u vragen over uw pensioen heeft...

•  Als uw werkgever gaat reorganiseren...

•  Als u in een arbeidsconflict dreigt te komen...

•  Als u niet alleen naar de kantonrechter wilt...

https://www.fbz.nl/fbzrechtshulp/rechtshulpdocumenten/Over%20FBZ%20Rechtshulp.pdf
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Samen krijgen we meer voor elkaar 

Expertise functiewaardering

De beroeps(vereniging) ondersteunt leden 
vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de rand
voorwaarden. Zo zorgen we er samen 
voor dat leden hun werk goed kunnen 
uitvoeren. Voor welke onderwerpen maken 
wij ons sterk? Van welke voordelen kunnen 

leden zoal gebruikmaken? Het dienst
verleningspakket van FBZ breidt steeds 
verder uit. In de nieuwe factsheet Samen 
krijgen we meer voor elkaar zoomen we 
in op de belangrijkste zaken. 

Het levert vaak veel vragen en onrust op 
als de werkgever plannen heeft om de 
functiebeschrijving te veranderen en daar
mee de bijbehorende waardering. Dat is 
dan ook een hot issue bij de aangesloten 
verenigingen. Soms opteert de werkgever 
voor een generieke functiebeschrijving. 
Nadeel daarvan is dat functies bij een 
eventuele reorganisatie niet meer te 
onder  scheiden zijn. Daarmee voldoen ze 
ook niet meer aan de kwaliteitseisen van 
de caopartijen. Ook een andere functie
benaming kan nadelige consequenties 
hebben. Waak  zaamheid is geboden en 
het is daar om van belang tijdig aan de 
bel te trek ken, dus voordat de functie
beschrijving is vast  ge steld. FBZ heeft de 
expertise in huis om de verenigingen bij 
complexe collec tieve kwesties met raad 

en daad bij te staan. Zo nodig spreken 
we de werkgever aan op naleving van de 
caoafspraken over functiewaardering. In 
2018 hebben we in een aantal trajecten 
geadviseerd, onder meer in werk groep
verband met diëtisten en bij de actuali
sering van de functie van physician 
assistant in het FWGsysteem. 

FBZ behartigt nu ook werknemers-
belangen gz-psychologen 
Oriënterende gesprekken met de Neder
land se Vereniging van Gezondheids zorg 
psy chologie en haar specialismen re sul
teerde in het besluit tot aansluiting bij FBZ 
per 1 januari 2019. Dat betekent dat we 
een fors grotere groep psychologen aan 
de diverse caotafels vertegenwoordigen. 
Ook de gzpsychologen kunnen rekenen op 

onze inzet om hun positie te verstevigen. 
Een grotere achterban vergroot daarnaast 
onze invloed in het algemeen. Ook in 2019 
spannen we ons om nieuwe (para)me di
sche verenigingen aan ons te binden om 
onze invloed aan caotafels verder te ver 
 sterken. Welke beroepsgroepen 
vertegenwoordigt FBZ?

https://www.fbz.nl/publicaties/Samen%20krijgen%20we%20meer%20voor%20elkaar.pdf
https://www.fbz.nl/publicaties/Samen%20krijgen%20we%20meer%20voor%20elkaar.pdf
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=861
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=861
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Inspelen op trends arbeidsmarkt 
Dat de arbeidsmarkt de komende jaren 
in grijpend zal veranderen is algemeen 
bekend. Maar wat dit nu precies voor 
de (zorg) professional betekent in zijn 
da ge lijkse werk is minder duidelijk. FBZ 
heeft in 2018 met de bij haar aan gesloten 
(beroeps)verenigingen grondig ver kend 
wat zij zien als belangrijkste ont wikke

lingen die de specifieke achter ban van 
FBZ gaan raken. In een aantal sessies, 
met sprekers van buitenaf, heeft FBZ aan 
dit beeld gewerkt. Daarbij is ge  keken naar 
de invloedssfeer van FBZ en welke rol er 
is voor de (beroeps)ver  enigingen. In 2019 
vertalen we de re sultaten naar concrete 
activiteiten.

Invloed op pensioen
FBZ maakt zich aan caotafels en via de 
pensioenfondsen sterk voor een goed 
pen sioen voor alle generaties. Bij het 
grootste pensioenfonds in de zorgsector 
PFZW is FBZ vertegenwoordigd in het 
bestuur, pensioenraad en pensioen com
missie+. Via het Ambtenarencentrum 
maakt FBZ deel uit van het ABPbestuur. 
Hier door is FBZ direct betrok ken bij de 
besluitvorming over het pensioen en de 
uitvoering van de pensioen rege lingen 
voor een groot deel van haar achter ban. 
Aan de meeste caotafels in de zorg be 
perkt de directe invloed op het pen sioen 
zich tot het vast stellen van de bij  drage 
percentages in de pensioen pre  mie   ver
deling tussen werkgever en werk nemer.

Het grootste deel van onze achterban 
bouwt pensioen op bij pensioenfonds 
PFZW of ABP. In 2019 blijft bij PFZW 
de pen sioen premie 23,5%. Het ABP 
ver hoogt de premie naar 24,9% (was 
22,9%). Beide fondsen indexeren niet. 

Ondanks dat er een redelijke basis lag 
voor een nieuw pensioenstelsel zijn de 
onderhandelingen hierover vastgelopen. 
De vakcentrales willen onder andere dat 
het kabinet de onhoudbare versnelling 

van de verhoging van de AOWleeftijd 
terugdraait. Verder zouden er met de 
kabinetsplannen pech en gelukgeneraties 
kunnen ontstaan: er waren onvoldoende 
waarborgen om de kosten van het nieuwe 
stelsel gelijk te verdelen. Daarmee ontbrak 
de garantie dat het nieuwe stelsel beter 
zou zijn dan het huidige. Eind december 
hebben vakcentrales een ultimatum aan 
minister Koolmees aangeboden. In maart 
2019 volgen collectieve acties. FBZ onder
steunt de acties van de vakcentrales. 
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In de OR namens vakbond FBZ
Het is van belang dat professionals 
kunnen meepraten en meebeslissen 
over de koers van de organisatie. Bij 
orga ni satie ontwikkelingen kunnen zij 
im mers als geen ander inschatten welke 
rand  voor waarden nodig zijn voor goede 
zorg. Vanaf juli 2018 stellen leden van 
verenigingen zich namens FBZ kandi
daat voor de OR. Voorheen gebeurde dat 
veelal via de aangesloten ver enigingen, 
maar daardoor raakte FBZ uit beeld. Via 
een mailing aan zo’n 1000 instellingen 
hebben we actief contact gelegd met 
de OR’en en onze nieuwe werkwijze 
bekendgemaakt. FBZ stimuleert pro fes

sionals hun rol te pakken. Bij elke ver
kiezing sturen we een uitnodiging uit aan 
leden in de in stelling om zich kandidaat 
te stellen. Als federatiepartner is de 
ver eniging medeafzender. Zo’n 10.000 
leden bij 110 instellingen hebben al een 
der gelijk bericht van ons ontvangen. De 
groep ORleden groeit gestaag. Nieuwe 
leden in de mede zeggenschap brengen 
we in contact met de onderhandelaar 
in de betrefende regio zodat ze elkaar 
weten te vinden en samen optrekken bij 
het overleg met de werkgever. 

Gezond en veilig werken in elke 
levensfase
Werknemers willen graag goed hun werk 
doen en met plezier naar hun werk. 
Gezond en veilig werken is daarvoor 
rand voorwaarde en daarom een van 
de speer punten van FBZ. We zetten tal 
van maatregelen in die aansluiten op 
de behoefte van werknemers. Zodat ze 
bijvoorbeeld hun werk goed met thuis 
kunnen combineren, breed inzetbaar 
blijven gedurende hun gehele carrière 

en op termijn vitaal de AOWgerechtigde 
leeftijd bereiken. Per sector maken we 
specifieke afspraken in de cao over bij
voorbeeld gezond roosteren of verlaging 
van de werkdruk. Als sociale partner in de 
arbeidsmarktfondsen zijn we medeinitia
tiefnemer van projecten en producten 
die gezond en veilig werken stimuleren. 
Voorbeelden? Een nieuwe themapagina 
biedt overzicht. 

https://www.fbz.nl/thema/detail/default.aspx?thema=Gezond%20en%20veilig%20werken
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Anticiperen op andere rechtspositie 
ambtenaren

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normali
sering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) 
in werking. Deze wet regelt dat alle am
btenaren (op enkele uitzonderingen na) 
vanaf dat moment eenzelfde rechtspositie 
krijgen als andere werknemers. Voor FBZ 
betreft dit werknemers in de umc’s en bij 
universiteiten en onderzoekinstellingen. 
Omdat er binnen deze sectoren al zowel 
publieksrechtelijke als privaatrechtelijke 
instellingen zijn en er daarom al ‘gewone’ 
cao’s zijn, is besloten dat voor deze 
groepen werknemers de nieuwe ambte 
narenstatus volledig vervalt. Samen gevat: 
zij vallen niet langer onder het ambte naren

recht maar onder het private arbeidsrecht. 
In verband met de gewijzigde individuele 
rechtspositie verandert ook het overleg 
tussen werkgevers en werknemers. In 
2018 zijn de gevolgen hiervan verkend. 
Werkgevers hebben straks de vrijheid 
om te bepalen met wie zij een cao af
sluiten. De vraag is wat dit zal betekenen 
voor de huidige samenwerking met de 
vakbonden. Verschillende scenario’s zijn 
mogelijk. Verdere uitwerking vergt alle 
aandacht in 2019 om zo goed moge lijk de 
werknemersbelangen te blijven be hartigen 
van de leden van onze ver enigingen.

Vergoeding contributie vereniging

Omdat het lidmaatschap van een (ber
oeps)vereniging de status heeft van vak
bonds contributie kunnen leden conform 
caoafspraken een beroep doen op een 
fiscale regeling, waarbij de werk gever de 
contributie via het brutoloon verrekent. 
Hoe hoog het voordeel op loopt hangt af 

van het inkomen en de contri butie van de 
vereniging. Werkgevers ver rekenen alleen 
de contributie in het lopende kalenderjaar. 
Indienen van de factuur kan gedurende 
het hele jaar, maar moet in elk geval voor 
half november. Meer weten? Bekijk de 
FAQ contributie

BIG-register en kwaliteitsregisters
Behalve (her)registratie in het BIG
register heeft onze achterban te maken 
met registratie in het kwaliteitsregister 
voor zijn of haar beroep. In de meeste 
cao’s is geregeld dat de initiële en 

herregistratie in het BIGregister wordt 
vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding 
van bepaalde kwaliteitsregisters afge
sproken. In de cao staat hoe hoog deze 
vergoeding is. 

https://www.fbz.nl/mijnvragen/default.aspx?categorie=Contributie
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Cao 

Geestelijke 
Gezondheidszorg 
2017-2019

Onderhandelaars
José Klerks (FBZ)
Jan Willem le Febre (LAD)

Cao-documenten
Cao GGZ 20172019

Algemeenverbindendverklaring
De cao is algemeen verbindend 
verklaard. Daarmee is deze van 
toepassing op alle werkgevers en 
werknemers in de sector. 

Cao-ontwikkelingen 

Omdat de cao op 1 juni 2019 
afloopt zijn eind 2018 de voorbe
reidingen gestart voor de nieuwe 
cao. Leden hebben veel input ge
leverd voor de nieuwe cao. 
Op basis daarvan bepalen we 

onze agenda voor de caotafel. In 
2019 gaan de onderhandelingen 
van start. De caoklankbordgroep 
met leden uit het veld denkt met 
ons mee.

Cao App

APPLE ANDROID

Looptijd: van

1 maart 2017
tot 1 juni 2019

Loonsverhoging 
van in totaal

 2,95%

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20GGZ%202017-2019.pdf
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20GGZ%202017-2019.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-ggz/id1099598304?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oofggz.android.caoggz&hl=nl 
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Arbeidsmarkt

FBZ neemt deel aan het O&Ofonds GGZ. Doel is een sterke en evenwichtige arbeids
markt waar behoeften en wensen van organisaties en werknemers in de ggz zo goed 
mogelijk op elkaar aansluiten. Meer weten? Kijk op www.oofggz.nl

Groei eindejaarsuitkering naar 

13e maand 

Boven de pensioenaftoppingsgrens 

ontvangen werknemers 

100% van het 

werkgeversdeel 

van de pensioenpremie 

Werknemers kunnen 
een zelfstandig 

scholingsverzoek indienen

Vermindering van werk- 
en regeldruk via 

werkgevers en de OR

Het eerdere deelakkoord 
pensioenaftopping is nu 

onderdeel van de cao

Vergoeding ter 
compensatie van 

mogelijk ten onrechte 
nietuitgekeerde ORT 

over verlofuren

Actueel in 2018 

 
Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz 

 
Checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’

 
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app 

 
Aan de slag met werkdruk en regeldruk in de ggz 

http://www.oofggz.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=739
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=685
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=643
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Cao 

Gehandicaptenzorg 
2017-2019

Onderhandelaars
Maaike Langerak
José Klerks

Cao-documenten
Cao Gehandicaptenzorg
20172019 

Algemeenverbindendverklaring
De cao is algemeen verbindend 
verklaard. Daarmee is deze van 
toepassing op alle werkgevers en 
werknemers in de sector.  

Cao-ontwikkelingen  

De uitwerking van caoafspraken 
lag lange tijd stil in verband met 
een me nings verschil over hoe 
verder te gaan met de uitkomst 
van een onderzoek naar onregel
matig werken. De sector staat 
voor grote uitdagingen zoals het 
vinden van voldoende gekwalifi
ceerd per soneel. Het is dus be 
 lang rijk dat werk gevers en werk
nemersorganisaties samen aan 
de slag gaan en maatregelen 
nemen. De bonden riepen VGN 
op weer aan te sluiten. Uiteinde
lijk werd het overleg in septem
ber 2018 hervat en konden

 

afspraken gemaakt worden over 
het oppakken van uit te werken 
caoafspraken. 

Eind 2018 gingen de voorbe
reidingen voor de nieuwe cao 
van start omdat de huidige cao 
op 31 maart 2019 afloopt. De 
achter ban van FBZ heeft een 
verzameling aan suggesties 
door gegeven voor de nieuwe 
cao. Na bespreking met de 
caoklankbordgroep stellen we 
onze agenda op. Begin februari 
gaat het overleg tussen de cao
partijen van start.  

Cao App

Looptijd: van

1 januari 2017
tot 31 maart 2019

Een eenmalige 
uitkering van

 0,8%

APPLE ANDROID

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gehandicaptenzorg%202017-2019.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-gehandicaptenzorg/id1326138647?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.stag.cao.gehandicaptenzorg
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Arbeidsmarkt

FBZ participeert in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Sociale 
partners werken zo samen aan een aantrekkelijke en gezonde branche met professionele, 
vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat. Meer weten? 
Kijk op www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl

Duurzame inzetbaarheid: 
met elke werknemer jaarlijkse 

afspraken over inzet 

PBL-uren 

Verhoging loonschalen met in totaal 

3,9% tijdens looptijd cao
Werknemers kunnen 

voortaan een individueel 
scholingsverzoek indienen

Vergoeding voor mogelijk 
ten onrechte niet

uitgekeerde ORT over 
verlofuren 

Vereenvoudiging 
functiewaarderingssysteem 

FWG en bijbehorende 
procedures

Actueel in 2018

 Goede voorbeelden over veilig werken in de gehandicaptenzorg  

 FWG Gehandicaptenzorg deelt functies eenvoudig en transparant in    

 Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken  

 Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken  

 Hoe kijken werknemers tegen onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg?
 

Vergoeding van 
(her)registratie bij Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd en 
de Registratiecommissie 

Geneeskundig Specialisten 

http://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=738
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=678
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=650
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=644
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=632
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Cao 

Gezondheidscentra/
AHG 2018-2019 

Onderhandelaars
Lilian de Groot
Robert Barendse

Cao-documenten
Cao Gezondheidscentra
(algemeen deel) 

Algemeenverbindendverklaring
Niet van toepassing.

Cao-ontwikkelingen 

Na een complex traject kwam 
vlak na de zomer uiteindelijk 
een beleidsarme cao met een 
korte looptijd tot stand. Groot 
zorgpunt tijdens de onder
han de lingen was namelijk de 
voorgenomen ontmanteling 
van de cao door werk gevers
organisatie InEen, die beroeps
groepen zoveel mogelijk wil 
onder brengen in aanpalende 
cao’s. Voor tal van groepen 
uit de achterban van FBZ zijn 
echter geen cao’s voorhanden. 
Zo dreigt bijvoorbeeld een flinke 
groep fysiotherapeuten buiten 
de boot te vallen. Verslechtering 
van arbeidsvoorwaarden is 
voor FBZ onacceptabel. Ont
man teling van de cao heeft 
immers grote gevolgen voor de 
arbeidsvoorwaarden. Tijdens 
werknemersbijeenkomsten die 
in het najaar zijn georganiseerd, 

bleek ook dat de FBZachterban 
zich grote zorgen maakt over de 
door InEen ingezette koers. We 
hebben InEen daarom andere 
oplossingen voorgesteld, maar 
de werkgeversorganisatie zet de 
door haar ingezette koers door, 
ongeacht of dat nu wel of niet 
leidt tot echte oplos sin gen. 
Om onze boodschap kracht bij 
te zetten, zijn we een petitie 
gestart, die door een groot deel 
van de werk ne mers in gezond
heids centra is onder tekend. 
Ook zijn voorbeeld brieven 
aan  ge reikt, die werknemers in 
gezond  heidscentra konden ge
bruiken om hun zorgen ken baar 
te maken bij hun werk gever. In 
2019 zetten we onze inspan nin
gen voort. Meer weten? Bekijk 
onze factsheet over de gevolgen 
van ontmanteling. 

Cao Gezondheidscentra (AHG)

Looptijd: van

1 januari 2018
tot 28 februari 2019

Eenmalige uitkering van 

1,25% over 2018 

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202018.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202018.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Factsheet%20Cao%20Gezondheidscentra.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202018.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/AHG%202018.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/AHG%202018.pdf
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Arbeidsmarkt

SSFG ondersteunt de ontwikkeling van arbeidsmarkt en scholingsbeleid. Partijen in 
SSFG zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, NVDA en werkgeversorganisatie InEen. 
Meer weten? Kijk op http://ssfg.nl

Actueel in 2018

 Situatie Cao Gezondheidscentra steeds verontrustender   

 Teken de petitie tegen ontmanteling Cao Gezondheidscentra     

 InEen zegt Cao Gezondheidscentra op   

 Onderhandelingsresultaat beleidsarme Cao Gezondheidscentra/AHG   

 SSFG Symposium over aanpak van uitdagingen in de gezondheidscentra 

 Onderzoek naar voorstel ontmanteling 

Per juli 2018 een salarisverhoging 

van 1,75%

http://ssfg.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=810
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=802
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=795
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=744
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=735
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=681
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Onderhandelaars
Lilian de Groot 
Joyce Kuijpers 

Cao-documenten
Cao Jeugdzorg

Algemeenverbindendverklaring
De cao is algemeen verbindend 
verklaard. Daarmee is deze van 
toepassing op alle werkgevers 
en werknemers in deze branche. 

Cao 

Jeugdzorg 2017-2019

Omdat er een oplossing moet 
komen voor de werkdruk en 
de bekostiging van kwaliteit 
trekken caopartijen samen op 
om structurele knelpunten in 
de jeugdzorg aan te pakken. De 
jeugdzorg staat onder zware 
druk. Dat heeft zijn weerslag 
op de arbeidsmarkt in deze 
sector. Het ziekteverzuim in 
de jeugdzorg neemt steeds 
meer toe. Als FBZ wenden 
we onze invloed aan om de 
jeugdzorg een positieve impuls 
te geven. Zo zijn in de cao tal 
van afspraken gemaakt die 
werknemers moeten binden 
en het werkplezier moeten 
verhogen. Verder zijn we met 
de andere caopartijen de 
campagne ‘Kwalitijd voor het 

kind’ gestart. In 2018 is vooral 
richting de gemeenteraden 
ingezet. Zo wezen we de nieuw 
aangetreden wethouders 
op hun sleutelpositie en 
mogelijkheden om de jeugdzorg 
lokaal goed in de steigers 
te zetten. Graag zetten we 
in op meerdere sporen, die 
aansluiten bij de knelpunten die 
de leden in het jeugdzorgveld 
ervaren. De brainstorm met 
professionals van verenigingen 
diende mede als voorwerk 
voor de voorbereidingen voor 
de volgende cao. Ook onze 
achterban in de jeugdzorg 
leverde input voor de nieuwe 
cao. De onderhandelingen 
beginnen in februari. 

Cao-ontwikkelingen 

Online cao

Looptijd: van

1 januari 2017
tot 1 april 2019

Salarissen worden in totaal 

met 2,65% 
verhoogd

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Jeugdzorg%202017-2019%20(correctie%20mei%202018).pdf
http://online.fliphtml5.com/auazg/hdry/
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Jeugdzorg%202017-2019%20(correctie%20mei%202018).pdf
https://www.fcb.nl/caos/cao-jeugdzorg-0/alles-over-cao-jeugdzorg/de-complete-cao-en-alle-bijlagen
https://www.fcb.nl/caos/cao-jeugdzorg-0/alles-over-cao-jeugdzorg/de-complete-cao-en-alle-bijlagen
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Arbeidsmarkt

In FCB werken werkgevers en werknemers samen om de ontwikkeling van het werk in de 
sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang te stimuleren. 
Meer weten? Kijk op www.fcb.nl

2 x 
een eenmalige uitkering 

Verhoging bodembedrag 

vakantietoeslag met 
1,65%per juli 2017 

en 2% per juli 2018

Aanpak werkdruk en 
verhoging werkplezier: 
alle werkgevers moeten 

1 mei 2018 voor alle 
organisatieonderdelen/

functiegroepen beleid en 
een afsprakenset hebben

Monitoring aandeel flexibele 
arbeidsrelaties, met oog op 
werkzekerheid, continuïteit 

en kwaliteit

Inzet op boeien en binden 
van huidige en toekomstige 

werknemers

Actueel in 2018

 Nieuw arbeidsmarktplatform: Jeugdzorg werkt!  

 Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart  

 Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen

 Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg   

http://www.fcb.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=801
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=780
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=655
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=639
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Cao 

Kraamzorg 2018-2019
Onderhandelaar
Robert Barendse 

Cao-documenten
Cao Kraamzorg
 20182019

Algemeenverbindendverklaring
De Cao Kraamzorg is vanaf 15 
februari 2019 van toepassing 
op alle werkgevers en daarmee 
alle 10.000 werknemers in deze 
sector.  

Cao-ontwikkelingen 

Na een zeer intensieve onder han
de lings periode werd uitein delijk 
op 20 juli een onderhandelings
resultaat bereikt tussen FBZ, CNV, 
FNV en NU’91 en werk gevers
organisatie Bo Geboortezorg. De 
onder handelingen voor de tweede 
cao begonnen al in november 2017 
maar er waren veel onder han de
 lin gs rondes nodig om tot een 
ak koord te komen. De bonden 
drongen maandenlang aan op een 
‘totaal pakket’ aan voor   stellen van 
de werkgevers, met oog voor het 
toenemende per  soneels tekort 
en de hoge werk druk in de 
kraam  zorg. De bonden beraad
den zich op ver volgstappen en 
informeerden de werknemers 
over de ver schil punten tussen 
bonden en werk gevers. Zie de 
flyer Wil jij ook een goede Cao 
Kraamzorg? 

Met de nodige druk werd het 
over leg vlotgetrokken en gingen 
verslechteringsvoorstellen van 
de werkgever, zoals het schrap
pen van de ORT voor de avond 
en zaterdag, van tafel. Vervolgens 
werd constructief gesproken 
over noodzakelijke arbeids voor
waardelijke verbeteringen. 
Stevige plussen in de nieuwe cao 
zijn een aanzienlijke salarisver
hoging van 5,75% en volledige ver
goeding van verplichte scholing. 
Omdat naleving van de cao door 
werkgevers een issue is komt er 
een plan van aanpak om de 
naleving te bevorderen. 
Gedurende het gehele caoproces 
dacht de caoklankbordgroep met 
de onderhande laar mee. Vanuit 
grote betrokkenheid droegen ze 
hieraan actief bij, onder andere 
via de mogelijkheden van nieuwe 
media. 

Online publieksvriendelijke
 versie

Looptijd: van

1 januari 2018 tot 

31 december 2019

In 4 stappen 
verhoging van het salaris 

met 5,75%

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Kraamzorg%202018-2019.pdf
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Kraamzorg%202018-2019.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Wil%20jij%20ook%20een%20goede%20Cao%20Kraamzorg.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Wil%20jij%20ook%20een%20goede%20Cao%20Kraamzorg.pdf
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Kraamzorg%202018-2019.pdf
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
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Actueel in 2018

 Achterban FBZ stemt in met onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg   

 Bonden trekken overleg Cao Kraamzorg vlot; hoogste tijd voor een resultaat!   

 Vakbonden blazen gesprek met werkgevers over Cao Kraamzorg af 

 Werkgeversvoorstellen nieuwe Cao Kraamzorg onder de maat: vakbonden 
 schorten overleg op 

 Cao-partijen Kraamzorg wisselen inzetten uit 

Werknemers draaien maximaal  

2 x 8 uur aaneengesloten      
wachtdienst 

Het leerlingensalaris stijgt met 

10% in het eerste en tweede 
jaar 

Volledige vergoeding van 
verplichte scholings/
registratiekosten en 

her- en bijscholing van 
lactatiekundigen 

Betere verdeling van 
nachtdiensten door 

verhoging naar 57 jaar 

Plan van aanpak voor 
naleving van de cao door 

werkgevers

Onderzoek naar belasting, 
belastbaarheid, verzuim en 

duurzame inzetbaarheid

https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=748
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=730
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=711
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=699
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=699
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=682
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Cao 

Nederlandse 
Universiteiten 2017-2019

Onderhandelaar
Joyce Kuijpers

Cao-documenten
Cao Nederlandse Universiteiten 20172019  

In november 2017 gingen de on
der   hande lingen van start met een 
informeel over leg. Afgesproken 
werd een traject te volgen op basis 
van cocrea tie. Na een aantal 
on der hande lings rondes kwamen 
caopartijen voor de zomer met 
werkgevers   organisatie VSNU 
tot een onder  handelaarsakkoord, 
met onder meer afspraken over 
salarisverhoging en een vita li teits
pact. 

Een belangrijk uit de werken on
derwerp is de Wet norma li  sering 
rechtspositie ambte na ren. In werk
 groep verband wordt daarom 
ge anticipeerd op ver anderingen 
per 1 januari 2020. Verder moni
toren de par tijen afspraken over 
mobiliteit/duurzame inzet baar
heid, het vitaliteitspact en de im
plementatie van eerder ge maakte 
afspraken over werk druk.

Cao-ontwikkelingen 
Looptijd: van

1 juli 2017  tot 

31 december 2019

In 2 stappen een 
structurele 

salarisverhoging van 

in totaal 4,6%

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202017-2019.pdf
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202017-2019.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202016%20-2017.pdf
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202017-2019.pdf
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Arbeidsmarkt

SoFoKleS zet zich samen met de universiteiten in om de academische arbeidsmarkt 
gezond en aantrekkelijk te houden via projecten en onderzoeken.  
Meer weten? Kijk op: www.sofokles.nl 

Actueel in 2018

 Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar 

 Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 

 Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee 

 Rijksoverheid informeert onderwijssector over verandering rechtspositie 
 medewerkers 

Eenmalige uitkering van bruto 

0,6% van het jaarsalaris

Vitaliteitspact 2019: 
maatregelen om gezond en 
vitaal de AOWgerechtigde 

leeftijd te bereiken en 
vrijkomende formatie 

te benutten voor in en 
doorstroom. Vanaf 5 jaar 

voor de AOWleeftijd 
kunnen werknemers 0,2 

fte/0,4 fte minder werken 
tegen 85%/70% van het 
salaris met behoud van 

volledige pensioenopbouw

Verankering van 

‘een leven lang leren’ 
in een loopbaantraject voor 

ondersteunende functies

http://www.sofokles.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=728
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=707
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=703
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=674
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=674
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Cao 

Onderzoekinstellingen 
2018-2019

Onderhandelaars
Robert Barendse 

Cao-documenten
Cao Onderzoekinstellingen 20182019

Cao-ontwikkelingen 
 
In februari bereikten caopartijen 
een onderhandelingsakkoord, 
waarmee de achterban in maart 
instemde. Onder meer zijn 
afspraken gemaakt over de 
invoering van een generatiepact 
voor 55plussers. Voor jongere 
werknemers is een spaarvariant 
afgesproken. Zij kunnen 
bovenwettelijke verlofdagen 
inzetten voor het aanpassen van 
de werktijd en maximaal 890 
uur over een periode van vijf jaar 
sparen. Voordat met sparen 

wordt begonnen spreken 
werkgever en werknemer samen 
af hoe en voor welke periode het 
gespaarde verlof wordt ingezet. 

Verder sorteren caopartijen 
voort op de inwerkingtreding 
van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren per 1 
januari 2020. Dit betekent een 
inhoudelijke vertaalslag voor de 
caotekst. 

Looptijd: van

1 januari 2018 tot 

31 december 2019

In 2 stappen een 
structurele loonsverhoging 

van in totaal 4,4%

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20OI%202018-2019.pdf
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20OI%202018-2019.pdf
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Arbeidsmarkt

SoFoKleS zet zich samen met de universiteiten in om de academische arbeidsmarkt 
gezond en aantrekkelijk te houden via projecten en onderzoeken.  
Meer weten? Kijk op: www.sofokles.nl

Actueel in 2018

 Rijksoverheid informeert over verandering rechtspositie medewerkers 

 Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord Cao Onderzoekinstellingen 

Generatiebeleid: oudere 
werknemers kunnen buitengewoon 

verlof opnemen met gedeeltelijk 
behoud van salaris, zonder dat 

dit ten koste gaat van de verdere 
pensioenopbouw

http://www.sofokles.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=674
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=668
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Onderhandelaars
Brigitte Sprokholt 
Rob Koster

Cao-documenten
Cao UMC 20182020 

Cao 

Universitair Medische 
Centra 2018-2020

Vanaf begin 2018 werd overlegd over een nieuwe 
cao. Het eerste gesprek stond in het teken van 
am bities gericht op het boeien, binden en be
houden van mede werkers. De werknemers orga
ni saties zagen die ambitie echter niet terug in 
de inzet van de NFU. De werk geversorganisatie 
haalde daarom haar inzetbrief van tafel en beloof
de met iets beters te komen. Helaas gebeurde 
dat niet: het nieuwe voorstel van de NFU bevatte 
voorstellen die slechter in plaats van beter uit pakten 
dan de afspraken in de bestaande cao. Uiteindelijk 
liepen de onderhandelingen vast. In juni stelden de 
werknemers organisaties geza menlijk een ultima
tum. Omdat dit opnieuw geen enkele beweging 
opleverde, werd afgelopen zomer een actietraject 
gestart in de acht umc’s. Ruim 7.000 werknemers 
deden hieraan mee. Ze voelden zich niet serieus 
genomen. Juist deze zomer bleek hoe hard goede 
caoafspraken nodig zijn, toen het ene na het andere 
umc bekend maakte afdelingen te sluiten door 
gebrek aan personeel. Sommige boden zelfs een 
arbeids markttoelage om personeel te behouden. 

Gedurende de zomer werden diverse acties 
ge houden. In een aantal umc’s voerden werk
nemers stiptheidsacties; in andere umc’s werden 

informatiebijeenkomsten, ‘sit ins’ en stille tochten 
gehouden. Desondanks weigerde de NFU om 
werk nemers tegemoet te komen en dus werd 
besloten de druk op te voeren en overwogen om 
zondagsdiensten te houden. Mede dankzij die druk 
deed de NFU in september een eindbod, dat in de 
ogen van AC/FBZ marktconform is. Het bod is door 
de aangesloten verenigingen voorgelegd aan de 
leden, waarvan een meerderheid instemde. 
Wel gaven ze uitdrukkelijk aan behoefte te hebben 
aan concretere afspraken over werkdruk en gene
ratie beleid. Dit heeft hoge prioriteit wat AC/FBZ 
betreft en is meteen na het sluiten van de cao op de 
agenda gezet. Met resultaat: eind december werden 
concrete afspraken gemaakt over het terug dringen 
van de werkdruk in alle umc’s. De uitwerking van het 
generatiebeleid wordt in 2019 opgepakt. AC/FBZ is 
blij dat er een nieuwe cao is, zodat werknemers zich 
weer ten volle kunnen richten op de patiëntenzorg. 
Dat het is gelukt een vergoeding voor coassistenten 
af te spreken is een mooie opsteker. Daar heeft 
AC/FBZ zich jarenlang hard voor gemaakt. 
Coassistenten krijgen deze vergoeding vanaf 1 
januari 2019 uit betaald, naast de reeds in de umc’s 
bestaande vergoeding(en).

Cao-ontwikkelingen

Cao App

APPLE ANDROID

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20UMC%202018-2020.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20UMC%202018-2020.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-umc/id1137112264?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sofokles.caoumc
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Actueel in 2018 

 Tips voor gezond werken via Dokterhoe 

 Cao-partijen maken concrete afspraken over terugdringen werkdruk in umc’s 

 Onkostenvergoeding coassistenten uiterlijk in april uitbetaald  

 AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC 

 Informeel gesprek met NFU krijgt vervolg 

 Al 6.500 umc-medewerkers kwamen in actie 

 Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC 

 Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU 

 Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen 

 Cao-inzet van NFU van tafel 

Looptijd: van

1 januari 2018
tot 1 januari 2021

Gedurende de looptijd een 
salarisverhoging van in 

totaal 8,25%

Omzetting van het persoonlijk budget per 

1 januari 2019 in  0,92%

Coassistenten krijgen 
vanaf 2019 een vergoeding van 

100 euro bruto per maand

Een 5-sporenbeleid voor het verlagen 
van de werkdruk

Inventarisatie bij alle umc’s hoe 
generatiebeleid gestalte te geven 

Arbeidsmarkt

SoFoKleS zet zich samen met de universiteiten in om de 
academische arbeids markt gezond en aantrekkelijk te houden via 
projecten en onderzoeken. Meer weten? Kijk op: www.sofokles.nl

https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=816
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=808
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=809
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=781
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=751
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=747
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=725
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=720
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=704
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=649
http://www.sofokles.nl
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Cao 

VVT 2018-2019
Onderhandelaars
Joyce Kuijpers
Lilian de Groot

Cao-documenten
Cao VVT 20182019 

Algemeenverbindendverklaring
De cao is algemeen verbindend 
verklaard, waarmee de cao van 
toepassing is op alle werkgevers 
en werknemers in deze branche. 

In het eerste kwartaal van 2018 
is veelvuldig overlegd over de 
nieuwe cao. Caopartijen spra ken 
af geen klassiek onderhande
lingstraject te volgen, maar de 
onderhandelingen te beschou
wen als samenwerkingstraject 
(coalitie) en gesprekken te voer
en op basis van belangen. 
Na intensieve gesprekken werd 
op 7 mei een onderhandelaars
akkoord bereikt, waarmee de 
achterbannen van alle caopartij
en instemden. Werknemers 
krijgen onder meer 4% loonsver
hoging. 
In het caoakkoord zijn geen 
na dere afspraken gemaakt 
over herverzekering van het 
derde WWjaar. Later gemaakte 
af spra ken tussen FNV, CNV, 
ActiZ en Zorgthuisnl (voorheen: 
BTN) hierover hebben we 

dan ook niet ondertekend. 
FBZ heeft samen met NU’91 
bedenkingen ingediend tegen 
de door de andere caopartijen 
aangevraagde algemeen 
verbindend verklaring. Eind 
2018 werd bekend dat ondanks 
de bedenkingen de afspraken 
wel algemeen verbindend zijn 
verklaard, waarmee ze per 1 
februari 2019 van toepassing 
zijn op de hele sector VVT. 
FBZ vindt dit geen goede 
ontwikkeling in het kader van 
een aantrekkelijke arbeidsmarkt. 
Het betekent dat er premie van 
het salaris van alle werknemers 
ingehouden wordt, terwijl de 
kans dat ze van deze regeling 
ooit gebruik van zullen maken 
uiterst minimaal is. Bekijk onze 
themapagina en FAQ voor meer 
informatie. 

Cao-ontwikkelingen 

Caoapp

APPLE ANDROID

Looptijd: van

1 april 2018
tot 1 juli 2019

Verhoging FWG-salarissen 

per 1 oktober 2018 met 4%

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20VVT%202016-2018%20(april%202017).pdf
https://www.fbz.nl/thema/default.aspx
https://www.fbz.nl/mijnvragen/default.aspx?categorie=Arbeidsovereenkomst
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20VVT%202016-2018%20(april%202017).pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-vvt/id1218873547?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.aovvt.caovvt
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Volledige vergoeding van verplicht 

gestelde scholing, zowel in tijd als 
in geld. Er geldt een overgangstermijn 
tot 1 januari 2019 ivm de huidige lokale 

afspraken met de OR

Arbeidsmarkt

FBZ participeert in de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT), 
waarin werknemers en werkgevers samenwerken om de arbeidsmarkt van de VVT
branche te bevorderen. Meer weten? Kijk op: www.aovvt.nl 

Actueel in 2018

 FBZ dient bedenkingen in tegen herverzekering derde WW-jaar VVT 

 In de VVT leidt zeggenschap over werktijden tot meer tevredenheid 

 Werkzaam in de ouderenzorg? Bouw dan mee aan een toekomstbestendige 
 ouderenzorg! 

 Cao VVT-app is vernieuwd. App jij ‘m weer? 

 Safe the date Schrapsessie Regeldruk in verpleeghuiszorg  

 Achterbannen alle cao-partijen stemmen in met akkoord nieuwe Cao VVT 

 Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT 

  Voordelen nul-urencontract in VVT groter dan nadelen 

 Vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid in de VVT 

Aan de hand van de 
zgn. routekaart zijn 

werkgroepen aan de slag 
met onderwerpen als 

harmonisatie en 
duurzame inzetbaarheid

http://www.aovvt.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=792
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=790
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=758
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=758
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=776
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=774
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=715
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=673
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=648
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=640
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Cao 

Ziekenhuizen 2017-2019
Onderhandelaars
Rob Koster 
José Klerks

Cao-documenten
Cao Ziekenhuizen 20172019 

Algemeenverbindendverklaring
De cao is algemeen verbindend 
verklaard en daarmee van 
toepassing op alle werkgevers 
en werknemers in de branche.  

Steeds meer ziekenhuizen zijn 
aan de slag om conform cao
afspraken generatiebeleid vorm 
te geven. Overal in het land zijn 
informatiesessies gehouden. 
Behalve duurzame inzetbaarheid 
moet generatiebeleid zorgen 
voor een evenwichtige leeftijds
opbouw van het personeels
be stand. Binnen een instelling 
kunnen werkgever en werknemer 
op vrijwillige basis afspraken 
maken over de toepassing van 
de regeling. Hierdoor kan de 

arbeidsduur worden aangepast 
aan de wensen en behoeften 
van zowel werknemers als de 
instelling. 

De onderhandelingen over de 
nieuwe cao beginnen in maart 
omdat de cao per 1 april 2019 
afloopt. De achterban heeft veel 
input geleverd voor de nieuwe 
cao. FBZ komt met een eigen 
inzet. Onze caoklankbordgroep 
denkt actief mee gedurende het 
gehele caoproces. 

Cao-ontwikkelingen

Caoapp

APPLE ANDROID

In totaal 3,75% 

salarisverhoging 

3 x een 
eenmalige uitkering

Looptijd: van

1 januari 2017
tot 1 april 2019

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-ziekenhuizen-2014-2016/id984035469?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yaacomm.android.caoziekenhuizen


JAARVERSLAG FBZ 201829

Arbeidsmarkt

FBZ participeert in de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), een samen werkings
verband van werkgevers en werknemersorganisaties. Partijen ontplooien gezamenlijk 
activiteiten en verspreiden de ontwikkelde producten. Meer weten? Kijk op: www.staz.nl

Actueel in 2018

 Veel vragen over situatie MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen 

 Martini Ziekenhuis bijt spits af met generatieregeling 

 App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten 

 Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis 

 Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen 

Compensatie voor mogelijk 
ten onrechte niet uitgekeerde 

ORT over vakantieuren

Verhoging vakantiebijslag van 

8 naar 8,33%
Introductie van generatiebeleid 

Positie: Aan medisch specialisten 
gelijkgestelde beroepsbeoefenaren 
kunnen nu ook deel uitmaken van 

de medische staf.

Aios krijgen voortaan de 
inschrijvingskosten bij de RGS 

vergoed

5 extra kwaliteitsregisters die voor 
vergoeding in aanmerking komen

Afspraken over pensioenaftopping: 
betrefende werknemers krijgen 

over 2016 alsnog 100% 

van het werkgeversdeel 
van de pensioenpremie, vanaf 2017 

is dit 70%

http://www.staz.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=777
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=680
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=671
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=656
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=636
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Bestuur
drs. Maarten (M.) Faas, voorzitter
Theo (P.M.) van der Bom MBA, 
penningmeester 
drs. Gerard (G.J.) van Egmond
mr. Hans (J.N.) Redeker

Directeur
drs. Caroline (C.) van den Brekel

Algemene Vergadering
• ACHOP: Ger (G.T.W.) Ruigrok en 
 dr.ir. Fred (F.A.) Veer
• AVBZ: Bert (E.G.) Visser
• Ergotherapie Nederland: Birgit (B.J.) 
 Wezelenburg 
• FVB: ir. Irene (I.M.F.) Rentenaar en 
 Henk (H.) Aartsma
• KNGF: Willemijn (W.E.) Caron
• KNMT: drs. Albert Jan (A.J.) Rijnsburger
• KNOV: Eddy (E.H.J.) Hilbert
• LAD: drs. Theo (T.) Haasdijk
• NAPA: Milena (M.) Babovic en 
 Yvette (Y.T.A.) Troe
• NVL: Teddy (T.) Roorda
• NIP: Nicole (N.) Janssen
• NVD: mr. Mariëlle (M.) Voorzee
• NVGzP: Willeke (W.) Brinkman en 
 Boukje (B.) Lobbrecht
• NVLF: Marguerite (M.B.Y.) Boersma en 
 Jilke (J.) Hageman

• NVMmondhygiënisten: 
 mr. Marjolein (W.J.) Stigter
• NVO: drs. Marieke (M.F.J.) Visser
• VGVZ: Eva (E.) Kersbergen en 
 Marten (M.) Tel 
• VMDG: dr. Adriaan (A.J.C.) van den Brule
• VVBZ: Ir. Koen (K.J.) Snijders en 
 Jan (J.H.L.) Weterings
• VvOCM: Viola (V.) Zegers en 
 drs. Trudy (G.) de Witte

Team onderhandelaars arbeidsvoorwaarden
• drs. Robert Barendse
• mr. Lilian de Groot
• mr. José Klerks
• Rob Koster
• mr. Joyce Kuijpers
• mr. Maaike Langerak
• mr. Brigitte Sprokholt
• Chris van der Vliet, hoofd collectieve 
 belangenbehartiging

Wie werken er nog meer voor FBZ? 
• Hylke Warners, beleidsadviseur
• mr. Marlies Welschen  van der Hoek, 
 arbeidsjurist
• Corrie Kooijman, communicatieadviseur
• Vera de Joode, secretaresse
• Yvonne Stufano, secretaresse

Het Bestuur draagt zorg voor de algeme ne 
besluitvorming. De Algemene Vergadering
(AV) is als hoogste orgaan verantwoorde
lijk voor de strategische ambities van FBZ. 
Alle federatiepartners hebben een ver
tegen  woordiger (afgevaardigde) in de AV. 
De AV benoemt de bestuursleden en heeft 
de laatste stem bij het aan gaan van cao
akkoorden. Verder stelt ze het jaar ver slag 
en het arbeidsvoor waar denbeleid vast. 

In 2018 kwam de AV zes keer bijeen. Een 
belangrijk strategisch besluit betrof de 
opdracht voor het ontwikkelen van een 
aanbod voor individuele juridi sche dienst
verlening. Dit heeft immers belang rijke 
meerwaarde voor de leden. De AV ging 
akkoord met een voorstel voor maat werk. 
De verenigingen besluiten of en zo ja, 
welk pakket het beste past. Instromen kan 
op enig moment. De AV ging akkoord 

met de product com municatielijn voor FBZ 
Rechtshulp dat tot stand kwam in sa
men  werking met de communicatie pro
fessionals van de verenigingen. Verder 
werd ingestemd met het Privacy State 
  ment, dat automatisch van toe pas  sing is 
op alle aangesloten ver eni gin gen. Verder 
ging de AV akkoord met de toetreding 
van de NVGzP (Neder landse vereniging 
voor Gezond heids zorg psy chologie) als 
nieuwe fede ratiepartner. 
De AVbijeenkomsten zijn ook benut om 
gezamenlijk onderwerpen uit te diepen. 
Zo is gebrainstormd over trends op de 
arbeidsmarkt. Verder hebben experts de 
AV bijgepraat over pensioenontwikke
lingen en de Wet normalisering rechts
positie ambtenaren. Ook is een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd over 
functiewaardering.  

Bestuurlijke ontwikkelingen
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Federatiepartners van FBZ

AC-HOP
Belangenorganisatie van medewerkers 
bij universiteiten, onder zoekinstellingen 
en Universitair Medische Centra

AVBZ
Algemene Vereniging voor 
Beroepsorganisaties in de Zorg

FVB
Federatie Vaktherapeutische Beroepen

KNGF
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie

KNMT
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

KNOV
Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen

LAD
Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband

NAPA
Nederlandse Associatie Physician
Assistants

NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

NVD
Nederlandse Vereniging van Diëtisten

NVL
Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen

NVM-mondhygiënisten

VVBZ
Vereniging voor Beroepsorganisaties 
in de Zorg

VGVZ
Vereniging van Geestelijk Verzorgers

NVO
Nederlandse Vereniging van
pedagogen en Onderwijskundigen

NVLF
Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie

VMDG
Vereniging voor Moleculaire 
Diagnostiek in de Gezondheidszorg

FBZ
Postbus 20058
3502 LB Utrecht 
Telefoon (088) 1344 111 
Email bureau@fbz.nl
www.fbz.nl

VvOCM
Vereniging van Oefentherapeuten
Cesar en Mensendieck

NVGzP
Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorgpsychologie

EN
Ergotherapie Nederland

https://ac-hop.nl
https://www.avbz.nl
https://fvb.vaktherapie.nl
https://www.kngf.nl
https://www.knmt.nl
https://www.knov.nl
http://www.lad.nl
https://www.napa.nl
https://www.psynip.nl
https://www.nvdietist.nl
https://www.nvlborstvoeding.nl
https://www.mondhygienisten.nl
https://vgvz.nl
https://www.nvo.nl
https://www.nvlf.nl/home
http://www.vmdg.info
mailto:bureau%40fbz.nl?subject=
http://www.fbz.nl
https://vvocm.nl
https://vvocm.nl
https://www.nvgzp.nl
https://ergotherapie.nl

