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Inhoud
Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor goede ar beidsvoor
waarden voor artsen, me disch specia listen, para medici en andere 
hoog  opgeleide (zorg)profes sionals. 

FBZ bestaat in 2017 uit 19 (beroeps) verenigingen van in totaal 
26 belangen organi sa ties. Zij hebben zich bij FBZ aangesloten om 
de collectieve werk nemersbelangen van hun leden te behartigen. 
Samen hebben zij 32.000 leden. Dit is de achter ban die FBZ 
vertegenwoordigt. FBZ sluit cao’s en sociaal plannen. FBZ werkt 
daarbij samen met de andere werk nemersorganisaties FNV, CNV 
en NU’91. 

Door de aansluiting van onze federatiepartners bij de Sector groep Zorg 
van het Ambte naren centrum (AC) voeren we vanuit AC/FBZ onderhan-
delingen over de Cao Universiteiten, Cao Onderzoekinstellingen en de 
Cao UMC. Aansluiting bij het AC is van belang om te zorgen dat AC/FBZ 
formeel deze leden aan deze cao-tafels vertegenwoordigt.
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Het vastgestelde arbeidsvoorwaarden
beleid biedt de kaders voor de caoinzet. 
De specifieke inzet per cao bepaalt FBZ 
samen met de (beroeps)ver enigingen. 
Wat zijn belangrijke punten die bij de 
onderhandelingen mee genomen moeten 
worden? Welke zaken spelen op de werk

vloer? De (beroeps)verenigin gen geven 
input en tijdens het caotraject denken 
leden van de verschillende (beroeps)
verenigingen in klankbordgroepen mee. 
Bij de cao’s doen we verslag van de 
resultaten van de onderhandelingen. 

Arbeidsvoorwaardenbeleid: 
basis voor cao-onderhandelingen

Groei-ambitie
FBZ timmert stevig aan de weg; in vier 
jaar tijd nam het ledental met 7.000 toe 
(20%). Onze ambitie is verder te groeien. 
Dit versterkt de kracht van FBZ aan over  
leg tafels. We vertegenwoordigen al tien 
tal len beroepsgroepen aan caotafels, 
maar er zijn nog meer hoogopgeleide 
beroeps groepen waarvoor we ons graag 
inzetten. We zijn in gesprek met een 
aantal verenigingen die gebaat kun nen 

zijn bij aansluiting. In juni 2017 werd de 
Nederlandse Vereniging van Lactatie
kundigen nieuwe federatiepartner. Vanaf 
januari 2017 is de Federatie Vakthera
peu tische Beroepen uitgebreid met de 
Nederlandse Vereniging voor Spel thera
peuten, waardoor FBZ ook de arbeids 
voor waardelijke belangen van spel thera
peuten behartigt. De uitbouw leverde 
honderden nieuwe leden op. 

Bredere zichtbaarheid
De federatiepartners willen graag dat hun 
achterban goed op de hoogte is van de 
activiteiten van FBZ. Verenigingen nemen 
informatie zoveel mogelijk op in hun 
leden  communicatie. Ze zijn goed op de 
hoogte van ontwik kelingen op het vlak 
van de cao’s en de arbeids markt via de 
dagelijkse emailnieuwsbrief van FBZ. 
Tijdens de halfjaarlijkse netwerk bij een
komsten met de communicatie profes
sionals van federatiepartners gaat veel 
aan dacht uit naar het werven en binden 
van nieuwe leden. In die lijn zetten ver
enigingen een factsheet in om nieuwe 
leden te attenderen op de extra voordelen 
van hun lidmaatschap. Een nieuwe web
pagina Ledenvoordelen verbindt poten tiële 
nieuwe leden met de eigen ver eniging. 
De nieuwe factsheet FBZ maakt zich sterk 

voor uw arbeidsvoorwaarden zet in een 
notendop de meerwaarde van aansluiting 
op een rij. Steeds meer geïnteresseerden 
en stakeholders abon neren zich op de 
nieuwsbrief. Het leespercentage is met 
100% zonder uitzondering hoog. Ook 
op twitter rekent de nieuwsbrief op veel 
belangstelling. 

Voorwoord
FBZ timmert aan de weg voor een steeds steviger positie aan de over
legtafels voor de hoger opgeleide (zorg)professionals. Steeds meer profes 
sionals zijn via hun (beroeps)vereniging aangesloten. Zo groeiden we in vier 
jaar tijd met zo’n 7.000 leden. Met 32.000 leden zijn we de tweede grootste 
caopartij in de zorg en dat biedt een prima perspectief voor verdere uitbouw. 
Meer kracht aan de overlegtafels heeft onze invloed aan de over leg tafels 
merkbaar versterkt. FBZ zet zich met grote overtuiging in zodat werk 
nemers kunnen rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat 
rekening houdt met veranderingen die van invloed zijn op hun arbeids
omstandigheden of de arbeidsmarkt. 

In het zeer dynamische werkveld zijn de 
belangen niet altijd gelijkgericht en de 
menin gen nogal eens verdeeld. Daarom 
is tegen kracht en medezeggenschap 
nodig, maar wel inhoudelijk gedreven 
en pri mair gericht op constructieve 
samen  werking. In samenwerking met 
de mede zeg genschap/OR en andere 
vakbonden zetten we ons in om te komen 
tot gedragen cao’s en sociaal plannen. 
Voor onze onder handelaars is het van 
belang dat zij weten wat er leeft onder 
onze professionals en visa versa moeten 
de leden van de (beroeps)ver enigingen 
weten wat wij als FBZ voor hen doen. 
Daarom zetten we samen met de afge
vaardigden van de verenigingen in op 
een goede dialoog en betrokkenheid 
van onze achterban, onder meer door 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
van nieuwe media. Om de positie van 
professionals in de instellingen te ver
sterken stimuleren we hen deel te nemen 
aan de medezeggenschap. Zodat onze 
leden betrokken zijn bij voornemens en in 
staat gesteld worden om te adviseren over 
bijvoorbeeld organisatieveranderingen. 
Het vergde intensieve, soms complexe 
maar veelal langdurige onderhandelingen 
om uiteindelijk tot daadwerkelijke cao 

af spraken te komen. Zo lukte het na 
lan de   lijke acties in de ggz alsnog afspraken 
over pensioenaftopping te maken. En kon 
met instemming van de achter ban over 
de toepassing van de loon ruimte over een
komst in de umc’s dit complexe dossier na 
twee jaar einde lijk gesloten worden. 
Andere concrete resul taten vermelden we 
bij de verschil lende cao’s. Denk bij voor 
beeld aan generatie  regelingen, afspraken 
over gezond en veilig werken en duurzame 
inzet baarheid, het tegen gaan van werk
druk, betere scholingsmogelijkheden 
in tal van sec toren, het borgen van een 
betere positie van professionals, en uit
breiding van kwaliteitsregisters die voor 
vergoeding in aanmerking komen. Daar
over leest u meer in dit jaarverslag. 

4

https://www.fbz.nl/ledenvoordelen/default.aspx 
https://www.fbz.nl/publicaties/Factsheet%20FBZ%20maakt%20zich%20sterk%20voor%20uw%20arbeidsvoorwaarden.pdf
https://www.fbz.nl/publicaties/Factsheet%20FBZ%20maakt%20zich%20sterk%20voor%20uw%20arbeidsvoorwaarden.pdf
https://laposta.nl/f/sswhnodlkodh
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Cao-klankbordgroepen denken mee
Ruim 100 leden uit het werkveld denken 
tijdens het caoproces mee in onze cao
klankbordgroepen. Ze oefenen invloed uit 
op de nieuwe cao door onderhandelaars 
input te geven en te voeden met ontwikke
lingen op de werkvloer. Zo houdt FBZ 
tijdens de caoonderhandelingen nauwe 
aansluiting met de praktijk. In een aantal 
proeftuinen experimenteren we met de 
mogelijkheden van nieuwe media om 
tijdens het caoproces rechtstreeks met de 
leden uit te kunnen wisselen. Om te zorgen 
voor een zo breed mogelijk draagvlak kun
nen in deze platforms ook enthousiaste 
nietleden deelnemen. 

FBZ dient lijst in bij OR-verkiezingen
Prioriteit in de beleidsagenda is een stevige 
positionering van (zorg)professionals en 
het stimuleren van medezeggenschap. 
De (zorg)professionals weten immers 
als geen ander wat nodig is voor goede 
zorg bij wijzigingen in de organisatie. 
FBZ dient daarom een lijst in bij de OR
verkiezingen. Dit krijgt vermoedelijk in het 
voorjaar 2018 zijn beslag. Met meer leden 
in de OR kunnen we nog beter samen 

optrekken bij het overleg met de werkgever. 
Leden die namens FBZ in de OR zitting 
hebben vertegenwoordigen ook de be
langen van alle andere (para)medische 
beroepsgroepen uit onze achterban. Op 
een online platform wisselen ORleden 
op een laagdrempelige manier kennis en 
ervaringen uit. Het spreekt voor zich dat 
ORleden kunnen rekenen op een goede 
ondersteuning. 

Onderzoek flexibilisering arbeid
Uit onderzoek naar flexibilisering in de 
zorg blijkt dat het gros van de tijdelijke 
werknemers structureel werk doet. Dit 
leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit 
en continuïteit van zorg, maar ook van 
structurele arbeidsplaatsen. Waar de 
werkzaamheden structureel van aard zijn 
is FBZ van mening dat geen tijdelijke 
krachten moeten worden ingezet. Dit blijft 
onverminderd ons uitgangspunt bij de 
komende caoonderhandelingen. CAOP, 
kennis en dienstencentrum op het gebied 
van arbeidszaken, voerde het onderzoek in 
opdracht van FBZ uit. 

Whitepaper Normalisering 
rechtspositie ambtenaren
Bijna iedereen die formeel als ambtenaar 
werkt krijgt vanaf 2020 een nieuwe arbeids
  overeenkomst. Niet langer een een zijdige 
aanstelling, die het werken als am bte naar 
typeert, maar een ‘gewone’ arbeids  over
eenkomst die de werkgever en werk nemer 
samen overeenkomen. Ook in umc’s, 

universiteiten en onder zoek in stellingen 
zijn de meeste werk nemers for meel 
ambte naar. Om hen te informeren over 
de veranderingen bracht EDemocracy in 
samen werking met FBZ een whitepaper 
uit. 

https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=646
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=646
http://www.wiekiesjijor.nl/whitepaper-normalisatie-2/
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Tips en tools gezond en veilig werken
FBZ zet breed in op maatregelen die 
gezond en veilig werken bevorderen. 
Dat bestaat uit vele facetten, zoals: 
ver antwoorde arbeidstijden, regie 
over het eigen werk, een goede balans 
tussen werk en privé, duurzame inzet
baarheid en vitaliteit. In cao’s maken 
we specifieke afspraken over goede 
arbeidsomstandigheden voor de ver
schil lende sectoren. De arbeids markt
fondsen waar FBZ als sociale partner 
in participeert, initiëren projecten om 
gezond en veilig werken te stimuleren. 

Voorbeelden? Een speciale themapagina 
op de website biedt overzicht van wat er 
allemaal gebeurt en laat zien van welke 
producten de achterban gebruik kan 
maken. 

Ontwikkelingen functiewaardering

De branches ziekenhuizen, ggz, ge
han  di  captenzorg en VVT gebruiken het 
functie   waarderingssysteem FWG voor de 
in deling van functies in een functiegroep. 
Per cao wordt het salaris bepaald dat bij 
de betreffende functiegroepen hoort. Het 
onderliggende systeem dat moet waar
borgen dat functies op hetzelfde niveau 
uniform worden ingedeeld, is echter voor 
deze branches al jarenlang hetzelfde FWG 
systeem. Om functies sneller en een
voudiger in te delen is voor een aantal 
sectoren een vereenvoudigde toepassing 
ontwikkeld. Zo is FWG VVT per 1 januari 
2016 in gebruik genomen, en is vanaf 
oktober 2016 is FWG Geboortezorg 

be schikbaar. Per april 2018 volgt FWG 
Gehandicaptenzorg. 
Achter de schermen werkt FBZ er hard 
aan om te garanderen dat de uitkomsten 
van de vereenvoudigde systemen, over
eenkomen met de uitkomsten van het 
FWG 3.0systeem waarop het is ge ba
seerd. Daarvoor nemen we deel aan de 
Paritaire Adviesgroep en het Ge zamenlijk 
Overleg van FWG. Ook zet FBZ zich aan 
caotafels in voor het aanpassen van de 
caoprocedures rond het opstellen van 
een functiebeschrijving en het maken van 
een indeling, zodat deze aansluiten bij de 
nieuwe vereen voudigde toepassingen.
FWG is een actueel en spannend onder
werp voor de leden van de (beroeps)
ver enigingen. Afgevaardigden krijgen 
daar zeer geregeld vragen over. Geregeld 
organiseren we een themabijeenkomst 
waarin een expert de afgevaardigden bij
praat over de soms ingewikkelde materie. 
Bij complexe collectieve kwesties staan de 
onderhandelaars de afgevaardigden met 
raad en daad bij. 

Stagevergoeding (para)medici in 
opleiding
FBZ zet zich permanent in voor de 
rechts positie van beroepsbeoefenaren 
in opleiding, zoals coassistenten en 
paramedici in opleiding. Keer op keer 
echter blijken werkgevers niet bereid 
stagevergoedingen voor hen af te 
spreken. De ene werkgever geeft als 
argument dat deze groepen niet bij 
hen werkzaam zijn dan wel nauwe
lijks werkzaamheden verrichten en 

andere werkgevers geven aan dat er 
geen geld beschikbaar is. FBZ vindt het 
on ac ceptabel dat andere zorg pro fes sio
nals in opleiding (zoals een HBOver
pleegkundige) wel kunnen rekenen op 
een stagevergoeding, terwijl dit niet 
over al geregeld is voor (para)medici. Bij 
caoonderhandelingen waar dit aan de 
orde is, zetten we onverminderd in op 
stage vergoeding. 

BIG-register en kwaliteitsregisters
Behalve (her)registratie in het BIGregister 
hebben leden van (beroeps)verenigingen 
te maken met de kwaliteitsregisters voor 
hun beroepsgroep. De kosten die ze hier
voor maken komen soms in aan merking 
voor vergoeding. In de meeste cao’s is 

geregeld dat de initiële en herregistratie in 
het BIGregister wordt vergoed. In enkele 
cao’s is ook vergoeding van (kwaliteits)
registers geregeld. In de cao staat hoe 
hoog deze vergoeding is. 

Vergoeding contributie vereniging
Een van de voordelen van het lidmaat
schap van een (beroeps)vereniging is 
dat leden een deel van hun contributie 
terug kunnen krijgen. De kosten hebben 
de status van vakbondscontributie. In 
de cao’s staan de afspraken die we over 
vergoeding gemaakt hebben. Leden kun
nen bijvoorbeeld een beroep doen op een 
fiscale regeling, waarbij de werkgever de 

contributie via het brutoloon verrekent. 
Hoe hoog het voordeel oploopt hangt af 
van het inkomen en de contributie van 
de (beroeps)vereniging. Werkgevers ver
rekenen alleen de betaalde contributie in 
het lopende kalenderjaar. Verenigingen 
leggen hun leden aan de hand van de FAQ 
contributie uit hoe ze van dit voordeel 
gebruik kunnen maken.  

https://www.fbz.nl/thema/detail/default.aspx?thema=Arbeidsmarktfondsen
https://www.fbz.nl/mijnvragen/default.aspx?categorie=Contributie
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 20152017

Algemeenverbindendverklaring
De Cao GGZ is in februari 
2018 algemeen verbindend 
verklaard. Daarmee is deze van 
toepassing op alle werkgevers 
en werknemers in de sector. 

Over de totstandkoming 

De onderhandelingen voor een nieuwe 
cao verliepen aanvankelijk stroef in ver
band met verschillende visies van FBZ 
en GGZ Nederland over het vraag stuk 
pensioenaftopping. Conform cao
af spra ken is overlegd over het com pen
seren van werknemers die te maken 
heb ben met de nadelige effecten van de 
pensioen aftopping. In tegenstelling tot 
andere zorgsectoren leidde dit in 2015 
en 2016 nog niet tot resultaat. Voor FBZ 
was het niet meer dan van zelf sprekend 
dat werkgevers hier in hun verant woorde
lijkheid zouden nemen.

Op 17 januari 2017 hielden psychiaters 
voor de tweede maal een landelijke zon
dags dienst en toen dit niets op leverde 
werd een tweedaagse zondags dienst aan
gekondigd. Dit bleek niet meer nodig: 
nu de psychiaters met herhaalde acties 
duidelijk maakten dat ze serieus ge no
men wilden worden, kwam het onder
werp toch op de caotafel te liggen. 
Sindsdien vonden constructieve onder
hande lingen plaats; niet alleen over pen
sioen aftopping, maar óók over andere 
belangrijke onderwerpen. In mei bereikte 
FBZ samen met FNV, CNV en NU’91 
een onderhandelaarsakkoord met GGZ 
Nederland over een nieuwe cao, waar
mee de achterban instemde. 

Over de resultaten 

De cao loopt van 1 maart 2017 tot en met 
1 juni 2019. Er is een loonsverhoging van 
in totaal 2,95% afgesproken gedurende de 
looptijd van de cao. Daarnaast zijn een
malige uitkeringen afgesproken en wordt 
de eindejaarsuitkering geleidelijk verhoogd 
naar 8,33%, zodat dit een volwaardige 
dertiende maand is. Wat de pensioenaftop
ping betreft, is afgesproken dat werkne
mers met een bruto jaarsalaris boven de 
aftoppingsgrens vanaf 2017 100% van 
het werkgeversdeel van de pensioenpre
mie ontvangen in de vorm van een bruto 
toelage. 

Ook is een vergoeding afgesproken ter 
compensatie van mogelijk ten onrechte 
nietuitgekeerde onregelmatigheidstoeslag 
over verlofuren. Daarnaast kunnen werk
nemers een zelfstandig scholingsverzoek 
indienen waartegen ze bij afwijzing ook be
zwaar kunnen maken. Verder is afgespro
ken dat de caopartijen zowel werk gevers 
als ondernemingsraden stimuleren om 
zich actief in te spannen voor een eigen 
aan pak om de werk en regeldruk te ver
min deren. 

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

 
Dialoog over veiligheid en werkdruk in 12 ggz-instellingen

 Ggz-instellingen gezocht voor onderzoek gezonde roosters

 Compleet vernieuwde app Cao GGZ nu beschikbaar

 Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ 

 Nieuwe site O&O-fonds GGZ  

 Bijeenkomsten over zelforganisatie in de ggz 

 Heeft u input voor gezond en veilig werken in de ggz? 

 Uitnodiging jaarlijkse OR-dag voor OR-leden in de GGZ 

Cao App

APPLE ANDROID

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20GGZ%202017-2019.pdf
http://www.oofggz.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=621
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=621
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=610
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=610
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=603
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=603
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=599
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=599
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=587 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=587 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=525
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=525
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=526
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=526
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=450
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=450
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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Cao 

Gehandicaptenzorg 
2017-2019

Onderhandelaars
Maaike Langerak
José Klerks

Cao-documenten
Cao Gehandicaptenzorg 

Algemeenverbindendverklaring
De cao is in 2018 algemeen ver
bindend verklaard. Daarmee is 
deze van toepassing op alle werk
gevers en werknemers in de sector. 

Over de totstandkoming

Voor de onderhandelingen werd vol ver
trouwen begonnen met het opstellen van 
een agenda in plaats van het traditionele 
uitwisselen met inzetbrieven. Helaas ver
liepen de onderhandelingen complex. Tus
sendoor werden deze stilgelegd. Daaraan 
ging vooraf dat werkgeversorganisatie VGN 
met een totaalvoorstel voor de nieuwe cao 
kwam waarin FBZ helaas te weinig herkende 
van de voorstellen, die zij samen met

de andere werknemersorganisaties in
bracht. Vervolgens speelde een onver
wachte koerswending bij een van de 
vak bonden waardoor de inzetten van 
de werk nemers te zeer uiteenliepen. Na 
intensief beraad bleken alle partijen bereid 
de onder hande lingen te hervatten. Dit 
leidde uiteindelijk tot een onderhandelaars
resultaat op 9 juni, waarmee de achterban 
instemde. 

Over de resultaten 

De cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 
31 maart 2019. Afgesproken is onder meer 
dat de schaalbedragen gedurende de loop  
tijd van de cao in totaal met 3,9% worden 
verhoogd en dat werknemers op 1 decem
ber 2017 een eenmalige uitkering ont vangen 
van 0,8% van het in 2017 ver diende salaris. 
Daarnaast is een vergoeding afgesproken 
voor mogelijk ten onrechte nietuitgekeerde 
onregelmatigheidstoeslag over verlofuren. 

Ook kunnen werknemers voortaan zelf 
een individueel scholingsverzoek indienen, 
en moeten ze samen met hun werkgever 
jaarlijks afspraken maken over de inzet van 
PBLuren in het kader van duurzame inzet
baarheid. Verder wordt het functiewaarde
ringssysteem FWG vereenvoudigd.

Arbeidsmarkt

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

 Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken 

 Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken 

 Maak elk gevoel van onveiligheid bespreekbaar 

 Hoe gaan professionals in de gehandicaptenzorg om met veiligheid? 

 Oproep onderzoek: Werkt u onregelmatig in de gehandicaptenzorg? 

Cao App

http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gehandicaptenzorg%202017-2019.pdf
http://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=644
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=650
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=617
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=567
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=544
http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gehandicaptenzorg%202017-2019.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-gehandicaptenzorg/id1326138647?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/cao-gehandicaptenzorg/id1326138647?mt=8
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Cao 

Gezondheidscentra/
AHG 2017

Onderhandelaars
Lilian de Groot
Robert Barendse

Cao-documenten
Algemeen deel 

Algemeenverbindendverklaring
Niet van toepassing. 

Over de totstandkoming

Eind 2016 kwam een nieuwe Cao Ge
zondheidscentra en de bijbehorende Ar
beids voorwaardenregeling Huisartsen in 
Gezondheidscentra (AHG) tot stand. In 
het voorjaar ontdekten caopartijen een 
aantal technische fouten in de tekst. 
Daarom zijn enkele wijzigingen overeen
gekomen, met 1 januari 2017 als ingangs
datum. 

Op 31 december 2017 liep de Cao Ge
zondheidscentra/AHG af. Op basis van 
de input van de (beroeps)verenigingen 
met leden onder deze cao en de klank
bordgroep heeft FBZ in het najaar haar 
inzet bepaald. Eind november gingen de 
onderhandelingen voor een nieuwe cao 
van start. 

Ontwikkelingen 

In de cao zijn afspraken gemaakt over me
dezeggenschap in de gezondheid scentra. 
Om dit een boost te geven en directeuren/
bestuurders van gezond heidscentra, leden 
LOH (het Lokaal Overleg Huisartsen) én 

de mede zeg genschap handvatten te 
bieden organiseerde SSFG (Stichting 
Sociaal Fonds Gezondheidscentra) een 
sym posium. 

Verslag symposium

Arbeidsmarkt

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

Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen 
in Gezondheidscentra

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202015-2017%20(Algemeen%20deel).pdf 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=503 
https://ssfg.nl/Succesvol-symposium-medezeggenschap-in-gezondheidscentra
http://ssfg.nl
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202015-2017%20(Algemeen%20deel).pdf 
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202015-2017%20(AHG).pdf
https://ssfg.nl/Succesvol-symposium-medezeggenschap-in-gezondheidscentra
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202015-2017%20(AHG).pdf
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Gezondheidscentra%202015-2017%20(AHG).pdf
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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

Na 11 maanden onderhandelen bereikten 
FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Neder
land eind mei een onderhandelaars akkoord 

voor een nieuwe Cao Jeugdzorg, waarmee 
de achterban instemde. De Cao Jeugdzorg 
loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Afgesproken is dat de salarissen ge du
ren de de looptijd in totaal met 2,65% 
worden verhoogd. Daarnaast ontvangen 
werknemers twee keer een eenmalige 
uitkering en wordt het bodembedrag 
van de vakantietoeslag per 1 juli 2017 
verhoogd met 1,65% en per 1 juli 2018 
nog eens met 2%. Verder ontwikkelen 
de werkgever en de OR/PVT in iedere 
instelling voor alle organisatieonderdelen 
en functiegroepen beleid en een set van 
normen en/of afspraken om de werkdruk 
aan te pakken en het werkplezier te ver
hogen. Deze moeten 1 mei 2018 gereed 
zijn. Het derde WWjaar in de jeugdzorg 
wordt gerepareerd, en de afspraken over 
de kosten van (her)registratie zijn geac
tualiseerd. 

Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van 
de loonsom van de organisatie. Als blijkt 
dat er weinig of geen aandacht of ruimte 
is voor het ondersteunen van persoonlijke 
ontwikkeling, dan kijken caopartijen wat 
nodig is om een goede balans te bereik
en tussen inzet van het opleidings budget 
voor professionele ontwikkeling, 
functiescholing en per soonlijke ontwik
keling. Afgesproken is eind 2017 opnieuw 
een monitor uit te voeren naar het aan
deel flexibele ar beidsrelaties, van uit het 
oogpunt van werkzekerheid, continuïteit 
en kwaliteit. Ook willen cao partijen zich 
inzetten voor het boeien en binden van 
jongeren.

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

 Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg 

 Negen op de tien werknemers in de jeugdzorg ervaart agressie 

 Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten 
 jeugdzorg

Om te weten hoe de caoafspraken over 
vergoeding van kosten voor scholing en 
ontwikkeling in het kader van de (her)
registratie in het Kwaliteitsregister jeugd 

in de praktijk uitwerken, hebben NIP en 
NVO onder gedragswetenschappers een 
vragenlijst onder hun leden uitgezet. Dit 
gaf caopartijen input voor de evaluatie. 

In een brief aan de vaste commissie van 
VWS in de Tweede Kamer hebben werk  
nemersorganisaties FBZ, CNV, en FNV 
en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Ned
erland aangegeven dat zij zich bezorgd 
maken over structurele knelpunten in de 
jeugd   zorg. Caopartijen trekken samen 
op, omdat zij vinden dat er een oplos
sing moet komen voor de werkdruk en 
de bekostiging van kwaliteit. 

Evaluatie cao-afspraak (her)registratie 
gedragswetenschappers

Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale 
verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg

Over de totstandkoming

Over de resultaten

Online cao

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Jeugdzorg%202017-2019%20(correctie%20mei%202018).pdf
http://www.fcb.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=639
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=611
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=606
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=606
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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Cao 

Kraamzorg 2016-2017
Onderhandelaar
Robert Barendse 

Cao-documenten
Cao Kraamzorg

Algemeenverbindendverklaring
De cao is niet algemeen ver
bindend verklaard en daarmee 
alleen van toepassing op 
instellingen die bij Bo 
Geboortezorg zijn aangesloten. 

Over de totstandkoming

In december 2016 bereikten werknemers
organisaties FBZ, CNV, FNV en NU’91 
met Brancheorganisatie voor Geboorte
zorg (Bo Geboortezorg) een onder hande
laars akkoord over de eerste Cao Kraam
zorg. Echter, de achterbannen van alle 
vak bonden konden er niet mee instem
men. Struikelblok was de afbouw van de 
reiskostenvergoeding die voor sommigen 
een flinke achteruitgang zou betekenen. 

De compensatie voor verlaging van de 
vergoeding, door meer reistijd als werk
tijd te beschouwen, bleek onvoldoende 
helder. Langer dooronderhandelen lever
de uiteinde lijk reparatie op. Hiermee is de 
eerste Cao Kraamzorg voor 10.000 werk 
nemers alsnog tot stand gekomen. De cao 
ging met terugwerkende kracht in per 1 
april 2016 en loopt tot en met 31 decem
ber 2017. Eind november begonnen de 
onderhandelingen voor de volgende cao. 

Er is een structurele loonsverhoging 
afge sproken van in totaal 1,65%, de 
einde jaarsuitkering gaat in twee stappen 
omhoog naar 6,2%, en vanaf 1 januari 
2017 wordt de inconveniëntentoeslag 
over verlofuren uitbetaald. Om flexwer
ken terug te dringen moeten werknemer 
en werkgever per kwartaal afspraken 
maken over de openstaande min en 
plus uren. De (her)registratiekosten van 
het kwaliteitsregister van het Kenniscen
trum Kraamzorg worden vergoed. De 
werk gever betaalt de scholingskosten en 
neemt een aandeel van de scholingstijd 
mee in een vastgesteld budget van mini
maal 2% van de loonsom. 

De opbouw en afbouw van de kilometer 
 vergoeding in 8 jaar is uit het oor spron
ke  lijke akkoord gehaald; een vereen  vou
digde reiskostenregeling blijft gehand
haafd. 55plussers draaien alleen nog 
nachtdiensten alleen als beide partijen 
daarmee instemmen, anders geldt een 
vrijstelling. Werkgevers faciliteren dat 
de vakbondscontributie fiscaal gunstig 
kan worden verrekend via ruimte in de 
werkkostenregeling. Tijdens de looptijd 
van de cao wordt onderzoek gedaan naar 
arbeidstijdenmanagement, terugdringen 
van verzuim en duurzame inzetbaarheid. 

Sinds oktober 2016 is FWG Geboortezorg 
beschikbaar om de meest voorkomende 
functies in de geboortezorg in te delen. 
Uniforme beloning is belangrijk voor pro
fessionele kraamzorg. 

FWG Geboortezorg brengt dit dichter
bij. FWG Geboortezorg is gelijk aan 
FWG VVT, maar kent vier extra voor
beeldfuncties. 

Arbeidsmarkt

Caoafspraak is dat partijen een Cao Sociaal Fonds Kraam en geboortezorg oprichten 
om de arbeidsverhoudingen binnen de kraamzorgbranche te optimaliseren. 
Om finan ciële redenen is vooralsnog geen fonds opgericht. 

Over de resultaten

Naar een uniforme beloning

Online publieksvriendelijke versie

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Kraamzorg%202016-2017.pdf 
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Kraamzorg%202016-2017.pdf 
http://www.cao.bogeboortezorg.nl
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Cao 

Nederlandse 
Universiteiten 2016-2017

Onderhandelaar
Joyce Kuijpers

Cao-documenten
Cao Nederlandse Universiteiten 

Over de totstandkoming

Na een moeizaam en langdurig proces 
bereikten werknemersorganisaties AC/
FBZ, FNV en VAWO met de VSNU 
(Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten) in april 
een onderhandelaarsakkoord voor een 
nieuwe cao vanaf juli 2016. Vanaf april 
2016 werd er al onderhandeld, maar 
rond de zomer lag het overleg enige 
tijd stil door een mager eindbod van de 
werkgever. Vanaf het najaar vonden weer 
overleggen plaats waarna uiteindelijk 
in april 2017 een akkoord werd bereikt, 
waarmee de achterban instemde. 

De cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 
tot en met 30 juni 2017. De looptijd 
is inmiddels al weer verstreken, maar 
omdat de cao niet is opgezegd is deze 
automatisch met een jaar verlengd. 
Totdat er een nieuwe cao is afgesproken, 
gelden de huidige caoafspraken. De 
onderhandelingen over een nieuwe 
cao zijn in het najaar gestart. Ditmaal 
verloopt het caoproces in de vorm van 
cocreatie. 

De belangrijkste caoafspraak is dat de 
werkdruk per universiteit wordt aange
pakt en dat wordt ingezet op duur zame 
inzetbaarheid. Iedere universi teit moet
hier uiterlijk eind 2017 een werk plan voor
hebben. De werknemers orga nisaties 
organiseerden bij de meeste uni ver
siteiten een infor matie bijeenkomst om 
de caoaf spraken toe te lichten. In de 
nieuwe cao is bij de structurele salaris 
ver hogingen reke ning gehouden met 
de loon ruimte overeen komst. Er was 
al sprake van een salaris verhoging 
van 0,8% met terug werkende kracht 
per 1 januari 2016. Deze verhoging is 
uitgevoerd vanaf de uitbetaling van de 
salarissen in de maand september en 
definitief omgezet in een structurele 
verhoging. 

Per 1 januari 2017 is het salaris verhoogd 
met 1,4%, zijn de jeugdschalen verhoogd 
met 5% en is de jeugdsalarisschaal voor 
21jarigen afgeschaft. Verder komt de 
repara tie van het derde WWjaar wat 
be treft opbouw en duur volledig voor 
rekening van de werkgever. Daarnaast is 
afge sproken dat openbare universiteiten 
de transitie vergoeding per 1 januari 2018 
bij einde van het dienstverband betalen, 
net zoals de bijzondere universiteiten 
al doen. Verder wordt, in het kader van 
duur zame inzetbaarheid, de mogelijkheid 
uitgebreid voor medewerkers om tijdelijk 
minder te gaan werken. Het keuzemodel 
arbeidsvoorwaarden maakt het al moge lijk 
gedurende 3 tot 5 jaar vakantieuren te 
sparen en deze te gebruiken voor lang
durig verlof. Afgesproken is dat deze uren 
ook ingezet kunnen worden voor ver  min
dering van de arbeidsduur per week.

Arbeidsmarkt

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

 Hoge werkdruk bij wetenschappers 

 Arbeidsmarktcijfers VSNU 

Over de resultaten

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202016%20-2017.pdf
http://www.sofokles.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=484
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=569
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20NU%202016%20-2017.pdf
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Cao 

Onderzoekinstellingen 
2017

Onderhandelaars
Lilian de Groot 
Robert Barendse 

Cao-documenten
Cao Onderzoekinstellingen 2017

Over de totstandkoming

Na een kort voortraject werd op 13 ja nu a ri 
2017 met alle caopartijen een onder
handelaarsresultaat voor een nieuwe 
Cao Onderzoekinstellingen bereikt. Dit 
werd voorafgegaan door een intensief 
onderhandelingsproces. Er is tot de 
allerlaatste minuut onderhandeld om 
zoveel mogelijk essentiële punten voor 
AC/FBZ binnen te halen. Daarbij zijn 
de uiterste grenzen van de werkgevers 
opgezocht.

Zo heeft AC/FBZ bijvoorbeeld een ver
hoging van het scholingsbudget met 
0,8% kunnen afspreken. Het onder
handelaarsresultaat is met een positief 
advies aan de leden van ACHOP voor
gelegd die ermee instemden. Voor de 
nieuwe cao is een looptijd afgesproken 
van 1 januari 2017 tot en met 31 decem
ber 2017. Deze cao geldt voor ongeveer 
2.900 werknemers. 

Over de resultaten
 
Er is een structurele loonsverhoging 
afge sproken van 1,6%. Het budget voor 
scholing en ontwikkeling gaat omhoog 
naar 2% van de loonsom (was 1,2%). 
Werkgevers dragen volledig de kosten 
voor de reparatie van het vervallen derde 
WWjaar (door aangepaste wetgeving). 
Er zijn afspraken gemaakt voor reparatie 
van het zogenaamde AOWgat per 1 
janu ari 2017 voor de werknemers die 
recht hebben op een BWOItoekenning. 
Vanaf 1 januari 2018 geldt voor nieuwe 
werk nemers een aangepaste BWOI. In 
verband met de transitie NWO gaat de 
regeling met de versobering voor hun 
bestaande werknemers pas in vanaf 2021. 

Aansluitend aan de WW is onder voor
waarden een nawettelijke uitkering 
tot aan de AOWdatum afgesproken. 
De bestaande aansluitende uitkering 
wordt met een ruime overgangstermijn 
van zes jaar geleidelijk afgebouwd. Op 
grond van de kapstokbepaling kunnen 
werk gevers met hun medezeggenschap 
een regeling voor een generatiepact 
vaststellen, die minimaal aan een aan
tal kernvoorwaarden moet voldoen. De 
transitievergoeding geldt vanaf janu ari 
2018 voor alle werknemers. Tot slot zijn 
in de cao zijn vaste ontslag be scher
mings termijnen afgesproken bij een 
reorganisatie. 

Arbeidsmarkt

Sociale partners in SoFoKleS voeren projecten en onderzoeken uit voor een 
aantrekkelijke academische arbeidsmarkt. Meer weten? Kijk op: www.sofokles.nl

 https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20OI%202017.pdf
http://www.sofokles.nl
 https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20OI%202017.pdf
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Onderhandelaars
Brigitte Sprokholt 
Rob Koster

Cao-documenten
Cao UMC 20152017 

Cao 

Universitair Medische 
Centra 2015-2017

Over de totstandkoming

De Cao UMC 20152017 heeft een loop 
tijd van 1 april 2015 tot en met 31 de cem  
ber 2017. Omdat de cao eind 2017 afliep 
is AC/FBZ rond de zomer gestart met 
de voorbereiding van de caoonder
handelingen die in 2018 van start gaan. 
De verenigingen en de leden van de cao 
klankbordgroep met leden uit het werk
veld, zijn gevraagd input te leveren. 

AC/FBZ heeft een gezamenlijke inzet 
met de andere werknemersorganisaties 
CMHF, CNV en FNV. Hierin wordt ge 
pleit voor een loonsverhoging van 3,5%, 
een generatieregeling en een stage  ver
goeding voor coassistenten. Daar naast 
is terugdringen van de werk druk een 
belangrijk item. In de inzet zijn ver der 
voorstellen opgenomen over generatie
beleid en opleiding en ont wikkeling. 

In 2017 is met de NFU nader gesproken 
over de uitvoering van de loonruimte
overeenkomst 2015 voor de umc’s. In 
juli deed de NFU een eindbod dat met 
een neutraal stemadvies aan de leden 
is voorgelegd. Zij stemden er mee in. 
Dit betekende een einde voor de zich al 
twee jaar voortslepende discussie over 
dit onderwerp. Het eindbod betekent een 
structurele salarisstijging van 0,55% per

1 augustus 2017, bovenop de eerdere 
salarisstijging van 1% per 1 augus tus 
2017 die eerder al was over een ge
komen. Bij deze salarisstijging wordt 
de pensioenaftoppingsgrens niet 
gehanteerd; dit betekent dat de salaris  
stijging over het gehele salaris plaats
vindt. Verder ontvangen werk ne mers 
een eenmalige uitkering van 250 euro in 
december 2017 (parttimers naar rato). 

Arbeidsmarkt

Sociale partners in SoFoKleS voeren projecten en onderzoeken uit voor een 
aantrekkelijke academische arbeidsmarkt. Meer weten? Kijk op: www.sofokles.nl

 Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak 

 Creatief meedenken over vernieuwing en verandering in uw umc?

Gedurende de discussie over de loon
 ruimte overeenkomst werd geen LOAZ
overleg gevoerd met de NFU. De werk
groepoverleggen konden weer opge
start worden nu het dossier over de 
loonruimteovereenkomst gesloten is. 
• Over de Honoreringsregeling Acade

 misch Medisch Specialisten (HAMS) 
is in de cao afgesproken een geza men
 lijke visie te ontwikkelen over de 
aca demisch medisch specialist 
be treff en de arbeidsverhoudingen, 
arbeids  voorwaarden, positionering en 
arbeidsomstandigheden. Bij die visie
ontwikkeling moeten ook de medisch 
specialisten zelf worden betrokken. 

In december kwam de werkgroep 
HAMS bijeen. Er zijn procedurele en 
proces afspraken ge maakt, ook zijn 
overlegdata gepland. Tijdens het 
over leg is heel duidelijk aangegeven 
dat de voor stellen van de NFU over 
aan passing arbeidsduur en verhogen 
leeftijds grens bij diensten niet aan de 
caotafel thuishoren.

• De werkgroep GBB komt vanaf 
januari 2018 weer bijeen om voor 
gelijkgestelde beroepsbeoefenaren 
(ziekenhuisapothekers, klinisch 
chemici en klinisch fysici) een aan
gepaste salarisstructuur te ontwik
kelen. 

In juli 2015 sloten de centrales van overheidspersoneel en de overheids
werkgevers een loonruimteovereenkomst. Onder andere werd afgesproken 
de salarissen structureel met 1,4% te verhogen als compensatie voor de 
aanpassing van de pensioenregeling en de daaruit voortvloeiende verlaging 
van het werkgeversdeel in de premie voor de pensioenopbouw. Werknemers 
in umc’s hadden deze structurele loonsverhoging per 1 januari 2016 moeten 
ontvangen, maar in plaats daarvan keerden de umc’s een eenmalige uit
kering van 1,1% uit. Onacceptabel, vonden de centrales. In de zomer van 
2016 spanden ze een kort geding aan en in het najaar initieerden ze een 
petitie. Eind juni 2017 gingen centrales weer in overleg met de NFU. 
Op 5 juli 2017 deed de NFU uiteindelijk een eindbod. 

Helderheid uitvoering loonruimte overeenkomst

LOAZ-werkgroepen HAMS en GBB

Cao App

APPLE ANDROID

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20UMC%202015-2017.pdf 
http://www.sofokles.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=543
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=566
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20UMC%202015-2017.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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Cao 

VVT 2016-2018
Onderhandelaars
Joyce Kuijpers
Lilian de Groot

Cao-documenten
Cao VVT 20162018 

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

Stand van zaken

De cao kwam eind 2016 tot stand. Cao
partijen bij deze cao zijn ActiZ en BTN, 
en FBZ, CNV en NU’91. De cao ging met 
terugwerkende kracht in op 1 april 2016 
en loopt tot en met 31 maart 2018. Eind 
2017 begonnen de voorbereidingen voor 
een nieuwe cao. Caopartijen hebben 
overlegd over de inrichting van een con
structief caoproces. 

FNV haakt daarbij weer aan. Afge spro
ken is de onderhandelingen te be
schouw en als samenwerkingstraject. 
Daar mee wordt geen klassiek onder
handelingstraject gevolgd dat begint met 
het uitwisselen van formele inzetbrieven. 
Verenigingen en de leden van de klank
bordgroep zijn gevraagd input te leveren 
voor de nieuwe cao. 

Naar aanleiding van de caoafspraak 
over vernieuwing van de Cao VVT heb
ben caopartijen (met uitzondering van 
FNV) hierover sinds februari frequent 
en intensief met elkaar gesproken. Het 
struikelblok vormde echter verdergaande 
decentralisering. Dit is een wens van 
meerdere caopartijen, echter niet van 
FBZ. Dit laatste kwam ook dui delijk naar 
voor tijdens de ge sprek ken van de on

derhandelaars met de ver enigingen met 
leden werkzaam in de VVT. Arbeidsvoor
waarden dienen goed en duidelijk gere
geld te zijn in de cao. Werknemers voelen 
er niets voor om zelf hierover met hun 
werkgever te moeten onderhandelen. 
Door te vol harden in ons standpunt heb
ben partijen uiteindelijk afgesproken niet 
door te gaan op de in ge slagen weg.

Arbeidsmarkt

FBZ participeert in de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT), 
waarin werknemers en werkgevers initiatieven ontplooien die de arbeidsmarkt in 
deze branche bevorderen. Meer weten? Kijk op: www.aovvt.nl 
 

 Praat mee over de Arbocatalogus VVT! 

 Vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid in de VVT

 Cao-partijen VVT ondersteunen met Werkbalans-tool invoering van kanteling

 Cao-partijen VVT organiseren regionale workshops ‘Grip op formatie, inzet 
 en flexibiliteit’

 Cao-partijen monitoren invoering kanteling in de VVT 

 Aan de slag met technologische vernieuwingen in de VVT

 Met de cao-app VVT alle cao-afspraken nu snel bij de hand! 

 Deelnemen aan regiosessie voor vitaal, vakkundig en met plezier (door)werken 
 in de VVT? 

 Nieuwe editie MZ-LAB triggert jongeren voor medezeggenschap in de VVT

Overleg vernieuwingstraject in 2017

Caoapp

APPLE ANDROID

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20VVT%202016-2018%20(april%202017).pdf
http://www.aovvt.nl
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=645
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=640
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=583
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=564
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=564
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=534
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=524
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=511
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=492
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=492
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=483
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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Cao 

Ziekenhuizen 2017-2019
Onderhandelaars
Rob Koster 
José Klerks

Cao-documenten
Cao Ziekenhuizen 

Algemeenverbindendverklaring
Caopartijen hebben deze 
aangevraagd. 

Over de totstandkoming

In de cao is afgesproken dat de salarissen per 
1 juli 2017 met 1,75% worden verhoogd en per 1 
juli 2018 nog eens met 2%. Daarnaast ontvangen 
werknemers gedurende de looptijd drie keer een 
eenmalige uitkering (2 maal 200 euro en 1 keer 
125 euro), wordt de vakantiebijslag verhoogd van 
8 naar 8,33% en is een compensatie afgesproken 
voor mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde on
regel matigheidstoeslag over vakantieuren. Daar
naast is generatiebeleid geïntroduceerd, om te 
zorgen dat oudere werknemers op een gezonde 
manier de AOWleeftijd kunnen bereiken en de 
jonge generatie tegelijkertijd kan in en door stro
men. Verder is in de cao een passende ver taling 
gevonden van de afspraken uit het prin cipe
akkoord pensioenaftopping, dat in novem  ber 2016 
werd bereikt in de Arbeids voorwaardenregeling 
Medisch Specialisten. Afgesproken is dat werk
nemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 
100.000 euro over 2016 alsnog 100% van het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie terug
krijgen; vanaf 2017 ontvangen ze 70%. De 
schaal salarisbedragen zijn hiertoe ultimo 2016 
structureel verhoogd. Een ander belangrijk punt 
in de nieuwe cao is dat aan medisch specialisten 
gelijkgestelde beroepsbeoefenaren van de 
medische staf deel kunnen uitmaken. Dit wordt 
op in stellingsniveau afgesproken. Voor FBZ was 
dit belangrijk, omdat hiermee de positionering 
van gelijkgestelde beroepsbeoefenaren (zoals 
klinisch psychologen, klinisch chemici, klinisch 
fysici en ziekenhuisapothekers) is geregeld. Verder 
krijgen aios de kosten die zijn verbonden aan de 
inschrijving bij de Registratiecommissie Genees
kundig Specialisten voortaan ver goed van hun 
werkgever. Tot slot is de lijst met kwaliteits registers 
die voor vergoeding in aan merking komen 
uitgebreid met 5 verenigingen: EN, NVMmond
hygiënisten, KNOV, VvOCM en NVKF. 

Arbeidsmarkt

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

Caopartijen van de Cao Ziekenhuizen en de 
caopartijen van de Cao ZKN (Zelfstandige 
Klinieken Nederland) maakten in het najaar 
heldere afspraken over de afbakening van de 
werkingssfeer van beide cao’s. Tegelijkertijd is 
hiermee ook de verplichtstelling bij pensioen
fonds PFZW geborgd. Dit betekent ook dat 

er een belangrijke stap voorwaarts gezet kan 
worden voor de Cao Ziekenhuizen: caopartijen 
hebben een aanvraag ingediend om de cao 
alge meen verbindend te verklaren. Doel hiervan 
is concurrentie op arbeidsvoorwaarden te  
voorkomen.

Er zijn caoafspraken gemaakt over gene
ratiebeleid. Naast het stimuleren van 
duur  zame inzetbaarheid moet dit zorgen 
voor een evenwichtige leeftijdsopbouw 
van het personeels bestand. Binnen een 
instelling kunnen de werkgever en de 
mede  werker op vrijwillige basis af spra
ken maken over de toepassing van de 
regeling. Hierdoor kan de arbeidsduur 

worden aangepast aan de wensen en 
behoeften van zowel werknemers als de 
instelling. Op lokaal niveau zijn tientallen 
aftrapsessies gehouden om vorm en in
houd aan het generatiebeleid te geven. 
Inmiddels zijn ook de eerste afspraken 
tot stand gekomen. Bijvoorbeeld is in 
het Martini ziekenhuis met de OR een 
generatie pact overeengekomen.

Eind 2016 gingen de onderhandelingen 
voor de nieuwe cao van start. FBZ koos 
ervoor met een eigen inzet te komen en 
niet mee te doen met de gezamenlijke 
inzet van FNV, CNV en NU’91. Daarvoor 
zagen we te weinig punten van FBZ terug. 
Duurzame inzetbaarheid en afspraken over 
generatiepact waren belangrijke thema’s 
voor alle caopartijen. 
Werknemers organisaties FBZ, FNV, CNV 
en NU’91 bereikten met de NVZ uit
ein de lijk in mei een principeakkoord 
voor een nieuwe cao, met belangrijke 
afspraken over salarisontwikkeling, 
ge neratie beleid en nabetaling van de 
onregel matig heidstoeslag. 
Een complex onderhandelingsproces 
ging daaraan vooraf. In april legde 

de NVZ een bod op tafel, dat in de ogen 
van alle werknemersorganisaties onvol
doende was. Daarop werd het caooverleg 
abrupt afgebroken en leek een nieuwe 
cao ver weg. De andere bonden kondig
den acties aan en startten een petitie. 
FBZ besloot daar niet aan mee te doen. 
Standpunt van FBZ was dat de werk
gevers delegatie ruimte bood voor verder 
over leg en dat het zonde zou zijn om die 
ruimte niet te gebruiken. FBZ riep de cao
partijen op deze kans te benutten. Na 
een korte radiostilte gingen caopartijen 
weer met elkaar in gesprek. Op 15 mei 
leidde dat tot een principeakkoord. 
Afgesproken is dat de nieuwe cao een 
looptijd heeft van 1 janu ari 2017 tot
1 april 2019. 

Generatiebeleid ziekenhuizen

Heldere afbakening werkingssfeer Cao Ziekenhuizen en Cao ZKN

Over de resultaten

 Interactieve en geactualiseerde app 
 Cao Ziekenhuizen 

 Rekentool voor Generatiebeleid in 
 ziekenhuizen beschikbaar 

 Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong 
 en oud met generatiebeleid

 Waarom kiezen jongeren voor 
 werken in een ziekenhuis of 
 revalidatiecentrum?

 Uitnodiging medezeggenschapsdag 
 voor OR-leden ziekenhuizen

Caoapp

APPLE ANDROID

https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf
http://www.staz.nl
https://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Cao%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=636
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=636
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=590 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=590 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=588 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=588 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=574 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=574 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=574 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=562 
https://www.fbz.nl/actueel/nieuws/detail.aspx?artikel=562 
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
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  AMBTENARENCENTRUM  

Een aantal verenigingen van FBZ 
is voor de collectieve belangen 
behartiging van haar leden 
aan   ge sloten bij het Ambtenaren
cen trum (AC). Door dit lid maat
schap zijn deze verenigingen via 
de zetel van het AC partij bij de 
Cao UMC, Cao Nederlandse 
Universiteiten en Cao Onder zoek
in stellingen. De zetels bij deze 
drie cao’s worden ingevuld door 
de onder handelaars van FBZ. 
Het AC heeft een eigen be stuur, 
waarin met name overkoepelende 
zaken worden besproken die 
meer dere ambte lijke sectoren 
raken. In 2017 is onder andere 
ge sproken over (de gevolgen van) 
de Wet normalisering rechts 
po sitie ambtenaren en over de 
ver een voudiging van het pen
sioenreglement ABP. Het AC heeft 
een zetel in het bestuur ABP en 
een ver tegenwoordiger in het 
Verantwoordingsorgaan ABP.

  RAAD VOOR HET OVER HEIDS-    
  PERSONEELS BELEID 

De Raad voor het overheids
per soneelsbeleid (ROP) is het 
centrale overlegplatform van de 
gezamen lijke sectorwerkgevers 
en werk nemers bij de overheid. 
De ROP heeft verschillende taken. 
Zo voert de Raad overleg met de 
minister van Binnen landse Zaken 
en Koninkrijks relaties en adviseert 
hij het kabinet en de Tweede 
Kamer over aan gelegenheden die 
het over heidspersoneelsbeleid 
be treffen. Ook doet de ROP 
aan bevelingen aan de overheids 
sectoren. Verder is de ROP de 
plek waar afspraken worden ge
maakt over de aard en de inhoud 
van de pen sioen  voorziening van 

het over heids personeel. De ROP 
heeft in 2017 gesproken over de 
Wet nor ma  li  sering rechtspositie 
ambte  naren. Daartoe is de Tran si
 tie  kamer opgericht. Deze Tran  si tie 
  kamer heeft onder andere een 
lijst van te bespreken/be  han delen 
onder werpen op    ge  steld. Daarnaast 
kent de ROP de Pensioenkamer. 
Deze houdt zich als speciale 
werk     groep van de ROP bezig met 
pen    sioen(gerelateerde) onder 
werpen. De Pensioen kamer heeft 
in 2017 na lange onder hande lingen 
over eenstemming bereikt over 
ver een  voudiging van het pen sioen
regle ment. 

  PENSIOEN FONDS ZORG  
  EN WELZIJN  

Een groot deel van de achterban 
van FBZ is aangesloten bij het 
Pen  sioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW). Binnen dit pensioen fonds 
be hartigt FBZ hun pen sioen be lan
gen via een zetel in het bestuur. 
PFZW past de pensioenpremie 
per 2018 niet aan. De pre mie 
blijft 23,5% van het deel van het 
sala ris dat meetelt voor de pen 
sioenopbouw. Wel stijgt de premie 
voor het arbeids on ge schiktheids 
pensioen van 0,5% naar 0,7%. 
Dit heeft te maken met de toe
name van het aantal arbeids
ongeschikten binnen de sector. 
In het najaar is de Alge mene 
Vergadering door de vertegen 
woordiger in het pen sioen fonds 
bijgepraat over de pensioen
ontwikkelingen. 

  PGGM  

FBZ is vertegenwoordigd in het 
coöperatie bestuur, de pensioen
uitvoerings organisatie van PFZW. 
Ook neemt FBZ deel aan de leden
   raad van PGGM. Die be staat uit 
vertegen woordigers van werk
gevers, werknemers en pensioen
gerechtigden. 

PGGM&CO is een leden organi
satie die collectieve producten 
voor haar leden ontwikkelt. Zo 
kunnen leden gebruikmaken van 
voordeel bij een hypotheek, make
laar en hypotheekadvies, korting op 
verzekeringen en uitstapjes. Verder 
kan er binnen online com munities 
gesproken worden over onder
werpen waar veel werk nemers in 
deze sector mee te maken hebben, 
denk bij voorbeeld aan mantelzorg. 
PGGM&CO is er voor alle werk
ne mers in zorg en wel zijn en het 
lid  maatschap is gratis. 

Onze onderhandelaars over leg gen 
overal in het land veel vuldig met 
de werkgevers van instel lingen. 
Vaak gaat het om reorga ni saties 
of fusies, en soms speelt er een 
faillissement met ge volgen voor 
het volledige per so neel. Vooral de 
VVT, ggz en de jeugd zorg hebben 
het moei lijk door de transities en 
be  zuinigin gen. Het afsluiten van 
so ciaal plannen neemt veel tijd 
in be slag, maar in het algemeen 
zijn er goede en constructieve 
over    leggen met de werkgevers van 
in  stel   lin gen. 
Al zijn er ook werk gevers die buiten 
de werk nemers orga ni sa  ties om 
met de OR proberen zaken te re
gelen. Geen reorga nisatie is gelijk, 
en een sociaal plan vergt dus altijd 
maatwerk. Voorop staat ervoor te 
zorgen dat er zo min mogelijk ba
nen verloren gaan. Het blijft een 
kwestie van onderhandelen om in 
moeilijke situaties naar om stan
dig heden de beste voorwaarden 
voor werknemers te reali   seren. 
FBZ tekent geen sociaal plan als 
de werkgever puur met ver slech te
ringen komt. Zo is een sociaal plan 
waar   mee de werkgever zonder 
over   leg met de vakbonden over 
wil kun nen gaan tot gedwongen 
ontslagen een heet hangijzer. 
Wat ons betreft kan gedwongen 
ontslag alleen als er echt geen 
andere mogelijkheid is. 
De vak bonden willen daarom altijd 
eerst uitdrukkelijk met de werk  gever 
over de situatie spreken. FBZ gaat 
principieel niet akkoord met een 

sociaal plan waarin de mogel ijk
heid van gedwongen ontslagen is 
opge nomen. In 2017 kwam dat 
een paar keer voor. 
De speerpunten waarop de 
vakbonden inzetten zijn: 
• Geen gedwongen ontslagen
• Behoud van salaris bij plaatsing 
 in een passende functie die lager 
 is ingeschaald
• Een objectieve herplaatsings 
 procedure
• Een reële mobiliteitstermijn en 
 begeleiding van werk naar werk. 

Waar werknemers een pas sen de 
functie moeten accep teren, zet ten 
de werknemers organisa ties steeds 
meer in op de gezamenl ijke in
span nings verplichting van werk
gever en werknemer om bin  nen 
een be paal de termijn een fun ctie 
op eigen niveau te reali seren. 

Samenwerking vakbonden  
In 2017 hebben de vakbonden een 
model sociaal plan opge steld. Dit 
komt vooral van pas in situaties 
waar nog geen so ciaal plan bestaat. 
FBZ werkt in de regio nauw samen 
met de bestuurders van andere 
vak bonden. Er is veel onderling 
contact en in de regel wordt over al 
goed en collegiaal samengewerkt. 
Van belang is dat leden goed geïn 
formeerd worden over de ont wik
kelingen in de instellingen. Op dat 
vlak werken we veel vuldig samen 
met de andere vak bonden, zodat 
werknemers een duidige informatie 
krijgen. 

Ook organiseren we ge regeld ge
zamenlijke ledenbijeen kom sten. 
Niet altijd zijn de belan gen van de 
vakbonden precies de zelfde. Het 
is wel be lang rijk om zoveel mogelijk 
op één lijn te zit ten, elkaar niet 
tegen elkaar uit te laten spelen en 
dus niet te snel zaken weg te geven. 

Updates en leden raad -  
plegingen  

FBZ verstuurde 145 nieuws brieven 
aan leden bij vele in   stel lingen. 
Leden bepalen zelf of zij via de 
email op de hoog te ge houden 
wil len worden. De (beroeps)
ver   eni  gin gen ver zorgen hun leden  
ad mini stratie. Leden moeten ge
gevens wijzigin gen dus bij hun 
eigen (beroeps)vereniging melden. 
Indien FBZ een akkoord heeft be
reikt over een sociaal plan worden 
de leden van (beroeps)ver  enigingen 
daar over geraad pleegd zodat ze 
kunnen aangeven of ze kunnen 
in stem men met de af spraken. 
Soms organiseren we een leden
bijeenkomst om de af spraken toe 
te lichten. 

Sociaal plan: veelvuldig  
overleg met werkgevers
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 PENSIOEN RAAD PFZW 

FBZ is vertegenwoordigd in de 
Pensioenraad PFZW. Deze be
staat uit deelnemers, pen sioen
gerechtigden en werk gevers. FBZ 
heeft twee ver tegen woor digers in 
de werk nemers ge leding.
De Pensioenraad is met name 
een adviesorgaan voor het be
stuur PFZW. De Pensioenraad 
moet door het bestuur PFZW om 
advies worden gevraagd over o.a.
wijziging van het pre mie beleid, 
wijziging van het pensioen re gle 
ment en het uit voerings regle ment 
en wijziging van de hoogte van 
in  gegane pen sioenen als de fi nan  
ciële toe stand van het fonds daar 
 toe aanleiding geeft. Daarnaast 
heeft de Pensioen raad goed
keu ringsrecht op wijziging van 
de sta tuten en vaststelling en 
wijzi ging van de reglementen 
van het fonds, uitgezonderd het 
pensioen en het uit  voer ings
reglement.

 PENSIOEN FONDS ABP 

FBZ is via het ambtenarencentrum 
vertegenwoordigd in het verant
woordingsorgaan en het bestuur 
van het ABP. 
Het jaar 2017 stond vooral in het 
teken van vereenvoudigingen in 
de pensioenregeling. Allereerst 
om uitvoeringsproblemen te voor 
komen, maar ook om de uit leg
baar heid van de rege ling richting 
deel nemers te ver be teren. 
Belangrijke mijl paal was het onder 
hande laars  ak koord tussen sociale 
partners van begin juli, waar mee 
op een zevental punten vereen
voudigingen in de middel loon
regeling werden afge sproken. 

Daarnaast zijn verdere stappen 
gezet om duur zaam en verant
woord te beleg gen. Vanaf begin 
2018 geldt er een nieuw uit slui
tings beleid waarmee beleg gingen 
in tabak en kernwapens worden 
uitge sloten. 
De pensioenpremie stijgt in 2018 
van 21,1% naar 22,9%. De premie  
stijging is nodig omdat pen sioen 
duurder is geworden door de lage 
rente en het feit dat de bevolking 
steeds ouder wordt. De wijzigin
gen in de middel loon regeling als 
gevolg van de vereen voudiging 
van de regeling, hebben ook een 
ver hogend effect op de premie. 
De stijging van de pensioen
reken  leeftijd van 67 naar 68 jaar 
zorgt weer voor verlaging van de 
premie. 
De premie (0,4%) voor Anw
compensatie vervalt, omdat deze 
regeling vanaf 1 mei 2018 vervalt. 
Er geldt een coulance  regeling voor 
mensen die on ge neeslijk ziek 
zijn en zich niet voor 1 mei 2018 
kunnen verzekeren. 
In financiële zin was 2017 een 
goed jaar. Er werd een be leg gings  
rendement behaald van 7,6% en 
de dekkingsgraad steeg van 96,7% 
naar 104,4%. Hier mee kan nog 
niet geïndex eerd worden, maar 
ligt het ABP wel op schema met 
het opbouwen van de vereiste 
buffers.
In het najaar is de Algemene 
Vergadering door de vertegen
woor diger bijgepraat over de pen
sioenontwikkelingen bij het ABP. 

Bestuur
Het Bestuur werd in 2017 gevormd door: 
drs. René (R.A.C.L.) Héman, voorzitter
Theo (P.M.) van der Bom MBA, penningmeester 
drs. Gerard (G.J.) van Egmond
mr. Hans (J.N.) Redeker
Per 2018 is Maarten Faas voorzitter.

Directeur
drs. Caroline (C.) van den Brekel

Algemene Vergadering
De volgende vertegenwoordigers hebben 
zitting in de Algemene Vergadering:
Ger (G.T.W.) Ruigrok, ACHOP  
dr.ir. Fred (F.A.) Veer, ACHOP
Bert (E.G.) Visser, AVBZ 
Birgit (B.J.) Wezelenburg, EN
Henk (H.) Aartsma, FVB 
ir. Irene (I.M.F.) Rentenaar, FVB 
Willemijn (W.E.) Caron, KNGF
drs. Albert Jan (A.J.) Rijnsburger, KNMT 
Eddy (E.H.J.) Hilbert, KNOV 
drs. Theo (T.) Haasdijk, LAD
Milena (M.) Babovic, NAPA 
Yvette (Y.T.A.) Troe, NAPA 
Teddy (T.) Roorda, NVL 
Linde (L.) Gonggrijp, NIP 
Nicole (N.) Janssen, NIP 
mr. Mariëlle (M.) Voorzee, NVD 
Marguerite (M.B.Y.) Boersma, NVLF 
Jilke (J.) Hageman, NVLF 
mr. Marjolein (W.J.) Stigter, NVM
mondhygiënisten
drs. Marieke (M.F.J.) Visser, NVO 
Eva (E.) Kersbergen, VGVZ 
Marten (M.) Tel, VGVZ 
dr. Adriaan (A.J.C.) van den Brule, VMDG 
Koen (K.) Snijders, VVBZ 
Jan (J.H.L.) Weterings, VVBZ
drs. Trudy (G.) de Witte, VvOCM 
Viola (V.) Zegers, VvOCM

Bureau FBZ
Het bureau van FBZ is onder ge bracht bij de 
Landelijke Vereniging van Artsen in Dienst
verband in Utrecht. Daar werken zo’n 38 
mede werkers. Het bureau FBZ onder steunt 
het bestuur en geeft uit voering aan de 
werkzaamheden. De onder handelaars van 
FBZ voeren cao onder handelingen. Ook over 
leggen zij met werkgevers over 
sociaal plannen in honderden in stel lingen 
door heel Nederland. 
Het bureau FBZ wordt verder on dersteund 
door een com municatie adviseur en 
secretariaat. In 2017 werd het team 
uitgebreid met een beleidsadviseur. Het 
kantoor van FBZ verhuisde eind 2017 naar de 
Domus Medica.  

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

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie gaat uit van een klein Bestuur 
dat ver ant woordelijk is voor de beleidsvoering conform 
het vastgestelde meerjaren beleid. Daarnaast participeren 
vertegenwoordigers van alle federatiepartners als afge
vaardigde in de Algemene Vergadering (AV). Deze is 
als hoogste orgaan van FBZ verantwoordelijk voor de 
strategische am bities en beleidsdoelen. Verder richt ze zich 
op de arbeids voor waar delijke thema’s in het kader van de 
belangen behartiging van de brede achterban. Ook heeft de 
AV de laatste stem bij het aangaan van caoakkoorden. De 
AV kwam in 2017 zes keer bijeen. Onder meer werden het 
jaarverslag en het arbeids voorwaardenbeleid vastgesteld. 
De AV stemde in met de koerswijziging dat FBZ vanaf 
2018 een lijst indient voor de ORverkiezingen (voorheen 
stelden de verenigingen zelf hun leden kandi daat). Verder 
werd de begroting voor 2017 vastgesteld. De AV stemde 
in met het bestuursbesluit om de contributie voor de 
aansluiting bij FBZ niet te verhogen. De AV ging akkoord 
met de toe treding van NVL als nieuwe federatiepartner. 

Uit evaluatie bleek dat de nieuwe governance van FBZ die 
sinds 2016 is inge voerd (voorheen was er een omvangrijk 
bestuur die gezamen lijk besloot over alle onderwerpen 
van de beleids agenda) positief wordt gewaar deerd. Op 
verzoek van de verenigingen biedt FBZ faciliteiten om de 
platformfunctie verder te versterken. 

Linking pin
De afgevaardigden hebben als vertegenwoordiger van 
hun ver eniging een belangrijke sleutel positie binnen de 
or ga nisatie structuur. Buiten de vergaderingen zorgen ze 
voor het informeren van de leden van hun vereni ging. Ook 
coördineren ze leden raad ple gingen bij caoak koorden. 
Verder moet geregeld bepaalde informatie aangeleverd 
worden. Om nieuwe afgevaardigden wegwijs te maken is 
een intro ductie pro gram ma opgezet. Voor het beant woorden 
van collectieve vragen van leden kunnen afgevaardigden 
terecht bij hun vaste contact persoon. 
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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

EN
Ergotherapie Nederland

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

https://ac-hop.nl
https://www.avbz.nl
https://ergotherapie.nl
https://fvb.vaktherapie.nl
https://www.kngf.nl
https://www.knmt.nl/home
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

