Werknemersorganisatie FBZ behartigt de werknemersbelangen
van 34.000 hoogopgeleide zorgprofessionals. FBZ onderhandelt
over cao’s en sociaal plannen bij fusies en reorganisaties.
www.fbz.nl

In de OR namens vakbond FBZ
•

•

FBZ: een krachtige werknemersorganisatie
FBZ behartigt de collectieve werknemersbelangen
van de achterban van FBZ: artsen, medisch specialisten, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals. Behalve reële en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden gaat het om specifieke zaken die
spelen bij deze beroepsgroepen. Denk aan vergoeding van stage, scholingskosten, (her)registratie en
aan salarisgarantie bij herplaatsing in een andere
functie in verband met een reorganisatie.
OR en FBZ: een krachtige combinatie
Ook als professional in de OR kunt u een duidelijk geluid laten horen en helemaal als u namens FBZ in de
OR plaatsneemt. FBZ en haar federatiepartners zien
graag dat leden in de OR plaatsnemen:
•

Omdat professionals bij uitstek weten wat nodig
is voor goede zorg en op basis daarvan een goede
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
de organisatie.

We met meer OR-leden samen de kracht en de
zichtbaarheid van FBZ verder kunnen versterken.
Als OR-lid kunt u rekenen op onze ondersteuning.
Om de afspraken in sociaal plannen en cao’s nog
beter aan te sluiten op de behoeften van onze
achterban.

Wat doet de OR precies?
De OR oefent als wettelijke werknemersvertegenwoordiging invloed uit op het voorgenomen beleid
van uw werkgever. Bij 50 of meer werknemers moet
een instelling een OR hebben. Bij minder werknemers geldt een PVT (personeelsvertegenwoordiging).
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) vormt het
kader voor het werk van de OR. De OR:
• Voert periodiek overleg met de directie/WORbestuurder.
• Weegt het organisatiebelang af tegen het personeelsbelang.
• Oefent invloed uit op de toekomst van een organisatie d.m.v. advies op voorgelegde plannen.
De OR heeft:
• Adviesrecht over algemeen, financieel, economisch en organisatorisch beleid.
• Instemmingsrecht op het gebied van sociaal
beleid, voor zover dit niet bij cao geregeld is.
• Recht op informatie die de OR nodig heeft om
haar werk goed te kunnen doen.
• Initiatiefrecht; de OR kan zelf zaken agenderen
en met eigen plannen komen.

Hoe zit dat met het lidmaatschap?
Professionals die lid zijn van een van de federatiepartners van FBZ genieten van de voordelen van
vakbondsactiviteiten. Dit is automatisch onderdeel
van het lidmaatschapspakket van de (beroeps)verenigingen voor werknemers in dienstverband. Wat
doet FBZ en welke voordelen biedt dit? Bekijk de
factsheet FBZ maakt zich sterk voor uw arbeidsvoorwaarden.

Deelname aan de OR, hoe werkt dat?
Bij verkiezingen van de OR hebben leden van werknemersorganisaties voorrang om zich kandidaat te
stellen. Daarvoor moet uw instelling verkiezingen bij
de verschillende vakbonden melden. FBZ vraagt
vervolgens alle werknemers in die instelling die lid
zijn van een van onze federatiepartners of zij zich
kandidaat willen stellen. Belangstellenden kunnen
zich melden via or@fbz.nl. Wij dragen u dan voor als
kandidaat en ondersteunen u desgewenst bij uw
campagne.
Bent u gekozen? Dan kunt rekenen op onze backup.
Wij wisselen graag relevante informatie met u uit die
in het belang zijn van uw OR-werkzaamheden. Dat
gebeurt via een online platform waar ook andere ORleden uit de achterban van FBZ hun ervaringen en
kennis delen.
Ook brengen we u in contact met de onderhandelaar
die betrokken is bij het sociaal plan van uw werkgever. Onze onderhandelaars komen bij de meeste instellingen enkele keren per jaar over de vloer om
over de ontwikkelingen bij uw werkgever te spreken.
Dat is dan ook een goede gelegenheid om met u uit
te wisselen. In de regel vindt er een vooroverleg
plaats met de OR. Uw inbreng heeft grote toegevoegde waarde om goed beslagen ten ijs het gesprek
met uw werkgever te voeren. Meestal is de OR als
toehoorder bij dit overleg aanwezig.

Verder is het goed te weten dat het lidmaatschap
van de (beroeps)vereniging de status heeft van vakbondscontributie. Conform de werkkostenregeling
en cao-afspraken geldt dat de werknemer een flink
deel hiervan via zijn werkgever kan terugkrijgen.
Bekijk de FAQ Contributie.
Vragen of meer informatie?

Op www.fbz.nl vindt u actuele informatie over ontwikkelingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden en
de arbeidsmarkt. U kunt zich ook abonneren op
onze nieuwsbrief of aanmelden voor het online
platform waar we met OR-leden informatie uitwisselen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u
via or@fbz.nl met ons contact opnemen.
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Federatiepartners van FBZ
AC-HOP
Belangenorganisatie van medewerkers
bij universiteiten, onderzoekinstellingen
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

NVGzP
Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie

NVL
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

NVLF
Nederlandse Vereniging voor Logopedie
en Foniatrie

NVM-mondhygiënisten

NVO
Nederlandse Vereniging van
pedagogen en Onderwijskundigen

VGVZ
Vereniging van Geestelijk Verzorgers

VMDG
Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek
in de Gezondheidszorg

VVBZ
Vereniging voor Beroepsorganisaties in
de Zorg

VvOCM
Vereniging van Oefentherapeuten
Cesar en Mensendieck
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