vakbond voor
zorgprofessionals

In de OR namens vakbond FBZ
Werkgevers van instellingen staan soms voor
belangrijke beslissingen. Dan is het goed dat
je als professional in de OR plaatsneemt en
invloed uitoefent. Jij weet immers als geen
ander wat nodig is voor goede zorg. FBZ
voert geregeld overleg met je werkgever,
bijvoorbeeld over organisatieontwikkelingen
of over een sociaal plan voor een reorgani
satie. Zowel de OR als de vakbond hebben
een rol in het overleg met je werkgever.
Daarom trekken we graag samen op.

Goede redenen
Onze federatiepartners zien graag dat leden in de OR plaatsnemen:

1. Medezeggenschap verstevigt de positie van leden. Zo moet de werkgever mét
professionals beslissingen nemen over de koers of veranderingen voor de organisatie.
2. De OR signaleert knelpunten die FBZ kan meenemen. Dit helpt ervoor te zorgen dat
afspraken in cao’s en sociaal plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk.
3. De OR versterkt de zichtbaarheid van onze activiteiten in de instelling. Dat verhoogt   
de betrokkenheid van onze achterban.

Deelnemen aan de OR, hoe werkt dat?
De OR stelt ons op de hoogte als er OR-verkiezingen gehouden worden. Als vakbond dragen
we leden van onze beroepsverenigingen voor.
Je ontvangt een gezamenlijke uitnodiging van
FBZ en je vereniging met de vraag of je je kandidaat wil stellen voor de nieuwe OR.

Voordelen van kandidaatstellen namens FBZ:
• FBZ regelt praktische zaken en ondersteunt
je verkiezingscampagne
• Korte lijnen: je hebt rechtstreeks contact
met de onderhandelaar
• Je bent goed op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.

De WOR in het kort
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) vormt het kader voor de werkzaamheden.
Zo heeft de OR:
• 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 zaken agenderen of met eigen plannen komen.

Lidmaatschap beroepsvereniging =
vakbondslidmaatschap
Als je werkt in dienstverband en lid bent van
een van onze beroepsverenigingen ben je auto
matisch aangesloten bij vakbond FBZ. Zo heb je
stemrecht over cao’s en sociaal plannen maar je
geniet ook van andere voordelen. FBZ en haar
federatiepartners staan klaar voor vragen of
hulp bij arbeidsrechtelijke issues.

Veel verenigingen bieden FBZ Rechtshulp aan
(kijk op: (www.fbz.nl/rechtshulp). In dat geval kun je gratis en rechtstreeks terecht bij de
arbeidsjuristen van FBZ. Of het nu gaat om een
vraag over de cao, hulp bij een arbeidsconflict
of ondersteuning bij een ontslagzaak. FBZ helpt
deskundig en snel.

Meer weten?
Kijk op www.fbz.nl voor meer informatie. Blijf

Via or@fbz.nl neem je contact op met het

goed op de hoogte en abonneer je nu op onze
nieuwsbrief.

verkiezingsbureau.

Federatiepartners van FBZ

BMTZ

Ergotherapie Nederland

FVB

KNGF

KNMT

KNOV

LAD

NAPA

NIP

NVBMH

NVD

NVGzP

NVKFM

NVKI

NVL

NVLF

NVM-mondhygiënisten

NVO

VGVZ

VHP-zorg

VKGL

VMDG

VvOCM

VVP

Beroepsvereniging voor Biomedisch
Technologen in de Zorg

Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlandse Vereniging van Klinische
Fysische Medewerkers

NVM-mondhygiënisten

Vereniging Klinische Genetische
Laboratoriumdiagnostiek

Ergotherapie Nederland

Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen

Nederlandse Vereniging voor Bachelor
Medisch Hulpverleners

Nederlandse Vereniging voor Klinische
Informatica

Nederlandse Vereniging van
pedagogen en Onderwijskundigen

Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek
in de Gezondheidszorg

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging van
Lactatiekundigen

Vereniging van Geestelijk Verzorgers

Vereniging voor Oefentherapeuten

Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie

Nederlandse Associatie Physician
Assistants

Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgspychologie en haar
specialismen

Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie

Algemene Vereniging voor
Beroepsorganisaties in de Zorg

Vereniging Voor Psychodiagnostisch
Werkenden

