vakbond voor
zorgprofessionals

Denk en praat mee in de
cao-klankbordgroep
Als je lid wordt van een cao-klankbordgroep is het handig te weten wat er
van je wordt verwacht, dat het je niet veel tijd kost, en wie daaraan nog
meer deelnemen.
FBZ betrekt zorgprofessionals van de aangesloten beroepsverenigingen bij de onder
handelingen over een nieuwe cao. De leden
van de betreffende klankbordgroep werken
allemaal in hetzelfde werkveld. Dat betekent
dat naast jou tal van hoogopgeleide zorgpro
fessionals uit diverse beroepsgroepen aan de
cao-klankbordgroep deelnemen. Je beroeps
vereniging zorgt voor de vertegenwoordiging
en aanmelding bij FBZ*.

Wat betekent dit voor jou?
Een paar maanden voordat de cao afloopt nodigt de onderhandelaar je samen met de andere
leden van de klankbordgroep uit voor een online overleg om de input voor de inzet voor de nieuwe
cao te bespreken. Je oefent invloed uit door de onderhandelaars te voeden met ervaringen
van de werkvloer of ontwikkelingen in je beroepsgroep die de arbeidsvoorwaarden raken.
Gedurende de onderhandelingen houden de onderhandelaars je op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen achter de schermen. Soms kan je een vraag voorgelegd krijgen wat je van een
bepaald voorstel van de werkgever vindt, zodat de onderhandelaars kunnen beoordelen of dat een
goed voorstel is. Lopen de onderhandelingen spaak, dan betrekt FBZ de klankbordgroep ook bij
acties om de druk op de werkgever te verhogen.
* Ga je in een andere sector werken, geef het dan aan ons en aan je vereniging door, zodat voor vervanging gezorgd kan worden.

Welke voorstellen willen we precies inbrengen en wat is realistisch?
De onderhandelaar bespreekt de conceptinzet met de leden van de
cao-klankbordgroep. Onze definitieve inzet bespreken we vervolgens met
de andere vakbonden, om te kijken of een gezamenlijke inzet mogelijk is.

Werkwijze
Het delen van informatie gebeurt vooral via
e-mail. De meeste klankbordgroepen maken
gebruik van een cao-whatsappgroep zodat
snel informatie uitgewisseld kan worden.

De informatie is vertrouwelijk en de communi
catiestijl is informeel. Behoefte aan contact of
overleg? Dan kun je altijd rechtstreeks contact
opnemen met de cao-onderhandelaar.

Snel schakelen
Soms moeten we snel schakelen, en daarom
willen je graag snel kunnen bereiken, bijvoor
beeld als onderhandelingen in een stroomver
snelling raken of als snel informatie nodig is van

‘de werkvloer’. Geef daarom aan bureau@fbz.nl
door op welk mailadres je het liefst berichten
ontvangt en of je wil deelnemen aan de
whatsapp-groep.

Een akkoord, hoe gaat het verder?
We stellen je op de hoogte zodra we een
akkoord hebben bereikt. De rol van de klankbordgroep is adviserend en informerend.
Besluitvorming ligt altijd bij het FBZ-bestuur en
de Algemene Vergadering van FBZ nadat de leden van de aangesloten organisaties hun stem
hebben uitgebracht en bekend is in hoeverre
ze zich kunnen vinden in de gemaakte caoafspraken. Is een cao eenmaal rond, dan leidt
de klankbordgroep een inactief bestaan totdat
de voorbereidingen voor de volgende cao zich
weer aandienen.

Bekijk de infographic voor info hoe het
cao-proces meestal verloopt.

