Cao-ontwikkelingen
Februari 2019

Cao GGZ

1 maart 2017 – 1 juni 2019

•
•
•

De cao-tekst en de cao-app is beschikbaar.
De cao is algemeen verbindend verklaard.
In verband met het aflopen van de cao in
juni zijn voorbereidingen gestart voor de
nieuwe cao. Er is input opgehaald bij de
verenigingen en de klankbordgroep. De
onderhandeldata zijn nog niet gepland.

Cao Gehandicaptenzorg
1 januari 2017 – 31 maart 2019

•
•
•
•

•
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De cao-tekst, salaristabellen en een cao-app
zijn beschikbaar.
Sinds april 2018 is FWG Gehandicaptenzorg
in gebruik.
De cao is algemeen verbindend verklaard.
De voorbereidingen voor de nieuwe cao zijn
in volle gang. Verenigingen hebben input
geleverd voor de nieuwe cao. In januari
kwam de klankbordgroep bijeen.
De onderhandeldata zijn gepland. Het eerste
formele overleg is op 4 februari.

Cao Gezondheidscentra/AHG
1 januari 2018 – 28 februari 2019

• Ondanks de signalen die FBZ heeft afgegeven,
wil InEen door op de ingezette weg om de cao
te ontmantelen.
• Eind 2018 heeft FBZ daarom een online petitie
uitgezet; een factsheet gemaakt onder de
noemer ‘Waarom is ontmanteling geen goed
idee?’ en een voorbeeldbrief die leden van
verenigingen kunnen gebruiken om hun
onvrede bij hun werkgever kenbaar te maken.
• Intussen wordt achter de schermen via
verschillende kanalen geprobeerd om InEen
op andere gedachten te brengen.
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Cao Jeugdzorg

1 januari 2017- 1 april 2019

•
•
•

•

•

De cao-tekst is beschikbaar.
De cao is algemeen verbindend verklaard.
In oktober is met NIP/NVO een bijeenkomst
gehouden over ontwikkelingen in de
jeugdzorg om nadere aandachtspunten te
signaleren.
In verband met de voorbereidingen voor de
nieuwe cao hebben verenigingen input
aangeleverd. Er hebben voorbereidende
gesprekken plaatsgevonden tussen de caopartijen.
Het eerste gesprek op 5 februari over de
nieuwe cao verliep niet hoopvol. Twee
overlegdata zijn geschrapt, op 21 februari is
het volgende overleg.

Cao Kraamzorg

1 januari 2018 - 31 december 2019

•
•
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In verband met enkele technische
aanpassingen is de cao-tekst op de site
vervangen.
De focus van activiteiten ligt op naleving van
de cao, dat in de praktijk een probleem blijkt
te zijn. Plan is een enquête te houden onder
de leden die onder deze cao vallen.

Cao Nederlandse
Universiteiten

1 juli 2017 – 31 december 2019

•
•
•
•

Cao-tekst is beschikbaar, ook in het Engels.
Cao-partijen monitoren verschillende caoafspraken, bijvoorbeeld m.b.t. mobiliteit en
duurzame inzetbaarheid.
Belangrijk onderwerp bij deze cao is de
Wnra. Hier vindt in werkgroepverband
overleg over plaats.
Bij meerdere universiteiten wordt gezocht
naar leden voor het lokaal overleg.

Cao Onderzoekinstellingen
1 januari 2018 - 31 december 2019

•
•
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De cao-tekst is beschikbaar. Er is ook een
Engelse versie.
Werkgevers en bonden zijn in gesprek over
de vertaling van de Wnra naar deze cao.

Cao UMC

1 januari 2018 tot 1 januari 2021

• De Cao UMC is een feit en de cao-tekst wordt
nader uitgewerkt. Eind december hebben de
werknemersorganisaties met de NFU nadere
afspraken gemaakt over het terugdringen van
de werkdruk in umc’s. Er is een agenda
opgesteld, die de komende tijd dient als
leidraad voor het lokale overleg tussen de
werknemersorganisaties en de umc’s. Op die
manier kunnen maatwerkoplossingen per umc
ontstaan.
• In de nieuwe cao is vanaf januari 2019 een
maandelijkse onkostenvergoeding voor
coassistenten afgesproken. Deze wordt
uiterlijk op 1 april uitbetaald, omdat nauwe
afstemming met de Belastingdienst en tussen
de umc’s noodzakelijk is om ervoor te zorgen
dat de vergoeding onbelast wordt.

Cao VVT

Cao Ziekenhuizen

1 april 2018 - 1 juli 2019

1 januari 2017 - 1 april 2019

•

• De cao-tekst en cao-app is beschikbaar.
• De cao is algemeen verbindend verklaard.
• Over de regeling voor generatiebeleid zijn
door heel het land zijn informatiesessies
gehouden. In een aantal ziekenhuizen is
inmiddels een generatieregeling afgesproken.
• In verband met het aflopen van de cao hebben
verenigingen input kunnen leveren voor de
volgende cao. In januari vond een bijeenkomst
plaats van de cao-klankbordgroep, waar de
input is besproken. FBZ komt met een eigen
inzet. De onderhandelingen gaan 19 maart van
start.

•
•
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Het traject voor een nieuwe cao is begonnen met
een aftrap op 9 januari over het cao-proces. Het
traject zal veel lijken op de vorige (coalitie, er
wordt niet gewerkt met inzetten, het gaat om de
belangen van de diverse partijen). Op 6 februari
is het eerstvolgende overleg.
O.b.v. de huidige cao lopen er diverse
werkgroepen waaronder mens&werk, toeslagen,
leesbaarheid Cao VVT en harmonisatie.
Ondanks dat we ons maximaal hebben ingespannen om herverzekering van het 3e WW-jaar te
voorkomen, heeft SZW de regeling AVV verklaard.
Dat betekent dat alle werknemers komende jaren
premie gaan betalen en daarmee een deel van de
4% loonsverhoging inleveren. FBZ en NU’91
trekken samen op in dit dossier en roepen hun
achterban op om hun ongenoegen te uiten.

