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Regeling keuzeverlof en generatiebeleid voor het
Radboudumc
Beste relatie,
Vanuit de laatste cao lag er de opdracht aan werkgevers en de cao-partijen
FNV, CNV FBZ/LAD om afspraken uit te werken voor een generatiebeleid
binnen de eigen UMC.
Met trots kunnen wij jullie laten weten dat wij met jullie werkgever een mooi
resultaat hebben bereikt voor Radboudumc.
Het gaat om een afspraak (convenant) “kopen keuzeverlof” waarmee we
gewaarborgd hebben dat een werknemer met een voltijdsdienstverband per
jaar de mogelijkheid behoud om verlof te kunnen kopen voor 48 uur. Deze
mogelijkheid van maximaal verlof kopen zou komen te vervallen door
beëindiging van PB, maar is middels dit convenant toch behouden.
Daarnaast, hebben we een regeling generatiebeleid met de werkgever
afgesproken.
Deze regeling biedt veel werknemers de mogelijkheid om 5 jaar voor hun
pensioendatum, minder te kunnen werken, met gedeeltelijk behoud van
salaris en volledig behoud van pensioenopbouw.
Samen met Radboudumc heeft FNV, sector Zorg en Welzijn en de andere cao
partijen op mooie wijze invulling kunnen geven aan regelingen die kunnen
bevorderen dat de oudere werknemer gezond en vitaal kan blijven
doorwerken en werkdruk hiermee niet wordt verhoogd.
De generatieregeling van het Radboudumc is tot nu toe de beste regeling in
zijn soort.
Met recht iets om trots op te zijn!
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De regelingen worden niet ter stemming voorgelegd aan leden. De regelingen
komen voort uit afspraken die in de cao gemaakt zijn en toebedeeld aan de
regionale delegaties van de cao partijen.
Voor jullie zijn de regelingen te vinden op het intranet van Radboudumc.
Ben je tevreden over dat wat jouw vakbond voor je bereikt? Laat het je
collega’s weten en wijs ze op een lidmaatschap van de FNV.
Hartelijke groet,
Anja Vivié
Bestuurder FNV

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

