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MEERDERHEID STEMT POSITIEF OP
EINDBOD NFU, DE STRIJD GAAT DOOR
De meerderheid van jullie, de FNV leden, heeft
positief gestemd op het eindbod van de
werkgeversorganisatie NFU. Dit eindbod is vorige
maand eenzijdig door de NFU neergelegd voor
een nieuwe cao UMC’s.
Jullie vasthoudendheid en acties de afgelopen
maanden hebben er voor gezorgd dat een fors
aantal verslechteringen van tafel is. Dat is bereikt
door samen in actie te komen. We blijven strijden
voor een goede uitwerking van een
generatieregeling en de concrete aanpak van de
hoge werkdruk. Raden van Bestuur roepen we op
om hier in goede samenwerking met ons, per
UMC, mee aan de slag te gaan.
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Verslechteringen van tafel
Onder druk van jullie acties heeft de NFU de
verslechteringen die oorspronkelijk in de inzet
stonden, in haar eindbod van tafel gehaald.
Verhoging van de leeftijd waarop nachtdiensten
en avonddiensten kunnen worden opgedragen, is
daar een van.

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.

Loonstijgingen
Er is een hoger loonbod neergelegd. De loonstijgingen lopen nu
op naar een totaal van 8,48% over 3 jaar. In 2018 krijgt iedereen
er 2,5% bij, per 2019: 2,75% en in 2020: 3%. Een belangrijke eis
van medewerkers, het omzetten van het persoonlijk budget in
salaris, is gerealiseerd.
Cultuur doorbreken
Het is erg belangrijk dat de cultuur binnen de UMC’s doorbroken
wordt, de samenwerking met de werkgevers is daarbij van
belang. Het hele onderhandelingsproces met de NFU is de
afgelopen maanden zonder enig fatsoen verlopen, met als
dieptepunt een onverwacht eindbod in de mail! Dit getuigt van
weinig respect naar jou, als medewerker in de UMC.
Nu er een cao-akkoord ligt, moeten er op lokaal niveau veel zaken
uitgewerkt worden. We zijn er nog niet dus. Een respectvolle en
constructieve samenwerking tussen bonden en de werkgevers is
dan van belang. Tijdens de actie is duidelijk geworden dat de cao
zeker niet overal wordt nageleefd. Daar gaan we zeker extra op
toezien!
De FNV wil haar leden bij de uitwerking van de afspraken
betrekken. Wij nodigen jou daarvoor uit. Meld je bij de
vakbondsfunctionaris in jouw UMC of wacht de concrete
uitnodiging af, om mee te doen in jouw UMC. Samen komen we
tot een beter resultaat!
(bron: FNV nieuwsbericht)

