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CAO UMC’s: bericht van de FNV onderhandelaars
De FNV heeft vernomen dat het (eerste) integrale bod van vrijdag 4 februari jl. niet alleen
aan de betrokken werknemersorganisaties is gestuurd, maar dat de werkgever deze ook
heeft gepubliceerd op het intranet.
In een lijvig document valt te lezen wat de NFU voorstelt om te komen tot verbetering
van de arbeidsvoorwaarden. Misschien hebben jullie er al kennis van genomen.
De FNV en de andere bonden hebben zich vrijdag 12 februari gezamenlijk beraad op de
voorstellen. Dit op basis van onze inzet. Daarna zullen zij volgens afspraak een reactie
sturen aan de werkgevers. Op 23 februari wordt het cao-overleg op basis van de reacties
van partijen hervat. Een reserve datum is 12 maart.
De FNV en ook de andere bonden hebben na een uitvoerige ledenraadpleging hun
inzetten bepaald.
Voor de FNV geldt:
-

Een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers van het umc, ongeacht
de functie waarin men werkzaam is.
Een goed generatiebeleid voor jong en oud.
Uitwerking van het pensioenakkoord, ofwel eerder stoppen met werken als
basis van de RVU-regeling.
Afspraken maken over een paritair objectief functiewaarderingssysteem.
Verlaging van de werkdruk door aanvullende afspraken op het terrein van
arbeids- en rusttijden.

Zie voor de volledige inzet van de FNV:
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/11/inzet-voor-denieuwe-cao-umc
Nadat het overleg over de cao is afgerond en er een resultaat ligt zullen wij dit met onze
achterban bespreken.
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Mochten jullie vragen of reacties hebben laat dit dat weten via UMC@fnv.nl
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief kun je zien wie er in de NFU voorstellen op
vooruit gaat. Printen en verspreiden van deze pagina mag.

instagram: https://www.instagram.com/caoumc/
facebook: https://www.facebook.com/CAOUMC
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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.

Wie gaat er in de voorstellen van de NFU op vooruit?

