CAO INZET VAKBONDEN
Vakbonden vragen een
salarisverhoging van 3,5% vanaf 1
januari 2018, (ingangsdatum van de
cao), met een minimum van
€ 1000 per jaar.
Vakbonden stellen voor het huidige
persoonlijk budget af te schaffen en
naar keuze van de werknemer om
te zetten in geld of tijd. Opleidingen
van werknemers gericht op
carrièreontwikkeling binnen of
buiten het ziekenhuis horen betaald
te worden door de werkgever.

CAO INZET NFU / WERKGEVERS
De NFU biedt per 1 augustus 2018 een
verhoging van 1,5% en een eenmalige
uitkering van 1%.

Werkgevers willen de 24,5 uur
bovenwettelijke verlof in het persoonlijk
budget stoppen. Hieruit mogen werknemers
opleidingen (wel of niet werk-gerelateerd)
betalen voor carrièreontwikkeling, die niet of
maar gedeeltelijk door de werkgever worden
vergoed. Ook kan worden gekozen voor tijd
of geld. Het persoonlijk budget kan ook niet
meer worden meegenomen naar een
volgend jaar.
Vakbonden stellen voor om te
De NFU stelt voor de huidige garantieregeling
komen tot een generatieregeling. diensten voor 60-jarigen op te trekken naar
Dat is de zogenaamde 80-90-100% drie jaar vóór AOW-leeftijd*.
regeling. Dit houdt in dat een
Het vrijwillig verrichten van nachtdiensten
medewerker 80% van zijn
wordt opgetrokken van 57 naar 60 jaar. Dat
dienstverband kan werken, met
zou dus 3 jaar langer verplicht nachtdiensten
behoud van 90% loon en 100%
draaien betekenen.
pensioenopbouw. Hiermee kunnen
oudere werknemers gezonder de *De AOW leeftijd in 2018 is 66 jaar en loopt
eindstreep halen en jonge
tot 2022 op tot 67 jaar en 3 maanden.
werknemers eerder een vast
dienstverband krijgen.
Vakbonden stellen voor de toelage De NFU stelt voor de ORT te wijzigen met de
onregelmatige dienst en de toelage volgende beloning als gevolg:
bereikbaarheids- en
Nachtdienst van 47% naar 65% = +18%
aanwezigheidsdienst voor verrichte Feestdagen van 72% naar 65% = -7%
arbeid te verhogen.
Zondagen van 72% naar 47% = -25%

