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Bijlage 2 bij de inzetbrief van GGZ Nederland d.d. 1 maart 2011 
 
Inzet van GGZ Nederland voor de CAO-onderhandelingen 2011: 
 
Beoogde looptijd: 18 tot 24 maanden (ingaande 1 maart 2011) 
 
Duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling: 
Met het levensfasebudget  in de cao beogen we de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te faciliteren. In de nieuwe cao willen we het doel duurzame inzetbaarheid – 
ook in het licht van een algemeen verbindend verklaard krijgen van onze cao - nadrukkelijker 
vastleggen in de regeling. Daarnaast willen we met u bespreken hoe we de hoge 
administratieve last van het LFB kunnen terugdringen. En we willen met u bezien hoe we de 
fiscale eindheffing van 52% op verlof voorafgaand aan pensioen kunnen voorkomen.  
 
Aandacht voor goed gekwalificeerde professionals is gezien de dynamische 
ontwikkelingen in de sector van groot belang. De verantwoordelijkheid om in alle fasen van 
de loopbaan goed opgeleid en toegerust te zijn voor de uit te oefenen functie en de te 
leveren prestaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van instellingen en 
medewerkers. Wij stellen voor om in de cao op te nemen dat in de opleidingsplannen van de 
ggz-instellingen expliciete aandacht is voor elke loopbaanfase. Daarnaast stellen we voor dat 
het LFB ook aangewend kan worden voor studiedoeleinden van medewerkers.   
Graag willen we in het CAO-overleg ook stilstaan bij de vraag hoe we - met inachtneming 
van het feit dat het aanstellingsbeleid primair een instellingsaangelegenheid is – vanuit CAO-
partijen kunnen bevorderen dat mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie zoals 
Wajongers en ex-psychiatrisch patiënten op voor hen geschikte functies binnen de ggz 
kunnen instromen en/of zich via opleidingen (bijvoorbeeld voor ervaringsdeskundigen) 
daartoe kunnen kwalificeren. 
 
Modern, flexibel arbeidsvoorwaardenpakket: 
-Verruiming ‘reguliere werktijden’: Door de toenemende behoefte aan flexibele 
arbeidstijden - ook in het kader van het nieuwe werken en de wens arbeid en zorgtaken 
beter te combineren -  schuiven reguliere werktijden op. Dit verschijnsel doet zich 
maatschappijbreed voor. Hiermee in lijn stellen wij voor om in de cao de onregelmatige 
werktijden op maandag tot en met vrijdag te verschuiven van 20:00 uur naar 22:00 uur en 
ook de zaterdagmiddag als reguliere werktijd te zien. 
-Vereenvoudiging arbeidstijdenregelgeving in de cao: 
In de cao zijn uitzonderingen op het Arbeidstijdenbesluit en de Arbeidstijdenwet opgenomen. 
Wij willen de regelgeving in de cao zoveel mogelijk laten aansluiten op de wetgeving. 
-Wachtgeld koppelen aan de duur WW: 
De wachtgeldregeling in de cao kent nog een maximumduur die ver uitreikt boven de 
maximale looptijd van de WW. Wij willen met u afspreken om de duur van de 
wachtgeldperiode in overeenstemming te brengen met de maximale duur van de WW. 
 
Budget persoonlijke kosten Medisch specialist: 
Het bedrag van het budget persoonlijke kosten in de cao willen wij maximeren bij een 
contractsomvang van 36 uur. 
  
FWG bezwaarprocedure drempel: Bij afwijzing door een IBC van een bezwaar in een 
FWG-procedure dient de werknemer de door de werkgever gemaakte kosten, met als 
ondergrens € 100,-  aan de werkgever te vergoeden. 
 
Vakbondsconsulent: Wij zien de vakbondsconsulent als een vooruitgeschoven post van de 
vakbonden binnen de instellingen. Wij blijven bereid dit vakbondswerk op instellingsniveau 
mogelijk te maken en te faciliteren, maar we vragen ons af waarom de instellingen de 
loonkosten van de vakbondsconsulenten moeten dragen.  
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Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (mksa) en de werkkostenregeling: Vanwege 
de totstandkoming van het LFB is het spaarverlof uit het mksa overbodig geworden. Deze 
optie willen we daarom uit de cao halen. Daarnaast stellen we voor dat een instelling in 
overleg met de OR de doelen kan uitbreiden en kan kiezen welke doelen aan de 
medewerkers worden aangeboden. De overstap naar de werkkostenregeling dient mogelijk 
te worden gemaakt.  
 
Slaapdienstvergoeding: In de regeling over de slaapdienstvergoeding Hoofdstuk 10 E 
artikel 5 stellen we voor een algemene bepaling op te nemen dat voor de 
slaapdienstvergoeding in overleg met de OR een instellingsregeling kan worden 
overeengekomen. 
 
Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialist 
salarisschaal: Om beide schalen beter op elkaar aan te sluiten stellen we voor om de AIOS 
schaal te baseren op de bedragen behorende bij FWG salarisschaal 64/65 en  daarnaast in 
de AMS-schaal vanaf periodiek 3, enkele tussenstappen tussen de periodieken op te nemen. 
 
Sociaal Plan Organisatieontwikkeling: we stellen voor om in artikel 3 van Hoofdstuk 16B 
van de CAO  “salarisperspectief” te vervangen door salaris en lid 2 te schrappen.  
 
Technische aanpassingen: 
 
-Wet Arbeid en Zorg: CAO-bepalingen over de Wet Arbeid en Zorg worden in lijn gebracht 
met deze wet.  
 
-Einde dienstverband bij ouderdomspensioen Hoofdstuk 2 artikel 4 Voorstel tekst: einde 
arbeidsovereenkomst koppelen aan de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Datum 
uit dienst en datum pensioen komt met dit voorstel in lijn met techniek salarisadministratie. 
 
- In hoofdstuk 2 artikel 1 Arbeidsovereenkomst: De model arbeidsovereenkomst als 
voorbeeld in artikel 1 benoemen en niet als voorschrift.  
 
-Hoofdstuk 2 artikel 5 opzegtermijn: afwijkingsmogelijkheid tekst aanscherpen (omdat de 
UWV de opzegtermijn anders blijkt te interpreteren). 
 
-In hoofdstuk 4 artikel 3 lid 2 moet ook ontheffing van de geheimhouding aan een 
medewerker kunnen plaatsvinden in geval de medewerker een beroep doet op een binnen 
de instelling geldende klokkenluiderregeling. 
 
- Hoofdstuk 9 D artikel 5 Uitkering bij overlijden De uitkeringsduur in lijn met de fiscale 
wetgeving brengen; in totaal drie maanden uitkering. 
 
- Hoofdstuk 10 D Afbouwregeling crisisdienstregeling: H 10 D artikel 5 lid 4 aanpassen 
voor de situatie dat een werknemer weer dergelijke diensten gaat draaien, zodat wanneer de 
werknemer gedurende de afbouwperiode weer crisisdienst verricht, de tegemoetkoming 
slechts wordt betaald voor zover deze de toeslag overschrijdt.  
 
-Hoofdstuk 11 F Beroepskosten: aanscherpen dat onder „kosten van verplichte 
(her)registratie‟ moet worden verstaan de kosten van de initiële registratie. 
 
- Hoofdstuk 12B Vakantie: Artikel 4 lid 2 Opbouw vakantie gedurende 
arbeidsongeschiktheid en artikel 6 inleveren van vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid 
dienen naar aanleiding van de nieuwe vakantiewetgeving (die nog in moet gaan) te worden 
aangepast. In deze aanpassing wensen we de opbouw van LFB tijdens 
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arbeidsongeschiktheid mee te nemen, om tot een administratief eenvoudige aanpassing te 
komen. 
 
- Hoofdstuk 14 A Wachtgeld: artikel 4 lid 2 kan worden geschrapt nu de toegang tot de 
FVP niet meer openstaat voor nieuwe gevallen. 
 
 


