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NOTA VAN INZET NFU 
 

Aan Centrales van Overheidspersoneel 

Van NFU 

Datum 22/12/2010 

Ons kenmerk 10.4497/DK/DvL 

 

 

 

1. Voortzetting vernieuwingsagenda “dialoog en maatwerk” CAO UMC 

De NFU en de werknemersorganisaties onderschrijven gezamenlijk de noodzaak van een goede 

dialoog tussen medewerker en leidinggevende binnen de UMC’s, en het komen tot maatwerk 

afspraken. Met de CAO 2008-2011 zijn belangrijke stappen gezet naar een verandering en 

ontwikkeling in de cultuur binnen de UMC’s. In de komende jaren zal de groei naar volwaardige 

arbeidsverhoudingen verder uitgebouwd worden. Meer ‘handen en voeten krijgen’ in de dagelijkse 

praktijk. De ingezette vernieuwing vraagt om verdere veranderingen en vereenvoudiging van de 

huidige CAO-afspraken en (bestaande) arbeidsverhoudingen.  

Sleutelbegrippen hierbij zijn de ontwikkeling van medewerkers, ruimte voor individueel maatwerk, 

gelijkwaardigheid en wederzijdse flexibiliteit tussen organisatie en medewerker, duurzame 

inzetbaarheid en een volwaardige arbeidsrelatie. Eigen verantwoordelijkheid en het gezamenlijk 

zoeken naar oplossingen bieden daarbij het kader.  

In de CAO 2008-2011 hebben we een belangrijke eerste stap gezet met de introductie van het 

persoonlijk budget gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.  

In de CAO die voor ons ligt, willen wij een volgende stap zetten om er zorg voor te dragen dat het 

UMC een inspirerende werkomgeving blijft waar ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 

werkelijkheid worden in de dagelijkse praktijk. Uitgangspunt daarbij is dat werkgever en werknemer 

elkaars belang respecteren en daarin de dialoog zoeken. 

Het doel van de verdere ontwikkeling is om UMC’s en hun medewerkers adequaat te laten inspelen 

op de veranderende arbeidsmarkt en de wijzigende zorgmarkt. De dubbele vergrijzing (steeds meer 

ouderen en ouderen worden ouder) en technologische ontwikkelingen leggen druk op de zorg, en 

gezien de krapper wordende arbeidsmarkt zal van medewerkers worden verlangd dat zij langer en 

flexibel inzetbaar zijn. 

 

Populaire versie van de CAO en CAO UMC aanpassen aan “maatwerk en dialoog” gedachte 

CAO partijen hebben tijdens de huidige CAO meerdere malen stil gestaan bij de CAO UMC voor de 

toekomst. In een nieuwe populaire versie van de CAO UMC zouden we aan dit gezamenlijk 

gedachtegoed - naast een samenvatting van de huidige CAO - in belangrijke mate aandacht willen 

besteden. Wij stellen voor dat iedere medewerker een exemplaar ontvangt, en dat de bekostiging 

van deze uitgave via het arbeidsmarktfonds SoFoKLeS loopt. 

Verder stellen wij voor om gedurende de looptijd van de af te spreken CAO een paritair 

samengestelde werkgroep te formeren, die met voorstellen komt hoe “dialoog en maatwerk” het 

beste ingebed kan worden in de huidige CAO UMC. Dit zal uiteindelijk tot een eenvoudiger CAO 

moeten leiden. 

 

2. (Extra) persoonlijk budget; (E)PB 

In het CAO-akkoord 2008-2011 is voor een belangrijk deel al een voorschot genomen op komende 

CAO-onderhandelingen. De intentie is duidelijk vastgelegd om het PB in de toekomst te laten stijgen 

en de aanwendingsmogelijkheden te verbreden. Als NFU willen wij ons hier zoveel als mogelijk aan 

houden, waarbij het groeipad van het PB met de financiële mogelijkheden mee beweegt. De 

opgedane ervaringen met het (E)PB zijn nog jong en moeten verder worden voortgezet en 
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gestimuleerd. Om hieraan bij te dragen doen wij als NFU ten aanzien van het (E)PB een aantal 

voorstellen, die de eenvoud en duidelijkheid rond deze nieuwe arbeidsvoorwaarde ten goede 

komen. Het betreft: 

 

A. Samenvoeging EPB en PB 

Vanaf 1 januari 2012 wensen wij het EPB en PB samen te voegen, waarbij het huidige PB wordt 

opgenomen in het EPB. Het EPB wordt hierdoor verhoogd met de bestaande 1% PB. Wij zouden 

daarbij nadere afspraken met u willen maken dat een deel van het verhoogde EPB ook voor 

ontwikkeling wordt aangewend. 

De mogelijke aanwending van het EPB voor vermindering van de jaaruren norm willen wij niet 

uitbreiden ten opzichte van de huidige situatie. 

 

B. Verhoging PB 

De NFU is bereid om gedurende de looptijd van de nieuw af te spreken CAO het PB jaarlijks met 

0,25% van het salaris ter verhogen, en hiermee te starten in 2011. 

De verhoging geldt conform eerdere afspraken uitsluitend voor het PB.  

 

C. Overheveling van het opleidingsbudget 

De NFU treedt gaarne met u in gesprek over verschuiving van verantwoordelijkheden en 

kostentoedeling voor zover het niet-verplichte opleidingen betreft. Een overheveling naar het (E)PB 

en verschuiving van verantwoordelijkheden zou gefaseerd kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk willen 

wij toegroeien naar een situatie waarin de medewerker zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn 

eigen ontwikkeling, werkzekerheid en loopbaan. De werkgever draagt zorg voor faciliteiten in de 

vorm van een ruim persoonlijk budget. 

 

D. Gebruiksgoederen 

Wij stellen deze komende CAO periode voor om vast te houden aan de huidige doelen/bestedingen 

van het (E)PB. Voor wat het PB betreft gericht op ontwikkeling is deze regeling pas echt ingegaan in 

2010. Er dient eerst ervaring te worden opgedaan om in een goed gesprek tussen leidinggevende 

en medewerker tot maatwerk afspraken te komen over duurzame inzetbaarheid. De eventuele 

aanwending voor gebruiksgoederen zou op termijn bij de totstandkoming van volwaardige 

arbeidsverhoudingen tot de mogelijkheden kunnen behoren, mits een relatie met ontwikkeling en 

duurzame inzetbaarheid kan worden gelegd. Vooralsnog wensen wij echter vast te houden aan de 

eerdere afspraak dat het (E)PB niet bedoeld is voor de aanwending van gebruiksgoederen. 

Wij willen uiteindelijk toegroeien naar een situatie waarin de medewerker zelf verantwoordelijk is 

voor de keuzes die hij hieromtrent maakt na een en ander te hebben besproken in een 

(jaar)gesprek met zijn direct leidinggevende. 

 

E. Kwaliteitsregister V&V 

De NFU onderschrijft de beroepsnorm voor verpleegkundigen en verzorgenden van tenminste 184 

uur deskundigheidsbevorderende activiteiten gedurende een vijfjarige registratietermijn, waarbij 

tenminste 83 uur wordt besteed aan zorgvrager-gebonden taken, tenminste 55 uur aan professie- 

gebonden taken en tenminste 28 uur aan organisatie-gebonden taken, zoals neergelegd in het 

Kwaliteitsregister V&V. De UMC’s stemmen vanuit hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit in met de 

beroepsnorm van de beroepsgroep, waarbij van essentieel belang is dat de NFU in het bestuur van 

het Kwaliteitsregister directe zeggenschap krijgt over de inrichting en toekomst van dit register, dat 

qua organisatie en financiën gesplitst wordt van V&VN. 

De kwaliteitsnormering zal actief worden uitgedragen aan alle verpleegkundigen en verzorgenden in 

de UMC’s. 
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Het draait om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers in deze. Indien de medewerker 

voldoet aan de normstelling uit het kwaliteitsregister V&V dan wordt het op peil houden van kennis 

en kunde en het blijven werken aan kwaliteit als voldoende aangemerkt. 

De werkgever maakt de inschrijving in het register en het volgen van geaccrediteerde 

opleidingsactiviteiten mogelijk via het PB, dat de komende jaren in omvang zal toenemen, dan wel 

via het EPB.  

De medewerker kiest na een gesprek met zijn leidinggevende welke deskundigheidsbevorderende 

activiteiten hij wenst te volgen. Dit kan per individu verschillen. De medewerker zal vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid zelf zorg dragen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V. 

 

F. Functiegebonden kosten academisch medisch specialisten 

De NFU stelt voor dat er, met ingang van 1 januari 2012, geen afzonderlijk (verhoogd) PB meer 

bestaat voor academisch medisch specialisten gezien de reeds aanwezige regeling inzake 

functiegebonden kosten. 

 

G. Saldo (E)PB 

Om maximale stimulans van de aanwending van het EPB te bewerkstelligen, wordt voorgesteld om 

het saldo van het EPB te maximeren tot twee jaar opbouw. Vanaf het moment dat de nieuw af te 

spreken CAO afloopt, mag het EPB maximaal twee jaar worden gespaard. De mogelijke 

aanwending voor vermindering van de jaaruren norm blijft begrensd op het huidige maximale EPB-

budget voor het betreffende jaar. 

Vanaf het moment dat de nieuw af te spreken CAO afloopt mag het totale budget aan PB eveneens 

niet meer bedragen dan 200% van het jaarlijks op te bouwen bedrag.  

 

3. Voortzetting Idealoog 

Het huidig project Idealoog gericht op dialoog en maatwerk, gefinancierd vanuit ons gezamenlijk 

arbeidsmarktfonds SoFoKLeS en een aanvullende subsidie, loopt door tot halverwege 2011. 

Het lijkt de NFU zinvol om vanuit de ruim 70 lokale projecten, 5 centrale projecten en 5 netwerken 

voort te gaan met een beperkt aantal kernprojecten. 

Fase 2 van Idealoog zou volgens ons vooral in het teken kunnen staan van: 

− dialoogtrainingen ten behoeve van goede jaargesprekken tussen medewerkers en 

leidinggevenden; 

− loopbaan begeleiding door bijvoorbeeld job coaches; 

− experimenten met individueel roosteren; 

− bevordering aanwending persoonlijk budget; 

− samenwerking en verbinding aanbrengen  tussen de Arbocatalogus Dokterhoe, 

gezondheidsmanagement, diensten van UMC zorgverzekering en duurzame inzetbaarheid op 

een voor medewerkers begrijpelijke en toegankelijke wijze. 

Bij de voortzetting van Idealoog zouden wij voorstander zijn van meer centrale sturing. Een en 

ander wordt per UMC nader lokaal ingevuld, waarbij van elkaar wordt geleerd en er vindt onderling 

afstemming plaats. 

 

4. Voorstellen ten behoeve van vergroting interne flexibiliteit 

Gezien de veranderende arbeidsmarkt en zorgmarkt is het van belang dat er door de werkgever en 

medewerker wordt geïnvesteerd in versterking van loopbaan, inzetbaarheid en mobiliteit. Dit alles 

zal bijdragen aan een grotere werkzekerheid voor medewerkers. 

Ten aanzien van vergroting van de interne flexibiliteit stelt de NFU het volgende voor: 
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A. Overwerk, bereikbaarheid- en aanwezigheidsdiensten en onregelmatige diensten  

De NFU stelt voor om alle beschermingsmaatregelen op basis van leeftijd met betrekking tot 

onregelmatige diensten met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen. Hetgeen betekent dat de 

aflopende toelage voor medewerkers vanaf 55 jaar en de blijvende toelage voor medewerkers vanaf 

60 jaar ophoudt te bestaan.  

Vanaf 1 januari 2012 kan ook aan medewerkers van 55 jaar en ouder het verrichten van 

onregelmatige diensten, bereikbaarheid- en aanwezigheidsdiensten en overwerk worden gevraagd. 

De bestaande bescherming op basis van leeftijd komt hiermee te vervallen. 

Wij stellen voor om uitsluitend voor nachtdiensten een leeftijdsgrens te hanteren, en deze op  

1 januari 2012 te verhogen van 55 jaar naar 57 jaar.  

Verder zouden wij willen toegroeien naar een situatie waarin de toelage voor onregelmatige dienst 

beperkt wordt tot de nachtdienst. Het werken op avonden en in het weekend zou op termijn tot de 

normale werktijden moeten behoren, zonder toekenning van een extra toelage. Wij zouden een en 

ander gefaseerd willen afbouwen, waarbij wij in deze CAO nadere afspraken zouden willen maken 

over de avonduren tussen 20.00 uur en 24.00 uur, en de zaterdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur. 

 

B. Functieverlaging op eigen verzoek 

Medewerkers maken steeds meer eigen keuzes qua loopbaan. Naast horizontale doorstroom zijn 

verticale stappen in beide richtingen steeds meer een gevolg van een individuele voorkeur. 

Artikel 4.3 lid 6 en artikel 15.3.3 lid 7 zijn niet van toepassing wanneer de overgang naar een lager 

gewaardeerde functie op eigen verzoek van de medewerker plaats vindt, en wij wensen dit duidelijk 

in de CAO vast te leggen.  

 

C. Ontslagvolgorde bij reorganisaties 

De NFU stelt voor om de ontslagvolgorde bij reorganisaties genoemd in artikel 12.8 lid 3 te wijzigen 

in het afspiegelingsbeginsel. Op deze wijze wordt oneigenlijk leeftijdsonderscheid tegengegaan en 

is er geen onderscheid tussen de publieke en private UMC’s. 

 

D. Duur dienstverband 

Het min-max en nul uren dienstverband zoals verwoord in artikel 2.4.2.1 willen wij uitbreiden met 

een mogelijkheid om dit ook aan te gaan voor onbepaalde tijd. Deze contractvormen kunnen nu 

alleen voor bepaalde tijd worden aangegaan. 

De NFU stelt voor om een extra variant toe te voegen bij dienstverbanden voor bepaald werk 

genoemd in artikel 2.4.3, en wel voor extern gefinancierde projecten. Wanneer project 

werkzaamheden voor bepaalde tijd gekoppeld zijn aan een externe geldstroom, dan eindigt het 

dienstverband van rechtswege wanneer de externe geldstroom stopt. 

 

E. Functiecontracten 

Wij zouden bij wijze van proef gedurende de looptijd van de CAO UMC voor functies vanaf schaal 

12, bijvoorbeeld stafmedewerkers en onderzoekers, willen experimenteren met functiecontracten 

waarbij vooral op output wordt gestuurd. De wijze waarop de resultaten worden bereikt wordt 

grotendeels vrijgelaten. Alle bepalingen met betrekking tot tijd behoudens het wettelijk minimum 

aantal vakantiedagen worden tijdens deze proef buiten werking gesteld. 

 

F. Flex pools en herplaatsing 

De NFU stelt voor dat er binnen de CAO UMC meer ruimte moet komen voor het werken in een 

interne flex pool. Hetgeen betekent dat medewerkers op tijdelijke of projectbasis worden 

uitgezonden in verschillende functies en op verschillende afdelingen. Verder dient de flexibele 
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inzetbaarheid vergroot te worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers ingezet kunnen 

worden op een andere afdeling, indien er sprake is van een tekort aan medewerkers.  

 

5. Beloning academisch medisch specialisten 

Voorgesteld wordt om hoofdstuk 15 drastisch te vereenvoudigen. Het salaris van academisch 

medisch specialisten zou moeten bestaan uit basissalaris, toeslag voor het daadwerkelijk 

onregelmatig werken en eventueel een tijdelijke arbeidsmarkttoelage. Wij zouden de mogelijkheid 

van een excellentietoelage willen beëindigen. 

Verder zouden wij, gezien de toenemende druk op 24-uurs bereikbaarheid, de toelage voor 24 uurs-

diensten opnieuw met u willen bezien. De regeling voor TVO moet worden verduidelijkt waarbij 

duidelijke grenzen en kaders worden gesteld met betrekking tot de toe te kennen TVO. Wij willen 

evenals voor het overige personeel toegroeien naar een situatie waarbij het werken tijdens avonden 

en het weekeinde als normale werktijd worden beschouwd. Wij zouden de productiegebonden 

verlofdagen en studieverlofdagen willen verlagen teneinde de productiviteit te verhogen. Daarnaast 

wensen wij evenals voor overige medewerkers alle beschermingsbepalingen op basis van leeftijd te 

schrappen. 

Voor wat de functiegebonden kostenvergoeding betreft zouden wij de mogelijkheid in de CAO willen 

opnemen om over te gaan tot een met de Belastingdienst overeen te komen vaste netto vergoeding. 

Bij overschrijding van dit bedrag zullen declaraties moeten worden overlegd. 

 

6. Terugbetalingsverplichting opleidingen 

Wij wensen gezien het zogenaamde ‘free-rider’-gedrag van sommige organisaties in de zorg voor 

alle door de werkgever vergoede kosten voor scholing en opleiding de mogelijkheid van een 

terugbetalingsverplichting conform artikel 3.1.3. 

Het past bij de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om bij vertrek naar elders een deel van 

de investering terug te betalen, en dit zal veelal door de nieuwe werkgever plaatsvinden. 

 

7. Beloning en looptijd 

In 2010 heeft de CAO UMC een beduidend hogere algemene loonsverhoging gekend dan CAO’s 

die later zijn afgesproken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de CAO’s in de zorg en het onderwijs. 

Deze situatie was onvoorzien doordat ten tijde van het afsluiten van het onderhandelaarsakkoord 

CAO UMC 2008-2011 er nog geen enkele sprake was van een financiële en economische crisis.  

De bekostiging vanuit de overheid is met name voor 2010 bij lange na niet toereikend.  

Hierbij komt nog een aanzienlijke korting vanwege overschrijding van het BKZ. De mogelijke stijging 

van de ABP premie met ingang van 1 april 2011 vormt eveneens geen versterking van de financiële 

uitgangspositie voor een nieuw af te sluiten CAO UMC. 

Op basis van de reeds toegekende loonsverhoging in 2010, korting vanuit VWS en pensioensituatie 

zien wij voor 2011 geen mogelijkheid om de lonen verder te verhogen.  

Daar de implementatie van vernieuwing van de CAO UMC tijd kost zijn wij sterk voorstander van 

een meerjarige CAO, waarbij wij voor de periode na 2011 zouden willen overgaan tot een beperkte 

loonsverhoging, die mede afhankelijk is van overig te maken afspraken.  

 

8. Mogelijke overgang van ABP naar PFZW 

Het LOAZ heeft vijf jaar geleden afspraken gemaakt omtrent een pensioenstudie. Eind 2007 is een 

rapport opgeleverd waarin duidelijk wordt aangegeven dat overgang van ABP naar PFZW mogelijk 

en gewenst is. Mocht in dit dossier een doorbraak worden bereikt, dan stellen wij voor hieromtrent 

separate afspraken te maken, en dit geen onderdeel uit te laten maken van de CAO-

onderhandelingen. 
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9. Aanvullende/gewijzigde voorstellen 

De NFU behoudt zich het recht voor om tijdens de CAO-onderhandelingen met aanvullende, dan 

wel gewijzigde voorstellen te komen. 

Overeenstemming op deelonderwerpen kan pas worden bereikt indien er overeenstemming bestaat 

over het gehele pakket aan wijzigingsvoorstellen.  

De beoordeling van het eindresultaat van de CAO-onderhandelingen is voorbehouden aan het NFU-

bestuur. 

 

 

 

----------------------------- 


