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Wijzigingsvoorstellen NVZ voor de Cao Ziekenhuizen 2011 
 

1. Beloningsbeleid 

 

1.1 Invoering personeelsbeoordelingssysteem 

De NVZ stelt voor om het invoeren van een personeelsbeoordelingssysteem te 

bevorderen. Hiertoe dient de werkgever in overleg met de ondernemingsraad 

een bij de instelling passend beoordelingssysteem te ontwerpen gebaseerd op 

de uitgangspunten die door cao-partijen worden geformuleerd. 

Toepassing van een personeelsbeoordelingssysteem bevat de mogelijkheid op 

instellingsniveau een nieuwe periodiekdatum af te spreken en kan tot gevolg 

hebben dat er geen, één of meerdere periodieken per jaar worden toegekend. 

 
1.2 Koppelen aanloopschaal aan functionele schaal 

De NVZ stelt voor om de aanloopschalen te koppelen aan de functionele 

salarisschalen. Hierdoor ontstaat er, naast de jeugdschalen, per functiegroep 

nog maar één loonlijn.  

 

2. AMS 

De NVZ stelt voor de AMS nog eenmaal met de looptijd van de cao te 

verlengen. Tijdens de looptijd zal de NVZ in overleg treden met de LAD en de 

Orde van Medisch Specialisten om de arbeidsvoorwaarden van de medisch 

specialisten in dienstverband van een nieuwe toekomstbestendige vorm en 

inhoud te voorzien.    

 
3. Wachtgeldregeling 

 

3.1 Periode werkloosheidsuitkering 

De NVZ stelt voor om de wachtgeldregeling aan te passen aan de looptijd van 

een werkloosheidsuitkering.  

 

3.2 Bruto aanvulling 

De NVZ stelt voor om een bruto aanvulling op de werkloosheidsuitkering te 

verstrekken waarbij de hoogte afhankelijk is van de lengte van het 

dienstverband en waarbij rekening wordt gehouden met andere 

inkomensbronnen van de werknemer. 

 
4. Verder ontwikkelen Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) 

 

4.1 Uitbreiding bestedingsmogelijkheden 

De NVZ stelt voor om de PLB-regeling uit te breiden met 

bestedingsmogelijkheden. De zeggenschap over de besteding van het PLB 

blijft bij de werknemer liggen.  

Concreet stelt de NVZ voor om de mogelijkheid te creëren het PLB in de vorm 

van vrije tijd, aan het einde van elk kalenderjaar om te zetten via het 

meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden of via een storting op een 

levensloopregeling. 

Vanzelfsprekend kan de werknemer eveneens kiezen om door te sparen in de 

vorm van vrije tijd. 
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4.2 Uitbreiden van basisverlof  

De NVZ stelt voor om de 22 bovenwettelijke vakantie-uren om te zetten in 

PLB-uren. 

 
4.3 Overdracht 

Om over te gaan tot overdracht van PLB-uren aan een andere instelling die de 

Cao Ziekenhuizen toepast, stelt de NVZ voor dat dit PLB-recht van de 

werknemer ten minste moet bestaan uit 50 uren. 

 

4.4 Deeltijd 

De NVZ stelt voor om de hoofdregel te handhaven dat het PLB in de vorm van 

tijd wordt toegekend. In de situatie dat een parttimer meer uren werkt dan 

contractueel overeengekomen en die uren worden uitbetaald, stelt de NVZ 

voor om over dit meergewerkte deel, het PLB-recht in de vorm van een 

toeslag op het uurloon te compenseren. 

 
4.5 Opbouw bij ziekte 

De NVZ stelt voor om bij ziekte het PLB-budget gedurende de eerste drie 

maanden van de ziekteperiode volledig te laten opbouwen. Daarna vindt geen 

opbouw meer plaats over de arbeidsongeschikte uren. 

 

4.6 Fiscaliteit 

Met ingang van 1 januari 2011 is de fiscale behandeling van verlof 

voorafgaand aan pensioen gewijzigd. Opname voor de pensioengerechtigde 

leeftijd leidt tot een eindheffing van 52% voor de werkgever. Om deze 

eindheffing te voorkomen stelt de NVZ voor aan te sluiten bij de fiscale 

vereisten van handhaving van een dienstverband van ten minste 50% 

voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd. 
 

5. Werkgeversvergoeding kwaliteitsregisters 

De NVZ stelt voor om de vergoeding ten behoeve van registraties in 

kwaliteitsregisters te laten vervallen. Het is aan de individuele instelling om te 

besluiten tot vergoeding over te gaan. 

 

6. Betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen 

De NVZ stelt voor om artikel 13.3.4 te vertalen naar een vast aantal uren 

doorbetaald verlof per kalenderjaar op basis van het gemiddelde gebruik in de 

ziekenhuisbranche.  

 

7. Aanpassen vakantieparagraaf 

De NVZ stelt voor om met betrekking tot vakantieverlof aan te sluiten bij de 

vakantiewetgeving vormgegeven in het Burgerlijk Wetboek (BW). Om 

administratieve lasten te beperken wil de NVZ de bovenwettelijke vakantie-

uren omzetten in PLB-uren.  

 

8. Structureel 12-urige diensten  

De NVZ stelt voor om de mogelijkheid van de Arbeidstijdenwet (ATW) te 

benutten om in overleg met de ondernemingsraad over te gaan tot de 

invoering van structureel 12-urige diensten. 
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9. Decentralisatie  

De NVZ stelt voor de volgende regelingen te laten vervallen: 

• BW-artikelen, bijlage B  

 De NVZ stelt voor om de cao-bijlage B te laten vervallen.  
• Modelregelingen, bijlage F  

De NVZ stelt voor om de cao-bijlage F te laten vervallen. Iedere 

organisatie aan de cao-tafel is vrij om een model arbeidsovereenkomst als 

hulpmiddel voor de leden te plaatsen op de website. 

 

10. Technische wijzigingen met een matig inhoudelijke component 

 

10.1  Klokkenluidersregeling 

De NVZ stelt voor om de verwijzing naar de Modelregeling Melding Misstanden 

uit 2003 te schrappen. Door de totstandkoming van een branchebrede 

Klokkenluidersregeling is de modelregeling in de cao achterhaald.  

 
Nb. De verwijzing naar de Individuele Klachtenregeling en naar de Regeling 

Ongewenst Gedrag blijft ongewijzigd. 

 

10.2 Beroepsvoorbereidende periode 

De NVZ stelt voor om de instelling de mogelijkheid te bieden artikel 7.2.2 uit 

te sluiten bij het volgen van een tweede opleiding in de zorg (artikel 7.2.6). 

 

11. Technische cao-wijzigingen zonder inhoudelijke component 

 

11.1 Arbeidstijden  

De NVZ stelt voor om in artikel 6.7 het tweede deel van lid 3 “met dien 

verstande dat de arbeidstijden bij voorkeur liggen tussen 07.00 uur en 20.00 
uur op maandag tot en met vrijdag en tussen 08.00 uur en 12.00 uur op 

zaterdag”, te laten vervallen. Het ziekenhuis is een 24-uurs bedrijf.  

 

11.2  PFZW 

De cao kent in artikel 3.3.2 lid 3 een verdeling van de pensioenpremie op 

basis van 50%-50%. Het voorstel van de NVZ is om de tekst als volgt te 

wijzigen: “De pensioenpremie wordt voor 50% op de werknemer verhaald.”. 

 

11.3 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

De NVZ stelt voor om lid 1 van artikel 13.4.2 als volgt te wijzigen: “De 

werknemer heeft gedurende de periode van zwangerschaps- en 

bevallingsverlof recht op een uitkering van het UWV. De werkgever vult de 
uitkering aan tot het voor de werknemer geldende loon.”. 
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11.4 Divers 

 

De NVZ stelt voor om: 

 
• Alle artikelen waarin staat:”vervalt per 1 januari 2010” komen te vervallen. 

• Bij de organisaties van werknemers die de cao ondertekenen komen “De 

Unie Zorg en Welzijn en alle daarbij aangesloten beroepsverenigingen” te 

vervallen. 

• Begripsbepaling werkgever: aanpassen aan de vastgestelde avv-tekst. 

• Begripsbepaling werknemer: 

− sub 1:  laten vervallen 

− sub 2:  “directeur” vervangen door “bestuurder, … verantwoording 

verschuldigd aan de Raad van Toezicht.”. 

• Werkingssfeer, artikel 1.2.1: aanpassen aan de vastgestelde avv-tekst. 

• Duur van de arbeidsovereenkomst, artikel 3.1.2 lid 4: tweede bullet wordt 

geschrapt in de cao en verplaatst naar de AMS.  
• Algemene verplichtingen, artikel 3.2.1 lid 6: “45 jaar en ouder” wordt 

geschrapt. 

• WIA, artikel 4.7 lid 4: PFZW schrappen in verband met avv-aanvraag. 

• FWG, artikel 7.1.3: aanpassen aan de vastgestelde avv-tekst. 

• Minimum salaris 55-plusser, artikel 7.1.10: vervalt.  

• Bevordering en waarneming, artikel 7.1.12 lid 4 en artikel 7.1.13 lid 7: 

uniformeren met de tekst “een afwijkende regeling treffen”. 

• Zakgeld, artikel 7.2.2: wijzigen in “een vergoeding beroepsvoorbereidende 

periode”. 

• Eindejaarsuitkering, artikel 7.4.1 lid 1: de jaren 2009 en 2010 vervallen. 

• Vakantiebijslag, artikel 7.5.1 lid 2: bedragen van 2009 en 2010 vervallen. 

• Kinderopvang, artikel 8.4 lid 1: vervalt.  
• Nachtdiensten, artikel 10.2 lid 3: aanpassen aan situatie 2011. 

• PLB, artikel 13.2.1 lid 1: vervalt de eerste zin met betrekking tot 

toekenning 2010. 

• Overgangsregeling PLB, artikel 13.2.4 lid 3 en lid 4: vervallen. 

• Sociaal Begeleiding, Hoofdstuk 15: aanpassen aan de vastgestelde 

avv-tekst. 
• Gebruikte begrippen, pagina 103: het “in- en na overleg begrip” wordt 
verplaatst naar de begripsbepalingen in Hoofdstuk 1. 

 
 
 
 


