
Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2017 

1. Looptijd  

De NVZ wil komen tot een afspraak over een meerjarige Cao Ziekenhuizen. 

2. Pensioenpremie verdeling 

De NVZ stelt vanwege het positieve arbeidsmarkteffect voor een afspraak te maken om de 

huidige pensioenpremieverdeling te wijzigen in een verdeling die meer toegroeit naar een 

verdeling zoals wordt toegepast in academische ziekenhuizen.  

3. Duurzame oplossing voor ORT-vraagstuk 

De NVZ wenst afspraken te maken over een toekomstbestendige oplossing over de 

toekenning van ORT. Daarbij zal een oplossing moeten worden gevonden voor de 

voortdurende onzekerheid over (ingediende claims inzake) ORT tijdens wettelijk verlof 

voorafgaand aan 2015. Ook wil de NVZ afspraken maken over een andere vergoeding voor 

inzet van medewerkers op tijden waarop nu een extra vergoeding wordt toegekend, in relatie 
tot de zorgvraag. 

4. Leeftijdsgrens nachtdienst en bereikbaarheidsdienst 

In de cao staat dat de medewerker van 57 jaar geen verplichting meer heeft om nachtdienst 

te verrichten. Vanaf 58 jaar hoeft geen bereikbaarheidsdienst tijdens nachtelijke uren te 

worden gedaan. Dit leidt bij afdelingen tot roosterproblemen en een grote druk op jongere 

medewerkers. De NVZ stelt voor om deze leeftijdsgrenzen te verhogen en te koppelen aan 

een vrijstelling van diensten een aantal jaren voorafgaand aan de individuele AOW-leeftijd.  

5. Persoonlijk Levensfase Budget  

De NVZ wil het gebruik van het werknemersplan, zoals in de vorige cao is ingevoerd, 

stimuleren. Daarom wordt voorgesteld om een maximering van het aantal PLB-uren op te 

nemen in de cao, tenzij in het werknemersplan PLB, tussen leidinggevende en werknemer 

een concrete afspraak is gemaakt met betrekking tot een opname gerelateerd aan levensfase 

of duurzame inzetbaarheid. Dit stimuleert het ontstaan van afspraken en daarmee de 

naleving van de vorige cao-afspraak. 

6. Leerlingen een initiële opleiding volgen    

Ten gevolge van de invoering van het leenstelsel en het vervallen van de studiefinanciering 

stelt de NVZ voor om de afspraken met betrekking tot de HBO-duale leerweg-leerlingen aan 

te passen in de lijn van de BBL-leerlingen. 

7. Zorgverzekeringswet   

Voorstel om de exclusieve IZZ-werkgeversbijdrage te laten vervallen. Het voorstel beoogt 

geen bezuiniging en de vrijgevallen middelen worden in het cao-resultaat verwerkt. 

8. Opbouwsysteem  

De NVZ stelt voor om zowel voor de eindejaarsuitkering als voor de vakantiebijslag de 

opbouwmethode toe te passen. Zo wordt op basis van feitelijk verdiend inkomen de toeslag 

berekend.  

9. Invoering beoordelingssysteem  

De NVZ wil de invoering van een personeelsbeoordelingssysteem bevorderen. Daarom wordt 

voorgesteld om de cao-tekst te wijzigen zodanig dat het uitgangspunt is dat de instelling 

komt tot een beoordelingssysteem. Zolang dit systeem niet is ingevoerd houdt de werknemer 

recht op een jaarlijkse periodiek.  



Op instellingsniveau kan bij de invoering van een beoordelingssysteem een afspraak worden 

gemaakt over het wijzigen van de periodiekdatum. 

10. Eindejaarsuitkering flexibiliseren  

De NVZ stelt voor om de instellingen de ruimte te bieden, net als bij de vakantiebijslag, de 

eindejaarsuitkering maandelijks uit te keren op basis van 8,33% van het geldende 

maandsalaris.  

11. Einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd  

Om te bereiken dat gebruik gemaakt kan worden van alle wettelijke mogelijkheden voor 

werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt, stelt de NVZ voor dat een 

nieuwe arbeidsovereenkomst (na de bereikte AOW-leeftijd) niet onder de werkingssfeer van 

de Cao Ziekenhuizen valt.  

12. Decentralisatie   

  Verhuiskostenregeling  

De NVZ stelt voor om de verhuiskostenregeling te laten vervallen en op te nemen dat de 

werkgever in overleg met de OR bepaalt of en zo ja welke verhuiskostenregeling binnen de 

instelling wordt toegepast. 

 Modelregelingen arbeidsovereenkomsten   

De vormgeving van de arbeidsovereenkomst is op dit moment in de cao geregeld. De NVZ 

stelt voor om cao-bijlage E (als verplicht model) te laten vervallen en voorbeeld 

arbeidsovereenkomsten op te nemen op de website. 

   Afbouwregeling ort 

De NVZ stelt voor de afbouwregeling te laten vervallen. 

13. Aansprakelijkheid 

De NVZ stelt voor om artikel 3.2.20 te laten vervallen. In plaats van lid 1 wordt een nieuwe 

tekst voorgesteld: “De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij er sprake is van het niet nakomen van 

verplichtingen of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid”. 

14. Bevordering 

De NVZ stelt voor het bevorderingsartikel 7.1.9 te laten vervallen. De NVZ wil een 

beloningsniveau op basis van functieniveau en ervaring. 

15. Activeringsregeling  

In de afgelopen cao is in de activeringsregeling een aantal afspraken gemaakt die, ten 

behoeve van de interpretatie, moeten worden aangescherpt.  

 De medewerker die wordt ontslagen en een WW-uitkering ontvangt (en de 

activeringsregeling) en kiest voor een vrijwillige pensioenvoortzetting ontvangt de 

werkgeverspremie PFZW. Ter verduidelijking wordt voorgesteld om aan de tekst toe 

te voegen dat de duur van de activeringsregeling ook de duur van de vrijwillige 

pensioenvoortzetting bepaalt. 

 De activeringsregeling is van toepassing bij disfunctioneren/ 

onbekwaamheid. De NVZ stelt voor om de onbekwaamheid te relateren aan de 

wijzigingen in de functie of de ontwikkelingen van de organisatie, d.w.z. 

omstandigheden die buiten de persoon van de werknemer liggen.  



Technische wijzigingen 

1. De NVZ stelt voor de volgende wijzigingen voor: 

2. Oude jaartallen en corresponderende bedragen worden vervangen door de looptijd van de 

cao. 

3. Artikel 1.1.1 nummering 1 en 2 (onder uitgezonderd zijn) te wijzigen in 2 en 3. 

4. Artikel 1.1.1 sub d, eindejaarsuitkering toevoegen aan de vergoedingenreeks. 

5. Artikel 3.1.1. lid 3 laten vervallen. Het Document Medische Staf is in de AMS komen te 
vervallen. 

6. Artikel 3.2.6 aan lid 2 toevoegen: en cao-partijen hiervan op de hoogte hebben gesteld. 

7. Artikel 3.2.10 ‘s’ toevoegen (arbeidsvoorwaarden). 

8. Artikel 3.2.12 lid 2 ‘opzettelijk’ schrappen.  

9.  Artikel 3.2.18 laten vervallen. MIP/FONA is een instellingsafspraak, dit betreft eigen beleid 
van de organisatie en is daarmee van toepassing.  

10. Artikel 3.2.23 klokkenluidersregeling: verwijzen naar geactualiseerde regeling van de 
NVZ. De modelregelingen zijn inmiddels niet meer actueel. 

11. Artikel 4.4 lid 2 Wet REA laten vervallen. 

12. Artikel 4.5 laten vervallen. Is wettelijk geregeld. 

13. Artikel 6.1 lid 2 Tweede zin laten vervallen. Gaat over de oorspronkelijke arbeidsduur 
(van voor 2002). 

14. Artikel 10.1 lid 1 en 2 "het verrichten van" laten vervallen. Lid 4: de verwijzing naar 6.13 
moet zijn 6.14. 

15. Artikel 12.2.2 lid 3: maximaal 1 jaar opname voorafgaand aan AOW moet zijn: maximaal 
50 keer de arbeidsduur. 

16. Artikel 12.2.3 laten vervallen. De regeling is uitgewerkt (was overgangsregeling uit 
2002). 

17. Artikel 12.2.4 lid 3: 60 jaar en ouder laten vervallen. Die medewerkers zijn geen 

werknemer meer in 2017. Bij 55-jarige kan ‘maar nog geen 60’ vervallen. In lid 4 dezelfde 
wijziging doorvoeren. 

18. Artikel 13.6 lid 1 ‘direct’ vervangen door ‘zo spoedig mogelijk’. 

19. Artikel 13.9 achter ‘nabestaanden’ toevoegen, ‘als bedoeld in artikel 3.1.9’. 

20. Nieuwe ‘Bijlage Dispensatie’ opnemen zoals overeengekomen in de Werkgroep AVV in 

2015.  

 

  


