UPDATE UMC’S:
AL 6.500 UMC-MEDEWERKERS
IN ACTIE VOOR EEN GOEDE CAO!
Er is nog geen beweging bij de werkgeversorganisatie NFU, anders dan de uitnodiging voor een informeel
gesprek. De actiebereidheid onder jullie, de medewerkers in de UMC’s, stijgt gestaag. Dat er nog altijd geen
beter bod is voorgesteld vanuit de NFU, schiet bij iedereen in het verkeerde keelgat. Sinds 5 juli zijn al ruim
6.500 van jullie in actie gekomen door het hele land. Er zijn stiptheidsacties, stille tochten en kaartenacties
gehouden, er zijn actiebijeenkomsten georganiseerd en er is een ‘gouden stethoscoop’ overhandigd aan raden
van bestuur, om duidelijk te maken dat ze beter naar hun medewerkers moeten luisteren. Nog altijd is er geen
zicht op een goede cao. Die goede cao UMC is hard nodig! Daarom neemt de actiebereidheid toe en worden
verdergaande acties voorbereid. Eind augustus/begin september is daar meer over bekend, natuurlijk hoor je
waar, hoe en wanneer. Want we doen dit samen. Jij doet toch ook mee?

NEEMT DE NFU DE MEDEWERKERS ECHT NIET SERIEUS?

De vier werknemersorganisaties zijn door de NFU uitgenodigd voor een informeel verkenningsgesprek.
We vragen ons af hoe serieus we hun uitnodiging moeten nemen. De NFU moet immers eerst met betere
voorstellen komen, voordat we weer officieel gaan onderhandelen over de cao. Toch hebben we besloten het
gesprek wel aan te gaan, om te verkennen in hoeverre er onderhandelingsruimte is. Is die ruimte er niet, dan is
het informele gesprek met de NFU binnen 5 minuten afgelopen. Intussen gaan we natuurlijk gewoon door met
actievoeren totdat er een mooi akkoord ligt, met 3,5% loonsverhoging per jaar, concrete aanpak van de hoge
werkdruk en een goede generatieregeling.

OPSCHALING GEBEURT ZORGVULDIG

Van artsen tot verpleegkundigen en receptionisten: het aantal UMCmedewerkers, dat zegt last te hebben van de hoge werkdruk groeit met
de dag. Om de druk op de ketel te houden, bekijken we samen met de
actiecomités in de acht UMC’s wat vervolgacties kunnen zijn als het
verkenningsgesprek met de NFU op niets uitloopt. Zondagsdiensten of
werkonderbrekingen liggen dan het meest voor de hand, maar vragen
om een zorgvuldige voorbereiding. Veiligheid van patiënten staat bij alles
voorop; zij moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de acties.

We houden je op de hoogte!
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