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per e-mail: a.beens@nvz-ziekenhuizen.nl 

c.c.  w.vermeulen@nvz-ziekenhuizen.nl 

  

AANGETEKEND  

Aan het bestuur van de NVZ 
T.a.v. mevrouw drs. B.J.M. Gallé 

Postbus 9696 
3506 GR  UTRECHT  

  

   
  

Onderwerp:  Reactie op uw brief 

n.a.v. het ultimatum 

Datum:   20 juni 2019 

Contactpersoon:   Elise Merlijn 

Kenmerk: LBN-190620-001 

Bijlage: - 
  

 

 

 

Geachte Mevrouw Gallé,  

 
Met teleurstelling hebben wij uw reactie d.d. 19 juni jl. op ons ultimatum ontvangen. Wij zijn 
van mening dat wij ons zeer hebben ingespannen om op veel terreinen in goed gezamenlijk 
overleg tot overeenstemming te komen. Helaas zien wij dit onvoldoende  terug  in het door u 
gestelde eindbod van 3 juni jl. 
 

Naar onze mening bieden de voorstellen die de NVZ op 3 juni 2019 heeft gedaan onvoldoende 
basis om tot afspraken te komen over de onderwerpen die door beide partijen als zeer 
belangrijk worden ervaren, gericht op arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen die de 
arbeidsmarkt in onze branche versterken.  
 
Ook in uw brief van 19 juni jl. zien wij geen aanknopingspunten om op dit moment tot een 
aanvaardbaar cao-resultaat te komen. U laat ons dan ook geen andere keuze dan onze eisen 
door middel van collectieve acties kracht bij te zetten. Tot het moment van een gezamenlijk 
overeengekomen akkoord met alle partijen zullen wij de (voorbereiding van) collectieve acties 
dan ook voortzetten. Wij zijn ons bewust van de wijze waarop wij dat (juridisch) zorgvuldig 
kunnen doen. U wijst op de gevolgen voor de veiligheid van patiënten en bezoekers. In reactie 
daarop kunnen wij u melden dat de belangen van patiënten bij onze achterban zeer hoog in 
het vaandel staan. 
 

Over de verantwoordelijkheid bij het nemen van collectieve acties wijzen wij ook op uw 
verantwoordelijkheid in deze. Om te kunnen afzien van collectieve acties en om samen met u 
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op basis van de door ons gedane voorstellen tot een onderhandelaarsakkoord te komen, kent 
u de eisen van de werknemersorganisaties.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

        
  Elise Merlijn 
  Bestuurder FNV Zorg en Welzijn 
 
 

       
Joost Veldt 
Bestuurder CNV 

 
    
 
 

 
  Rob Koster 

Onderhandelaar Arbeidsvoorwaarden FBZ 

 

 

 

 

 

  Jacqueline den Engelsman     

Bestuurder NU’91 


