
Uitwerking cao akkoord 2022-2023 

Inleiding 
Een goede cao is in het belang van alle urne-medewerkers. Vanwege hun extra inspanningen en de grote 

zichtbaarheid van hun maatschappelijk belang doen zorgmedewerkers juist nu terecht een oproep voor 

meer erkenning en waardering, en meer beloning. De komende jaren is dan ook structureel extra 

financiering noodzakelijk voor de curatieve zorg. 

De umc's bieden een unieke context voor medewerkers, door - anders dan in de algemene ziekenhuizen - de 

verwevenheid van de drie kerntaken: 

- patiëntenzorg

- onderwijs en opleidingen

- onderzoek

Voor wat betreft de patiëntenzorg is er in toenemende mate sprake van mobiliteit, netwerkvorming, 

ketenzorg en samenwerkingsverbanden met algemene ziekenhuizen. Voor de arbeidsvoorwaarden van deze 

medewerkers willen we daarom een level playing field realiseren. Dit betekent toegroeien naar vergelijkbare 

arbeidsvoorwaarden, tenzij er gronden zijn om hiervan bewust af te wijken. De NFU zal dan ook gedurende 

de looptijd van deze cao de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een aparte arbeidsvoorwaarden

regeling voor 'verpleging en verzorging', mogelijk te verbreden met overige functies in de patiëntenzorg. 

Daarnaast willen we voor niet-zorgpersoneel oog houden voor cao's van aanpalende sectoren, zoals 

universiteiten en overig onderwijs. 

De concrete afspraken voor vernieuwing van de Cao urne zijn gerubriceerd in vijf leidende principes voor 

arbeidsvoorwaardenontwikkeling en een aanvullend zesde punt met overige voorstellen. 

Aantrekkelijk en uniek 
De combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek biedt medewerkers in de umc's een werkplek met 

ontwikkel-, doorgroei- en loopbaanmogelijkheden. We vinden het hierbij belangrijk om aandacht te hebben 

voor medewerkers van álle kerntaken. 

Scholing en ontwikkeling 

De umc's willen verder investeren in scholing en ontwikkeling. Daarom maken wij de volgende afspraken 

voor versterking van professionele ontwikkeling: 

• Wanneer in het kader van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan afspraken worden gemaakt

over gerichte scholing dan zal de werkgever hiervoor tijd en middelen beschikbaar stellen. De volgende

afspraken worden in de cao opgenomen:

o Bijblijven door scholing en ontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en

werknemer. De werknemer moet er zelf voor zorgen bevoegd en bekwaam te blijven.

o De werkgever heeft een strategisch opleidingsplan. Het daarop gebaseerde jaarlijkse scholingsplan

wordt in overleg met de ondernemingsraad opgesteld.

o De eerdere afspraak uit de LOAZ-afsprakenlijst over scholing- en opleidingsactiviteiten wordt

opgenomen in bijlage M:

"De umc's wenden ten minste 3% van hun loonsom aan voor scholing- en opleidingsactiviteiten

(exclusief verletkosten, inclusief bij- en nascholing) zowel afdelingsgebonden activiteiten als

activiteiten in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers."
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