
In deze muurkrant lees je de 

belangrijkste zaken uit de Cao umc 

2022-2023. Dit cao-akkoord hebben 

we gesloten met NU’91 en bestaat 

uit vijf thema’s op het gebied van 

salaris en werkomstandigheden. 

Nieuw is dat we extra geld krijgen 

van de overheid. Dit geeft ons de 

mogelijkheid het bestaande cao-

akkoord te verbreden. Uitgangspunt 

blijft de reparatie van de achterstand 

in salaris van de middengroepen 

in de patiëntenzorg. Maar we 

hebben nu ook ruimte om meer 

te doen voor alle umc-collega’s. 
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Hieronder een aantal feiten en 
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Karen Kruijthof bestuurder 

Amsterdam UMC 

Gabriël Zwart bestuurder 

Maastricht UMC+

De werkdruk wordt aangepakt

• Recht op onbereikbaarheid: je hoeft niet bereikbaar 

UF�[JKO�PQ�WSJKF�EBHFO�ŌFFO�WSJKF�EBH�JT�FFO�WSJKF�EBHō�

• Meer rust in roosters door stop op het verschuiven van 

EJFOTUFO��ŌFFO�WSJKF�EBH�JT�FFO�WSJKF�EBHō�

• Zelf roosteren door teams is de norm.

• De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst 

JOǆEF�OBDIU�XPSEU�BBOHFQBTU�OBBS�UFO�NJOTUF���VVS��

• Na nachtdienst geldt minimaal 14 uur rusttijd. 

• Geen late diensten en nachtdiensten in periode van 

zwangerschap en rond bevalling.

• Uitbreiding keuzemodel met ruilen geld voor vrije tijd.

Extra periodieken

De salarisschalen 7 t/m 10 voor de middengroepen in de 

patiëntenzorg worden verlengd met 2 extra periodieken. 

Goed om te weten over 
de nieuwe cao

Update
muurkrant voor medewerkers
over de cao en arbeidsvoorwaarden

"BOEBDIU�WPPS�TDIPMJOH�FO�POUXJLLFMJOHǆ

• Iedere medewerker heeft recht op scholing en 

ontwikkeling en stelt daarvoor een eigen  

persoonlijk ontwikkelingsplan op.

• &�MFBSOJOH�HFCFVSU�JO�XFSLUJKE�XBBSCJK�WPPSBG�EF�CFOPEJHEF�

tijd wordt vastgesteld.

Eenmalige uitkering over 2021

De eenmalige uitkering* als compensatie voor 

����ǆCFESBBHU�

• ����WBO�KF�CSVUP�KBBSTBMBSJT�WPPS�EF�NJEEFOHSPFQ�®G�

• Ś�����	PQ�WPMUJKECBTJT
�WPPS�EF�PWFSJHF�NFEFXFSLFST�

*  Geldt als je per 31 december 2021 ten minst zes maanden in dienst bent.

Wil je meer lezen over de cao? Ga dan naar de website van de NFU.

Verhoging grondslag TOD

De onregelmatigheidstoeslag ontvang je over jouw 

maandsalaris. In 2022 geldt dit tot maximaal het 

TBMBSJT�WBO�TDIBBM��������%F�CFSFLFOJOHTHSPOETMBH�

wordt in 2023 verder verhoogd naar het eind van  

TDIBBM����	�����
�

oktober 
2021

Aandacht voor generatiesbeleid

We doen onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid voor 

alle leeftijden. Hierbij kijken we ook naar bestaande initiatieven 

op het terrein van verlaging van werkdruk en naar een zware 

beroepenregeling.

Verbeteringen op het gebied van  
professionele ontwikkeling

• Loopbaanwensen: umc’s stellen geld en tijd 

CFTDIJLCBBS�WPPS�PQMFJEJOH�POUXJLLFMJOH�

en loopbaanwensen. Bij ontwikkeling horen ook 

DPOHSFTCF[PFLFO�MJENBBUTDIBQQFO�CFSPFQTWFSFOJHJOHFO�

FOǆJOTDISJKWJOHFO�JO�LXBMJUFJUTSFHJTUFST�

• Ingeplande opleiding gaat voor productie.

• Vergroting zeggenschap verpleegkundigen over 

vakinhoudelijke en professionele ontwikkeling.

• Bij inschaling meer aansluiting bij het niveau van het leerjaar 

en de relevante werkervaring.

• 4UBHJBJSFT�.#0��)#0��FO�80�PQMFJEJOHFO�JO�EF�

directe patiëntenzorg met verplichte stage krijgen een 

TUBHFWFSHPFEJOH�ǆ

...we met bonden willen 

spreken over het verdelen 

van de extra middelen van 

EF�PWFSIFJE�XBBSNFF�EF�

cao-afspraken nog verder 

worden aangevuld?

...de middengroepen bestaan uit medewerkers in 

EF�GVODUJFGBNJMJFT�WFSQMFHJOH�FO�WFS[PSHJOH�LMJOJTDI�

POEFSTUFVOFO�LMJOJTDI�	NFEF
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in de schalen 7 tot en met 10 plus doktersassistenten en 

verzorgenden?

…we 2022 starten met een 

eenmalige uitkering omdat 

er over 2021 geen nieuwe 

cao-afspraken zijn gemaakt?

�������WBO�EF�VND�NFEFXFSLFST�

werkzaam is in de middengroepen 

in de zorg?  

Wist
je dat…

In 2023 wordt de OVA gevolgd

Voor 2023 spreken we af dat umc-medewerkers een 

even hoge salarisverhoging krijgen als gemiddeld op de 
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Thuiswerkvergoeding

Nieuw in de cao: een thuiswerkvergoeding van € 2 netto 

QFSǆUIVJTXFSLEBH�

Salaris in 2022

Per 1 augustus 2022 krijg je een structurele 

TBMBSJTWFSIPHJOH�WBO�����BMT�KF�UPU�EF�NJEEFOHSPFQ�
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Met de bonden wordt besproken hoe deze afspraken 

over 2022 worden aangevuld met de extra ruimte van 

EFǆPWFSIFJE�

Sabine Keuning


