Activiteiten VHP-Zorg in 2013
Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan:
1.
2.
3.
4.

Individuele belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging
Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening
Informatie en communicatie

Hieronder wordt aangegeven welke concrete activiteiten op de verschillende gebieden
zullen plaatsvinden.
1. Bij individuele belangenbehartiging.
 Advies bij arbeidsrechtelijke problemen met werkgever
 Juridisch advies bij arbeidsrechtelijke problemen
2. Bij collectieve belangenbehartiging.
 Afsluiten van Cao’s/Arbeidsvoorwaarden nota
 Regelen van pensioen en vertegenwoordigen bij pensioenfondsen
3. Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening
 Het organiseren van netwerken met het oogmerk vakinhoudelijke kennis te delen
 Het in vakmedia en andere media innemen van standpunten namens de
beroepsbeoefenaren.
4. Informatie en Communicatie

Onderhoud van de website

Netwerk beroepsverenigingen

Uitbrengen van maandelijkse nieuwsbrieven

Leden meer input vragen o.a. over cao artikelen en OR verkiezingen

Bezoeken van symposia
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Beschrijvingen activiteiten en diensten VHP-Zorg
Het VHP-Zorg biedt haar leden een breed palet aan activiteiten en producten. In deze
bijlage worden deze zaken nader geconcretiseerd. Bovendien is vastgelegd welke
bestuurder primair verantwoordelijk is voor de uitvoering, wat het tijdpad voor de
implementatie is en het beschikbare budget.
Belangbehartiging bij arbeidsrechtelijke problemen met werkgever
Omschrijving:
Leden van de vakbond VHP kunnen geconfronteerd worden met arbeidsrechtelijke
verschillen van inzicht met de werkgever. Hiervoor heeft de VHP-Zorg een overeenkomst
met zeer ervaren adviseurs in de zorg- en welzijnssector, Hans de Groot en Jan Sax van der
Weijden. Zij zullen leden ondersteunen bij het oplossen van dergelijke problemen.

Geraamde tijdsinvestering:
De heren zijn voor deze activiteiten maximaal 100 uur per maand beschikbaar.

Geraamde kosten per jaar:
€ 5000,00

Looptijd:
Vanaf 1 januari 2013 tot december 2013

Controle voortgang:
Eens per half jaar wordt een overzicht gemaakt van de geïnvesteerde uren ten behoeve van
het bestuur, waarna facturering kan plaatsvinden. In september wordt in het dagelijks
bestuur een korte evaluatienota besproken, waarin de werkzaamheden geëvalueerd
worden en wordt vastgesteld of de vereniging op deze wijze en met deze personen verder
gaat.

Verantwoordelijk bestuurder:
Bert Visser

Juridisch advies bij arbeidsrechtelijke problemen
Omschrijving:
Leden van de VHP-Zorg kunnen wanneer een verschil van mening met de werkgever
escaleert een beroep doen op goede juridische ondersteuning. Hiertoe heeft de VHP-Zorg
een overeenkomst afgesloten met een zeer ervaren advocatenkantoor. De juridische
ondersteuning aan leden is kosteloos. Een beroep op de juridische dienstverlening is pas
mogelijk wanneer een VHP-lid langer dan 6 maanden lid is van de vereniging

Geraamde tijdsinvestering:
Nvt
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Geraamde kosten per jaar:
Schatting € 2500,- per jaar.

Looptijd:
Vanaf heden tot december 2013

Controle voortgang:
Een beroep op juridische ondersteuning kan pas geschieden op voordracht van de heer de
heer de Groot en wanneer gebleken is dat zijn interventie niet tot het gewenste resultaat
kan leiden. In september wordt de evaluatienota van de VHP-Zorg besproken,

waarna vastgesteld wordt of deze dienstverlening verder gecontinueerd moet
worden.
Verantwoordelijk bestuurder:
Bert Visser

Collectieve belangenbehartiging.
Afsluiten van Cao’s/Arbeidsvoorwaarden nota
Omschrijving:
Ten behoeve van het afsluiten van de Cao’s heeft de VHP-Zorg zich aangesloten bij de AVBZ
een samenwerkingverband van beroepsverenigingen. De AVBZ is aangesloten bij de FBZ. De
FBZ is CAO partner in verschillende Cao’s.
De VHP zal zich inspannen om binnen de AVBZ het overleg te continueren waarin
vertegenwoordigers van aangesloten beroepsverenigingen input kunnen leveren voor Caoonderhandelingen, bv. in de vorm van een kaderdocument voor de CAO-onderhandelaars.
De VHP-Zorg zal zich gericht inspannen om leden te betrekken bij de discussie over de
arbeidsvoorwaarden. Jaarlijks zal door het bestuur van de VHP-Zorg op basis van de input
van leden een visie document opgesteld waarin wordt verwoord wat de belangrijkste
onderwerpen zijn voor de CAO onderhandelingen. Na publicatie in de nieuwsbrief en
verwerking van reacties van leden wordt dit document door het bestuur vastgesteld en
ingebracht in de overleggen met de AVBZ.

Geraamde tijdsinvestering:
80 uur.

Geraamde kosten per jaar:
Reiskosten schatting 200 euro

Looptijd:
Vanaf januari 2013 heden tot december 2013

Controle voortgang:
Rapportage voortgang in bestuur VHP-Zorg. Evaluatie jaarlijks in het kader van het
jaarverslag.
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Verantwoordelijk bestuurder:
Bert Visser

Vertegenwoordigen bij pensioenfondsen
Omschrijving:
De VHP-Zorg zal de FBZ verzoeken om in ieder geval de afgevaardigde van de FBZ in de
pensioenraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn 1 maal per jaar uit te nodigen in een
bestuursvergadering van de VHP-Zorg

Geraamde tijdsinvestering:
10 uur.

Geraamde kosten per jaar:
NVT

Looptijd:
Vanaf januari 2013 heden tot december 2013

Controle voortgang:
Voortgang in bestuur VHP-Zorg en mogelijk publicatie in nieuwsbrief. Evaluatie jaarlijks in
het kader van het jaarverslag.

Verantwoordelijk bestuurder:
Bert Visser

Vertegenwoordigen bij O & O-fondsen
Omschrijving:
Een deel van de loonruimte wordt door werknemers en werkgevers bij de CAOonderhandelingen bestemd voor activiteiten die de arbeidsomstandigheden of de
ontwikkelingen mogelijkheden van werknemers moeten verbeteren. Deze middelen
worden door stichtingen met een bestuur van werknemers en werkgevers toegekend aan
werkgevers of innoverende advies bedrijven.
De VHP-Zorg zal in 2013 trachten om via de FBZ invloed uit te oefenen op het bestuur van
een van de stichtingen die actief zijn op dit gebied.

Geraamde tijdsinvestering:
60 uur.

Geraamde kosten per jaar:
Reiskosten 200 euro
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Looptijd:
Vanaf januari 2013 heden tot december 2013

Controle voortgang:
Voortgang in bestuur VHP-Zorg en mogelijk publicatie in nieuwsbrief. Evaluatie jaarlijks in
het kader van het jaarverslag.

Uitvoerder
Jan Sax van de Weijden
Verantwoordelijk bestuurder:
Marianne Lemmen

In vakbladen in media standpunten innemen namens de beroepsgroep.
Omschrijving:
Veel problemen in de branche zorg en welzijn worden geweten aan de beroepsgroep die
wordt omschreven als "managers". Leidinggevenden en medewerkers op staffuncties zijn
de primaire doelgroep van de VHP-Zorg.
Namens deze leden die vaak een belangrijke functie vervullen in het leveren van zorg
neemt de VHP-Zorg actief deel aan discussie in vakbladen, internetsites en andere media
waarin zorg en welzijn gerelateerde onderwerpen aan de orde komen.

Geraamde tijdsinvestering:
80 uur.

Geraamde kosten per jaar:
Looptijd:
Vanaf januari 2013 heden tot december 2013

Controle voortgang:
Voortgang in bestuur VHP-Zorg en mogelijk publicatie in nieuwsbrief. Evaluatie jaarlijks in
het kader van het jaarverslag.

Uitvoerder
Alle bestuursleden

Verantwoordelijke bestuurder:
Bestuur
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Informatie en communicatie
Onderhoud website
Omschrijving:
De website wordt vrijwel dagelijks aangepast met voor leden relevante informatie. Dit kan
zaken betreffen op het gebied van de vakinhoud maar ook de voortgang van de Caobesprekingen. Voor 2013 is de planning de huidige website te moderniseren.

Geraamde tijdsinvestering:
300 uur per jaar.

Geraamde kosten per jaar:
Raming ontwikkeling nieuwe website €2500

Looptijd:
Vanaf januari 2013 heden tot december 2013

Controle voortgang:
De voortgang van deze activiteit wordt regelmatig in het dagelijks bestuur van de VHP-Zorg
besproken. Evaluatie jaarlijks in september in het kader van het jaarverslag en
beoordeling al dan niet voortgang op deze voet.

Uitvoerder
Jan Sax van der Weijden
Ton Stuijk

Verantwoordelijke bestuurder:
Marianne Lemmen

Netwerk beroepsorganisaties.
Omschrijving:
Via de AVBZ en via de persoonlijke contacten van bestuursleden en adviseurs is er een
(in)formeel netwerk met vele beroepsverenigingen. Dit wordt actief in stand gehouden.

Geraamde tijdsinvestering:
20 uur.

Geraamde kosten per jaar:
€ 250,--

Looptijd:
Vanaf januari 2013 tot december 2013

Controle voortgang:
Voortgang in bestuur VHP-Zorg en mogelijk publicatie in nieuwsbrief.
Evaluatie jaarlijks in het kader van het jaarverslag.
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Uitvoerder
Bert Visser
Verantwoordelijke bestuurder:
Bestuur

Uitbrengen van maandelijkse nieuwsbrieven
Omschrijving:
Maandelijks brengt de VHP-Zorg een digitale nieuwsbrief uit ten behoeve van de eigen
leden en belangstellenden. Hierin komen voor de sectoren binnen de zorg relevante
artikelen. Naast de toelevering van kopij door een extern bureau vult het bestuur dit aan
met eigen vereniging nieuws. Leden kunnen input geven bv door aan te geven dat er or
verkiezingen zijn .

Geraamde tijdsinvestering:
50 uur per jaar.
Geraamde kosten 2013:
€ 3500.00

Looptijd:
Vanaf januari 2013 tot december 2013

Controle voortgang:
Voortgang in bestuur VHP-Zorg en maandelijks verschijnen van de nieuwsbrief.
Evaluatie jaarlijks (september) in het kader van al dan niet voortzetting.

Uitvoerder
OASE-advies
Verantwoordelijke bestuurder:
Marianne Lemmen
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