
De eerste cao HumanTotalCare is tot stand gebracht onder behoorlijk aanzienlijke druk. Met 

enthousiasme zijn nieuwe personeelsinstrumenten neergezet. De Unie vindt het belangrijk om 

terugkijkend op de afgelopen twee jaren te evalueren of de wens om arbeidsvoorwaarden van 

verschillende bedrijven bijeen te brengen en de wens om te vernieuwen in arbeidsvoorwaarden heeft 

geleid tot een cao die past bij de organisatie en bij de werknemers. De Unie stelt voor om hiernaar een 

gezamenlijk onderzoek te doen. Wij willen graag de werknemers van HumanTotalCare in de 

gelegenheid stellen om hun mening te geven over de cao.  

  

 

Voorstellenbrief 

 

Salarisverhoging 

De Unie streeft naar een reële salarisverhoging van 4% voor alle medewerkers indien wij een cao met 

een looptijd van 12 maanden overeenkomen. De leden van De Unie vragen nadrukkelijk om een forse 

salarisverhoging. 

 

We hebben te maken met een inflatie van inmiddels meer dan 2%. Leden wijzen er daarnaast op dat 

de afgelopen 3 jaren slechts een salarisverhoging van 1% per jaar is toegekend terwijl de 

bedrijfsresultaten in deze periode zeker goed kunnen worden genoemd. De leden hebben daarom het 

gevoel dat zij in financieel opzicht nog wat in te halen hebben. 

 

Werkdruk 

Veel leden van De Unie zijn bedrijfsarts. Zij ervaren een zeer hoge werkdruk. Zij onderkennen tevens 

dat de werkdruk voorlopig niet zal afnemen. Ook omdat de bedrijfsartsen ingeschakeld worden bij de 

opleiding van nieuwe bedrijfsartsen. Daarnaast heeft het bedrijf een groeistrategie. Enerzijds willen zij 

dit ondersteunen omdat iedereen graag bij een succesvol bedrijf werkt, anderzijds betekent verdere 

groei een nog hogere werkdruk. De situatie wordt als zorgwekkend omschreven. 

 

De Unie wijst erop dat arbodienstverlening een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt. De bedrijfsarts heeft op basis van wetgeving zeggenschap bij de begeleiding van zieke 

werknemers. Een arbeidsongeschikte werknemer moet zich erop kunnen verlaten dat hij goed 

begeleid wordt. HumanTotalCare is een professioneel bedrijf, met zeer gemotiveerde en betrokken 

medewerkers. Maar door een te hoge werkdruk maken mensen sneller fouten. Fouten waar bij jullie 

cliënten de kwetsbare werknemers nadeel van kunnen ondervinden.  

 

De Unie onderkent dat de werkdruk voor bedrijfsartsen niet eenvoudig op te lossen is. De schaarste 

aan bedrijfsartsen was voorzienbaar maar is door alle grote arbodiensten te lang niet aangepakt. 

HumanTotalCare kan echter wel rekening houden met de al hoge werkdruk en deze niet verder 

verhogen. Voorts kan de werkdruk ook verlaagd worden door medewerkers zeggenschap over hun tijd 

te geven en hen te ontzorgen zodat medewerkers zich kunnen concentreren op hun eigenlijke werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantelzorg 

Een van de mogelijkheden om medewerkers te ontzorgen is door diensten op het gebied van 

mantelzorg aan te bieden. De Unie kan in het overleg voorbeelden benoemen. 

 

Pensioen 

De huidige pensioenregeling biedt medewerkers weliswaar het vooruitzicht op een pensioenuitkering 

te zijner tijd. Maar de omvang van de pensioenopbouw is beperkt en er zijn serieuze risico’s dat 

medewerkers als zij pensioneren, niet voldoende opgebouwd hebben. De Unie stelt voor om aan 

medewerkers een extra pensioenbudget toe te kennen. Hiermee kunnen medewerkers zelf aanvullend 

pensioen opbouwen. Wij hopen hiermee de spaarzin van werknemers te stimuleren. Als start zou De 

Unie tevreden zijn met een aanvullend pensioenbudget van 2% van de pensioengrondslag per 

medewerker. 

 

Vaderschapsverlof 

De overheid bereidt uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof voor. Het gaat om een uitbreiding 

van 2 naar 5 dagen. De Unie stelt voor dit uit te breiden naar een betaald vaderschapsverlof van 10 

dagen. Bedrijven die het vaderschapsverlof al hebben uitgebreid melden De Unie dat dit in de 

arbeidsmarktcommunicatie een belangrijk issue is. 


