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Uitwerking salarisschalen middengroepen nieuwe Cao umc 

Het betekenisvolle werk dat medewerkers in de umc's doen moet hand in hand gaan met een 
passende beloning en arbeidsvoorwaardenpakket. Het geheel van beloning en overige 
arbeidsvoorwaarden moet bijdragen aan het gegeven dat werken bij een umc aantrekkelijk is.  
De salarissen voor de functies in de patiëntenzorg zijn in vergelijking met andere sectoren niet 
marktconform. In de Cao umc 2022 -2023 is daarom afgesproken om gedifferentieerde 
aanpassingen van de beloning door te voeren. Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in 
de schalen 7 tot en met 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede) 
behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch personeel en doktersassistenten en verzorgenden in 
de directe patiëntenzorg een regeling krijgen met eigen salarisschalen. 
 

Om welke functies gaat het? 

Verpleging en verzorging 
Functies in de functiefamilie Verpleging & Verzorging (V&V) die een verantwoordelijkheid hebben 
voor verpleegkundige zorg en/of verzorging. 
Functies zoals: verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde 
verpleegkundigen vallen hieronder. Het hebben van het diploma van verzorgende of 
verpleegkundige is een voorwaarde om werkzaam te mogen zijn in deze functies. Dit betekent dat in 
deze functiefamilie de zorgassistenten (schaal 4) niet meegaan in de regeling. 
 
Klinisch Ondersteunen 
Functies die onder de functiefamilie Klinisch Ondersteunen vallen, zijn met elkaar verwant doordat 
zij allen een belangrijke rol vervullen in de directe patiëntenzorg, maar hun taken zijn niet 
verpleegkundig van aard. Ze assisteren de behandelaar en/of voeren zelf diagnostisch onderzoek 
uit. 
Voorbeelden zijn: apothekersassistenten, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, 
functielaboranten, endoscopiemedewerkers, radiodiagnostisch laboranten en de doktersassistent. 
Deze functies gaan vanaf schaal 7 mee inclusief de doktersassistent in schaal 5 en 6. De assistent-
functies waarvoor de functie-eis mbo-4 doktersassistent niet nodig is voor de uitoefening van de 
functie gaan niet mee in de regeling. Dat geldt ook voor apothekersassistenten, functielaboranten 
en tandartsassistenten, beneden schaal 7.  
 
Klinisch (mede-)behandelen 
Functies binnen de functiefamilie Klinisch (mede-)Behandelen kenmerken zich doordat het 
behandelen of mede behandelen, het hoofdbestanddeel van de functie vormt. Van behandelen is 
sprake wanneer de medewerker zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren van een 
behandeling van een patiënt. Voorbeelden zijn: radiotherapeutisch medewerkers, mondhygiënisten, 
logopedisten, medisch maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
podotherapeuten, psychologen en verloskundigen.  
 
Analytisch Personeel 
Functies in de functiefamilie Analytisch Personeel hebben gemeenschappelijk dat er 
werkzaamheden in een laboratorium worden verricht. Het betreft hier analisten en 
researchanalisten. Dit betekent dat functies van analisten beneden schaal 7 niet meegaan in de 
regeling. 
 

Noot 

Leidinggevenden die meer dan 50% van hun werktijd hiërarchisch leiding geven aan medewerkers 

van de hierboven genoemde functiefamilies en zijn ingedeeld in de functiefamilie Management 

komen niet voor de gedifferentieerde beloningsafspraken in aanmerking. 
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