Per wanneer?
Vanaf 1 april 2020 kunt u rechtstreeks met de experts van FBZ Rechtshulp contact opnemen. Dit
geldt voor alle leden in loondienst van NVO.
Voor wie geldt individuele dienstverlening door FBZ?
Dit aanbod geldt exclusief voor leden van NVO. Het maakt niet uit of u werkt in de zorg of in het
onderwijs. Het maakt ook niet uit onder welke cao u valt of u een individuele arbeidsovereenkomst
heeft. U kunt rechtstreeks op werkdagen met FBZ Rechtshulp contact opnemen via 088 – 1344111.
Waarvoor kan ik bij FBZ Rechtshulp terecht?
U kunt bijvoorbeeld bij FBZ Rechtshulp terecht als u:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw arbeidsovereenkomst wil laten controleren...
Vragen hebt over functiebeschrijving of -waardering…
Iets uitgezocht wil hebben over uw pensioen...
Vragen hebt hoe het precies zit met verlof in de cao…
Advies nodig hebt als u midden in een reorganisatie zit…
Wil weten wat u wel en niet moet doen in een complex re-integratietraject…
In een arbeidsconflict dreigt te komen...
Niet alleen naar de kantonrechter wilt...

Op hoeveel uur heb ik recht?
U hebt per kalenderjaar recht op 10 uur gratis ondersteuning.
En als ik méér vragen heb dan de 10 uur die in mijn lidmaatschap inbegrepen zijn?
In de regel blijkt 10 uur juridische individuele ondersteuning ruimschoots afdoende voor de meeste
vragen of kwesties. Als u meer ondersteuning nodig heeft, dan overlegt FBZ Rechtshulp met u over
het vervolg. U kunt desgewenst verder geholpen worden tegen een uurtarief van 100 euro excl btw
per uur.
Behandelt FBZ ook vragen van NVO’ers in het onderwijs?
Ja, het maakt niet uit onder welke cao u valt of wat voor een arbeidscontract u precies hebt.
De afspraken in onderwijscao’s en de problemen waar u tegen aan loopt kunnen anders van aard zijn
dan de zorg. FBZ breidt haar expertise op dit vlak uit. We werken intensief samen met uw
(beroeps)vereniging om aan te sluiten bij de behoefte van het werkveld. U kunt er op rekenen dat u
deskundig wordt geholpen.
Ik kon toch al bij FBZ Rechtshulp terecht? Wat is er nu veranderd?
Leden van NVO in de zorg konden voor rechtshulp in 2019 zelf een overeenkomst sluiten met FBZ. Ze
betaalden dit dan zelf. Met de nieuwe overeenkomst tussen NVO en FBZ die per 1 april 2020 ingaat,
hoeft dat niet meer. NVO-leden die zelf met FBZ een overeenkomst afgesloten hadden, zijn op de
hoogte gebracht dat zij niet meer hoeven te betalen voor deze dienstverlening.

Kan ik als zzp’er of zelfstandige ook gebruiken van FBZ Rechtshulp?
Nee. FBZ Rechtshulp is gespecialiseerd in arbeidsrecht en behartigt de belangen van werknemers in
loondienst. De NVO zoekt daarvoor nog naar een andere manier om ook deze leden van dienst te
zijn. Werkgevers kunnen met hun vragen terecht bij hun branchevereniging.
Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl/rechtshulp.

