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Inleiding 

Binnen zorg en welzijn vinden grote veranderingen plaats. Zowel met betrekking tot 

de organisatie ervan als ten aanzien van de beroepsinhoud. Waar je vroeger volgens 

vaste structuren je vak uit kon oefenen, wordt tegenwoordig van je verwacht dat je 

zorg verleent vanuit het cliënten/patiëntenperspectief. En dat je dus meer maatwerk 

biedt. Tegelijkertijd gelden er allerlei regels en protocollen waar je je als 

zorgverlener aan moet houden.  

 

Natuurlijk zijn regels belangrijk. Maar deze regels moeten je niet beperken om 

goede zorg te verlenen. CNV Zorg & Welzijn constateert steeds vaker dat 

zorgverleners zich gehinderd voelen in de uitoefening van hun beroep. Als gevolg van 

overmatige regelgeving of juist het ontbreken van kaders. Of omdat ze onvoldoende 

mogelijkheden ervaren om zich binnen hun vakgebied te ontwikkelen en op hun werk 

te reflecteren. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat steeds meer zorgverleners 

last hebben van gebrek aan professionele ruimte om goede zorg te kunnen bieden. 

 

Omdat professionele ruimte een absolute voorwaarde is voor goede zorg, heeft CNV 

Zorg en Welzijn onderzocht hoe zorgverleners hun professionele ruimte ervaren. In 

de periode van 30 maart tot 17 april is onder zorgverleners binnen alle sectoren een 

enquête over dit onderwerp uitgezet.  
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Algemene gegevens 

De enquête is ingevuld door in totaal 671 deelnemers. Van deze groep werkt 61,6% in 

de care-sector. 18,2% is werkzaam in de cure en 20,3% in andere sectoren, zoals 

jeugdzorg, welzijn en apothekers- of huisartsenpraktijken. 

 

Het grootste deel van de respondenten (ruim 49%) was verpleegkundige of 

verzorgende. Ruim 26% gaf aan een ondersteunende functie te hebben. 

 

De teamgrootte van de respondenten was redelijk gelijk verdeeld en ook qua 

functieomvang was er sprake van een gelijke verdeling. Alleen het aantal mensen 

met een tijdelijk of oproepcontract dat heeft gereageerd, was opvallend laag (1,5%). 

De grootste groep respondenten was tussen de 10 en de 19 jaar werkzaam in de 

huidige functie.  
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Vakbekwaamheid 

Over het algemeen geven mensen aan vakbekwaam te zijn. Zo zei maar liefst 81,8% 

van de respondenten de juiste competenties en voldoende expertise te hebben om 

het werk uit te kunnen oefenen. Ook gaf ruim 81% aan dat de genoten opleiding 

voldoende aansloot bij het werk dat ze op dit moment doen.   
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Op de vraag wat mensen in hun werk missen, gaven veel mensen aan inhoudelijke 

ontwikkeling te missen die aansluit bij de veranderingen in het werk. Ook verdieping 

en meer uitdaging werden genoemd, evenals tijd en ruimte om het werk goed te 

kunnen uitoefenen. Daarbij kwam onder andere de hoeveelheid papierwerk aan de 

orde. Andere zaken die genoemd werden, waren training om om te gaan met 

agressie, waardering en zelfvertrouwen. Deze vraag werd door 117 van de 671 

respondenten ingevuld. 

 

Maar liefst 73,4% gaf aan behoefte te hebben een verdere ontwikkeling om goede 

zorg te verlenen. Door 2/3 van de werkgevers wordt bijscholing en inhoudelijke 

ontwikkeling ook daadwerkelijk gestimuleerd. Maar tegelijkertijd ontbreekt in ruim 

75% van de gevallen tijd, budget of beide om dit te realiseren.  

 

 

Richtlijnen 

Een beroepscode is een leidraad bij het handelen tijdens de beroepsuitoefening. Er 

staan ethische en praktische normen en beginselen in die beroepsbeoefenaren 

handvatten geven en die helpen bij reflectie en ontwikkelen van professionaliteit. Om 

kwaliteit van zorg te kunnen bieden, is nodig dat zorgverleners voldoende ruimte 

krijgen en nemen om de morele vorming te blijven ontwikkelen door reflectie en 

moreel beraad. De beroepscode kan hierbij helpen. 
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Om meer zicht te krijgen in hoeverre professionals aan de beroepscode denken en 

deze gebruiken, is aan de respondenten gevraagd welke professionele richtlijnen ze 

kennen. Daarbij werden vooral protocollen en wetgeving genoemd. 17 van de 536 

respondenten die deze vraag invulde, noemde ook de beroepscode als richtlijn voor 

professioneel handelen. 

 

Op de vraag of de genoemde richtlijnen voldoende handvatten bieden om het werk uit 

te kunnen oefenen, gaf ruim 80% een bevestigend antwoord. Vooral tijd is een factor 

die in de praktijk gemist wordt om het werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast 

missen beroepsbeoefenaren goede begeleiding en coaching, erkenning en scholing. 

Ook werd een aantal keren genoemd dat er juist teveel protocollering en 

bureaucratie is en dat de ruimte voor eigen invulling daarbij achter blijft. Dat kwam 

ook terug in de antwoorden op de vraag welke richtlijnen de uitoefening van het werk 

belemmeren. Vooral de hoeveelheid administratie voortkomend uit protocollen en 

wetgeving blijkt voor beroepsbeoefenaren een grote belemmering te vormen. 
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Reflectie 

Uiteindelijk bleek op de vraag of men de beroepscode kende, ruim 21% ontkennend 

te antwoorden. In de GGZ en Gehandicaptenzorg lag dit percentage zelfs rond de 30% 

(31,4 % resp. 27,4 %). De mensen die de beroepscode wel kennen gebruiken deze in 

de praktijk vaak niet of onbewust, maar geven wel aan volgens de lijn van de 

beroepscode te handelen. 6 van de 423 personen die deze vraag hadden ingevuld, gaf 

aan de code te gebruiken om te reflecteren en/of met collega’s in één of andere vorm 

van moreel beraad te gaan.  

 

 

Bij 54,4% van de respondenten wordt op het werk niet structureel aandacht besteed 

aan dilemma’s in het werk. In grote teams is dit zelfs in 61,5% het geval. Jeugdzorg 

en GGZ, waar zo’n 70% aangaf dat er wel structureel aandacht is voor dilemma’s in 

het werk, vormen hierop een positieve uitzondering. In de (academische) 

ziekenhuizen is echter bij zelfs een kleine 60% van de respondenten geen structurele 

aandacht voor dilemma’s. Wel gaf ruim 94% aan wel eens met collega’s te spreken 

over dilemma’s in het werk waar ze tegenaan lopen. Dit geldt voor iedere sector, 

waarbij extramurale sectoren over het algemeen iets lager scoren dan intramurale 

sectoren. Hetgeen te verklaren is door het beperkte aantal contactmomenten dat 

men daar met collega’s heeft.  

 

Waar wel structureel overleg plaatsvindt, gebeurt dit in het grootste deel van de 

gevallen (38,6%) maandelijks. Bij een kleine 30% gebeurt het eenmaal per kwartaal. 

In bijna 4% van de gevallen wordt wekelijks een moreel beraad of ethisch overleg 

georganiseerd. De vorm waarin het overleg plaatsvindt, varieert. 1/3 van de 

overleggen kent een (extern) gespreksleider. Bij een kleine 39% zit er geen vaste 

structuur in het overleg. 37,2% van de respondenten geeft aan te weinig ruimte te 

krijgen om met collega’s over dilemma’s uit het werk te spreken. Daarbij is gebrek 

aan tijd het grootste struikelblok. Daarnaast werd een aantal keer de werksfeer en 

het onderling vertrouwen als belemmerende factor naar voren gebracht.  
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Professionele ruimte 

23,3% van de respondenten gaf aan onvoldoende vrijheid te ervaren om het werk 

naar eigen inzicht uit te voeren. In zelfsturende teams is dit met 15,6% beduidend 

lager dan in niet zelfsturende teams. Opvallend is dat werknemers die al langer in de 

sector werken (> 30 jaar) meer professionele ruimte ervaren (80 % ervaart voldoende 

ruimte) dan werknemers die relatief kort (< 1 jaar) in de sector werken (62,5% 

ervaart voldoende ruimte). Daarbij is geen duidelijk onderscheid te maken naar 

opleidingsniveau van de werknemers. Hoger (HBO en universitair) en lager (MBO en 

basisonderwijs) opgeleiden scoren op het ervaren van professionele ruimte 

nagenoeg gelijk. Redenen die gegeven werden voor het ervaren van onvoldoende 

professionele ruimte lagen vooral in de controledruk. Mensen hebben het gevoel dat 
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ze continu in de gaten gehouden worden en gecontroleerd, al dan niet zichtbaar. 

Daarbij varieerden de antwoorden van controlezucht door externe partijen, zoals de 

zorgverzekeraar tot controlezucht intern. Dat laatste onder andere ingegeven door 

‘angst’ voor de gevolgen als het fout gaat. Voor een kleine 20% is het ook niet 

duidelijk in welke situaties ze de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat goede zorg is 

en wanneer terugkoppeling noodzakelijk is. Tot slot gaf 13,9%, waaronder relatief 

veel beginnende beroepsbeoefenaren, aan behoefte te hebben aan meer kaders, 

terwijl 40,9% juist vindt dat er teveel kaders zijn en dat er meer vrijheid moet komen. 

 

 

 

Conclusies  

 

Vakbekwaamheid 

Er is onder zorgverleners een grote behoefte aan inhoudelijke ontwikkeling en 

verdieping om het werk goed uit te kunnen voeren. In veel gevallen ontbreekt het op 

de werkvloer echter aan tijd (werkdruk) en/of budget. 

 

Richtlijnen  

Er zijn voldoende richtlijnen om het werk goed uit te kunnen voeren. Voor een grote 

groep zorgverleners is er teveel op het gebied van richtlijnen en protocollen, wat 

bureaucratie in de hand werkt. Het is noodzakelijk de bestaande richtlijnen kritisch 

tegen het licht te houden en tot een minimum te beperken. Daarbij moet wel oog 

blijven voor met name beginnende beroepsbeoefenaren die behoefte hebben aan 

kaders om hun werk uit te kunnen voeren. Het is zaak dat zorgverleners al in de 
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opleiding de waarde van richtlijnen meekrijgen en leren ze te gebruiken als kader en 

niet als wet. 

 

Slechts 3,2% noemt spontaan de beroepscode bij de vraag naar richtlijnen. Dit duidt 

erop dat zorgverleners zich onvoldoende bewust zijn van deze code. Bij navraag 

herkent 79% de code. Binnen de GGZ en de Gehandicaptenzorg ligt deze herkenning 

lager.  

 

Reflectie 

In meer dan de helft van de zorg- en welzijninstellingen staat reflectie niet 

structureel op de agenda. Zeker in grotere teams (met meer dan 30 medewerkers) 

wordt weinig tijd aan reflectie besteed. Ook in ziekenhuizen is reflectie op het werk 

geen structureel onderdeel van de zorg. In de jeugdzorg en de GGZ is (relatief) veel 

aandacht voor reflectie. De belangrijkste reden dat niet wordt gereflecteerd is het 

gebrek aan tijd. 

 

Professionele ruimte 

Bijna een kwart van alle zorgverleners die hebben gereageerd, ervaart onvoldoende 

vrijheid om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. In zelfsturende teams ligt dit 

percentage met 15,6 % aanzienlijk lager. Zorgverleners met meer ervaring ervaren 

over het algemeen wel meer vrijheid en ruimte dan beginnende zorgverleners. 

Controlezucht wordt als belangrijkste reden genoemd dat de professionele ruimte 

beperkt wordt. Dit wordt zowel extern (door de zorgverzekeraar) als intern (uit angst 

dat het fout gaat) ervaren. Ook is (te) vaak voor zorgverleners niet duidelijk in welke 

situaties ze zelf mogen bepalen wat goede zorg is. Waardoor snel op regels en 

protocollen wordt teruggegrepen. 


