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Hoofdlijnen (1/2)

o Ongeveer de helft van de doelgroep van dit onderzoek, niet-vakbondsleden werkzaam in de sector 
verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), weet dat er voor hun branche onlangs een cao is afgesloten. 
Eenderde van deze groep (17% van de totale steekproef) weet daar ook inhoudelijk een en ander van, 
tweederde (34%) heeft er alleen maar ‘iets over gehoord of gelezen’. 

o Na lezing van de belangrijkste  afspraken in deze nieuwe cao VVT gaat een zeer ruime meerderheid van 
80% er mee akkoord; slechts 20% wijst deze af. De steun wordt breed gedragen door mannen, door 
vrouwen en door elk van de onderscheiden leeftijdsgroepen. Ook tussen de groep die al wist van de 
nieuwe cao en de groep die daar voor deze peiling nog niet van wist, bestaat er bij dit eindoordeel géén 
verschil van mening.

o De (open) motivaties achter het ‘ja’ op het akkoord zijn grosso modo niet extreem juichend maar wel 
overtuigend en vaak getuigend van een zeker realiteitsbesef: ‘Lijkt me billijk’, ‘Goede deal’, ‘Best 
haalbare’, ‘Ik voel me er door gewaardeerd’, ‘[…] Je moet niet altijd maar het uiterste willen’ of ‘Mooie 
vooruitgang en je kunt niet alles hebben’.
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Hoofdlijnen (2/2)

o Tekenend voor het brede draagvlak is ook de constatering dat alle individueel getoetste afspraken uit de 
nieuwe cao door meer dan de helft van de ondervraagden als ‘goed’ of tenminste als ‘afdoende’ worden 
beoordeeld. 

o In zeer ruime meerderheid (89%) geldt dat voor de eindejaarsuitkering die wordt verhoogd naar een 
volledige 13e maand. 

o Krap (51%) is alleen de meerderheid bij de afspraak over 14,4 verlofuren in ruil voor 0,8% 
loonsverhoging.

o Het is duidelijk dat bij de afspraken over de verlofuren voor de nee-stemmers ook de meeste pijn zit. 

o De 14,4 verlofuren in ruil voor 0,8% loonsverhoging wordt door maar 15% van deze groep als een 
goed of tenminste afdoende onderhandelingsresultaat gezien.  

o Nauwelijks groter (19%) is onder hen de acceptatie van de afspraak over 7,2 verlofuren in ruil voor 
gegarandeerd vrij tijdens speciale gebeurtenissen. 

o En al evenzeer illustratief voor waar de pijn zit: de nee-groep is in meerderheid wél akkoord met vijf 
andere onderdelen van de nieuwe cao.  

o Tot slot nog enkele conclusies op een iets hoger abstractieniveau. Het hebben van werk geldt als beduidend 
belangrijker dan het loon of de werkdruk, zaken die in het kader van cao-onderhandelingen als ongeveer 
even belangrijk worden beschouwd. Afspraken over verlof of invloed op de eigen werktijden zijn daar qua 
belang duidelijk aan ondergeschikt . 
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Introductie op de bekendheidsvraag over de nieuwe cao VVT

Recent zijn er afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de Verpleging, Verzorging en 

Thuiszorg (VVT). Als de leden van de verschillende partijen het eens zijn met de afspraken, komen deze in de nieuwe cao 
VVT te staan. In een cao worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld loon, verlof en werkdruk. Iedereen die een vast 
contract heeft valt onder die cao. 

Namens de leden van een vakbond spreekt een cao-onderhandelaar met de werkgever. Een onderhandelaar moet zoeken 
naar evenwicht. Instellingen moeten niet failliet gaan, maar werknemers verdienen wel goede arbeidsvoorwaarden.

Omdat u geen lid bent van een vakbond, heeft u geen invloed gehad op de afspraken die voor u zijn gemaakt. Wij willen 
wel graag weten wat u van de afspraken vindt. 

Maar allereerst: wist u dat er onlangs een nieuwe CAO in deze sector is afgesloten?
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Wist u dat er onlangs een nieuwe CAO in deze sector is afgesloten? – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond

17

34

48

ja, dat wist ik vrij goed

ja, ik heb er wel iets over gehoord/gelezen

nee, dat wist ik eigenlijk niet
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NB: er zijn bij deze vraag géén significante verschillen tussen mannen of vrouwen, of tussen de 
verschillende leeftijdgroepen in het onderzoek.



CAO VVT 2016-2018 (voorafgaand aan de beoordeling als stimulus gegeven aan de 
respondenten)

Op vrijdag 14 oktober jl. heeft CNV Zorg & Welzijn samen met NU’91 en FBZ een akkoord voor een nieuwe cao VVT 
gesloten met de werkgevers. In het akkoord staan onder andere afspraken over loonsverbetering, opbouw naar een 
volledige dertiende maand, betaling van ORT (onregelmatigheidstoeslag) over verlofuren en nabetaling van ORT over 
verlofuren in het verleden. In totaal gaat het om 4,28 procent structureel loon en een eenmalige uitkering van 2,4 
procent.

WERKDRUK

Er zijn ook belangrijke afspraken gemaakt over de daadwerkelijke aanpak van werkdruk, door middel van schrapsessies. 
Eindelijk zijn werknemers zelf aan zet om te vertellen welke administratie zij noodzakelijk vinden en welke niet.

Verder zijn er afspraken gemaakt over (meer) scholing. Er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over flexwerken. Wel 
worden eerder gemaakte afspraken hierover kritisch geëvalueerd: wat werkt wel en wat werkt niet.

VERLOFUREN

Er worden verlofuren (7,2 uren op full time basis) apart gezet voor belangrijke levensgebeurtenissen, zoals huwelijken en 
begrafenissen. Dit op nadrukkelijk verzoek van veel leden, die het niet vonden passen dat een werknemer voorheen 
vakantie-uren moest opnemen om een begrafenis of een huwelijk bij te wonen.

Daarnaast worden 14,4 verlofuren omgezet in loon. Dit vertegenwoordigt een loonwaarde van 0,8 procent. Dit 
percentage is bij de opbouw naar een volledige dertiende maand eindejaarsuitkering gevoegd. Werknemers die meer 
verlofuren willen, kunnen deze uren terugpakken via het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.

CNV, NU’91 en FBZ hebben dit akkoord wel ondertekend, het FNV heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. 
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Als u dit zo ziet, zegt u dan zelf ‘ja’ of ‘nee’ tegen dit akkoord? – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond

80

20

ja

nee
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NB: er zijn géén significante verschillen tussen mannen of vrouwen, tussen de verschillende 
leeftijdgroepen of tussen de groep die al wel of de groep die nog niet afwist van de nieuwe cao.



Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (1/7)

o 13de maand.

o Altijd beter dan niks.

o Altijd goed dit soort afspraken.

o Ben het eens met de verlofuren voor  belangrijke gebeurtenissen.

o Ben het er mee eens.

o Ben het er wel mee eens.

o Best haalbare.

o Beter dan nu.

o Beter ja dan nee.

o Beter voor werknemers.

o Betere voorwaarden en een goed vooruitzicht.

o De meeste afspraken zijn voor zover ik het kan inzien positief voor de werknemers. Alleen het feit dat er verlofuren omgezet worden in loon vind 
ik dat dit een vrije keuze zou moeten zijn.

o De verlofuren lijken me beter te passen in sommige situaties dan het opnemen van vakantie-uren voor bv een begrafenis.

o Dit zijn aantrekkelijke voorwaarden.

o Duidelijk akkoord.

o Duidelijke verbeteringen op verschillende gebieden.

o E.e.a. lijkt me billijk tot wat ik nu gelezen heb. Moet me echter beter verdiepen in de nieuwe CAO om echt ja of nee te zeggen.

o Een goede vooruitgang zonder dat het uiterste uit de zak wordt geprobeerd te halen.

o Eindelijk een reële verhoging en meer tegemoetkoming in volledige eindejaarsuitkering.

o Eis terugbetaling ORT vakuren  terecht, volledige 13e maand en loonsverhoging.

o Er is goed over nagedacht.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (2/7)

o Er is over na gedacht wat werknemers nodig zouden kunnen hebben.

o Er is twijfel, maar uiteindelijk kies ik toch voor ja, ondanks dat de onderhandelingen geen opzienbarende verbeteringen opleveren.

o Er wordt wat aan de werkdruk gedaan.

o Er zijn voldoende verbeteringen en je moet niet altijd maar het uiterste willen.

o Het is goed geschreven.

o Extra mogelijkheden voor de werknemer.

o Extra verlofdagen.

o Goed.

o Goed.

o Goed dat de werkdruk serieus genomen wordt, fijn dat er gelegenheid gegeven wordt om naar begrafenissen e.d. te gaan.

o Goede afspraken.

o Goede arbeidsvoorwaarden. Helder omschreven, geeft duidelijkheid over wat wel en wat niet.

o Goede deal.

o Goede punten waar ik mij in kan vinden.

o Goede regeling.

o Goede tegemoetkoming.

o Goed voorstel.

o Het akkoord is tot stand gekomen met behulp van de input van de werknemers, er kon meegedacht worden.

o Het betreft aantrekkelijke verbeteringen.

o Het houd meer rekening met wat de werkenden in de zorg belangrijk vinden.

o Het is een aardige vooruitgang.

o Het is goed om uren te reserveren voor ongeplande gebeurtenissen en dat er geld wordt gereserveerd voor scholing.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (3/7)

o Het is redelijk evenwichtig ten voordele van werknemers met hopelijk een verlichting van de werkdruk.

o Het is wel gunstig.

o Het klinkt alsof er toch wat verbetering is voor mensen in de zorg.

o Het lijken allemaal goede verbeteringen.

o Het lijkt allemaal voordelig uit te pakken.

o Het lijkt dat er meer geld komt voor de werknemers en vooral lijkt er eindelijk een beetje minder administratieve rompslomp te komen. Als er 
minder administratie verrichtingen zijn, wordt het werk leuker en komen er meer uren vrij voor het echte werk.

o Het lijkt een verbetering zeker als we meer te zeggen krijgen over de administratiedruk.

o Het lijkt mij fijn om keuzes te hebben op individueel niveau.

o Het ziet er goed uit.

o Het zijn goede afspraken.

o Ik ben het eens met de doorgegeven condities.

o Ruim 4% loonsverhoging is best veel en je hebt de mogelijkheid extra verlof te "kopen". Wel klinkt de afname van de werkdruk erg vrijblijvend.

o Ik vind dat werknemers voor begrafenissen geen verlofuren hoeven op te vragen.

o Ik vind dit in een aantal opzichten een vooruitgang voor de werknemer.

o Ik vind het goed.

o Ik vind dit duidelijke voorstellen waar iedereen wat aan heeft.

o Ik vind het goede afspraken. Vooral voor extra vrije uren.

o Ik vind het prima voorwaarden en het lijkt mij dat de werknemers er op vooruit gaan.

o Ik voel me erdoor gewaardeerd.

o Ik werk voor mijn plezier niet om het geld.

o Ik zeg ja voor de loonsverhoging.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (4/7)

o Lijkt redelijk.

o Inspraak werknemers.

o Is wel positief.

o Je kunt niet meteen het meeste vragen, je kunt ook sneller tevreden zijn.

o Ken de cao uit mijn hoofd.

o Klinkt aantrekkelijk, maar weet er nog onvoldoende van om zeker van mijn antwoord te zijn.

o Klinkt allemaal positief.

o Klinkt als een verbetering.

o Klinkt goed.

o Klinkt goed.

o Klinkt beter.

o Kritisch kijken of regels werken of niet.

o Lijken mij prima afspraken.

o Lijken mij wel goede voorwaarden.

o Lijkt aantrekkelijk.

o Lijkt gunstig.

o Lijkt me een solide akkoord.

o Lijkt me goed.

o Lijkt me prima.

o Lijkt me redelijk en het feit dat mensen van de werkvloer gevraagd wordt welke administratieve handelingen te schrappen lijkt me goed.

o Lijkt me reëel dat je m.n. over de verlofuren zelf kunt uitmaken hoe je ze besteedt.

o Lijken mij redelijke nieuwe voorwaarden.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (5/7)

o Loon iets verhoging, ziet er goed uit.

o Loonsverbetering en meer ORT.

o Mee eens volledige dertiende maand, meer scholingsuren, dus niet in vrije tijd.

o Meer eigen inbreng!

o Meer inspraak en waardering voor werknemers.

o Meer keuzevrijheid: hoger salaris of meer verlof.

o Meer loon, minder werkdruk, meer zeggenschap.

o Meer mogelijkheden en ruimte.

o Meer positief dan negatief.

o Met name het meten van de werkdruk en de volledige 13e maand vind ik een verbetering al vraag ik me af hoe het in de zorg zal gaan met alle 
wijzigingen en veranderingen.

o Minder werkdruk en meer eerlijke verlofdagen.

o Mooi.

o Mooie vooruitgang en je kunt niet alles hebben.

o Niet alles is van toepassing op mij, Welzijn heeft aparte cao.

o Niet veel veranderd.

o OK.

o Omdat het antwoord twijfel er niet bij staat.

o Omdat het een redelijke verbetering is.

o Omdat het een verbetering bevat in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

o Omdat het er goed uit ziet.

o Omdat het er positief uit ziet.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (6/7)

o Omdat het me redelijk lijkt.

o Omdat het toch anders gaat dan er gebeurt binnen je bedrijf.

o Omdat ik ermee eens ben.

o Omdat ik het een redelijk voorstel vind.

o Omdat ik me hier wel in kan vinden.

o Optimale is er waarschijnlijk wel uitgehaald. Heb veel vertrouwen in NU'91 als zij het akkoord tekenen is dat niet voor niets.

o Overwerk wordt beter betaald. Scholing kan ook en er is een licht loonsverhoging. Uren voor bijzonder verlof zijn wel erg weinig.

o Positief.

o Redelijk.

o Schappelijk.

o Schrappen door mensen van de werkvloer vind ik goed. Verlof opzij zetten voor levensgebeurtenissen vind ik onzin. De andere punten goed. Vind 
een korte toelichting wel erg kort door de bocht na 1 x lezen!

o Staat me wel aan.

o Toch weer een verbetering.

o Veel beter zo als dat het was. Je moet steeds beetje bij beetje veranderen!

o Veranderingen ten goede van de werknemer.

o Verbetering

o Verbetering arbeidsvoorwaarden.

o Verlofuren in een apart kader met bruiloft begrafenis vind ik prettig, werkdruk die door ons wordt aangegeven, dat wij ernaar kijken wat 
noodzakelijk is vind ik top.

o Verlofuren voor begrafenis of huwelijk vind ik een hele goeie. Is eigenlijk ook belachelijk dat we hier vrije dagen voor moeten inleveren.

o Vermindering werkdruk is altijd goed in deze drukke tijden. Bovendien past het in deze tijd. Verder ziet het akkoord er eerlijk uit voor alle partijen.
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Waarom zegt u ‘ja’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (7/7)

o Vind een aantal voorwaarden goed, heb wel bezwaar tegen inleveren van dagen tegen loon.

o Vind ik prima.

o Volledige 13e maand, speciaal verlofdagen voor speciale gebeurtenissen.

o Vooral de dertiende maand is interessant, al betaal je het deels dus met inleveren van vakantie-uren.

o Voordelig voor de werknemer.

o Vrijwel alles klinkt redelijk. Ben het niet met alles eens maar dat gaat ook niet denk ik.

o Was ik bekend mee.

o Wat er werd geschreven lijkt mij wel goed idee.

o We hebben jaren op 0 gezeten en nu wordt de inflatie tenminste gecompenseerd.

o We moeten allen inleveren.

o We staan al te lang "stil" in loonsverhoging, nu wordt er eindelijk iets gedaan aan deze stilstand. Het is een goed begin naar een evenwichtige 
salaris verdeling met de private sector.

o Werkdruk aanpakken, betere verlofregeling en een ( kleine) loonstijging.

o Werkdruk wordt minder, betere regeling voor vrije dagen voor een begrafenis/huwelijk....

o Werkgelegenheid moet altijd een belangrijk onderdeel zijn.

o Zekerheid.

o Zie geen nadelen voor mijn werkplek.

o Ziet er goed uit.

o Ziet er goed uit.

o Ziet er goed uit voor mij.

o Ziet er voor een "leek" OK uit.

o Ziet er wel gunstig uit.
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Waarom zegt u ‘nee’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (1/2)

o 7.2 uur voor begrafenissen en bruiloften is nog niet eens 1 dag. Dat is schandalig.

o De afspraken zijn te vaag.

o De loonsverhoging staat niet in verhouding met de werkdruk.

o De verhoging van de eindejaarsuitkering betaal je dus zelf omdat er 14 uren af gaan. Ook 7,2 voor speciale gelegenheden is veel te weinig en zijn 
nog steeds je eigen verlofuren.

o Dit helpt niet tegen de werkdruk!!

o Er zijn al veel verlofuren ingeleverd en ik vind dat je een hele dag vrij moet krijgen als je naar een begrafenis o.i.d. gaat, bovendien zijn het uren 
van jezelf en moet je meer werken om het weer in te halen.

o Geen verlof inleveren en zeker een loonsverhoging van 6%.

o Het klinkt nadelig, alsof er verlofuren worden "afgepakt“.

o Het puntje over verlof opnemen voor begrafenissen. Dit zou zoals in de meeste cao's geregeld moeten worden met onvoorziene verlof.

o Ik ben het er niet mee eens.

o Ik ga mijn eigen loonsverhoging niet betalen, hebben al vaker een sigaar uit eigen doos gehad.

o Ik heb een eigen bedrijf/praktijk.

o Ik vind dat er meer rekening moet worden gehouden met personeel.

o Ik vind dat wij nog meer "verdienen". De werkdruk is zo hoog, er te weinig verpleegkundige zijn, en tot de tijd dat er meer zijn, alleen op de 
huidige zorgmedewerkers vertrouwd kan worden. Hierdoor zal de druk nog een aantal jaren erg hoog blijven. Dit wordt niet beloond.

o Ik vind het nergens op slaan dat je vakantie-uren moet inleveren voor bruiloft o.i.d.

o Ik wil geen verlofuren inzetten voor meer loon.

o Ik wil liever zelf bepalen wat er met mijn verlofuren gebeurt. Ik krijg de indruk dat ze nu van me worden afgepakt voor bijzonder verlof.

o Ik wil niet zomaar verlof uren inleveren voor loon...

o Ik wil zelf beslissen over mijn verlofuren.
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Waarom zegt u ‘nee’ tegen dit akkoord, kunt u dat kort toelichten? (2/2)

o In heel veel cao’s is het normaal dat je bij belangrijke gebeurtenissen gewoon vrij krijgt. Denk aan huwelijk van jezelf maar ook van je kinderen. 
Overlijden ouders en echtgenoot/kinderen. Voor iedere feestdag en speciale gebeurtenis moeten wij een vrije dag afschrijven. Terwijl het bij 
andere cao's goed geregeld is. Ook dat wij geen 13e maand hebben is vrij ongewoon. Nu moeten we dagen inleveren en wordt dit gebruikt voor 
een 13e maand. Sigaar uit eigen doos.

o Is niet van ons.

o Is voor mij niet aan de orde.

o Is voor mij niet van toepassing.

o Lijkt me niet goed genoeg.

o Maak mij daar niet zo druk over heb een baan dat vind ik het belangrijkste.

o Met name de verlofuren zijn te mager.

o Mijn verlofuren voor meer loon. Afspraken met collega's over de werkdruk gaat bij mij in het team niet lukken.

o Nu kreeg je voor bruiloft een bijzonder verlof dag maar nu lever je er dus verlof uren voor in. En van je verlof uren lever je in voor loon.

o Omdat er in de zorg alleen maar wordt gejat en de bonden slikken alles. Elke cent zien ze als een overwinning.

o Overdreven om vrij te krijgen voor huwelijk, genoeg vrije dagen.

o Slecht voor mij.

o Te weinig ingezet voor werkdruk.

o Verkapte bezuinigingsmaatregelen.

o Verlofuren matig.

o We hebben al heel weinig verlofuren in verhouding met andere beroepsgroepen. Het was in totaal 4,5 week per jaar, dat gaat op deze manier 
terug naar 4 weken.

o Weet ik eigenlijk niet, beetje ingewikkelde materie heb me er niet in verdiept.

o Wil geen verlof inleveren.

o Ze zitten aan je verlof wat hard nodig is.
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Hieronder ziet u een vijftal zaken waarover in de nieuwe cao afspraken zijn gemaakt. Kunt u 
aangeven hoe belangrijk u elk van deze zaken vindt? in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Overzicht van de meningen over de verschillende onderhandelingsresultaten – ‘Dit vind ik een 
goed of afdoende resultaat’ in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar een volledige 13e maand

uitkering van een gemiddelde van de ORT over verlofuren

zelf besluiten over diensten en arbeidstijden (kanteling)

direct zeggenschap van de OR over scholingsplannen en -middelen

afspraken over schrapsessies om administratieve lasten te verlagen

7,2 verlofuren in ruil voor gegarandeerd vrij tijdens speciale
gebeurtenissen

niet opgebouwd pensioen boven 100.000 bij het loon

14,4 verlofuren in ruil voor 0,8% loonsverhoging
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Overzicht van de meningen over de verschillende onderhandelingsresultaten – ‘Dit vind ik een goed of 
afdoende resultaat’ naar voorstanders (n=160) en tegenstanders (n=41) van het akkoord – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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In de cao is afgesproken dat de eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar een volledige 
dertiende maand. Wat vindt u van dit onderhandelingsresultaat? – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers in de zorg en welzijn een uitkering van een 
gemiddelde van hun onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd over hun verlofuren. Wat vindt u van 
dit onderhandelingsresultaat? – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Werkgevers hebben in het verleden ten onrechte geen onregelmatigheidstoeslag (ORT) betaald over 
verlofuren. Deze gemiste ORT kunnen medewerkers persoonlijk terug proberen te krijgen. Dit kost echter 
veel tijd en biedt geen garantie op succes. In de cao is nu een afspraak gemaakt over 5 jaar nabetaling over 
144 verlofuren en een eenmalige uitkering van 2,4%. Daarmee is de ORT afgekocht. 
Als u de keuze zou hebben, naar welke van de onderstaande mogelijkheden gaat dan uw voorkeur uit?

basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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In de cao is afgesproken om verlofuren te ruilen voor hoger loon en voor gegarandeerd vrij bij belangrijke 
gebeurtenissen (rouw- en trouwdagen). Dit is afgesproken vanwege het grote aantal parttimers in de VVT die 
zitten met een overschot van het aantal verlofuren. Ook bleek het in de praktijk soms lastig om vrij te krijgen 
voor speciale gebeurtenissen. Er zijn 7,2 verlofuren geruild voor gegarandeerd vrij tijdens speciale 
gebeurtenissen (huwelijken, begrafenissen). Wat vindt u van dit onderhandelingsresultaat?
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond

24

39

19

18

goed resultaat

afdoende resultaat

onvoldoende resultaat

weet ik niet/kan ik niet beoordelen

23



Voorts zijn er 14,4 verlofuren ingeruild voor 0,8 procent loonsverhoging. Wat vindt u van dit 
onderhandelingsresultaat?
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Over het pensioen is onder meer het volgende afgesproken. Werknemers die meer dan 100.000 euro per jaar 
verdienen bouwen boven dat bedrag geen pensioen op. De premie die werkgevers daardoor niet hoeven te 
betalen, komt nu bij het loon van die medewerkers. Wat vindt u van dit resultaat?
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Over de administratieve werkdruk is het volgende afgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over schrapsessies 
(werknemers mogen meepraten over welke formulieren en regels nodig zijn om de cliënt goede zorg te 
kunnen verlenen) om de administratieve lasten te verlagen. Wat vindt u van dit onderhandelingsresultaat?
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Over gezond en prettig werken is het volgende afgesproken. Medewerkers besluiten zoveel mogelijk zelf over 
hun diensten en arbeidstijden (de kanteling). Wat vindt u van dit onderhandelingsresultaat? 
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Over ontwikkeling en loopbaanperspectief is het volgende afgesproken. De werkgever is verplicht jaarlijks 
een Strategisch Opleidingsplan voor te leggen aan de OR. De OR stelt dit vast. Daarmee krijgt de OR direct 
zeggenschap over de manier op scholingsplannen en de middelen die hiervoor beschikbaar komen.
Wat vindt u van dit onderhandelingsresultaat?
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Profiel van de ondervraagden – in %
basis: werkzaam in zorg & welzijn, geen lid van een vakbond
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Over het onderzoek (1/2)

Achtergronden en doelstelling

o Op 14 oktober 2016 sloot CNV Zorg & Welzijn samen met een aantal andere bonden een nieuwe cao 
af voor medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg. CNV legt deze afspraken zelf voor aan 
de leden, maar wil daarnaast ook graag niet-leden raadplegen. Centrale doelstelling van dit onderzoek 
is derhalve het vaststellen van de mening over de nieuwe cao bij niet-leden van een vakbond die 
werkzaam zijn in de sector VVT.

Doelgroep

o De doelgroep van dit onderzoek wordt gevormd door mensen die werkzaam zijn in de verzorging, 
verpleging of thuiszorg en die geen lid zijn van vakbond CNV of van andere vakbonden. Er waren 
verder geen quota of andere selectie-eisen van kracht.

Dataverzameling

o Het veldwerk voor dit onderzoek werd online uitgevoerd, onder gebruikmaking  van het access panel 
van één van de vaste toeleveranciers van Trendbox die voldoen aan de door ons gestelde 
kwaliteitseisen. 

Steekproef

o In totaal werden netto n=201 personen uit de doelgroep ondervraagd. Voor het profiel van deze 
steekproef verwijzen we naar de gegevens op sheet 32. 
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Over het onderzoek (2/2)

Veldwerk

o Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats in week 45 en 46 2016. De gemiddelde invulduur 
bedroeg 8 minuten.

Rapportage

o De resultaten en conclusies van het onderzoek worden verantwoord in PowerPoint, aangevuld met 
een korte onderzoeksverantwoording. De onderliggende tabellen, uitgesplitst naar de meest relevante 
doelgroepen, worden desgewenst separaat aangeleverd in PDF en/of Excel. De netto bereikte 
steekproef is voorafgaand aan de verder verwerking niet gewogen of herwogen.

o Trendbox is lid van de MOA, de Nederlandse branchevereniging van marktonderzoekers en van 
ESOMAR, de internationale pendant daarvan en onderschrijft als zodanig de ICC/ESOMAR 
gedragscode voor de uitvoer van veldwerk voor steekproefonderzoek, de vertrouwelijkheid daarvan 
en de anonimiteit van respondenten.
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