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Voorwoord 
 

 

Waar dromen we van als sectorgroep als het gaat om onze leden en de beroepsinhoud? 

Onze droom is dat verzorgenden, verpleegkundigen en agogisch opgeleiden in een 

zorgwereld die steeds sneller lijkt te veranderen staande kunnen blijven en waar nodig zelf 

het voortouw nemen: zelfbewust over het belang van hun professionele inbreng en ideeën. 

Want er wordt veel van iedereen gevraagd bij al die veranderingen en als je niet oppast ga je 

er als professional aan onderdoor of gaan je patiënten er aan onderdoor.  

We dromen van mensen die kunnen ‘oppassen’, die professioneel aan de bel kunnen en 

durven trekken en die niet bij voorbaat denken dat ze slachtoffer zijn van alle 

ontwikkelingen en alle veranderingen. Slachtoffer zijn is zó passief….  

We dromen van actieve zorgberoepsbeoefenaren en willen hen ondersteunen waar en 

wanneer we kunnen. 

 

In dit beleidsplan voor de komende twee jaren schetsen wij (het sectorgroepsbestuur 

Beroepsinhoud Zorg en haar commissies) hoe we onze leden hierbij willen ondersteunen. 

Daar kunnen we op worden aangesproken . 

 

Namens het sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg 

Anneke de Jong, voorzitter. 
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Samenvatting 
 

Al jaren leven we binnen de wereld van Zorg & Welzijn in een stroomversnelling van 

veranderingen. Verplegen en verzorgen verschuift van ‘helpen’ naar ‘ondersteunen’. 

Zelfstandigheid, zelfregie, zelfmanagement en participatie zijn woorden geworden waarmee 

we moeten kijken naar de zorgvrager. Zorgverleners zouden niet meer dingen voor mensen 

moeten doen, maar zouden mensen moeten bijbrengen hoe ze dat zelf kunnen doen. De 

motieven erachter zijn niet slecht, de uitvoering is dat vaak wel: in plaats van mensen 

ondersteunen bij het toegroeien naar die zelfstandigheid wordt het vaak ‘zoekt u het zelf 

maar uit’ of: gaat u dan toch even koffie drinken bij de buurvrouw. Zorgverleners zien als 

geen ander wat consequenties zijn van zulke veranderende benaderingen van zorg. Zij lijden 

er onder, gaan er aan onderdoor, weten niet wat te doen om zichtbaar te maken wat echt 

niet (meer) kan. Werken moet –onder druk van buitenaf- meer evidence based, goedkoper, 

efficiënter. Dat roept ook ethische vragen op: zijn de consequenties voor onze zorgvragers 

cliënten ethisch wel te verantwoorden? En er ontstaat een cultuur van angst: als wij niet 

goed administreren wat we doen, als wij te duur zijn in vergelijking met anderen, als wij niet 

doen wat ons van buitenaf wordt opgedragen, dan kan zijn dat we onze baan verliezen, dat 

de instelling op een zwarte lijst komt of zelfs moet sluiten. 

 

Het sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg en haar commissies streven er naar leden voor 

te bereiden en te ondersteunen bij professionele reacties op zulke ontwikkelingen. Dat 

weerspiegelt zich in de doelstellingen voor de komende twee jaar: 

 

 Leden van CNV Beroepsinhoud Zorg zijn eind 2018 

o in staat gesteld aan te geven welke factoren die verband houden met 

veranderingen die hun inzetbaarheid positief/negatief beïnvloeden en zijn 

ondersteund in het meebewegen met deze veranderingen. 

o ondersteund bij hun pogingen om fysiek en mentaal fit te blijven en hun kennis 

en vaardigheden op peil te houden/ te blijven ontwikkelen. 

o geholpen bij het onderhandelen over hun eigen professionele positie in context 

van veranderingen en de relatie daarvan met de kwaliteit van de directe 

patiëntenzorg / de menselijke maat in de zorg. 

o ondersteund in de professionele en morele reflectie op hun houding en 

handelen, volgens de ‘menselijke maat’ en zoals verwoord in de beroepscode. 

 

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is een actieplan opgesteld, dat als leidraad dient 

voor het SGB Beroepsinhoud Zorg en haar commissies. De acties zijn gebaseerd op het 

uitgangspunt dat onze leden op de werkvloer zichtbaar moeten kunnen maken waar en hoe 

dingen scheef kunnen lopen, wat er anders gedaan zou kunnen worden. Het gaat bij 
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‘beroepsinhoud’ vooral om die werkzaamheden die het werk diepgang geven en voor de 

werknemer zorgen voor voldoening in het werk. Het SGB Beroepsinhoud Zorg en commissies 

spitst dit nog een beetje toe: het gaat om het onze leden mogelijk te maken hun rol als 

beroepsbeoefenaar goed uit te voeren. Dat is de achtergrond van de actieplannen. 
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Inleiding 
 

Beroepsinhoud is voor CNV Zorg en Welzijn al sinds begin jaren tachtig een belangrijk 

speerpunt van de belangenbehartiging. Daarmee bedoelen we niet: vaktechnische inhoud. 

We houden ons als sectorgroep beroepsinhoud niet bezig met het ontwikkelen van 

richtlijnen, protocollen, zorgtechnieken of andere inhoudelijke thema’s die met het vak te 

maken hebben. Wat doen we dan wel?  

Wij definiëren beroepsinhoud als:  

alles wat gaat over voorwaarden die nodig zijn om je professionele rol vorm en inhoud te 

kunnen geven (houding, ethiek, scholing, wetgeving, beroepsontwikkeling in een zich 

veranderende wereld, gezondheid van de beroepsbeoefenaar, maatschappelijke positie van 

het beroep, verantwoordelijkheid nemen, etc.).  

 

We richten ons op professionals. Of je nou niveau 1 of niveau 5 bent: je bent een 

professional in de zorg. Dan is professionaliteit een belangrijke basis. Dat betekent dat het 

van belang is dat je goed voor jezelf en voor je collega’s zorgt, waarbij zorg dragen voor 

beroepsinhoud een absolute voorwaarde is om zorgvrager de juiste zorg te kunnen bieden. 

Want je kunt pas ‘zorgen voor’ als je ‘zorgt dat’. 

 

Het gaat ons om positieverbetering en professionalisering van zorgverleners, zodat zij 

verantwoorde zorg kunnen geven zonder zichzelf voorbij te lopen. Daarvoor moeten 

zorgverleners voor zichzelf op kunnen komen, weerbaar zijn. In een tijd waarin de zorg een 

belangrijk politiek discussie punt is geworden, bezuinigingen aan de orde van de dag zijn en 

zorgverleners vervolgens verantwoordelijk gemaakt worden voor eventueel kwaliteitsverlies 

is weerbaarheid van professionals een belangrijk punt! 

 

We leven in een tijd van voortdurende verandering. De wereld verandert, de zorg verandert, 

en ook de vakbond verandert. Sommige veranderingen ‘overkomen’ ons, andere 

veranderingen zetten we zelf in. In dit beleidsplan benoemen we de dingen die ons 

‘overkomen’ om vervolgens richting te geven aan de dingen waar we zelf actief invloed 

kunnen nemen.  

 

De sectorgroep CNV Zorg & Welzijn, onder voorzitterschap van Suzanna Kruizinga, 

publiceerde in juni 2016 de white paper innovatieagenda CNV Zorg & Welzijn en brengt 

daarin de veranderingen en de aanleidingen daarvoor als volgt in kaart: 
 

Noodzaak tot verandering 

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Een aantal dingen die veranderen zijn voor ons van belang. 
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 Gezondheid. We worden steeds ouder en de kwaliteit van leven neemt toe. Tevens is er steeds meer 

mogelijk (denk aan de te vroeg geboren baby’s en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld IC). We werken 

langer door en zijn ook gezonder dan vroeger (70 is het nieuwe 50). 

 Globalisering. De wereld is veranderd, de grenzen zijn vervaagd (hele volksstammen op drift), werken in 

het buitenland is eenvoudiger en internet, dus kennis, is voor heel veel mensen (zeker in Europa) 

gemakkelijk en direct voorhanden. 

 Individualisering. What’s in it for me? Dit is de grote vraag van de individu als consument. Door internet 

kunnen mensen diensten vergelijken en daarom is er een grote behoefte aan maatwerk (kijk naar 

verzekeringen en pensioendiscussie). De jonge generatie zoekt nog wel naar verbindingen, maar op heel 

andere manieren dan de traditionele (zie Facebook, snapchat, etc.). 

 Arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert en is onzeker voor werknemers. Meer vraag naar 24x7 en 

flexibiliteit. Veel mensen worden ZZP’er (zowel uit vrije keus als uit noodzaak).  

 Polarisatie. De discussie, maatschappelijk en politiek, is aan het verharden. We zijn of voor of tegen. De 

stem van het middenveld verdwijnt. Radicalisering en extremisme ligt op de loer. 

 Risicobeheersing. Mede door de veelheid aan veranderingen is er een enorme drang aan beheersing en 

risicoreductie ontstaan. Registratie en verslaglegging bieden schijnzekerheid. Daardoor is er een 

toename van de regeldruk. De veelheid aan intern en extern toezicht maakt het werk voor onze mensen 

haast onmogelijk. 

 

En wat zien we dan specifiek in de zorgsector? 

 Betaalbaarheid van de zorg. De kosten van ons zorgstelsel rijzen de pan uit. Grote vraag is hoe we dit 

zorgstelsel betaalbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 Clientgericht aanbod. Het systeem was aanbodgericht en nu zetten we weer de patiënt/cliënt centraal. 

 Decentralisaties. Veel zorg (o.a. WMO, jeugdzorg) is overgeheveld naar de gemeenten. 

 Zelfredzaamheid, mantelzorg en ict/domotica zijn belangrijke thema’s in de zorg. 

 Er is een enorme lobby aan de gang voor HBO-geschoolden in zorg en welzijn. 

 

En hoe gaat het met de vakbond CNV Zorg & Welzijn de laatste tijd? 

Hieronder staan een aantal belangrijke feiten over ons: 

 Lichte daling van het ledenaantal. 

 50% van onze leden is ouder dan 50 jaar. 

 We hebben geen nieuwe jonge leden. 

 CNV 4e partij aan de onderhandelingstafels. 

 2% van de werkende in de sector is aangesloten bij CNV Zorg & Welzijn 

 Minder dan 15% van de mensen werkend in de sector zorg en welzijn is aangesloten bij een vakbond. 

 

We moeten dus veranderen om belangenbehartiging te kunnen blijven doen voor mensen die werken in de 

zorg- en welzijnssector 

Wij gaan dus veranderen en dat doen we over 4 assen: 

1. Arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden 

2. Nieuwe verbindingen 

3. Beroepsinhoud 
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4. Jongeren 

 

Wij sluiten ons als sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg uiteraard aan bij de 

innovatieagenda van het sectorbestuur, voor zover de punten daar aansluiten bij onze 

doelstelling t.a.v. beroepsinhoud. We starten onze beleidskeuzes steeds bij de 

beroepsinhoudelijke verandering en kijken vervolgens naar wat onze leden van ons nodig 

hebben en hoe wij dat kunnen aanbieden. 

 

 

CNV Zorg & Welzijn doet meer dan alleen belangenbehartiging op het niveau van Cao’s, 

sociale plannen en rechtshulp bij problemen op het werk. Ook belangenbehartiging op het 

gebied van de beroepsinhoud is voor de vakbond belangrijk. Er is een eigen 

sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg, dat zich met de beroepsinhoudelijk belangen van 

de leden binnen de Zorg bezig houdt. Dit sectorgroepsbestuur adviseert andere 

sector(groeps)besturen binnen de vereniging over en ondersteunt leden bij alles wat 

betrekking heeft op beroepsinhoud. Op dit moment richt deze ondersteuning zich 

voornamelijk op de zorg. Maar één van de ontwikkelingen in het gebied van zorg en van 

welzijn is, dat die sectoren meer en meer met elkaar te maken krijgen in complexe situaties. 

In de toekomst zal naar verwachting steeds meer een combinatie van zorg en welzijn 

ontstaan.  

 

CNV Zorg & Welzijn verstaat onder beroepsinhoud vooral die werkzaamheden die het werk 

diepgang geven en voor de werknemer zorgen voor voldoening in het werk. Het 

sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg spitst dit nog een beetje toe: het gaat er om het 

onze leden mogelijk te maken hun rol als beroepsbeoefenaar goed uit te voeren. Daarbij 

richten we ons niet op vak-inhoud. Hoe je vakbekwaam goede zorg aan zorgvragers verleent 

hebben onze leden al ergens anders geleerd en hoort verder tot het domein van 

beroepsverenigingen. Het gaat om zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je 

beroepsrol, om regie te kunnen voeren over de dingen die jou als professional betreffen, om 

het - waar mogelijk proactief - inspelen op ontwikkelingen die invloed hebben op jouw rol als 

professional. Vertaald naar verzorgenden, verpleegkundigen en agogisch werkers binnen de 

primaire zorg betekent dit, dat zij onder goede omstandigheden en met adequate 

ondersteuning op een goede manier hun vak kunnen uitoefenen. Daarbij valt te denken aan 

professionals die up-to-date zijn, zorgvuldig, deskundig, betrokken, reflectief, gemotiveerd. 

Aan verzorgenden, verpleegkundigen en agogisch werkers die niet alleen oog hebben voor 

de zorg aan hun patiënten, maar ook oog houden voor hun eigen gezondheid en voor hun 

eigen toekomst als beroepsbeoefenaar. Daar houdt het sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud 

Zorg & Welzijn zich mee bezig. 
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Meebewegen met veranderingen 
 

Er zijn veranderingen die ons ‘overkomen’ en veranderingen waar we als leden van de 

vakbond zelf actief mee om kunnen gaan. Dingen die ons overkomen zijn bijvoorbeeld de 

regeldruk, de financiering van de zorg, politieke beslissingen. Dat zijn thema’s waarbij de 

bestuurders van de vakbond aan tafel zitten en proberen hun invloed aan te wenden, 

waarbij we als leden deze vertegenwoordigers van de bond voeden met onze ervaringen en 

ideeën. 

 

Door zulke ontwikkelingen worden we op de werkvloer geconfronteerd met allerlei plannen. 

Soms verkocht als: we kunnen niet anders, dit moet van Den Haag of van de 

ziektekostenverzekeraar.  

Daarnaast is een professionaliseringsslag gaande: veel handelingen in de zorg moeten als het 

even kan evidence based gedaan worden, de zorg in instellingen én in de thuiszorg wordt 

steeds complexer, omdat mensen langer thuis wonen en zieker naar een instelling gaan dan 

vroeger. Dus worden er andere eisen gesteld aan het opleidingsniveau van zorgverleners. Er 

worden andere beroepsprofielen ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om 

zorgverleners te upgraden naar een hoger niveau.  

 

We kijken ook anders naar de zelfstandigheid van onze zorgvragers dan een paar jaar 

geleden: zelfmanagement, zelfregie, participatie zijn maar een paar van de woorden die daar 

mee verbonden zijn. Daardoor veranderen we als professionals: van ‘helpen bij’ naar 

‘mogelijk maken dat’. Dat vraagt weer andere vaardigheden: meer ‘ondersteunen en 

begeleiden’ dan ‘verantwoordelijkheden overnemen en dingen doen voor de ander’. En dat 

levert soms een spagaat op: want kúnnen en willen alle mensen waar we zorg voor dragen 

wel zelfmanagement. 

Dat levert dat dan weer ethische vragen op: de veranderingen in opvattingen over en/of 

aanpak van zorg worden vaak té algemeen doorgevoerd. Dan moet ook maar iedereen mee 

in dat pakket van aanpak. En dat past weer lang niet altijd bij wat onze zorgvragers willen. En 

past lang niet altijd bij wat wij als professionals verstaan onder ‘goede zorg’.  

Het lijkt er op dat professionals onder druk van veranderingen, maar ook door bedreigingen 

zoals mogelijke sluiting van de instelling, ontslag wegens te lage opleiding, maar ook 

letterlijke bedreiging door (familie van) zorgverleners terecht komen in een angstcultuur. 

Angst is een slechte raadgever en doorkruist ‘goed werknemerschap’. Een goede werknemer 

is niet bang om ideeën en meningen naar voren te brengen, een angstige werknemer laat 

zich niet horen.  

 

Deze en andere ontwikkelingen zetten de professionals onder zware druk: meer werk met 

minder mensen voor ziekere zorgvragers, meer eisen, het gevoel nergens meer greep op te 

hebben.  
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Vertegenwoordigers van het SGB richten zich op beleid waarop invloed genomen kan 

worden, zoals zorgprofielen, erkenning van eerder verworven competenties, 

opleidingsontwikkelingen aan de ene kant, het ondersteunen van weerbaarheid en 

wendbaarheid in tijden van verandering aan de andere kant. Hoe we dat doen wordt 

hieronder uitgewerkt. 

 

Het is gebruikelijk om steeds voor een bepaalde periode een beleidsplan op te stellen. Dat 

vormt het kader voor het werk van het sectorgroepsbestuur en de commissies. Het 

beleidsplan van het SGB Verzorging & Verpleging (zoals het sectorgroepsbestuur 

Beroepsinhoud Zorg toen nog heette) 2014-2016 had als centraal thema 

‘Toekomstbestendig: Duurzaam professioneel inzetbaar’ 

  

De ontwikkelingen die hierboven en hieronder beschreven worden zijn niet nieuw en ook bij 

het vorige beleidsplan zagen we de risico’s dat professionals niet meer zouden toekomen 

aan iets wat voor zorgvragers essentieel is: de geestelijke, de sociale en de spirituele 

gevolgen van ziek of gehandicapt zijn of worden. Goede zorg beperkt zich niet tot alleen het 

door de ziekte hoogst noodzakelijke, maar richt zich op heel de mens. In dat beleidsplan 

hadden we het recht van zorgvragers op goede zorg in het middelpunt gesteld en in het 

verlengde daarvan het recht van zorgverleners op voorwaarden die het mogelijk maken om 

die goede zorg te verlenen. Dat zal in de periode 2017-2019 niet anders zijn, al tuimelen 

veranderingen over elkaar heen. Voor onze leden zal het de kunst zijn en blijven mee te 

bewegen met deze veranderingen op een manier dat zij zelf overeind blijven en zich 

optimaal kunnen inzetten voor het verlenen van goede zorg. 

 

Beleidsplannen spelen in op ontwikkelingen en verwachtingen: wat is er al in beweging, wat 

gaat zeker in beweging komen en hoe spelen we daar als (deel)vereniging zo op in dat we 

een bijdrage leveren aan professionaliteit en inzetbaarheid van zorgverleners.  

Beleidsplannen maken ook duidelijk waartoe de vereniging of een sectorgroepsbestuur op 

aarde is. Niet je bestaan op zich is een goede reden voor beleid, maar je beleid moet 

bijdragen aan doelen die relevant zijn en zonder jouw bestaan niet bereikt worden.  

 

 

Visie en Missie 
 

Beleidsplannen worden opgebouwd rondom een heldere visie en missie, aansluitend bij de 

visie en missie van CNV1:  

 

                                                
1 https://www.mijnvakbond.nl/Missie-en-visie 
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Missie2: 

 CNV Connectief Overheid & Publieke Diensten, CNV Onderwijs en CNV Zorg & 

Welzijn zetten kennis in en organiseren betrokkenheid van mensen om 

rechtvaardige arbeidsverhoudingen te bereiken voor leden (voormalig) 

werkzaam bij overheid, zorg, welzijn, publieke dienstverleners. In het 

bijzonder het realiseren van zelfredzaamheid van leden op het gebied van 

werk en inkomen.  

 

 

Visie: 

 CNV Zorg & Welzijn is een gezaghebbend belangenbehartiger omdat zij 

voortdurend kennis over stakeholders ontwikkelt en op basis daarvan waarde 

gedreven keuzes maakt; 

 Voert een solide bedrijfsvoering opdat zij in staat is op maatschappelijke 

ondernemende wijze het vakbondswerk verder te ontwikkelen en 

vernieuwen; 

 Verbindt een trendsettende opvatting over arbeid met aansprekende, 

deskundige en vernieuwende dienstverlening; 

 Heeft een ledenbestand dat een afspiegeling vormt van de sectoren waarin zij 

haar leden organiseert. 

 

Het sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg ziet voor de toekomst de volgende visie en 

missie: 

 

Missie: 

Zorgverleners ondersteunen en toerusten zodat zij de toekomst zelf verantwoordelijk, 

gezond, met plezier en gebruik makend van hun kennis en vaardigheden, hun 

professionele rol duurzaam vorm kunnen geven, in een klimaat waarbij de zorg aan 

hevige veranderingen onderhevig is. 

 

Visie: 

Het sectorbestuur Beroepsinhoud Zorg  

 Heeft nauwe contacten met de werkvloer en verbindt veranderingen in de 

dagelijkse werkelijkheid binnen de zorgwereld met aanbod gericht op 

bewustwording, zelfverantwoordelijkheid, weerbaarheid en wendbaarheid. 
                                                
2 Voor de attente lezer: in de praktijk worden de woorden ‘visie’ en ‘missie’ nog al eens door elkaar gebruikt. 
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 Houdt zich bezig met de professionalisering en positieverbetering van 

zorgverleners en wil zorgverleners helpen beter voor zichzelf op te komen 

 

Deze missie en visie zijn de opdracht van het sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg en 

haar bijbehorende commissies en vormen het kader voor het beleidsplan 2017-2019. 

 

Kerndoelen voor de periode 2017-2019 
 

In het middelpunt van dit beleidsplan staat het meebewegen in veranderingen. We vertalen 

de uitgangspunten uit missie en visie van het SGB Beroepsinhoud Zorg naar concrete doelen 

die we in 2019 bereikt willen hebben: 

 

 Leden van CNV zorg zijn eind 2018 

o in staat gesteld aan te geven welke factoren die verband houden met 

veranderingen hun inzetbaarheid positief/negatief beïnvloeden en zijn 

ondersteund in het meebewegen met deze veranderingen. 

o ondersteund bij hun pogingen om fysiek en mentaal fit te blijven en hun 

kennis en vaardigheden op peil te houden/ te blijven ontwikkelen. 

o geholpen bij het onderhandelen over hun eigen professionele positie in 

context van veranderingen en de relatie daarvan met de kwaliteit van de 

directe patiëntenzorg / de menselijke maat in de zorg. 

o ondersteund in de professionele en morele reflectie op hun houding en 

handelen, volgens de ‘menselijke maat’ en zoals verwoord in de beroepscode. 

 

 

Evaluatie en bijstelling van het beleidsplan 

 

Het beleidsplan dient als uitgangspunt voor jaarplannen die het SGB Beroepsinhoud Zorg 

samen met de commissies per jaar ontwikkelt. In jaarverslagen wordt aan de hand van het 

beleidsplan en van het jaarplan voor dat jaar gekeken naar wat gerealiseerd is en wat nog in 

de planning staat. Als er in de zorg ontwikkelingen plaatsvinden die in het beleidsplan niet 

(voldoende) uitgewerkt zijn, volgt zo nodig een aanpassing van het beleidsplan. En dat wordt 

weer vertaald in het (eerstvolgende) jaarplan. 

 

In het beleidsplan wordt gestreefd naar succes op het gebied van de plannen die de 

beroepsinhoud betreffen. Maar succes komt niet vanzelf: om op inhoud iets goeds neer te 

zetten zijn maatregelen nodig die voorwaarden scheppen voor het laten lukken van 

beroepsinhoudelijke plannen. Dat betekent, dat in dit beleidsplan veel aandacht is voor de 
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manier waarop de plannen m.b.t. de beroepsinhoud vorm moeten krijgen. En daarom gaat 

het beleidsplan vaak in op interne en externe samenwerking, zichtbaarheid van het 

sectorgroepsbestuur, relatie met arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Maar alleen als ze in 

verband staan met wat we voor de beroepsinhoud willen bereiken. 

 

Organisatie 

 

CNV Connectief is één van de bonden die is aangesloten bij de vakcentrale CNV. CNV 

Connectief behartigt de individuele en collectieve belangen van werknemers bij de overheid, 

zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en in de marktsector, zoals TPG, KPN en 

nutsbedrijven. De structuur van CNV Connectief wordt gevormd door een Bestuur 

(bestaande uit vijf bezoldigde leden) en een Raad van Toezicht (bestaande uit zeven leden). 

Het Bestuur stuurt via de Algemene Vergadering (AV, hoogste orgaan van de Vereniging) de 

Vereniging aan. De Werkorganisatie wordt aangestuurd door een van de Bestuursleden met 

de werkorganisatie in zijn pakket en het Managementteam. De Raad van Toezicht heeft als 

taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de Vereniging. 

 
De Vereniging CNV Connectief is onderverdeeld in drie sectoren, te weten Zorg en Welzijn, 

Overheid en Publieke diensten en Onderwijs. Iedere sector heeft een aantal 

arbeidsvoorwaardelijke sectorgroepsbesturen (SGB’s). De Sector Zorg en Welzijn heeft ook 

een beroepsinhoudelijk SGB, CNV Beroepsinhoud Zorg.  

 

 
 

 

 

Positie van CNV Zorg & Welzijn binnen CNV Zorg & Welzijn 

CNV Verzorging en Verpleging is één van de horizontale sectorgroepen die CNV Connectief 
kent. Andere voorbeelden zijn CNV Senioren en CNV Anders Actieven. Een horizontaal 
sectorgroep wil zeggen dat de leden afkomstig zijn uit meerdere sectoren. Waar deze 
laatstgenoemde door de hele organisatie heen lopen, beperkt CNV Verzorging en Verpleging 
zich vooralsnog tot de Zorg (wellicht komt hier in de toekomst welzijn bij). Alle 
sectorgroepen hebben een bestuur. 

Raad van 
Toezicht 

Algemene 
Vergadering 

Bestuur 

Overheid & 
Publieke Diensten 

Onderwijs  Zorg& 
Welzijn 

Div. arbeidsv.w. SGB’s  

Regiogroepen 

CNV Beroepsinhoud Zorg 

Diverse horizontale groepen 
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Onder het sectorgroepsbestuur (SGB) van CNV Verzorging en Verpleging hangen drie 

commissies die verantwoording afleggen aan het SGB, t.w. Commissie Ethiek, Commissie 

Kwaliteit Beroepsuitoefening Zorg en de Commissie Opleidingen en Beroepen Zorg. 

Daarnaast is er samenwerking met diverse arbeidsvoorwaardelijke landelijke groepen. 

Hierdoor ontstaat een integratie van beroepsinhoud en arbeidsvoorwaarden. De 

werkingssfeer van CNV Zorg & Welzijn reikt verder dan Zorgverleners alleen. Zij behelst alle 

beroepsgroepen die binnen het primaire zorgproces werkzaam zijn. 
 

 

 

Context 

Beleid maken vind altijd plaats in een context die mee bepaalt wat aandacht moet hebben, 

waar kansen liggen en waar bedreigingen.  

 
Politieke context 

CNV Zorg & Welzijn beweegt zich in het krachtenveld van de gezondheidszorg, de politiek, 

wet- en regelgeving en van ontwikkelingen in aanpalende gebieden van de gezondheidszorg, 

zoals jeugdzorg en welzijnswerk. De wijze waarop professionals hun werk kunnen 
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uitoefenen, wordt mede bepaald door wat in deze organen besloten wordt. De organisatie 

van de zorg is echter gecompliceerd. Dit wordt mede ingegeven door de verschillende 

belangen die spelen en de vele actoren die bij de zorg betrokken zijn. Aan de ene kant heb je 

partijen die vooral vanuit financieel oogpunten de zorg benaderen. Aan de andere kant 

staan de partijen die in eerste instantie met een inhoudelijke blik naar de zorg kijken. Vanuit 

haar vakbondsachtergrond is het uitgangspunt waar vanuit CNV Zorg & Welzijn vertrekt dat 

de kwaliteit van arbeid goed is, wat positief uit zal werken op de kwaliteit van zorg.  

 
Maatschappelijke context.  

De maatschappij verandert en de zorg verandert. Werknemers van nu zijn niet meer 

dezelfde als die van 20 jaar geleden. En ook de zorgvrager anno 2016 is een ander. 

Bovendien wordt de zorgvrager anno nu als gevolg van regeringsbeleid gedwongen meer de 

regie over eigen leven te pakken. Daarnaast bieden technologische en communicatieve 

ontwikkelingen mogelijkheden die in de verleden nog niet voor te stellen waren. Door 

toenemende mantelzorg ontstaat er spanning t.a.v. professionele bevoegdheden: 

zorgverleners komen door de ontwikkelingen in situaties terecht waarin ze als mantelzorger 

handelingen mogen verrichten die ze op basis van hun opleiding in hun werk niet mogen 

doen. Al deze ontwikkelingen vragen een andere manier van denken over het aanbieden van 

zorg en de rol en positie van de zorgverlener.  

 
De context van CNV Zorg & Welzijn  

CNV Zorg & Welzijn opereert zoals eerder aangegeven binnen de contouren van CNV 

Connectief. In deze paragraaf staan deze contouren geschetst. 

 

Organisatie van de zorg 

Binnen de zorg zie je een vervaging van grenzen tussen de branches. Mede door de 

ontwikkeling dat cliënten steeds vaker een combinatie van aandoeningen hebben, is het niet 

altijd mogelijk ze in te delen binnen één branche.  

Ook zijn delen van de zorg overgeheveld naar bijvoorbeeld de gemeente.  

CNV Zorg & Welzijn is van mening dat dit ook een herziening van de organisatie van de zorg 

tot gevolg zou moeten hebben. Hoe deze herziening eruit moet zien, wordt op het moment 

van samenstellen van dit beleidsplan uitgekristalliseerd binnen de sector Zorg. Dit gebeurt in 

nauwe samenspraak met CNV Beroepsinhoud Zorg, zodat de uitwerking van de 

beroepsinhoudelijke beleidsdoelstellingen afgestemd blijven op het bredere beleid van CNV 

Zorg. 

 

Inrichting van de zorgverlening 

CNV Zorg & Welzijn vindt dat zorgverleners het beste zicht hebben op wat goede zorg is. Zij 

zouden meer professionele autonomie moeten krijgen. Uiteraard binnen gestelde 

(budgettaire) kaders. Daarbij is het zaak te kijken naar de positieve ontwikkelingen zoals 

Buurtzorg en deze, indien nodig in aangepaste vorm, over te nemen in de reguliere 
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zorgverlening. Hoe meer je mensen in hun kracht zet en vrijheid geeft, hoe beter je andere 

knelpunten op kunt pakken.  

 

 

Uitgangspunten Innovatie agenda sectorbestuur Zorg & 
Welzijn 
De innovatieagenda schetst contouren voor het werk van ons bestuur en de 3 commissies 

t.a.v. de beroepsinhoud: 

3. Beroepsinhoud 
Beroepsinhoud is belangrijk voor de mensen die werken in onze sector. Rond het thema beroepsinhoud zien we 
een aantal ontwikkelingen: 

o Toename van regeldruk door doorgeschoten controleangst, financieel strak aan de wind varen en de 
noodzaak tot efficiënt werken. Daarbij leggen IGZ, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties allerlei 
prestatie-indicatoren op. Werknemers voelen zich hierdoor in de knel zitten. 

o Ethiek is een onderwerp met onderscheidend vermogen van ons als CNV. We zetten dit nog te weinig in 
de etalage. In de huidige tijd is er juist veel behoefte aan ethische reflectie. 

o Er komen veel meldingen over een cultuur van angst en intimidatie uit organisaties met een christelijke 
oorsprong. Dit wordt in het nieuws vaak negatief neergezet en het is ook erg moeilijk om deze spiraal te 
doorbreken. 

o Agressie en veiligheid is en blijft een belangrijk thema in zorg en welzijn. Maar ook radicalisering is een 
onderwerp dat de samenleving angstig maakt. De rol van het welzijnswerk blijft meestal onderbelicht. 

 
Agenda CNV Z&W : 

 Activisme op beroepsinhoud. 
Er is vanuit de leden een duidelijke vraag om een grote vuist te maken voor de beroepsinhoud en regeldruk. 
Deels kan dit door politieke lobby, maar deels zal gekeken moeten worden hoe samen met andere partijen 
(V&VN, NPCF, etc.) hier toch echt stappen in gemaakt kunnen worden. 

 Profilering op ethiek. 
We zullen duidelijker onze kennis en expertise op het gebied van de ethiek moeten profileren. Deels door 
een betere website, deels door social media, maar er liggen ook kansen bij het overnemen van de app die 
gemaakt is voor de ethiek en die in ons beheer kan komen. In cao’s blijven we afspraken maken over tijd en 
scholing voor ethische reflectie. 

 Expertise centrum christelijke organisaties. 
Samen met andere christelijke organisaties zoals Reliëf, EO, etc. wordt het onderwerp van de ervaren angst- 
en intimidatiecultuur in christelijke instellingen in vertrouwen besproken. Gekeken kan worden of er een 
soort expertisecentrum kan worden opgericht om zo deze instellingen te helpen en uit de negativiteit te 
komen. 

 Veiligheid dichtbij. 
De ingeslagen weg van de ontwikkeling van veiligheidscoaches in de gehandicaptenzorg wordt doorgezet en 
doorgetrokken naar andere sectoren zoals de ziekenhuizen. Op basis van subsidies van VWS wordt veiligheid 
dichtbij de werknemer georganiseerd. In de tweede helft van 2016 is er nog 3 ton aan subsidie beschikbaar 
voor de gehandicaptenzorg. 

 
Deze uitgangspunten bepalen de lijnen die we hieronder uitzetten. 
 
Het motto is: meebewegen met veranderingen in zorg en welzijn. Zoals gezegd: er zijn een 
aantal veranderingen waar wij als sectorgroepsbestuur Beroepsinhoud Zorg niets aan 
kunnen veranderen. We kunnen wel andere afdelingen van CNV Zorg & Welzijn deelgenoot 
maken van onze waarnemingen / wensen, in de hoop dat zij aan tafels waar besluiten 
genomen worden voldoende gevoed zijn om voor (de werknemers in ) de zorg goede 
beslissingen af te dwingen. 
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De vakbond kan het meebewegen met veranderingen geen vorm geven: dat kunnen alleen 
de mensen die op de werkvloer actief zijn. Wat een vakbond wel kan is mensen bewust 
maken van mogelijkheden, kansen, risico’s. In die bewustwording deinen ook thema’s uit de 
twee vorige beleidsplannen mee: ‘de menselijke maat’ en ‘duurzaam en professioneel 
werknemerschap’. 
 
Als werknemer meebewegen in de veranderingen moet wel. Niet veranderen is geen optie. 
Dat wil niet zeggen dat je bij alle veranderingen maar moet meedeinen onder het motto ‘het 
komt zoals het kom’. Meebewegen in verandering vraagt een kritische opstelling. Niet een 
klakkeloos doen. Het vraagt een proactieve houding, een gevoel krijgen voor veranderingen 
die er aan komen en daar van te voren plannetjes voor maken, proberen invloed te krijgen 
op. De vragen zijn een beetje hetzelfde als in het vorige beleidsplan: 

 wat zijn consequenties van lopende en komende veranderingen op mijn werknemer 
zijn? 

 heb ik de kennis en kunde in huis? 

 kan ik mij staande houden in een krachtenveld waarin goede zorg enerzijds en kosten 
van zorg anderzijds om voorrang strijden? 

 hoe kunnen we elkaar als collega’s steunen? 

 hoe kunnen we slimmer werken? 

 hoe blijf ik onder deze omstandigheden gezond en flexibel om mee te kunnen 
bewegen met veranderingen? 

 
Hoe we vanuit vakbondsperspectief naar deze vragen willen kijken, wordt hieronder 
beschreven. De beleidslijnen die hier geschetst worden, worden uitgevoerd door leden van 
het SGB en/of door een of meer van de onderliggende commissies (ethiek – kwaliteit – 
onderwijs). 
 

Beleidslijnen 
 

Regeldruk 

 waar mogelijk brengt het SGB zin en onzin van regels onder de aandacht van 
vertegenwoordigers van CNV aan onderhandelingstafels, gevoed door de achterban 
en verbonden met voorstellen voor reductie van met regels verbonden overdosis aan 
documentatie 

 het SGB onderhoudt direct contact met (leden op ) de werkvloer om uitwassen te 
signaleren en om vast te stellen wat leden nodig hebben om ook zelf weerbaar en 
wendbaar met deze regeldruk om te gaan. 

Verwachting:  

 eind 2018 zijn verantwoordelijken voor regeldruk doordrongen van de noodzaak 
dit te reduceren zonder dat hierover weer nieuwe documentatie eisen ontstaan 

 eind 2018 zijn leden van CNV zorg bij het omgaan met regeldruk gevoed en 
ondersteund door cursussen en informatiemateriaal, geïnitieerd door het SGB 

 
Ethische vragen, verbonden met verandering 

 het SGB ondersteunt leden direct en indirect bij ethische vragen en dillema’s die 
ontstaan vanuit een veranderende werkelijkheid binnen de zorg. Er op gericht om 
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leden in staat te stellen zich in de daarmee verbonden discussies weerbaar op te 
stellen. 

 
Verwachting: 

 Eind 2018 zijn leden van CNV Beroepsinhoud Zorg bij het omgaan met ethische 
vragen gevoed en ondersteund door cursussen en informatiemateriaal, 
geïnitieerd door het SGB 

 
 

 
Angstcultuur 

 Het SGB Beroepsinhoud Zorg gaat samen met het sectorbestuur Zorg & Welzijn actief 
op zoek naar voorbeelden van angstcultuur (en oorzaken daarvan) en denkt mee 
over mogelijke oplossingen 

 Het SGB maakt ‘angstcultuur’ een thema voor studiedagen en ondersteunend 
materiaal voor leden. 

Verwachting: 

 Eind 2018 ligt er – in samenwerking met partners binnen en buiten CNV – een 
plan van aanpak ter voorkoming van / omgang met een angstcultuur binnen 
instellingen 

 Eind 2018 zijn leden van CNV Zorg bij het omgaan met een angstcultuur gevoed 
en ondersteund door cursussen en informatiemateriaal, geïnitieerd door het SGB 

 
 
Opleidingseisen 

 Bestuurder, beleidsadviseur en vertegenwoordigers van het SGB participeren in 
gremia waar opleidingseisen en beroepsprofielen worden vorm gegeven 

 Het SGB maakt zich sterk voor erkenning van eerder verworven competenties als 
basis voor erkenning van competenties/ functioneringsniveau dan wel als 
instaptoets voor een hogere opleiding 

Verwachting: 

 Eind 2018 
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