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Voor het eerst gaan we een cao maken die 
speciaal bedoeld is voorwerknemers in de Kraamzorg. 
Dat is een uitgelezen kans om een aantal vernieuwingen op te pakken. Ook geeft het de 
mogelijkheid om problemen, die specifiek zijn voor de Kraamzorg, zoals wachtdiensten en 
arbeidstijden, fundamenteel aan te pakken.  
Tenslotte vinden wij het een opdracht om een pakket van arbeidsvoorwaarden te maken, dat 
duidelijk, begrijpelijk en eenduidig is. 
 
Wij willen de volgende afspraken maken: 
 
Werkdruk: 
Werkdruk is een groot thema binnen de Kraamzorg. 
Aan de Kraamverzorgende worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld, de stem van de cliënt en 
haar omgeving wordt steeds bepalender voor de werkzaamheden en de verantwoordingsdruk is 
groot. Dat leidt tot veel administratieve belasting. 
 
 
Wat administratieve werkdruk willen wij afspraken maken over z.g. 'schrapsessies'. Daarin krijgen 
de professionals zelf zeggenschap over de zin en onzin van formulieren en verantwoording. 
Uitgangspunt daarbij is de zorgvraag van de cliënt. Bestuurlijke back up voor de gemaakte keuzes 
is van vitaal belang en moet in de cao worden vastgelegd. 
 
Op de kwaliteitseisen en werk-privé balans komen wij bij andere onderwerpen terug. 
 
ZZP'ers. 
Wij willen een gelijk speelveld creëren. Daarom willen wij alle  afspraken, die wij maken in de cao, 
ook laten gelden voor Zelfstandigen Zonder Personeel. Dus een zelfde regime wat betreft betaling, 
arbeidstijden, opkomsten, vergoedingen en, waar mogelijk, sociale zekerheid.  
Samen met BO Geboortezorg willen wij dit uitwerken. 
 
Arbeidstijden en roosters. 
Wij begrijpen dat geboortezorg slechts voor een deel planbaar is. De onplanbaarheid wordt nu 
opgelost met wachtdiensten. Deze wachtdiensten trekken een grote wissel op de werk- privé 
balans van Kraamverzorgenden. Kinderopvang, mantelzorg en afspraken komen voortdurend in 
het gedrang. Dat is niet alleen sociaal belastend, maar drijft Kraamverzorgenden ook op hoge 
kosten. 
Wij willen de afspraken over Wachtdiensten fundamenteel  veranderen. Wij willen dat een 
wachtdienst acht uren duurt en maximaal één opkomstmoment (verrichting) mag bevatten. Een 
uitzondering mag alleen één partus met daarna één verrichting zijn. 
Daarnaast vinden wij dat het totaal van wachtdiensten én te werken dagen niet meer dan acht 
dagen mag bedragen. 
In alle branches van de zorg is en overdracht van werkzaamheden na acht gewerkte uren mogelijk  
De geboortezorg kan daarop geen uitzondering zijn. 
 
Wij willen bij bereikbaarheidsdiensten expliciet benoemen voor welke professionals deze diensten 
van toepassing zijn. Voor Kraamverzorgenden zijn uitsluitend wachtdiensten van toepassing. 
 
 
 



De gemiddelde leeftijd in de Kraamzorg is hoog. (49 jaar)  
Dat legt druk op uitzonderingsregelingen voor oudere medewerkers. Maar dat stelt ook hoge eisen 
aan het beleid over duurzame inzetbaarheid. 
In dat kader willen wij de vrijstellingsregeling van nachtdiensten voor medewerkers ouder dan 55 
jaar nadrukkelijk in de cao vastleggen.   
Bij overgang van de avond- in een nachtdienst is dezelfde overdracht van werkzaamheden 
mogelijk, die wij bij de wachtdiensten hebben beschreven. 
 
Vergoedingen: 
onregelmatigheidstoeslag over verlofuren. 
 
Wij willen dat vanaf 1 januari 2017 ORT over alle verlofuren wordt betaald. De norm voor de 
gemiddelde ORT is de periode van zes maanden, die voorafging aan de datum van uitbetaling. 
 
Verrekening van ORT in het verleden. 
Wij willen afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst voor niet ontvangen ORT over 
verlofuren in de afgelopen vijf jaar, van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. 
 
Reiskosten 
Een verstandige Kraamzorgondernemer heeft leaseauto's beschikbaar voor de 
Kraamverzorgenden. Is dat niet het geval, dan willen wij een reiskostenvergoeding van 19/29 cent. 
Kosten voor parkeren, tolwegen en veerdiensten moeten daarbuiten, apart en volledig worden 
vergoed. 
Ook willen wij afspraken maken over de nieuwe ( Europese) regelgeving  over reiskosten en 
eventuele claims over vergoeding daarvan in het verleden. 
 
 
Loon 
Wij willen een marktconforme beloning, die recht doet aan de inzet van Kraamverzorgenden. Een 
loonsverhoging zoals die is afgesproken in de cao ziekenhuizen, is daarvoor indicatief. 
 
Professionalisering 
Vanuit de Kraamverzorgenden is er een sterke behoefte om te professionaliseren en het niveau 
van deskundigheid te verhogen. 
Ook van buiten af, van zorgverzekeraars en van inspectie, komen meer en zwaardere eisen. 
Het nieuwe beroepscompetentieprofiel sluit aan bij deze ontwikkeling. Het  Kenniscentrum 
Kraamzorg heeft  heeft alle eisen en wensen gebundeld en verwerkt in een kwalitatieve registratie 
eis. 
Wij vinden dit een goede ontwikkeling. 
Wij vinden dat de werkgever het behalen van accreditatiepunten in werktijd en geld volledigheid 
vergoeden. 
Ook zijn de kosten voor inschrijving in het beroepsregister volledig voor rekening van de 
werkgever. 
 
 
Overige: 
Wat betreft de afspraken over transitievergoeding en derde jaar WW willen wij de afspraken uit de 
cao VVT overnemen. 
 
Life Events. 
Wij willen 7,2 verlofuren reserven voor Life Events (huwelijken en begrafenissen). 


