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Geachte heer Van Rijn, beste Martin, 

 

Door de kamerbrede omarming van het manifest Scherp op ouderenzorg heeft het 

kabinet op vrijdag 13 januari jl. 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra 

personeel in de ouderenzorg.  

 

CNV Zorg & Welzijn wil dat dit geld direct wordt besteed aan werkgelegenheid voor 

medewerkers die nu in de ouderenzorg werken en voor medewerkers die vandaag 

de dag nog steeds hun baan verliezen in de ouderenzorg. Een ontslagstop en 

investeringen in de huidige medewerkers leiden tot stabiliteit en zekerheid in een 

sector die daaraan juist behoefte heeft. Immers alleen op een solide basis kan er 

verder gebouwd worden aan de ouderzorg, inclusief het aantrekken en opleiden van 

nieuw personeel, en zal er direct een start worden gemaakt met een meer positief 

imago van de sector. Iets wat noodzakelijk is voor een gedegen 

arbeidsmarktbeleid, maar ook voor maatschappelijke rust. 

 

Door een gebrek aan een langere termijnvisie ouderenzorg bij werkgevers en 

andere veldpartijen in de periode van 2014-2015 zijn er in de VVT sector 22.000 

banen verloren en volgens de prognoses van het UWV vermindert het aantal banen 

tot en met 2017 met ruim 34.000 banen (bron: arbeidsmarktprognose UWV). 

Werkgevers zijn door externe druk (bezuinigingen, decentralisaties en verandering 

wetgeving) en door het structureel ontbreken van een goede visie met de daarbij 

behorende strategische personeelsplanning sinds 2014 massaal hun niveau 2, 3 en 

4 medewerkers aan het ontslaan en stellen vacatures open voor HBO 

verpleegkundigen. 

 

Maar naast de vele ontslagen is er nog een trend te zien de afgelopen jaren. Vanaf 

2013 is er niet geïnvesteerd in het zittend personeel. Ter verduidelijking: hiermee 

wordt niet een eventuele verhoging van het salaris bedoeld, maar een echte 

investering. Het geld dat u beschikbaar heeft gesteld voor het programma 

"Waardigheid en trots" is besteed aan vele mooie initiatieven, maar minimaal aan 

ontwikkeling en weerbaarheid van medewerkers in de ouderenzorg. De groep 

medewerkers die daadwerkelijk de veranderingen, waar ze zelf vaak weinig 
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inspraak in hebben, handen en voeten moeten geven en de sleutel zijn van het 

succes. Dat is ook uw succes. 

 

Consequent zijn in beleid 

Het aantal ouderen neemt heel snel toe en ook de kosten van de gezondheidszorg 

stijgen nog steeds. Dit is een maatschappelijk probleem, zeker in combinatie met 

de nog steeds traditionele aanbodgestuurde organisatie van de ouderenzorg. U 

heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het doorvoeren van een aantal 

veranderingen. Veranderingen in de ouderenzorg gebaseerd op een visie met als 

doel zowel kostenbesparing als kwaliteitsverbetering. In deze transitie (of eigenlijk 

transformatie) zien we een verschuiving van zorg via welzijn naar meer nadruk op 

welbevinden. En juist voor het ervaren van welzijn en welbevinden zijn helpenden 

en verzorgenden in combinatie met familie, mantelzorg en vrijwilligers de sleutel 

voor goede ervaringen van cliënten en patiënten. 

De huidige ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het veld staan dus haaks op 

uw visie met betrekking tot de ouderenzorg. Consequent ondersteunen van beleid 

dat past in uw visie is belangrijk, zowel in de politiek als vanuit het ministerie. 

Naast het aantrekken en opleiden van HBO verpleegkundigen is het direct stoppen 

van de uitstroom in de ouderenzorg van minder hoog opgeleid personeel dus 

noodzakelijk. 

 

Imago van de ouderenzorg 

Inmiddels is door alle negatieve publiciteit, incidentenpolitiek, de vele ontslagen, de 

veranderingen en het ontbreken van sterke veldpartijen de ouderenzorg de sector 

met het slechtste imago en de ongezondste sector om in te werken (werkdruk, 

autonomie, burn-outs, ziekteverzuim, etc.). Dit slechte imago maakt het lastig om 

nu en in de toekomst goed en veel personeel aan te trekken. Personeel dat de 

komende jaren wel heel hard nodig is. De afgelopen jaren is een zware wissel 

getrokken op de huidige medewerkers. Dit heeft een negatief effect op eigen regie, 

ontwikkeling en mondigheid van medewerkers en is dus wederom een beweging die 

haaks staat op uw visie. 

 

Nu starten noodzakelijk 

CNV Zorg & Welzijn heeft vanuit haar positie de afgelopen twee jaar haar best 

gedaan om, op basis van de door u ingezette weg, mee te werken aan kwalitatief 

goede, betaalbare ouderenzorg en het voorbereiden en/of begeleiden van 

medewerkers bij de vele veranderingen. Weerbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij 

voor ons kernbegrippen geweest.  

Door de aankomende verkiezingen staat de ouderenzorg volop in de schijnwerpers 

bij alle politieke partijen. Dat is mooi en geeft vertrouwen dat er in de volgende 

kabinetsperiode voldoende geïnvesteerd gaat worden in de ouderenzorg. 

Zorgwekkend is echter de discussie die nu al aan het ontstaan is na de 

aankondiging van de 100 miljoen extra, waarbij getouwtrek over de bedragen en 

snelle kortzichtige oplossingen voor het personeelsgebrek in de media verschijnen. 

Belangrijk is nu een start te maken met een stevige basis door te investeren in het 

huidige personeel en de ontslagen van lager opgeleiden te stoppen. 

 

Integrale agenda noodzakelijk 

CNV Zorg & Welzijn heeft al eerder aangegeven dat een visie op ouderenzorg, 

gedragen door alle partijen, een belangrijke eerste stap is in de daadwerkelijke 

transformatie. Er zal over diverse onderwerpen een verschuiving in denken moeten 

plaatsvinden. Onder meer over een andere benadering van ouderen(1), een andere 

organisatie van de zorg(2) en een andere manier van opleiden en ontwikkelen(3).  

Deze drie punten worden hieronder uitgewerkt. 

 

Voor de komende kabinetsperiode is er onvoldoende geld om structureel voldoende 

medewerkers op alle niveaus werkgelegenheid te kunnen bieden. De partijen die 
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het manifest Scherp op ouderenzorg hebben omarmd zullen zich daarom al voor de 

verkiezingen moeten uitspreken over hoeveel zij investeren in de ouderenzorg.  

 

1. Kwaliteit van de verpleeghuiszorg 

De kwaliteit van de zorg voor ouderen wordt bepaald door het welbevinden van de 

ouderen zelf. Ouderen en hun familie spelen daarom een rol in de beoordeling van 

de zorg. Daarbij is aandacht en het dichtbij de oudere zijn belangrijk. Kwaliteit is 

iets wat ontstaat tussen medewerker en ontvanger. We kunnen en moeten aan 

twee knoppen draaien. 

Aan de ene kant meer investeren in de bevolking van Nederland ten aanzien van 

hoe om te gaan met zorg en welzijn en hoe vroegtijdig feedback te geven en de 

zorg te evalueren. Aan de andere kant moeten we investeren in medewerkers, in 

wijsheid en reflecterend vermogen en ze leren hoe ze de geleverde zorg 

situationeel, subjectief en direct beoordelen. We zullen af moeten van "meten is 

weten" en een aantal harde indicatoren moeten ombuigen naar zachte. 

 

2. Integrale aanpak 

Wat betekent de verschuiving van zorg naar welbevinden? Welke medewerkers 

moeten zorg verlenen en welke welbevinden? Komen we nog wel uit met de 

traditionele functieomschrijvingen? Als bijvoorbeeld aandacht dezelfde waarde heeft 

als gezondheid vraagt dit om verschillende mensen om de oudere heen. Tijd 

hebben om met ouderen koffie te drinken, een praatje te maken en persoonlijke 

aandacht te geven is zeer waardevol, net zoals aandacht voor persoonlijke hygiëne 

zonder tijdsdruk. Hiervoor zijn mensen met verschillende opleidingsniveaus 

noodzakelijk. Hoe gaan die mensen met elkaar werken, wie gaat wat doen en hoe 

wordt er een geheel gevormd met familie, mantelzorgers en vrijwilligers? Allemaal 

vragen die op korte termijn eerst beantwoord moeten worden. 

 

3. Andere manier van opleiden en leren met en van elkaar  

Het onderwijssysteem sluit momenteel slecht aan op de vraag vanuit de 

ouderenzorg. Een bezinning op de manier van opleiden en een visie op de 

ondersteunende rol vanuit opleiding voor de ouderenzorg, waarbij ook e-health en 

domotica een prominente plek krijgen, is noodzakelijk. 

In de ontwikkeling van zorg naar welbevinden wordt traditioneel opleiden minder 

belangrijk, maar zal er meer tijd, ruimte en geld vrijgemaakt moeten worden om 

medewerkers te ondersteunen in intervisie, reflectie en moreel beraad. 

 

Geen paniekvoetbal 

CNV Zorg & Welzijn wil u vragen te bewaken dat er geen paniekvoetbal gespeeld 

gaat worden. De uitspraak van werkgevers over het aantrekken van 

zorgmedewerkers uit het buitenland en het inkorten van de zorgopleidingen is niet 

alleen onverstandig, maar ook schadelijk als dat niet gekoppeld is aan een visie op 

ouderenzorg.  

 

Laten we nu zorgen dat we met alle partijen kleine stapjes vooruit maken en meer 

schade beperken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Suzanne Kruizinga, arts MHA 

voorzitter CNV Zorg & Welzijn   


