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Voorwoord 

 

Voor u ligt een richtlijn voor het beleid CNV Zorg en Welzijn voor 2015. Voor 2015 is de 

inbreng van de Vereniging in het beleid geborgd door dit op te stellen vanuit de diverse 

notities en plannen die vanuit de LGB’s via de bestuurders in het cluster terechtgekomen 

zijn. Ook hebben de LGB’s nog de kort de mogelijkheid gekregen om input te leveren via de 

mail, zodat dit meegenomen kon worden op de teamdag Zorg en Welzijn. Deze input is voor 

de teamdag Zorg en Welzijn op 6 oktober 2014 gebundeld en besproken in twee sessies: 

strategisch en arbeidsvoorwaardelijk. Onderstaand het resultaat van deze inhoudelijke 

sessies. Aangezien het jaar 2015 een overgangsjaar zal vormen voor de nieuwe Vereniging, is 

dit document een oefening richting een door de Vereniging gedragen beleid voor 2016. 

Samen met het Sectorbestuur Zorg en Welzijn zal dit stuk een werkdocument worden voor 

2015. Gaandeweg zal dit beleid nader ingevuld en gespecificeerd gaan worden. Om voor 2016 

te komen tot een proces waarbij de inbreng van de leden gewaarborgd is en dat dient als een 

richtlijn voor het beleid van CNV Zorg en Welzijn.   

 

 

Trends en ontwikkelingen  

 

Het jaar 2015 staat vooral in het teken van de effectuering van de transitie in de langdurige 

zorg en jeugdzorg. Veel effecten zullen nu meer dan ooit voelbaar zijn: collectieve ontslagen, 

stelselwijzigingen en (soms) nieuwe manieren van werken. Maar ook in de kinderopvang en 

de welzijnssector zijn er veel ontwikkelingen die tot onzekerheid voor de medewerkers 

leiden. De kinderopvang en de welzijnssector hebben namelijk al langer te maken met 

grootscheepse bezuinigingen. Faillissementen zijn daar aan de orde van de dag. Veel 

werknemers in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang zijn hierdoor onzeker geworden. 

“Behoud ik mijn baan en kan ik in de nieuwe situatie wel meekomen?” 

 

Werkgelegenheid 

In de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) van 2013 is aangegeven dat de effecten op de 

werkgelegenheid het grootst zijn in 2015.1 De AER laat zien dat op macroniveau in 2015 een 

werkgelegenheidsverlies optreedt van ongeveer 22 duizend fte (36 duizend personen) ten 

opzichte van 2013 (gebaseerd op verschillende doorberekingen). Dit betreft het personeel in 

de langdurige zorg (VVT, GHZ en deel GGZ) en jeugdzorg. De AER heeft ook berekeningen 

gemaakt in verschillende scenario’s, waarbij in één scenario ook rekening gehouden wordt 

met de uitvoeringskosten voor gemeenten. Onderstaande tabel geeft dan aan per sector 

hoeveel werkgelegenheidsverlies er zal optreden. In de VVT sector is dit verlies absoluut 

gezien het grootst.     

 

 

                                                           
1 Arbeidsmarkteffecten maatregelen AWBZ en Wmo en stelselwijziging JZ; Panteia, SEOR, Etil; 
Zoetermeer 2013. 
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In een andere studie is het werkgelegenheidsverlies in 2015 ten opzichte van 2013 ongeveer 

19 duizend fte (32 duizend personen) met een VOV-kwalificatie voor de gehele zorg, welzijn, 

jeugd en kinderopvang. 2 In de deelstudie wordt gesproken over een overschot van ca 90 

duizend (in 2017) werknemers met een VOV-kwalificatie. Dat wil zeggen dat het aanbod de 

vraag met 90 duizend werknemers overschrijdt in een periode van vijf jaar (2012–2017).  

 

De daadwerkelijke omvang van de ontslagen is dus niet geheel duidelijk. De studies geven 

echter wel aan dat er hoe dan ook veel ontslagen zullen vallen; een belangrijk aandachtspunt 

voor CNV Zorg en Welzijn. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Parallel aan de ontwikkeling op het vlak van de werkgelegenheid, spelen ook de trends op 

arbeidsvoorwaardelijk gebied een rol: 

1. Werkgevers willen bezuinigen op het loongebouw en gaan zoeken naar mogelijkheden. 

De functiewaarderingssystematiek in de gezondheidszorg (FWG) staat onder druk. De 

toepassing ervan wordt in veel gevallen misbruikt om personeelskosten te drukken. 

Werkgevers pleiten voor een FWG light, zodat ze meer ruimte krijgen voor de inschaling 

van hun personeel. 

2. In veel gevallen ervaren werkgevers sectorcao’s als te knellend en pleiten ze voor raam-

cao’s met de mogelijkheid tot lokale invulling en maatwerk.    

3. De werkingssfeer van cao’s wordt in veel gevallen ook ge-/misbruikt om te bezuinigen op 

personeelskosten. CNV Zorg en Welzijn is alert op deze ontwikkeling en wil voorkomen 
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dat werkgevers arbeidsvoorwaardenafspraken kunnen ontduiken doordat ze niet onder 

de werkingssfeer (zeggen te) vallen. 

4. Wie zijn onze partners in de discussie rondom de transitie van de langdurige zorg en 

jeugdzorg? Zijn dit de brancheorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars? Het is van 

belang strategische keuzes te maken in deze ontwikkelingen. 

 

 

Strategische thema’s 2015  

 

Het strategisch thema voor 2014 was werk(on)zekerheid. In de discussie over 2015 kwamen 

verschillende aanvullende thema’s aan de orde. Deze thema’s zijn besproken in het licht van 

de hierboven geschetste trends en ontwikkelingen in Zorg en Welzijn. Onderstaand de 

belangrijkste thema’s voor 2015: 

 

1. Regie op eigen loopbaan en ontwikkeling: hoe kunnen we werknemers de instrumenten 

geven om het hoofd te bieden aan de veranderende arbeidsmarkt en de gewijzigde eisen 

aan werknemers? 

2. Professionaliteit in relatie tot werkbehoud: hoe kunnen we zoveel mogelijk banen 

behouden door te focussen op professionaliteit in zorg en welzijn? Dit thema heeft ook 

een raakvlak met verdringing: wanneer kan een functie door een vrijwilliger worden 

uitgevoerd en wanneer moeten we een professional inzetten voor het behoud van 

kwaliteit? Wat zijn hierin de onderscheidende punten? Bijv. signaleringsfunctie bij de HH. 

3. Werknemers met een lastige arbeidsmarktpositie: mensen met een arbeidshandicap en 

mensen met een laag opleidingsniveau dienen ook een plek te krijgen op de 

arbeidsmarkt. De Participatiewet wijst verschillende doelgroepen aan (Wajongers, SW-

ers en bijstandgerechtigden). 

4. Jongeren: op dit moment worden jongeren klaargestoomd voor hun loopbaan. Wat 

kunnen we daarmee als vakorganisatie? Om te zorgen dat m.n. op niveau 1 t/m 3  

mensen breder worden opgeleid en zo meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daar 

kunnen we als vakbond iets in betekenen. 

5. CNV on demand: hoe kunnen we de jongeren beter bereiken? Jongeren doen aan 

digitalisering. Hoe kunnen we daarin meegaan? Als je op stations etc. kijkt, zie je 

iedereen op de tablet kijken. Wij zouden digitaal iets aan moeten bieden wat aansluit bij 

hun behoefte. Enerzijds is dit individualiserend, anderzijds blijft er behoefte aan 

aansluiting bij de groep. Er lopen momenteel al ideeën om dit vorm te geven (apps, 

community’s). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2013-2017; Onderzoeksprogramma 
arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, Zoetermeer augustus 2013. 



Cluster Zorg en Welzijn, Beleid 2015 
 

5 

CAO-beleid Zorg en Welzijn 

 

De arbeidsvoorwaardennota van het CNV vormt voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV 

Zorg en Welzijn het kader. De CNV nota geeft op hoofdpunten de richting voor ons 

arbeidsvoorwaardenbeleid. CNV Zorg en Welzijn specificeert of completeert deze 

onderwerpen voor de verschillende clusters. Onderstaand de in-/aanvulling voor het cluster 

zorg en welzijn: 

 

1. Beloning  

 

CNV: Looncoördinatie met ruimte voor differentiatie. De ondergrens is in ieder geval de 

inflatie, zodat de koopkracht van werknemers op niveau blijft.  

 

CNV Zorg en Welzijn: loonstijging op minimaal inflatieniveau. De onregelmatigheidstoeslag 

(ORT) is ook een belangrijk punt. Vanuit de visie dat flexibiliteit en werken op ‘niet-reguliere’ 

tijdstippen, beloont mag worden. Ook de correcte toepassing van het FWG is een belangrijk 

punt onder beloning. 

 

 

2. Ontwikkeling van mensen 

 

CNV: Het CNV zet zich in voor het vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers, 

onder andere door persoonlijke scholingsbudgetten, en pleit er voor dat in cao’s afspraken 

worden gemaakt over loopbaangesprekken, loopbaanscans en scholing. Werkgevers en 

werknemers zullen zich hiervan meer bewust moeten zijn en een actief loopbaanbeleid vorm 

moeten geven. 

 

CNV Zorg en Welzijn: loslaten van vaste scholing, meer naar persoonlijke ontwikkeling, 

maatwerk, claims op onderwijsbudgetten, digitalisering en e-learning en de discussie 

erachter over eigen tijd en werktijd 

 

 

3. Fatsoenlijke flex 

 

CNV: het principe van gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk (type) werk moet het 

uitgangspunt zijn. Werkenden dienen minimaal conform de cao-schaal die op hun activiteit 

van toepassing is betaald te worden, ongeacht de contractvorm. Daarnaast behoren 

werknemers met een tijdelijk of flexibel contract minimaal dezelfde rechten te hebben als 

werknemers in vaste dienst, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, duurzame 

inzetbaarheid en in sociale plannen. Ook werknemers in de flexibele schil hebben recht op 

ontwikkeling van hun talenten. 
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CNV Zorg en Welzijn: Rechten voor flexwerkers vinden we van groot belang. Ook zij moeten 

een zekere mate van zekerheid hebben in hun bestaan. Afspraken uit het sociaal akkoord 

over het tegengaan van ongewenste flex in de cao’s opnemen. Bestaanszekerheid is hierbij 

een belangrijk begrip: (ongewenste) kleine contracten willen we zoveel mogelijk tegengaan. 

Eventueel zouden flexwerkers middels een toeslag gecompenseerd kunnen worden voor 

onzekerheid in het werk.  

 

 

4. Iedereen doet mee 

 

CNV: het CNV wil mensen wendbaar en weerbaar maken bij het verrichten van werk zodat ze 

hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Een aantal groepen hebben hierbij een extra 

steuntje in de rug nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld om arbeidsgehandicapten die niet meer 

terecht kunnen bij de sociale werkplaatsen, Wajongers en mensen met een WIA (Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen)-uitkering. Voor deze groepen moeten in cao’s 

werkgelegenheidsafspraken komen, gericht op werkbehoud voor een rechtvaardig en 

gelijkwaardig loon. Het moet hierbij wel gaan om additionele arbeid (extra banen). De 

baankansen van mensen die buiten bepaalde doelgroepen vallen mogen dus niet afnemen 

door ‘doelgroepenbeleid’ in cao’s.  

 

CNV Zorg en Welzijn: we vinden ook dat iedereen een plekje verdient op de arbeidsmarkt. We 

willen er echter wel voor waken dat er geen verdringing van betaalde krachten gaat 

plaatsvinden. Een ander punt is het herstel van de duur van de werkloosheidsuitkering naar 

38 maanden in relatie tot de wachtgeldregelingen en de (nieuwe) transitievergoeding. Wij 

stellen werk voorop en de inspanning moeten dan ook gericht zijn op het (duurzaam) aan het 

werk helpen en houden van mensen. De kwaliteit van stages is een belangrijk 

aandachtspunt: we willen goede afspraken maken om een stage ook echt een stage te laten 

zijn: goede begeleiding is hierbij prioriteit.  

   

 

5. Gezond aan het werk 

 

CNV: het CNV wil werkdruk en werkstress aanpakken. Ook de combinatie van werk en privé 

is een belangrijk item. Veilig en gezond werken en afspraken over re-integratie zijn ook 

onderwerpen onder het thema ‘gezond aan het werk’. 

 

CNV Zorg en Welzijn: we hebben speciale aandacht voor de werkdruk. In sectoren die te 

maken krijgen met veel wijzigingen als gevolg van de transitie, is het van belang hier scherp 

naar te blijven kijken en goede afspraken te maken. Gezond roosteren en zeggenschap van 

medewerkers over werktijden zijn hierin belangrijke elementen. Ook goede afspraken voor 

mantelzorgers zijn in de huidige ontwikkelingen nog meer van belang geworden. 
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6. Pensioenen 

 

CNV: De Pensioenwet wijzigt de komende jaren aanzienlijk. Bijna elke pensioenregeling 

krijgt te maken met nieuwe wettelijke regels. Voor uitkeringsovereenkomsten komen er 

onder andere nieuwe buffereisen en andere regels voor het spreiden van schokken en het 

vaststellen van de premie. Voor premieovereenkomsten komen er nieuwe regels die het 

nemen van beleggingsrisico’s, en daarmee ook extra rendement, na pensioendatum 

mogelijk maken. Al deze veranderingen hebben grote gevolgen voor pensioenfondsen en 

verzekeraars, die de wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor de dagelijkse uitvoering 

van de pensioenregelingen. Cao-partijen hebben echter ook een belangrijke rol: zij bepalen 

welk budget voor de pensioenregeling (premie) zij beschikbaar stellen en zij bepalen ook de 

ambitie met bijbehorende gewenste zekerheid. Cao-partijen geven dus de richting aan. Het 

CNV vindt dat discussies rondom de verlaging van zowel de werknemerspremie als de 

werkgeverspremie aan de cao-tafels thuis hoort. Pensioen is namelijk uitgesteld loon.  

 

De voorkeur van het CNV gaat uit naar pensioenregelingen die een nabestaandenpensioen 

(opbouwbasis) en een arbeidsongeschiktheidpensioen bevatten, waarin het beleggingsrisico 

en het langlevenrisico collectief worden gedeeld en er een indexatieperspectief is. Verder 

adviseert het CNV cao-partijen om in sectoren met veel hoge inkomens, een 

nettopensioenregeling te introduceren voor de inkomens boven de aftoppingsgrens (100.000 

euro). 

 

Ten aanzien van de mogelijke premievrijval kunnen aan de cao-tafel de volgende opties aan 

bod komen: 

� De vrijval kan worden gebruikt om de pensioenregeling op te plussen (bijvoorbeeld 

verbeteren van het nabestaandenpensioen zodat dit op latere leeftijd weer uit te 

ruilen is tegen een hoger ouderdomspensioen), of het verlagen van de franchise naar 

het wettelijk minimum, of ter verbetering van de dekkingsgraad. Op die manier kan 

alsnog een goed pensioen worden gehaald;  

� De premievrijval kan ook worden gebruikt om de duurzame inzetbaarheid van 

werknemers te bevorderen of ontziemaatregelen mede te financieren. Bijvoorbeeld 

het invoeren van een persoonlijk scholingsbudget of loondoorbetaling bij mantelzorg; 

� De premievrijval kan ook worden vertaald in een hogere loonstijging, zodat de 

koopkracht van werknemers verbetert. 

 

CNV Zorg en Welzijn: bij PFZW zal het bestuur de lijn bepalen ten aanzien van de vormgeving 

van de pensioenregeling. Aan de betreffende cao-tafel zal vervolgens gekeken moeten 

worden naar de besteding van de mogelijke premievrijval; afhankelijk van de sitautie in de 

betreffende sector. Het inzetten van dit geld voor het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid heeft hierbij onze voorkeur.    

 

     

19 
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Beroepsinhoud 

 

De beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van CNV Zorg en Welzijn richt zich op de peilers 

opleidingen, kwaliteit en ethiek. Deze vormen de basis voor alle beroepsinhoudelijke activiteiten 

zoals opgenomen in het beroepsinhoudelijk beleidsprogramma. 

 

De samenleving verandert, de zorg verandert. We moeten langer doorwerken, grenzen 

tussen sectoren vervagen, het zorgstelsel wordt herzien en zorg wordt overgeheveld naar 

gemeenten. Van burgers wordt meer eigen verantwoordelijkheid en participatie verwacht. De 

centrale vraag die steeds terugkomt is hoe we het zorgstelsel toekomstbestendig, 

betaalbaar en uitvoerbaar houden. Waarbij oog moet zijn voor het feit dat goede 

gezondheidszorg niet alleen een kostenpost is, maar ook oplevert door participatie, minder 

ziekteverzuim en deelname van burgers aan de maatschappij en de economie. 

 

CNV Zorg ziet beroepsinhoud als díe werkzaamheden die het werk diepgang geven en voor 

de werknemer zorgen voor voldoening in het werk. Daarbij is het belangrijk dat de 

beroepsbeoefenaar in staat wordt gesteld zijn werk goed uit te voeren in de veranderende 

context. Met niet alleen oog voor de zorg aan zorgvragers, maar ook voor eigen gezondheid 

en voor de toekomst van de zorg.  

 

Voor de komende beleidsperiode heeft CNV Verzorging en Verpleging daarom gekozen voor 

het thema duurzame professionele inzetbaarheid. Wat hebben zorgverleners nodig om ook 

in de toekomst met hun kennis en kunde fysiek en cognitief inzetbaar te blijven? 

Kernbegrippen hierin zijn plezier in werk, motivatie, deskundigheid, respect, 

arbeidsomstandigheden en flexibiliteit.  

 

De kern van vakbondswerk ligt niet alleen in het behartigen van belangen van de leden, maar 

in het ondersteunen van haar leden zodat zij in staat worden gesteld hun eigen belangen te 

behartigen. Alleen daar waar de leden onvoldoende mogelijkheden hebben dit zelf te doen, is 

het de taak van de vakbond dit tot op zekere hoogte over te nemen.  
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Bijlage 1 Ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren 

 

Als input voor het strategisch thema en de arbeidsvoorwaarden voor 2015 is aan de 

landelijke groepsbesturen van de verschillende sectoren gevraagd welke ontwikkelingen zij 

binnen de eigen sector zien en hoe dat volgens hen vertaald zou moeten worden naar 

vakbondsbeleid. In deze bijlage staat per sector van waaruit gereageerd is, een korte 

weergave hiervan. 

 

 

Ziekenhuizen 

 

• Er is sprake van verdringing van betaald werk door vrijwilligers. Bijvoorbeeld het 

verdwijnen van polikliniekbalies die vervangen worden door meldpalen, gefaciliteerd 

door vrijwilligers. Gevolgen hiervan zijn verminderde patiëntvriendelijkheid en 

kwalitatief mindere zorgverlening en advisering. Tevens gaat het ten koste van de 

werkgelegenheid.  

• Fusies tussen ziekenhuizen, waarbij de kwaliteit van zorg en de spreiding van zorg 

onvoldoende gewaarborgd is. 

• Druk op zorgverleners door toenemende mantelzorgtaken waarvoor onvoldoende 

faciliteiten beschikbaar zijn. 

 

 

Academische ziekenhuizen 

 

• Ook hier speelt het probleem van mantelzorgtaken waarvoor onvoldoende faciliteiten 

beschikbaar zijn. 

• Het werk vraagt continue opleiding en ontwikkeling. Dit zou meer gestimuleerd 

kunnen worden. Zowel binnen het eigen beroep als de mogelijkheid van ontwikkeling 

naar een andere sector en/of een ander beroep. 

• Steeds meer banen van vooral laag opgeleiden worden wegbezuinigd en/of 

overgenomen door vrijwilligers. 

• Er is sprake van een onveilig gevoel op de werkplek. Dit geldt niet alleen de fysieke 

veiligheid, maar vooral de emotionele veiligheid. Mensen zijn bang hun baan te 

verliezen als ze te kritisch zijn. 

• Er is veel onrust over het pensioen. Werkenden maken zich zorgen of ze na hun 

pensionering nog wel rond kunnen komen. 

 

Ambulancezorg 

 

• Duurzame inzetbaarheid is één van de belangrijkste thema’s in deze sector, en 

daarmee samenhangend een tweede loopbaanbeleid. Hoe gaan werkgevers ermee 

om en hoe gaan werknemers ermee om. Belangrijk is weerstanden weg te nemen. 
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VVT 

 

• Het gaat op het moment teveel om de cijfers en onvoldoende om de zorgvragers. Dit 

heeft zijn weerslag op de werkgelegenheid en de werkdruk. 

• Bij de laatste CAO-onderhandelingen is bewust een keus gemaakt om de alphahulp-

constructie onderuit te halen. Door loonsverhoging richting de uurlonen van FWG 15 

heeft tot gevolg dat het volume van banen naar beneden gaan. Dus weer een negatief 

effect op de werkgelegenheid. 

• Het wegvallen van de 0-urencontracten speelt erg in de VVT. Hier werken veel 

mensen met een dergelijk contract (of een min/maxcontract) die niet blij zijn met 

deze ontwikkeling. 

• Een ander punt in de sector is de overname van personeel. Vooral omdat organisaties 

veelal regionaal georganiseerd zijn en niet in één gemeente, vormt dit bij de komende 

transitie een uitdaging. 

• De werkingssfeer van de cao is ook een punt van aandacht. Opsplitsen naar 

financiering is lastig, omdat zorgaanbieders vanuit verschillende 

financieringsstromen gevoed worden. De huidige situatie handhaven is ook lastig, 

omdat gemeenten gaan ‘shoppen’ voor de goedkoopste cao. Er zijn raakvlakken 

tussen diverse zorg cao’s: wat geldt dan? Bv kraamzorg in het ziekenhuis. Er is bv 

ook wel gehandicaptenzorg GHZ in het verpleeghuis 

• Zaken om in de cao te regelen zijn:-  

o eigen verantwoordelijkheid voor eigen professionaliteit met aandacht voor 

balans werk en privé 

o werkzekerheid en salarisgarantie: schotten weg tussen de sectoren, 

mogelijkheid van deeltijd-prépensioen onderzoeken 

 

 

Als de politiek de keuze zou maken om meer aan de zorg uit te geven dan betekent dat de 

vraag is: “heeft de burger ervoor over cq zijn we bereid meer premie/belasting te 

betalen?” 

 

 

Kraamzorg 

 

• Kleine contracten 

• Afschaffen 0-urencontracten betekent verlies van vrijheid 

• Onzekerheid over het rooster: hierdoor problemen met de combinatie werk en privé 

• Toename van reistijd (in eigen tijd) 

• Kwaliteitverlies door minder uren: dit gaat ten koste van instructie, signalering en 

observatie 

• Gevoel van onderwaardering (onzichtbaarheid): dit gaat ten koste van plezier in het 

werk 

• Intramuralisatie, de kraamzorg ‘verhuist’ naar de ziekenhuizen 
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• Zelfstandige teams 

• Scheiding huishoudelijk werk en kraamzorg/functiedifferentiatie: het varieert hoe 

hier tegenaan gekeken wordt 

• 55+ inzetbaarheid: meer ziekte en uitstroom 

• 8 dagen achtereen werken. Dit zou naar 6 dagen terug moeten 

• Er is steeds minder vraag naar kraamzorg dus ook steeds minder werk in de sector. 

Werkonzekerheid en gevoel van onderwaardering leiden tot een minder 

aantrekkelijke sector. Hier zie je weinig nieuwe aanwas en toenemende uitstroom 

 

 

Gehandicaptenzorg 

 

• Transitie naar de WMO, hierdoor veel (werk)onzekerheid 

• Sluiting van intramurale voorzieningen, extramuralisering 

• Er worden steeds meer vrijwilligers ingezet waar voorheen nog sprake was van 

betaalde krachten. 

• Steeds lager opgeleide krachten, waardoor er veel mensen met onvoldoende kennis 

en een onprofessionele houding werken 

 




