
Verslag CNV Themadag 25 mei,  “Werk in balans , gezond in je werk”  sectorgroep VVT 

 

Voor deze dag waren ruim 40 deelnemers naar de Schakel in Nijkerk gekomen. VVT collega’s uit 

diverse beroepsgroepen, uit het hele land. Bekenden voor het sectorgroepsbestuur VVTK, maar ook 

nieuwe gezichten. 

De dag werd geopend door Pieter Blaak, de vice voorzitter van SGB VVTK. En de dagvoorzitter Aaldert 

Mellema gaf een korte inleiding op de onderwerpen. 

Op deze dag was ook het cabaret-duo ‘Als Zodanig’ aanwezig m de dag op ludieke wijze te omlijsten.  

Bij de opening van de dag konden ze al direct een goede spiegel voorhouden wat lidmaatschap van 

een vakbond met zich mee brengt. 

De eerst lezing werd verzorgt door Anouk ten Arve van Stichting IZZ. Zie de link naar haar 
presentatie.  
Een paar opvallende uitspraken: 
Bij onderzoek scoort psychische zorg en fysiotherapie het hoogst. Vooral emotionele belasting en 
werkdruk. 
En van de 9300 invullers van het IZZ-onderzoek geeft 45 % overgangsklachten (gerelateerd 
ziekteverzuim) te hebben. Gemiddelde leeftijd in de VVT is 48 jaar en 80% is vrouw. 
In de zorg speelt vaak dubbele belasting: werkdruk en privé ook nog mantelzorg voor ouders of andere 
familie :  want als je in de zorg zit ben je daar goed in. 
Presentisme is wel aan het werk gaan, maar niet optimaal ivm gezondheidsklachten. Is negatief omdat 
je niet optimaal functioneert, dus feitelijk produceer je te weinig en moeten collega's zaken opvangen.  
Als iemand zich niet vitaal voelt dan is het lastig veranderingen op het werk te accepteren/hanteren. 
Beïnvloedend vitaliteit is dus erg belangrijk.  
Voor alle deelnemers was het boekje ‘gezonder in je werk’ beschikbaar.  
Op de website van IZZ staat een zelftest: https://stichtingizz.nl/gezondheid-en-preventie/hoe-gezond-
werkt-u 
 

Presentatie zorginkoop door Sabrina Weij van DSW ( zorgkantoor Delfland Schieland Westland ) Zie 
de link naar haar presentatie.  
 

Sabrina legt de werkwijze van DSW uit adhv duidelijke sheets. 
Na contract toekennen volgt het overleg over de tarieven. IJkpunten 
zijn klanttevredenheid en medewerkerstevredenheidonderzoek. 
Er wordt beloond bij goede prestaties. Gekort bij slechte 
presentaties. 
Cliëntenraden zitten in sommige organisaties aan tafel bij de 
gesprekken over zorginkoop, de ondernemingsraad niet! 
Medewerkerstevredenheid wordt gemeten naar aanleiding van onderzoek en ziekteverzuim. 
 
Basistarief is vanaf 94% van het budget vastgesteld door beleidsregels NZa 
100% is een maximale norm per Zzp. Er wordt in de contracteerruimte vanuit gegaan dat er altijd een 
korting is. NZa heeft tarieven niet verlaagd. Wel bezuinigd op de contracteerruimte. Aangezien dan alle 
cliënten wel bediend dienen te worden, wordt er gekort in de tarieven. 
 

Vanuit de zaal duidelijk aangeven dat de werkdruk hierdoor toeneemt en dit komt de productie niet 
ten goede. Extramuralisering werkt de werkzwaarte in de hand. Prijs gaat naar beneden om alle 
cliënten te bedienen. 
Waar wordt op gelet: 
Monitoren klanttevredenheid , ziekteverzuim, jaarverslag. Willen verder niet op stoel Bestuurder. 
Volgen wel reorganisatieprocessen. 
 



Budget was dit jaar al op met budget voor de huidige clienten. Er is in VVT uitstroom, heft elkaar op. In 
gehandicaptenzorg is het een probleem. 
 
Mogelijkheid om organisaties bij elkaar brengen is geen optie, omdat organisaties niet willen delen. 
Dit zorgkantoor heeft bij aantal organisaties driejaar contract afgesloten met vastgesteld tarief. Zodat 
er rust is voor organisatie. 
 
Waardigheid en trots. Bij ingediend plan komt het geld via een tariefsverhoging. 
 
DSW regelmatig tegengeluid tov grote verzekeraars. Bij laatste overstaprondes  120.000 nieuwe leden. 
Nu door hele land verzekerden. 
 
 

Susan Kruizinga, bestuur Zorg & Welzijn 

Doel is vooral in gesprek. Om te spiegelen zijn we als vakbond met de juiste zaken bezig. Waar wil je 
iets van weten? 
Sector Zorg & Welzijn, CNV, wil een oproep doen tot burgerlijke ongehoorzaamheid tav 
administratielasten. 
Graag doorgeven hoe we dit kunnen doen zonder schade toe te brengen aan cliënten en 
medewerkers.  
s.kruizinga@cnv.nl 
Suzanne ontvangt graag een email met suggestie’s, maar zal niet elk bericht kunnen beantwoorden.  
 

Na de lunch konden de deelnemers ene keus maken uit 3 workshops. Ieder kon er 2 bezoeken. 

Doordat de ochtendbijeenkomst wat was uitgelopen was er helaas wat krap tijd voor het middagprogramma. 

Workshop 1, Ger Palboom, laat ons kennismaken met de Presentie theorie van Andries Baart. 

zie website presentie.nl 

Contact is essentieel element. Zie wat client beweegt, wat voor 
persoon zij/ hij is. 
Technisch handelen waardoor je niet het gevoel van zorg krijgt.. 
Aandacht kun je niet meten. Alles moet gemeten worden. 
Tevredenheid wel, maar daar is ontmoeten voor nodig. 
Ontmoeten heb je twee personen nodig en maak contact. Zie elkaar! 
Bij zware dementie ... Eerste contact krijg je een reactie en vergemakkelijkt de zorg...  
Dus is ook een efficiëntie factor. Maakt het voor beiden makkelijker... Ook hierin wederkerig. 
Van presentatie wordt pdf gemaakt. 
 
 
Workshop 2, verzorgt door Aaldert Mellema en Pieter Blaak, gaat over de Cao ontwikkelingen. Beide 
herne zitten namens CNV aan de onderhandelings tafel cao VVT. 
Huidige traject.  Aaldert en Pieter geven uitleg over de stand van zaken. 
O.a. Profilering van de vakbonden, relatie met FNV. En hoe nu verder met vernieuwing en niet meteen 
een ‘Nee’. Als er veranderingen nodig zijn, hoe kun je dan borgen dat werk en kwaliteit zijn geborgd. 
Belangrijk: huidige CAO naleven. 
Kraamzorg zit niet meer aan tafel vanaf 1 april 2016. Er is nog geen uitnodiging voor een aparte cao. 
 
Het was een middag met veel humor en spitsvondigheden, spiegelend afgesloten door Cabaret-duo 
AlsZodanig. SGB VVTK ontving de ingevulde enquêtes en de certificaten worden nagestuurd. 
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