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Onderwerp
Cao Ziekenhuizen

Geachte heer Veldt,

Aan het einde van dit jaar, op 31 december aanstaande, verstrijkt de looptijd van de Cao 
Ziekenhuizen 2014-2016. Inmiddels hebben we de afspraak gemaakt om elkaar op maandag 
19 december 2016 te treffen voor een toelichting op de wederzijdse inzetbrieven en de start van 
het overleg over een nieuwe cao.

Onze wijzigingsvoorstellen zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief. Hieronder treft u een 
toelichting op de (snel veranderende) omgeving waarin de ziekenhuizen functioneren en op de 
daaruit voortvloeiende NVZ-visie op de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in onze 
branche die ten grondslag ligt aan deze wijzigingsvoorstellen.

Verandering als constante
In de afgelopen jaren is het ziekenhuisstelsel, zoals dat destijds in 2006 beoogd was, daadwerkelijk 
en grondig veranderd van overheidsaansturing naar private onderhandelingen tussen medisch 
specialistische instellingen en zorgverzekeraars. Dat heeft tot een herinrichting van het landschap 
geleid. Het oude concept van een breed allesomvattend (basis)ziekenhuis vervaagt hierdoor en 
wordt in een rap tempo verleden tijd.

Elke instelling is bezig met het formuleren van haar eigen toegevoegde waarde met consequenties 
voor het zorgportfolio: welke zorg wordt aangeboden, welke niet en wat maakt de organisatie 
onderscheidend. Deze vragen hebben gevolgen voor de organisatie en inrichting ervan. Niet alleen 
binnen de instelling maar ook daarbuiten in de vorm van samenwerking met andere 
zorgaanbieders zoals huisartsen, eerstelijns zorg, GGZ-instellingen en verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Dit leidt er toe dat de grenzen van de instelling verdwijnen en overlopen in een 
zorgnetwerk waarin de patiënt door verschillende samenwerkende partijen wordt geholpen.

Deze ontwikkeling - waarvan we nog maar aan het begin staan - zal een versnelling krijgen door 
technologische ontwikkelingen en innovatie. Alleen al de enorme mogelijkheden die nieuwe ICT ons 
biedt, zal de rol en benadering van de patiënten (en medewerkers) in hoog tempo veranderen. Zo 
krijgen patiënten online toegang tot hun eigen medisch dossier en meer mogelijkheden om
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onafhankelijk van plaats en tijd zelf hun lichaamsfuncties te meten en hierover te communiceren 
met hun zorgverleners.

Deze technologische ontwikkelingen leiden tot een flinke verandering in het werk van onze 
(zorg)professionals. Voorspellen is lastig maar het staat wel vast dat de impact groot zal zijn. 
eHealthtechnologie vraagt om nieuwe kennis en andere vaardigheden en competenties. 
Ziekenhuizen en medewerkers zullen zich hier goed op moeten voorbereiden.

Politieke en maatschappelijke druk
Naast het structurele veranderingsproces is aandacht voor het beheersen van de kosten een 
constante. Onveranderd blijft de politieke en maatschappelijke druk om met dezelfde capaciteit aan 
mensen en middelen meer en kwalitatief betere zorg te leveren. Sterker nog, deze druk neemt 
alleen maar toe.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend dat de zorgvraag in de ziekenhuisbranche in de 
komende jaren toeneemt met 3,5% per jaar; dat is exclusief loon- en prijsaanpassingen. Het is 
onwaarschijnlijk dat de overheid, en in navolging de verzekeraars, bereid zijn deze zorgvraag te 
accommoderen met een gelijke toename van de financiële middelen. Tegelijkertijd is het 
maatschappelijk onaanvaardbaar als hierdoor nieuwe wachtlijsten voor patiënten ontstaan. De 
vraagtoename moet daarom worden opgevangen door verdergaande samenwerking, slimmer 
werken door sociale innovatie én het beter faciliteren en equiperen van onze medewerkers.

Investeren in medewerkers
Misschien wel het belangrijkste antwoord op de bovenstaande ontwikkelingen is het investeren in 
de kennis en vaardigheden van de medewerkers, het menselijk kapitaal van onze organisaties. We 
doen dit door de medewerkers zoveel mogelijk te stimuleren te werken aan hun continue 
professionele ontwikkeling en arbeids(markt)fitheid. Dit impliceert naast een goede fysieke 
gezondheid, het bezitten van de juiste competenties en vaardigheden voor de functie-uitoefening.

Naast de vooruitgang door informatietechnologie ligt hier de kans tot het verhogen van de 
arbeidsproductiviteit. Medewerkers zullen zich in een omgeving waarbij de zorgvraag toeneemt en 
zwaarder en complexer wordt, nieuwe en hogere eisen eigen moeten maken. Mede als gevolg van 
medisch-technologische ontwikkeling en verdergaande samenwerking in de zorgketen.

In de onderhandelingen over de huidige Cao Ziekenhuizen is hierover uitgebreid gesproken onder 
de noemer van 'investeren aan de voorkant, versoberen aan de achterkant'. Met als gedachte dat 
investeren in kennis en vaardigheden voor zowel de medewerker als de organisatie een grotere 
opbrengst heeft - in termen van productiviteit, baanzekerheid en werkplezier - dan investeren in 
inkomenssuppletie aan de achterkant bij gedwongen vertrek. Deze gezamenlijke visie heeft tot 
goede afspraken geleid over ontwikkelen en opleiden, waarvan ook de KIPZ-middelen een 
onderdeel zijn. Dat is een gezamenlijk succes van sociale partners waar we trots op kunnen zijn.

Een ander belangrijk thema was 'van externe naar interne flexibiliteit'. Het welslagen van de 
duurzame werktoekomst in de ziekenhuizen ligt mede in het vermogen tot flexibiliteit van de
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organisatie en de medewerkers; het vermogen om zich als organisatie snel aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en nieuwe (zorg)vragen van patiënten en samenleving. Flexibiliteit, 
inzetbaarheid en aanpassingsvermogen zijn dan ook de sleutelwoorden voor het succes van het 
ziekenhuis in de komende jaren.

Nadruk op investeren in menselijk kapitaal; investeren in ontwikkelen en opleiden en investeren in 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen hebben naast kostenbeheersing en vermindering van de 
administratieve last, voor de NVZ prioriteit in de komende jaren. Deze prioriteit moet zijn weerslag 
krijgen in de arbeidsverhoudingen met de medewerkers, inclusief een vertaling daarvan in het 
arbeidsvoorwaardenpakket.

Leitmotiv
Het op een goede wijze invullen van het HR-beleid kan in de visie van de NVZ alleen plaatsvinden 
met de aanvaarding van een volwaardige arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De kern 
hiervan is dat de zeggenschap over werk en arbeidsvoorwaarden zo dicht mogelijk bij de 
medewerker en diens leidinggevende ligt. Zoals u weet is dit voor de NVZ al enige tijd het leitmotiv 
in onze kijk op arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Hiermee krijgt de medewerker meer regie op de inrichting en uitvoering van zijn/haar eigen werk 
om van daaruit zelf betekenis en inhoud te geven aan de gevraagde patiëntenzorg (waardecreatie). 
Ook is het een antwoord op de ervaren toegenomen werkdruk als gevolg van de noodzaak tot 
efficiënter werken en de complexere zorgvraag (zie ook de Werkgeversenquête AZW). Meer 
regelruimte, eigen regie, inzet van talent en autonomie van de medewerker vermindert de ervaren 
werkdruk aantoonbaar en verhoogt de medewerkerstevredenheid.

Kernbegrippen in dit leitmotiv zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Onder goed 
werkgeverschap verstaat de NVZ dat de werkgever faciliteert en stimuleert dat er duurzaam, veilig 
en gezond wordt gewerkt en waarin de medewerker zijn talenten en capaciteiten optimaal kan 
benutten. Met goed werknemerschap bedoelt de NVZ dat medewerkers professioneel en 
maatschappelijk betrokken zijn en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren. Medewerkers 
nemen (mede)verantwoordelijkheid, zijn resultaatgericht, werken samen, willen leren en blijven 
zich ontwikkelen.

Arbeidsmarktontwikkelingen
De dynamiek op de arbeidsmarkt vertoont een wisselend beeld. Enerzijds is er in de laatste jaren 
een afname zichtbaar van de totale werkgelegenheid. Anderzijds ontstaan er nieuwe tekorten aan 
met name gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze frictie vraagt om strategische beleidskeuzes. 
Belangrijk hierin is dat er permanent geïnvesteerd wordt in de professionele ontwikkeling en de 
kwalificaties van medewerkers, inclusief een doorlopende verpleegkundige leerlijn. Daarnaast zijn 
functiedifferentiatie en strategische personeelsplanning antwoorden op dit arbeidsmarktvraagstuk.

In deze op termijn krapper wordende arbeidsmarkt speelt ook de wens naar een inclusieve 
arbeidsmarkt een rol. Vanuit de (maatschappelijk verantwoorde) ondernemingsgedachte is de 
trend van exclusief naar inclusief organiseren een positieve ontwikkeling.
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Veel ziekenhuizen zijn hier mee bezig door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
perspectief te bieden op een toekomstige functie. Dat gebeurt o.a. door het creëren van 
werkervaringsplaatsen. Dit beleid wil de NVZ bevorderen, vooral ook gericht op jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en buitenlandse verpleegkundigen/artsen, waaronder hoog opgeleide 
vluchtelingen.

Inkomensontwikkeling
In tegenstelling tot de publieke sector is de loonontwikkeling in de branche ziekenhuizen in de 
afgelopen jaren positief geweest. Zowel in de aflopende cao als in de cao 2011-2014 hebben wij 
met u afspraken kunnen maken over het verbeteren van het inkomen voor medewerkers. Dat heeft 
er toe geleid dat de branche ziekenhuizen, in vergelijking met andere branches en sectoren, een 
goed en aantrekkelijk niveau van arbeidsvoorwaarden heeft.

Voor de NVZ is dat belangrijk. Hiermee behoudt de branche een goede positie op de arbeidsmarkt. 
Dat is nodig om goed opgeleide medewerkers aan te trekken en te binden; essentieel om ook in de 
toekomst kwalitatief en kwantitatief goede zorg te leveren. De medewerkers zijn én blijven het 
belangrijkste kapitaal van de branche ziekenhuizen. Gelukkig zijn de ziekenhuizen nog altijd geliefd 
en willen mensen er graag werken. Dat wil de NVZ graag zo houden.

Dat neemt niet weg dat terughoudendheid in de loon(kosten)ontwikkeling eveneens noodzakelijk 
is. Eerder in deze brief is al gewezen op enorme druk op kostenbeheersing vanuit de overheid en 
verzekeraars en de turbulente en onzekere veranderingen waarbinnen de instellingen moeten 
opereren. Dit vraagt in onze afspraken een goede balans aan te brengen tussen 
inkomensverbetering en het beheersen van de kosten, om zo tot een verantwoorde 
loonontwikkeling in de ziekenhuizen te komen.

ORT en pensioenaftopping
In de komende besprekingen zullen wij desgewenst een nadere toelichting geven op de concrete 
wijzigingsvoorstellen zoals in de bijlage geformuleerd. Ook over het ORT-vraagstuk en de 
pensioenaftopping komen we in het cao-overleg te spreken. Op deze plek wil ik hierover alvast een 
paar opmerkingen maken.

Binnen de NVZ leeft ongenoegen over de wijze waarop met het ORT-vraagstuk is omgegaan. De 
inkt van het cao-akkoord was nog niet droog of NU'91 startte onaangekondigd een groot opgezette 
campagne om ziekenhuismedewerkers aan te sporen met terugwerkende kracht ORT over vakantie 
te claimen over de periode voor 2015; zonder overleg met de NVZ en zonder dit punt te agenderen 
in de direct daaraan voorafgaande onderhandelingen. De NVZ kwalificeert dit als ongepast. Het 
knaagt aan het vertrouwen waarmee de sociale partners in onze branche afspraken maken en deze 
ook nakomen.

Bovendien heeft deze aanpak tot in onze ogen onwenselijke individuele rechtszaken tussen 
(oud)medewerkers en ziekenhuizen geleid met inmiddels uiteenlopende en deels tegenstrijdige 
jurisprudentie. Het gevolg hiervan is dat medewerkers en ziekenhuizen in onzekerheid verkeren 
over de uitkomst van dit lastige vraagstuk.
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De discussie over de pensioenaftopping is complex en taai. In het akkoord 2014-2016 is 
afgesproken om in redelijkheid en billijkheid met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van 
de pensioenaftopping op 1 januari 2015. Onlangs hebben AMS-partijen voor de medisch 
specialisten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden. In aansluiting hierop wil de 
NVZ hierover ook een afspraak maken in de nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Tot slot
De NVZ behoudt zich het recht voor tijdens het traject van onderhandelingen voorstellen in te 
brengen indien daartoe aanleiding is. Zolang geen overeenstemming is bereikt over het totale 
pakket voor de nieuwe cao, acht de NVZ zich niet gebonden aan overeenstemming op onderdelen 
daarvan. De beoordeling van het eindresultaat is voorbehouden aan het bestuur van de NVZ, na 
consultatie van de leden.

Uw voorstellen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen zien wij met belangstelling tegemoet.


