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Blz. 3 

Ouderen én  

collega’s op 1 in 

de ouderenzorg 

De 200.000 collega’s in de ziekenhuizen gaan op 16 

maart staken. Tijdens de staking zullen ze alleen spoed-

eisende hulp verlenen. De collega’s eisen 10% loonsver-

hoging voor 2023 met een bodem van 100 euro. Verder 

willen ze een verhoging van de onregelmatigheidstoe-

slag, een compensatie van de gestegen reiskosten en 

parkeerkosten en meer zeggenschap over het compen-

seren van overwerk en bereikbaarheidsdiensten in tijd of 

geld.  

De ziekenhuisbesturen, verenigd in de NVZ, komen op 

geen van deze punten over de brug en willen verslechte-

ringen doordrukken door nóg meer flexibiliteit en be-

schikbaarheid van de collega’s te eisen en terug te grij-

pen op de jaarurensystematiek, waardoor collega’s min-

uren opbouwen.  

De collega’s hebben de actiecomités bij elkaar gehaald, 

spandoeken geschilderd  en opgehangen. In 2019 voer-

den zij ook actie tegen de voor hogere lonen en verla-

ging van de bureaucratie. Dat mondde in dat jaar uit in 

een landelijke staking op 20 november. Die strijdervarin-

gen komen nu goed van pas. Maar er is nog iets veran-

derd. De heftige ervaringen, emoties en werkdruk in de 

coronapandemie én de wetenschap dat zij toen de zorg 

overeind hebben gehouden, maakt de collega’s nóg 

standvastiger. De collega’s bij de Universitaire zieken-

huizen bereikten in januari 10,24% loonsverhoging voor 

2023 in twee stappen. Ook dat inspireert.  

   COLLEGA’S ZIEKENHUIZEN  

   KLAAR VOOR DE STRIJD 

Spandoek in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. 
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Door de 24-uurs staking van FNV en CNV op 15 maart 

2022, waarbij zo’n 7000 collega’s op het Malieveld ston-

den, is er uiteindelijk een CAO afgesloten. Daar werden 

de volgende afspraken gemaakt: 

 Per 1-januari 2021 worden de lonen structureel verhoogd met 2%. 

 Per 1 januari 2022 worden de lonen structureel verhoogd met 3%. 

 Per 1 januari 2023 worden de lonen structureel verhoogd met 3%. 

  In juli 2022 ontvingen alle collega’s, in dienst op 1 januari 2022, een 

eenmalige  uitkering van bruto €250,00. 

 

Compensatie 

Er werd dus een loonsverhoging bereikt, maar de huidi-

ge inflatie van 15% betekent een grote daling van de 

koopkracht. Zeker alleenstaande collega’s met kinderen 

kunnen in de problemen komen met de huidige prijsstij-

gingen. Daarom is automatische prijscompensatie nood-

zakelijk.  

Thuiswerken en reiskosten 

De nieuwe CAO biedt de mogelijkheid om vanuit huis, 

op locatie of elders te werken, als het werk dit toelaat. 

Hierdoor krijgt de jeugdzorgwerker meer autonomie. De 

kilometervergoeding voor reizen binnen werktijd is ver-

hoogd naar €0,39 per kilometer en sluiten zo beter aan 

bij de gestegen benzineprijzen. De vergoeding van thuis 

naar werk en werk naar huis blijft €0,19 per kilometer. 

Verplicht of vrijwillig 

Deze afspraken klinken heel aantrekkelijk, maar zijn wel 

afhankelijk van de “goodwill” van de organisatie. Als het 

gaat om de mogelijkheid om thuis te werken: gesteld dat 

het werk dit inderdaad toelaat, wie bepaalt er dan of dat 

ook in de werkelijkheid wordt toegestaan? Hoe groot is 

de autonomie van de jeugdzorgwerker dan daadwerke-

lijk? 

Veiligheid 

Collega’s moeten hun werk op een veilige, gezonde ma-

nier én met plezier kunnen doen. Voor jeugdzorgaanbie-

ders geldt dat zij geacht worden om te investeren in vita-

liteit en veiligheid. Het is wettelijk verplicht om een actu-

ele risico-inventarisatie op het gebied van arbeidsom-

standigheden te hebben. Maakt de instelling dit ook be-

kend bij de medewerkers? Wordt in iedere jeugdzorgor-

ganisatie hier ook daadwerkelijk gebruikt van gemaakt? 

Wie maken en evalueren de betreffende afspraken? 

Hier geeft de CAO geen duidelijkheid over. Veiligheid is 

voor medewerkers in de jeugdzorg een belangrijk the-

ma.   

8 op de 10 medewerkers ervaren één of andere manier 

geweld tijdens hun werk Een recentelijk zeer triest voor-

beeld is het overlijden van een 26-jarige begeleidster  

van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen bij een steek-

incident.  

Werkdruk 

Verder zijn er afspraken gemaakt om de hoge werkdruk 

aan te pakken. Zorgaanbieders krijgen nadrukkelijk de 

taak om hierover afspraken te maken en na te komen. 

Volgens het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg 

en Welzijn (AZW) neemt het tekort aan jeugdzorgprofes-

sionals de komende jaren nog toe. Een belangrijke re-

den hiervoor is de te hoge werkdruk. Collega’s zelf heb-

ben hier prima oplossingen voor. Denk bijvoorbeeld aan: 

 minder administratieve rompslomp; 

 een behapbare caseload; 

 het benutten van bekwaamheden en vaardigheden 

van jeugdzorgprofessionals; 

 het schrappen van onredelijke eisen en regeltjes, die 

niets zeggen over de kwaliteit van een zorgwerker. 

 

En nu…. 

De 24-uurs staking was een groot succes. Dit is een 

stap in de goede richting en een mooi voorbeeld van het 

feit dat strijd loont. De zorgprofessionals zijn er echter 

nog niet. Hun krachten worden nog onvoldoende benut: 

na de staking van 15 maart 2022 is er geen gevolg meer 

gekomen, terwijl de jeugdzorgwerkers echt boos zijn. Ze 

kwamen creatief in actie en in groten getale. Het protest 

vanuit de jeugdzorg wordt nog te veel geleid door de top 

van de vakbond. In plaats daarvan moeten collega’s 

zich zelf organiseren, meer in eigen hand houden en 

zelf de volgende stap zetten in het protest. Het is dus 

hoog nodig om strijdbaar te blijven, solidariteit te tonen, 

eisen te stellen en in opnieuw in actie te komen! 

Stelling 

Zorggeld zou voor de zorg 

moeten zijn en niet voor  

bestuurders die bonussen 

opstrijken en om de paar 

jaar verkassen naar een  

andere zorginstelling voor 

een nieuw geldkraantje.  

CAO jeugdzorg  

Zélf  de volgende stap bepalen 
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de Overdracht  

is een zorgkrant van  

collega’s in de zorg voor collega’s in de zorg 

 

Wil je de Overdracht digitaal ontvangen of wil je  

meedoen? Stuur een mail naar  

overdrachtz@gmail.com 

of bel met 06-22402823 

In 2015 werd een groot deel van de verzorgingshuizen 

gesloten of de toegang tot een verzorgingshuis werd 

onmogelijk gemaakt omdat ouderen geen indicatie meer 

kregen. Tegelijkertijd werden ongeveer 70.000 verzor-

genden en helpenden in de zorg ontslagen of verloren 

een groot deel van hun uren. Fulltime werken in de ou-

derenzorg werd een uitzondering. Contracturen werden 

niet ingevuld, zodat collega’s met stapels min-uren ble-

ven zitten. Vaak werden ze gedwongen om uren van 

hun contract in te leveren. Het was slikken of stikken. De 

gevolgen zijn duidelijk. Zeker nu de voedsel- en energie-

prijzen enorm oplopen stijgt de armoede onder collega’s 

snel. Vooral bij collega’s die alleen de kost moeten ver-

dienen. Tegelijkertijd is er een tekort aan collega’s in de 

ouderenzorg, omdat een enorm potentieel aan ervaren 

handen aan het bed de deur uit is gebonjourd.  

 

Voorspelling verzorgenden uitgekomen 

De collega’s voorspelden al in 2015 dat er enorme pro-

blemen zouden ontstaan in de ouderenzorg. In novem-

ber 2022 rapporteert Zorginstituut Nederland dat er in-

middels 22.000 ouderen op de wachtlijst staan. Omdat 

de meest acute ouderen steeds worden geplaatst, ster-

ven er ook mensen op de wachtlijst. De regering wist 

uiteraard dat dit zou gaan gebeuren, maar zegt feitelijk 

tegen de bevolking: “zoek het zelf maar uit”. Sterker nog, 

zorgminister Helder heeft een eerder plan om 25.000 

extra verpleeghuisplekken te laten bijbouwen geschrapt, 

onder het mom van ‘geen personeel te vinden’. Een ta-

melijk hypocriet argument, gezien de politiek van de af-

gelopen jaren. Begin met het beter betalen van collega’s 

in de zorg en behandel ze beter en de tekorten zullen 

snel zijn opgelost.  

 

Iedereen recht op goede zorg en een inkomen 
om van te leven 
Zowel zorgminister Helder als De vereniging van zorg-

bestuurders Actiz vinden dat de bevolking maar genoe-

gen moet nemen met minder zorg voor minder ouderen 

en van mindere kwaliteit. Dat kan voor collega’s in de 

zorg niet de oplossing zijn. Zij hebben middelen en ge-

noeg collega’s nodig om ouderen de zorg te kunnen ge-

ven die ze nodig hebben. Daarvoor is nodig: 

 Structurele verlaging van de werkdruk, vaste 

banen met voldoende contracturen 

 De lonen moeten meestijgen met de prijzen en 

de loonachterstand moet worden ingehaald 

 Voldoende zorg van goede kwaliteit voor iede-

re oudere die dat nodig heeft 

 25.000 verpleeghuisplekken erbij en geschikte, 

moderne woonvoorzieningen in de buurt van 

ouderen die zorg nodig hebben.  

OUDEREN ÉN COLLEGA’S OP 1  

IN DE OUDERENZORG 

 

Ook in Argentinië wordt gestreden in de gezondheidszorg, voor 

waardige lonen, tegen bezuinigingen, tegen het verschralen van de 

ziekenhuizen, voor betere arbeidsomstandigheden en voor een  

betere gezondheid voor allen. 

In Groot-Brittannië wordt heftig gestreden voor hogere lonen 

en betere arbeidsomstandigheden in de zorg. Ook deze gezond-

heidswerker uit de geestelijke gezondheidszorg laat dat zien. 
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Uitgangspunten van de zorgkrant 
 

1. We maken ons met offensieve eisen sterk voor de belangen van de collega’s in de zorg en de jongeren die in de 

zorg gaan werken. 
2. We helpen de strijd voor die belangen te organiseren, onder andere door een uitgave van de zorgkrant ieder 

kwartaal. 

3. We werken democratisch. Iedereen kan haar of zijn inbreng hebben. Vrienden die de strijd van de collega’s in de 

zorg ondersteunen zijn welkom. 

4. We ijveren voor vakbonden die strijdbaar en democratisch voor de belangen van de collega’s in de zorg opko-

men. 

5. We zijn onafhankelijk, ook financieel. We accepteren alleen financiële bijdragen als ze zonder voorwaarden wor-

den gegeven. 
6. We staan open voor gedachten over een andere maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking van de wer-

kende mensen – dat geeft richting aan onze strijd. 

7. We werken aan de versterking van de internationale solidariteit van de collega’s in de zorg. 

MBO-ers hebben een  
wereld te winnen 

Er is in de maatschappij veel te doen over de opleiding 

van kinderen en jongeren. Ze worden al vroeg aan alle 

kanten bekeken en beschreven, met als doel dat ze indi-

vidueel zo hoog mogelijk theoretisch geschoold worden. 

Want een zogenaamd ‘hogere’ (theoretische) opleiding 

wordt door degenen die de macht uitoefenen hoger ge-

waardeerd en doorgaans beter betaald.  

Ouders die zelf deel uitmaken van de arbeidersklasse, 

hebben de hoop dat hun kinderen op die manier een ge-

makkelijker leven krijgen. Ruim 50% van de kinderen en 

jongeren heeft hierdoor stress, volgens de cijfers van het 

CBS. Door het tekort aan arbeidskrachten in allerlei be-

roepen wordt door de regering en bazen op dit moment 

gezegd dat MBO-ers belangrijk zijn, maar tegelijkertijd 

worden ze op allerlei manieren gediscrimineerd. Zo beta-

len ze meer rente op hun studielening, worden gewei-

gerd bij uitgaansgelegenheden voor studenten en  krij-

gen ze geen studentenkorting voor sporten.  

MBO-ers laten de maatschappij draaien 

Net als in alle sectoren zijn ook in de zorg de MBO-ers 

onmisbaar. Of het nu gaat om de schoonmaak, de zorg-

hulpen, helpenden, verzorgenden of verpleegkundigen. 

De coronapandemie heeft heel duidelijk gemaakt dat de 

maatschappij op hun arbeidskracht draait. Niet voor niets 

werden ze aan het begin van de coronapandemie gelijk 

tot helden bestempeld. Bij de regering en zorgbestuur-

ders sloeg de angst toe dat zij hun werk zouden staken.  

Een wereld te winnen 

Wanneer MBO-ers zich bewust worden van hun macht 

en kracht hebben ze een wereld te winnen. Alleen al in 

de sector Verpleging, verzorging en Thuiszorg werken 

450.000 collega’s, in de zorg in totaal 1,4 miljoen colle-

ga’s. Zij zijn verbonden met de werkenden in andere 

sectoren en internationaal. Met het lidmaatschap van de 

vakbond wordt een eerste stap gezet van on-

georganiseerdheid naar georganiseerdheid. In deze tijd 

van oorlog en inflatie worden door collega’s in de zorg in 

heel veel landen vakbondsacties op touw gezet tegen 

het verlies van koopkracht en de armoede die een 

steeds groter deel van de arbeidersklasse treft. Geëist 

wordt vooral dat de lonen meestijgen met de prijzen en 

dat er een reële loonsverhoging komt. Maar het gaat niet 

alleen om loonsverhoging. Als MBO-ers voor een groot 

deel de maatschappij laten draaien, moeten ze ook be-

palen hoe de maatschappij eruit moet zien. Daarmee 

zullen een hoop problemen en crises worden opgelost.  

Over de hele wereld wordt er gevochten voor een betere  gezond-

heidszorg. Deze gezondheidswerkers in  de VS laten zien waar 

het om draait: patiënten zijn belangrijker dan winsten. 


