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D
it jaar staan inde sector zorg
enwelzijn tiennieuwecao’s
opde agenda.De verwach-
tingen zijnhooggespannen.
Wantmededoorde corona-
crisis is er grotewaardering

voor allemedewerkers inde zorg. Van
verzorgende totmedisch specialist, van
facilitairmedewerker inde zorginstelling
tot verpleegkundigeof laborant: allen zijn
aangemerkt als ‘vitaal’. Naast veel applaus
kreeg eendeel vande zorgmedewerkers
ook eenbonus van€1000.

De vuurdoop voorhet afsluiten vaneen
nieuwe cao is inhanden vandeUniver-
sitairMedischeCentra (UMC’s) en vijf
bonden: FNV,CNV,NU91 (speciaal voor
verpleegkundigenen verzorgenden), de
LAD (LandelijkeVereniging vanArtsen in
Dienstverband) endeFBZ (vakbond voor
zorgprofessionals). Zij zijnnuaanhun
vierdeonderhandelingsronde toe.

De timing voorhet afsluiten vaneen
nieuwe cao is beroerd.Ondanksbrand-
brieven eneenKamermotie voormeer
erkenning,waardering eneenbeterebe-
loning, biedt het huidige kabinet geen
extrafinanciële ruimte voorde curatieve
zorg. Zorgminister Tamara vanArk legt de
verantwoordelijkheid voor eendergelijk
besluit bij een volgendkabinet vanwegede
demissionaire status vanhethuidige kabi-
net.Deonderhandelaarswillenhier echter
niet opwachten.

Kortom, voorde eerste af te sluiten zorg-
cao is erweinigfinanciële ruimteomaan
allewensen te voldoen.

WENSEN
Wat is er danwelmogelijk enwenselijk?Er
moet in ieder geval een cao-pakket komen
dat aansluit opdewensen vandemede-
werkers zelf endat recht doet aande vele
functies enberoependie straks onderde
UMC-cao vallen.Het gaat immers énom
medisch specialisten énomverpleegkun-
dig specialisten énomverpleegkundigen
en verzorgendenénommedewerkers ver-
antwoordelijk voorhet patiëntenvervoer.
Hoegraag alle partijenook zoudenwillen
inzettenopgeneriekebeloningsaanpas-
singen—debondengingendeonder-
handelingen inmet een salarisverhoging

van5%voor alle zorgmedewerkers—zo’n
generieke looneis is opditmomentniet
realiseerbaar.

Maarhelemaal niets doenaanhet sa-
laris is geenoptie.Daarvoor is denood te
hoog endienen veranderendeomstandig-
heden inde zorgookhunweerslag te vin-
den indebeloning.

Uit onderzoekbij deUMC’sblijkt dat er
ééngedeelte is dat in salaris achterblijft.
Dat zijnde zogenaamdemiddengroepen.
Denkaanklinischondersteuners, ver-
pleegkundigenenanalisten.Hierbij gaat
het vaakomfuikfunctiesmetbeperkte
doorgroeimogelijkhedenenkorte salaris-
schalen,waarbij je al snel aanhetmaxi-
mumzit. Er is sprake vangrotewerkdruk
endehuidige functiewaarderinghoudt
geen rekeningmetde toenemende zorg-
complexiteit inUMC’s enmet technologi-
scheontwikkelingen.Hetwerk is ingewik-
kelder geworden.

Daarhebben lagere groepenookwel
mee temaken.Maarbij deUMC’s staan zij
er nog redelijk goed voor, in vergelijking
met andere cao’s.Hunpositie enbeloning
zijnwel belangrijke aandachtspuntenbij
de andere cao’s die binnen zorg enwelzijn
noggeslotenmoetenworden.

Mijnoproepaandeonderhandelaars
is om in te zettenop specifiekebelonings-
aanpassingen.Dusniet iedereenmeer
salaris bieden,maar inhet geval vande
UMC’sheel gericht demiddengroepmeer
financieel perspectief geven.

Daarnaast zoudeze groepookbaat heb-
benbij eennieuw functiewaarderingssys-
teemdat recht doet aande veranderingen
vanhetwerk.Dewerkzaamheden zijn
moeilijker geworden. Zorginhoudelijk zijn
het vaakpatiëntenmetmeerdere ernstige
aandoeningen,maar ookmentaal is het
werk zwaarder geworden. Levensvragen,
ethischedilemma’s,mondigepatiënten
diehungelijkwillenhalen: zorgmedewer-
kersmoetenhiernumeeomgaan.

Naast deze specifiekebeloningsaan-
passingen is ermeernodig.Onderzoek
naarwerktevredenheid levert steevast een
zelfdeprioriteitenlijstje op: groei enont-
wikkeling, autonomie en zeggenschap
(eigenbeslissingsruimte), vitaliteit. Be-
loningwordt ookaltijd genoemd,maar

nooit opde eerste plaats.
Ruimte voor groei enontwikkeling is

vangroot belangomplezier in jewerk te
houden, kansen tebenutten en teblijven
leren. Lerengebeurt op verschillende
manieren: op school,maar vooral ook in
depraktijk en vanelkaar. Juist hier is een
gerichte investering vanbelang.Niet van
bovenaf geregeld,maardoormedewerkers
zelf ingericht.Dankomtookdebehoefte
aanmeer autonomie en zeggenschap tot
zijn recht. Eenontwikkelplangekoppeld
aande eigenprofessionelewensen.

Autonomieophetwerk ismakkelijk te
realiseren, als de leidinggevendenmaar
rugdekkingbieden. Autonomie is een
fundamentele erkenning vandekwaliteit
en competenties vanmedewerkers.De
coronapandemieheeft duidelijk gemaakt
hoe effectief dat is.Geefmedewerkers
meer ruimte voorprofessionele afwegin-
genongeacht functie, rangof status.Dat
helpt ookomdeadministratieve lasten
echt te drukken.

VITALITEIT
Werkenaan vitaliteitmoet ook structu-
reel onderdeel zijn vanelke cao.Hiervoor
is eenopengesprek aandeonderhan-
delingstafel noodzakelijk.Maar zorg in
denieuwe cao’s in ieder geval voormeer
hersteltijdna eennachtdienst, regel het
overwerkenbeter, zorg voor eengoede
mantelzorgregeling en schenkmeer aan-
dacht aandenoden van verschillende
generaties.

De zorgmedewerkershebbenhetmees-
te baat bij eennieuwecaodie ruimtebiedt
voor eengedifferentieerdebenadering, die
richting geeft zonder alles dicht te timme-
ren endiebovenal dewensen vandeme-
dewerkers leidend laat zijn.Deonderhan-
delaars zijn aan zet.

Z O R G

Specifieke beloning en zeggenschapmaken caobeter
$ Laat nieuwe
cao’s specifiek
inzetten op
middengroepen

$ Functie-
waarderings-
systeemmoet
veranderdwerk
beter recht
doen

$ Autonomie en
zeggenschap
minstens zo
belangrijk als
beloning

Voor de
verpleeg-
kundigen is
de werkdruk
groter
geworden,
en het werk
complexer
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