
 
  
 
 
FBZ vraagt Tweede Kamer om nú in actie te komen voor zorgsector!  
 
Op 18 januari 2023 debatteert de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De seinen staan op groen 
voor meer preventie, zeggenschap, scholing en innovatie. FBZ is daar blij mee, maar veel moet nog uitgewerkt of 
uitgerold worden. Daarom zullen we op korte termijn nog geen effecten zien. De zorg – en de zorgprofessional – staat 
echter nu al enorm onder druk. Daarom presenteert FBZ drie acties die nu al ingezet kunnen worden. 
 

1. Schrap onnodige regels, heb vertrouwen in zorgprofessionals 
 
Er is al veel en lang gepraat over onnodige regels en hoge administratieve lasten in de zorg. Een deel van die 
administratie is uiteraard nodig, maar een ander deel komt voort uit onnodige controle door een gebrek aan 
vertrouwen. Meestal gaat het dan om regels vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren. Zoals het afwijzen van een 
declaratie als er geen handtekening van een arts op staat maar van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, verpleegkundig specialist of physician assistant. Dit leidt niet alleen tot het heen en weer sturen van 
papieren, maar heeft ook tot gevolg dat patiënten alleen voor een handtekening terug moeten naar de huisarts.  
 
FBZ vindt dat ook paramedici prima in staat zijn te bepalen of iemand een hulpmiddel of een verwijzing naar een 
specialist nodig heeft. Door meer te vertrouwen op de expertise van zorgprofessionals, kunnen dit soort regels direct 
worden geschrapt. 
 

 

2. Investeer in goede arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals 
 
Het baart FBZ zorgen dat de werkdruk van zorgprofessionals nog altijd toeneemt en het steeds moeilijker wordt om 
met plezier in de zorg te werken. Het ziekteverzuim stijgt hard en voor het eerst ook onder jonge zorgprofessionals. 
Het tekort aan collega’s is groot (67.000 vacatures) en steeds meer zorgprofessionals overwegen een overstap naar 
een andere baan. Dit betekent nóg meer werkdruk voor de ‘blijvende’ zorgprofessionals en langere wachtlijsten of 
soms zelfs helemaal geen zorg voor patiënten. Dit maakt het niet alleen lastig om werknemers voor de zorg te 
behouden, maar ook om jongeren enthousiast te maken voor de zorg.  

Toch trekt het kabinet geen extra geld uit voor arbeidsvoorwaarden met het argument dat hier de jaarlijkse 
Overheidsbijdrage in de Arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) voor bedoeld is. Maar dit is bij lange na niet 
voldoende om de koopkracht van alle zorgprofessionals op peil te houden, laat staan om te investeren in zaken als 
opleiding, loopbaanontwikkeling, begeleiding van startende beroepsbeoefenaren en zeggenschap. Zaken die in het 
programma TAZ feitelijk als randvoorwaarden worden genoemd. Koopkrachtbehoud is wel het minste wat nodig is 
om zorgprofessionals voor de sector te behouden.  

Daarom wil FBZ dat er extra financiering komt voor arbeidsvoorwaarden in de zorg.  
 

 

3. Betrek zorgprofessionals zelf bij de verdere uitwerking van het programma TAZ 
 
Het actieprogramma TAZ wordt op dit moment verder uitgewerkt. Dit gebeurt echter nog te weinig in overleg met 
zorgprofessionals. Het gevaar daarvan is dat er oplossingen komen die geen draagvlak hebben op de werkvloer. En 
die daarmee het risico lopen te mislukken of te vertragen. Dat kunnen we ons gezien het enorme 
arbeidsmarktprobleem in de zorg simpelweg niet permitteren.  
 
FBZ pleit ervoor dat zorgprofessionals aan de voorkant al meedenken, bijvoorbeeld via de bij ons aangesloten 
beroepsverenigingen, zodat vervolgens meer vaart kan worden gemaakt met plannen die draagvlak hebben. 
 

 


