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arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg 

Geachte mevrouw Van Ark, 

Het ziet er naar uit dat 2021 een cruciaal jaar wordt voor arbeidsvoorwaarden-

ontwikkeling in de zorg, en daarmee de aantrekkelijkheid van de sector voor 

werknemers.  

Samenwerkende werknemersorganisaties zien dat we afstevenen op een gitzwart 

cao-seizoen met alle onrust van dien. We willen hierover op korte termijn met u en 

met NFU en NVZ in gesprek om te kijken hoe we (kabinet en sociale partners 

samen) in een economisch moeilijk jaar kunnen zorgen voor een evenwichtige 

arbeidsvoorwaardenontwikkeling, die het werken in de zorg aantrekkelijker maakt 

en bijdraagt aan het behoud van de zorgprofessionals.  

De samenwerkende vakbonden maar ook brancheorganisaties NFU en NVZ zien bij 

ongewijzigd beleid voor 2021 een doemscenario ontstaan, waarbij zorgpersoneel 

aan koopkracht inlevert door onder andere stijgende pensioenpremies en 

achterblijvende economische groei, de werkdruk niet kan worden aangepakt en er 

geen ruimte is om medewerkers meer perspectief en doorstroommogelijkheden te 

geven. Zeker gezien de extra kosten die de Covid-19-crisis in de ziekenhuizen met 

zich meebrengt.  

Over mogelijke oplossingsrichtingen gaan wij graag op korte termijn in gesprek, in 

elk geval voordat de begroting VWS 2021 is vastgesteld. Rust in de zorgsector is 

immers van belang voor werkgevers, werknemers en voor de overheid, zeker 

gezien de toch al gespannen situatie door Covid-19. 
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Zoals u al heeft toegezegd zien wij op korte termijn een uitnodiging tegemoet voor 

een oplossingsgericht gesprek met NFU, NVZ en u als minister. 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Westerlaken 

CNV Zorg & Welzijn 

Elise Merlijn 

FNV Zorg & Welzijn 

Caroline van den Brekel 

FBZ 

Stella Salden 

NU’91 

Cc: 

NVZ, de heer A. Melkert 

NFU, mevrouw M. Schneider 

 de heer G. Zwart 

 mevrouw K. Kruijthof 


