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Voorwoord
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief of “actiekrant”
vanuit het actiecomité “Wet BIG 2 in Overgang”.
Gelet op de vele reacties en vragen op de sociale media
als vanuit het werkveld lijkt het ons een goed idee jullie
als achterban op regelmatige basis meer en beter op de
hoogte te houden van de acties vanuit het comité en de
(recente) ontwikkelingen.
Wij merken dat er niet alleen behoefte is aan
transparantie, maar ook aan meer betrokkenheid van en
door onze achterban; het is duidelijk dat de onrust en
onvrede binnen de verpleegkundige beroepsgroep
alleen maar groeiende is! Wij begrijpen dat er mensen
staan te popelen om vanuit hun eigen expertise mee te
doen om hun stem te laten horen. Maar er zijn zoveel
verschillende werkvelden dat het op dit moment
onmogelijk is om vanuit ieder werkveld een
vertegenwoordiger in het bestuur erbij te betrekken. Ook
met de huidige groep is het al een uitdaging om op
regelmatige basis met elkaar te vergaderen en tot een
algemeen gedragen oplossing te komen.
Het actievoeren kost veel tijd en energie; niet alleen het vergaderen, maar ook het opzetten en onderhouden van contacten met de media en politiek, het
lezen van stukken en het bijhouden van alle ontwikkelingen, commentaren en input om zo een gedegen kennis te houden op dit dossier en zo de
instanties te kunnen wijzen op de negatieve gevolgen van Wet BIG 2 op de patiëntenzorg en ons als verpleegkundige (maar ook verzorgende)
beroepsgroep. En oh ja, hiernaast werken wijzelf ook nog fulltime aan bed of in de patiëntenzorg!
Lees verder op pagina 2.

Gesprek met
Minister Bruins
Vrijdag 13 september is een afvaardiging van
het actiecomité op (informeer) gesprek geweest
bij minister Bruins.
In een goed en constructief gesprek heeft de
minister geluisterd naar de voorbeelden en
bevindingen uit de praktijk waarbij ook duidelijk
is gemaakt dat niet alleen de wet het probleem is
maar door deze wet ook een probleem is
gecreëerd!
De minister heeft aangegeven zich
verantwoordelijk te voelen voor een door alle
partijen gedragen oplossing. Het wachten is dus
op de evaluatie van de gesprekken met Rinnooy
Kan.

Verpleegkundig
Manifest

Agenda

Het actiecomité heeft een Verpleegkundig
Manifest geschreven wat de kern weergeeft waar
wij voor willen gaan. Jullie steun is ons veel
waard want de gesprekken met Rinnooy Kan en
anderen komen eraan!
Weten dat jullie ons steunen, weten dat we voor
hetzelfde gaan is belangrijk. Eenheid uitstralen is
namelijk voor ons als verpleegkundigen van
groot belang.

Het actiecomité komt elke woensdagmiddag
bijeen tussen 16:00-17:00uur in het LUMC te
Leiden.

Het Verpleegkundig Manifest gaat over de basis
qua opleiding en de kansen die iedereen moet
kunnen krijgen om te groeien in het
verpleegkundige vak.

25 september
- Gesprek Alexander Rinnooy Kan
- Groot overleg Actiecomité

Ga naar www.wetbig2.nl,lees het Manifest en
onderteken het met je naam en big nummer.
(Ook anderen mogen/kunnen het ondertekenen!

Het actiecomité zal zich de komende periode
verder laten zien bij:
19 september:
- Presentatie NLQF in Utrecht

02 oktober
- Overleg “topdokter” Wilco Peul”
N.T.B.
-

Gesprek “PO in Actie”
Gesprek ledenpanel FNV (o.v.b.)
Diverse klankbordgroepen NU’91
Gesprek Voorzitter NU’91 met
Actiecomité
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DIFFERENTIATIE
EEN BESCHOUWING…
Er is de afgelopen weken en maanden veel gebeurd. Sinds het uitkomen van
het rapport van de commissie Meurs en de daarbij behorende
overgangsregeling voor de Wet BIG 2 is het besef van de invloed op de
taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige beroepsgroep en
uiteindelijk zijn weerslag de patiëntenzorg enorm gegroeid en blijken de
mooie “verkooppraatjes” vanuit de minister, onderzoekscommissie,
beroepsvereniging V&VN en werkgevers niet waar te zijn. Geen wonder dus
dat dit een enorme schokgolf heeft gegeven door verpleegkundig
Nederland en het verzet hiertegen alleen maar is toegenomen. Afgelopen
zaterdag hebben ca. 2000 collega’s hun woede geuit tijdens een manifestatie
op de Dam en niet uitgesloten kan worden dat het hierbij blijft…
Inmiddels zijn dit besef, verzet en onvrede ook doorgedrongen tot de
betrokken partijen en heeft al geresulteerd in drastische koerswijzigingen
bij de vakbonden en met name de V&VN, die niet anders kon hun fouten toe
te geven de beroepsgroep onjuist en onvolledig te hebben
vertegenwoordigd en hun bestuur en directie hebben doen laten aftreden.
Na eerst een “pas op de plaats” gemaakt te hebben is de steun voor de Wet
BIG 2 en in de wet genoemde beroepsprofielen door de bonden en V&VN
ingetrokken. Alexander Rinnooy Kan is door de minister aangesteld als
bemiddelaar en gaat met de betrokken partijen opnieuw om tafel om te
kijken op welke wijze uit deze impasse kan worden gekomen. Hierbij mag
nu ook de beroepsgroep eindelijk zelf aanschuiven!
Op 03 september jl. heeft de minister in het evenement “Politiek en Pils” te
Den Haag publiekelijk geroepen dat de Wet BIG 2 definitief van tafel is. Een
euforische stemming was te horen en de problemen lijken nu voorbij.
Echter, we moeten niet te vroeg juichen... Immers zal dit niet een eerste keer
zijn dat een politicus iets roept voor de bühne, maar als het er daadwerkelijk
op aankomt is de realiteit toch anders. Ook de minister wacht de uitkomst
van de gesprekken met Rinnooy Kan af en totdat een officiële bekendmaking
is uitgebracht staat de mogelijkheid dat de Wet BIG 2 alsnog wordt
ingevoerd (al dan niet in aangepaste vorm) nog altijd open.
Die euforische stemming verdwijnt echter ook als blijkt dat instellingen en
organisaties vooruitlopend op de Wet BIG 2 en uitkomst van de gesprekken
al op eigen initiatief zijn begonnen met het invoeren van
functiedifferentiaties. Belangrijk is om te realiseren wat het begrip
“differentiëren” inhoud en wat het onderscheidt is tussen de begrippen
“beroepsdifferentiatie” (zoals in Wet BIG 2) en “functiedifferentiatie” voor
ons als verpleegkundige (en verzorgende) beroepsgroep:
Differentiëren is zich verschillend ontwikkelen (bron: Van Dale)
Differentiatie is het uiteenlopen (= verscheidenheid) (bron: Van Dale)
Beroepsdifferentiatie betekent het creëren van een nieuw beroep met
bijbehorende beroepstitel, bevoegdheden en aparte (BIG)registratie.
Functiedifferentiatie is het creëren van functies met verschillende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij functiedifferentiatie gaat het om
de taken die aan een functie worden gekoppeld. De organisatie bepaalt de
samenstelling van het takenpakket van de functionaris en kan taken toevoegen
of weer afnemen. De invulling van functiedifferentiatie is afhankelijk van de
afspraken tussen werkgever en werknemer. In een functieprofiel beschrijf je
de inhoud van deze functie (taken, resultaatsgebieden, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden) en de plaats van de functie in de organisatie.
Eventueel kan dit aangevuld worden met de competenties (kennis,
vaardigheden en attitudes) die men nodig heeft voor de functie. Dan spreekt
men van een competentieprofiel.
Er is dus een duidelijk verschil tussen “beroepsdifferentiatie” en
“functiedifferentiatie”. Op zich is functiedifferentiatie dan ook niet verkeerd
en geheel begrijpelijk, echter blijkt in praktijk dat dit begrip gekaapt is om
toch op de een of andere manier de voorgenomen beroepsdifferentiatie tot
uitvoer te kunnen brengen.

Functies worden geherwaardeerd en (opeens) alleen toegankelijk voor
HBO-V <2012 en ook het loongebouw lijkt hiermee te worden aangepast.
Door stelselmatig de begrippen door elkaar te gebruiken (en te
misbruiken) is er een algehele verwarring ontstaan en geeft dit voor
instellingen en organisaties de mogelijkheid om zonder al te veel
problemen dit alsnog door te kunnen voeren
Als Actiecomité wordt dan ook het voorstel gedaan om in het vervolg te
praten over “professionalisering verpleegkundige functies” i.p.v. over
functiedifferentiatie omdat dit een betere invulling geeft aan het kunnen
realiseren van het carrièrepad op basis van opleiding, competenties en
persoonlijke voorkeuren.
Het probleem van de zichtbare differentiatie middels BIG 2 is dus
verschoven naar een steeds minder zichtbare variant en lijkt hierdoor dus
een nog veel groter effect te hebben. Zo worden Ondernemingsraden en
VAR (hoewel deze laatste veelal uitgesproken voor een
beroepsdifferentiatie zijn) worden hiermee op het verkeerde been gezet
en ook vanuit bijvoorbeeld de bonden is het onduidelijk hoe zij een
dergelijke differentiatie zien.
De noodzaak dit dus toch (en het tempo waarop) door te drukken roept
zeker ook veel meer vragen op. De oorspronkelijk gebruikte discussie
rondom het onderscheid tussen MBO en HBO lijkt ineens toch niet de
belangrijkste reden, immers hoeft de vaart er niet ingehouden te worden.
Er bekruipt steeds meer een gevoel dat er een andere, veel
belangrijkere, reden achter dit hele plan zit maar dat dit voor het gewone
volk achtergehouden moet worden. Toeval? Misschien wel, maar
opmerkelijk is dat deze hele discussie plaatsvindt in een tijd waarbinnen
ook het “Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg” zijn intrede
doet. De minister ontkent echter alle samenhang, maar wie de
verbindingen kan zien….
Vraag is overigens of er überhaupt behoefte is vanuit het werkveld om een
differentiatie aan te brengen in de verpleegkundige werkzaamheden en
taken of anders op welke wijze dit kan worden gedaan waarbij iedere
verpleegkundige zijn/haar taken kan blijven uitvoeren en ook nog zicht
heeft op een eventuele carrière binnen het verpleegkundig vakgebied
zonder te kort te doen aan de opgedane werkervaring, competenties en
(specialistische)vervolgopleidingen. Er is tot op heden nog geen
kwalitatief onderzoek gedaan binnen de gehele verpleegkundige
beroepsgroep over de toekomst van het verpleegkundige beroep. De
bonden en V&VN vertegenwoordigen maar een klein gedeelte van de in
totaal ruim 180.000 verpleegkundigen, waarbij exacte cijfers van het
aantal leden nog altijd niet openbaar zijn gemaakt.
Het probleem schuilt onder meer in de opbouw van de verpleegkundige
opleidingen en gelet op de inmiddels 40-jarige discussie is ook niet te
verwachten dat dit nu opeens zal worden opgelost. Erkenning van de
Inservice-opleiding zal er vermoedelijk niet meer komen (hoe wrang dan
ook) en gewacht zal worden totdat de “laatste der Mohikanen” met
welverdiend pensioen zal gaan. Maar dan blijft de discussie rondom de
opleidingen MBO (incl. verpleegkunde niveau 4) en HBO nog altijd
bestaan. Er zijn gelukkig wel ideeën en voorbeelden hierover; zo is er in
Duitsland een uniforme opleiding voor verpleegkundigen maar kan er,
naar gelang de (persoonlijke) behoefte middels een 5e of 6e jaar
(Bachelor/Master) verder worden gestudeerd waarbij het accent zal
liggen op de zorg overstijgende-, wetenschappelijke- of
managementfuncties binnen het verpleegkundig domein.
Lees verder op pagina 4
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VERVOLG PAGINA 1
Het klopt dat de oorsprong van het actiecomité ligt binnen
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), naar
aanleiding van de vorig jaar gestarte caoonderhandelingen voor de academische ziekenhuizen. Op
initiatief van deze actiegroep “UMC’s in Actie” is
aansluiting gezocht met de 7 andere UMC’s en is er veel
contact geweest met de media en politiek. Met de nu
dreigende Wet BIG 2 kon deze actiegroep weer supersnel
worden georganiseerd en zijn de bestaande contacten met
de media en politiek direct weer opgepakt.
Maar inmiddels is deze actiegroep uitgegroeid naar een
actiecomité en zijn er ook niet-LUMC’ers aangesloten, met
hierbij ook een eigen expertise. Zo is Nienke
gespecialiseerd verpleegkundige op een huisartsenpost,
Rini is de aanjager van o.a. de petitiegroep “Inservice”,
Ineke heeft een eigen bureau waarin kennis zit over
functies en differentiaties en Stefan werkt als psychiatrisch
verpleegkundige waarnaast hij actief is in de (landelijke)
ondernemingsraad en hierbij veel weet op het gebied van
medezeggenschap als OR/VAR/enz. De groep is
inmiddels dus best divers te noemen.
Door het uitgeven van deze nieuwsbrieven hopen wij jullie
nog beter te kunnen informeren, maar zullen ook jullie
hulp en input vragen op onderwerpen die wij weer mee
kunnen en zullen nemen in onze gesprekken met
bijvoorbeeld de minister, Alexander Rinnooy Kan en
andere gesprekspartners. Immers doen wij dit voor én
samen met jullie en geven voorbeelden uit de praktijk ons
alleen maar meer bewijzen, steun en draagkracht!
Maar kunnen jullie dan helemaal niets zelf betekenen in dit
verhaal? Ja natuurlijk!
Wij roepen iedereen op om in jullie eigen organisatie na te
gaan hoe er wordt gehandeld met betrekking tot de Wet
BIG 2 of functiedifferentiatie, werkdruk en cao. Blijf hierin
kritische vragen stellen aan je collega’s en teamleiders,
maar ook aan bijvoorbeeld de VAR of ondernemingsraad.
Ga na of het antwoord wat je krijgt wel klopt en zo niet geef
hen de juiste input en meldt dit zeker aan ons zodat wij ook
hiermee aan de slag kunnen.
Alleen zo bereiken we een revolutie van een niet
gehoorde, naar een mondige en met feiten komende
beroepsgroep waar ze niet meer omheen kunnen. En word
je hierin geremd, geïntimideerd of zelfs met ontslag
bedreigd? Laat het ons direct weten door je verhaal te
mailen! Wij zullen deze verhalen verzamelen en
meenemen naar de politiek en media en indien mogelijk
kunnen wij je ook doorverwijzen naar collega’s die je
hierin kunnen helpen.
Wij hopen dat wij kunnen (blijven) rekenen op jullie steun
en dat jullie ons blijven voeden met verhalen en
problemen uit de praktijk. Nogmaals, wij kunnen dit niet
zonder jullie!
Fija Wesselius
Vicevoorzitter Actiecomité

HET ACTIECOMITE
STELT ZICH GRAAG VOOR

Van links naar rechts en boven naar beneden:

Stefan Schell
Verpleegkundige MedischPsychiatrische Unit AMC Amsterdam,
tevens OR lid en kaderlid NU’91.
Eric Betting
Verpleegkundige Short Stay en
dagbehandeling LUMC,
tevens OR lid.
Nienke Ipenburg
Verpleegkundig specialist
huisartsenpraktijk en ondersteunend
vanuit Stichting Beroepseer.
Nancy van Aken
NICU verpleegkundige LUMC.
Bastiaan Velzel
IC-verpleegkundige LUMC en
voorzitter Actiecomité.
Ineke Preuter
Beheerder facebookpagina
“Ontwikkeling in de Zorg”.
Madeleine Olivier
NICU-verpleegkundige LUMC.
Hildergard Tummers
Casemanager dementie en wijkzorg
Hilversum/Zwolle, petitionaris
“HBO-verpleegkundigen”.
Fija Wesselius
IC-verpleegkundige LUMC en
vicevoorzitter Actiecomité.

Mattijn Amsing
(Kinder)IC-verpleegkundige en
ZZP’er “Ik Zorg”.
Kiki Doove
Praktijkopleider Educatie Zorgsector LUMC
en secretaris Actiecomité.
Andrea van Duijvenbode
CCU-verpleegkundige LUMC en
inhoudsdeskundige.
Rini Kleijn
Kinderverpleegkundige
Diaconessenhuis Utrecht en
petitionaris
“Inservice-verpleegkundigen”.
Niet op de foto:
Niels Jacobs
Medewerker Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland en
woordvoerder Actiecomité.
Marijke Volgers
Agogische werk en beheerder
Facebookpagina
“Zorg in Actie en Publieke Sector”.
Philip Pieterse
IC-verpleegkundige LUMC en
beheerder van de facebookpagina
“BIG2 in Overgang”.

Rol Verpleegkundig Advies Raad (VAR)
Een Verpleegkundig Adviesraad (VAR) -ook wel Verpleegkundig Convent, Stafconvent of Zorg Adviesraad- is een adviesorgaan binnen een instelling
voor gezondheidszorg gericht op de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening. Een VAR richt zich op onderwerpen die een directe rol spelen binnen
de verpleegkundige beroepspraktijk. Een VAR adviseert gevraagd of ongevraagd de Raad van Bestuur, maar deze adviezen zijn NIET bindend.
Een VAR valt organisatorisch te vergelijken met een ondernemingsraad, met dit verschil dat de VAR veelal niet gekozen kan worden en ook vormt een
VAR GEEN onderdeel van de medezeggenschap van een instelling.
De V&VN stimuleert en ondersteunt (de oprichting van) een VAR in zo veel mogelijk instellingen.
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Vervolg van pagina 2
Maar ook hierbij is het goed om ons af te
vragen of dit probleem nu direct opgelost
moet of kan worden, waarbij wij ons ook
moeten beseffen welke consequenties dit heeft
voor de verpleegkundige beroepsgroep en
dan met name in het gevoel van waardering.
Immers is er ons de afgelopen jaren altijd een
mooi verhaal voorgehouden en zijn
(individuele) keuzes als op welke wijze het
carrièrepad te bewandelen en persoonlijke
prioriteitenstellingen hierop gebaseerd.
Een herinrichting en herschrijving van de
verpleegkundige opleidingen ingaande over
pakweg 5-10 jaar zal dan veel reëler zijn, maar
betekent wel dat er iets geregeld moet worden
voor de huidige groep verpleegkundigen. Tot
die tijd zal de initiële opleiding het startbewijs
zijn op dit carrièrepad,

waarbij dus een MBO/niveau 4
opgeleide verpleegkundige een langere
weg zal moeten bewandelen om dezelfde
functies als zijn/haar HBO opgeleide collega
te kunnen verkrijgen. Ook hierbij is het dus
belangrijk te kijken welk begrip (beroepsof functiedifferentiatie) hieraan gehangen
moet worden.
Terug naar de Wet BIG 2 en hoe nu
verder. Zolang er dus geen officiële
bekendmaking is en de gesprekken met
Rinnooy Kan nog plaatsvinden is de wet nog
niet van tafel. Het kan nog alle kanten
opgaan en instellingen en organisaties
lijken dus op eigen initiatief hierop een
voorsprong te (willen) nemen.

Het Actiecomité zal dus ook de komende
tijd blijven strijden om de wet definitief van
tafel te krijgen en om de instellingen en
organisaties te laten stoppen met het op
voorhand invoeren van deze differentiatie. Zo
zal het comité dit ook duidelijk maken tijdens
het gesprek met Alexander Rinnooy Kan en de
voorbeelden uit de praktijk aan hem
voorleggen. Pas als hieruit de punten duidelijk
zijn, de evaluatie is geschreven en bekend is
welke kant het opgaat kan een (eventuele)
nieuwe koers worden bepaald.
Maar ook dat zullen wij weer samen
met jullie gaan oppakken!

Krugerstraat 140 · 1782ES Den Helder · 0223-616509 · vdheiden@multiweb.nl · www.advocatenkantoorvanderheiden.nl
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ACTIEPUNTEN GESPREK
ALEXANDER RINOOY KAN
Op 25 september a.s. gaat een afvaardiging van het
actiecomité “BIG II in Overgang” naar de bemiddelaar
prof. dr. Rinnooy Kan. In een bijeenkomst, samen met
stichting Beroepseer, Marc van der Gracht
(Verpleegkundige/jurist) en het actiecomité hebben we
onze ‘strategie’ voor dit gesprek uitgewerkt.
In dit verkennend gesprek willen wij vooralsnog
onderstaande punten als input meenemen. Hierbij gaan
wij uit van de situatie dat de Wet BIG2 van tafel is n.a.v.
uitspraken van de minister eerder deze week.
•

•

•

•

Wij vragen een ‘pas op de plaats’ zodat er,
vanaf nu, geen onomkeerbare ontwikkelingen
plaatsvinden op het gebied van
functiedifferentiatie. De minister moet
gevraagd worden de sociale partners tot de
orde te roepen;
Wij willen een onafhankelijk, kwalitatief èn
kwantitatief onderzoek, naar de
werkervaringen binnen de gezondheidszorg
(in alle delen van het verpleegkundige
domein) met hierbij als voornaamste vragen:
1. Wat ‘leeft’ er binnen de
verpleegkundige beroepsgroep?
2. Wat zijn de ervaringen t.a.v.
functiedifferentiatie op dit moment?
3. Welke effecten heeft
functiedifferentiatie op de kwaliteit van
de geleverde zorg?
4. Wat heeft de verpleegkundige
beroepsgroep nodig;
Gedurende het onderzoek moet punt 1 (het pas
op de plaats) van kracht zijn. Na het onderzoek
willen wij weer meepraten en dit ook blijven
doen omdat wij zien dat onze beroepsgroep
uitgehold wordt en met de huidige krapte op
de arbeidsmarkt vinden wij dat een
onacceptabele ontwikkeling;
Om duidelijk te maken welke effecten de
voorgestelde wetgeving nu al heeft binnen de
verpleegkundige beroepspraktijk willen wij
Rinnooy Kan enkele verhalen uit de praktijk,
door jullie aangedragen in de app, Facebook
en Twitter- , presenteren en zullen hem een
“zwartboek” aanbieden met de overige
verzamelde verhalen.

COLOFOON
Actiecomité BIG 2 in Overgang
www.wetbig2.nl
dww2018@hotmail.com
Facebook: BIG 2 in Overgang
Instagram: BIG 2 in Overgang
LinkedIn: BIG TWEE in Overgang

Actiecomité
BIG 2 in Overgang
onderhoudt
contacten met

Graag horen wij hoe jullie als achterban tegen deze
punten aankijken. Heb je op- en of aanmerkingen, mis je
belangrijke onderwerpen of heb je een duidelijk
voorbeeld uit de praktijk? Stuur dit dan naar
dww2018@hotmail.com zodat wij dit mee kunnen nemen
in ons gesprek.

Ontwikkeling in de Zorg

Publieke Sector in Actie
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