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Datum  : 28 januari 2013 

Ons kenmerk : 130128/JSp/MV 

Betreft : adviezen stuurgroep V&V 2020 

  

 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

In uw brief van 1 juni 2012 verzocht u de brancheorganisaties in de zorg om een 

bestuurlijke reactie op de beroepsprofielen van verpleegkundigen en verzorgenden 

zoals deze op 8 maart 2012 aan u zijn aangeboden door de stuurgroep V&V 2020. 

Hieronder treft u onze reactie aan. 

 

Algemeen 

Het advies van de stuurgroep V&V 2020 bevat een prikkelende visie op hoe het 

beroepenhuis van verpleegkundigen en verzorgenden zou kunnen worden ingericht op 

basis van de te verwachten ontwikkelingen in de zorg en hoe bestaande knelpunten 

daarbij kunnen worden opgelost. De adviezen zijn intensief besproken in de kring van 

zorgaanbieders en roepen adhesie, afwijzing, vragen en debat op.  

 

Gedeelde visie 

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben op veel elementen uit het advies van 

de stuurgroep V&V 2020 een gemeenschappelijke visie, die zich als volgt laat 

samenvatten: 

 de visie dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg een actualisering 

en upgrade van de HBO-verpleegkundige noodzakelijk maken; 

 de wens om het knelpunt van het onvoldoende onderscheid tussen de 

verpleegkundige van niveau 4 en 5 op te lossen; zowel overvraging van MBO-ers 

als onderbenutting van HBO-ers zou moeten worden beëindigd;  

 de beroepsinhoud van HBO- en MBO- opgeleide zorgprofessional moet worden 

versterkt; het onderscheid in de beroepsinhoud tussen niveau 4 en 5 moet daarbij 
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Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Mevrouw drs. E.I. Schippers 
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worden verduidelijkt en beter zichtbaar worden in de output van de beide 

opleidingen; 

 de wens om onnodige schotten te voorkomen door het realiseren van doorlopende 

leerlijnen (opleidingscontinuüm); 

 het inzicht dat MBO-4 zorgprofessionals (even ongeacht hun titels) hard nodig zijn 

en blijven in de zorg; 

 de opvatting dat de beroepstitel voor MBO-4 opgeleiden herkenbaar en 

aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt dient te zijn;    

 de visie dat ook het domein verzorging (verzorgenden en verzorgenden-IG) 

volwaardig en in samenhang invulling en uitwerking moet krijgen;  

 het gegeven dat als je zo fundamenteel wilt ingrijpen in de beroepenstructuur V&V 

het sociaal agogische domein niet buiten beschouwing kan blijven; 

 de inzet om de V&V beroepen meer branchespecifiek in te vullen en het oude, niet 

reëel gebleken ideaal van breed opleiden, te herijken; 

 het onderkennen van de impact van de V&V 2020 voorstellen op de arbeidsmarkt, 

het imago van het werken in de zorg, de bedrijfsvoering en kostenontwikkeling; 

 de wens om professionals, op zowel HBO- als MBO-niveau, meer ruimte en 

verantwoordelijkheid te geven en hen adequaat toe te rusten voor (nieuwe) 

vragen van patiënten/cliënten en de samenwerking met andere disciplines; 

 het inzicht dat, ongeacht het te kiezen scenario, een zorgvuldig overgangsregime 

geboden is; 

 de afgelopen jaren is in verschillende branches geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van (beroepscompetentie) profielen die een belangrijk fundament voor het 

toekomstige beroepsonderwijs zouden moeten vormen; 

 Het beroepsonderwijs, op zowel MBO- als HBO-niveau, moet kunnen voorzien in 

de diversiteit die er binnen en tussen branches bestaat t.a.v. de kwantitatieve en 

kwalitatieve personeelsbehoeften.  

 

Dispuut 

Op het gevaar af de discussie te veel te simplificeren, is er één fundamenteel element 

dat de brancheorganisaties en overigens ook organisaties van werknemers/beroeps-

groep verdeeld houdt en waarover zij nog met elkaar in overleg zijn. Dat betreft de 

BIG-regeling en naamgeving van de MBO-4 zorgprofessional. De opvatting dat de 

verpleegkundige van de toekomst alleen nog HBO-opgeleid is en de titel van 

verpleegkundige exclusief aan de HBO-gediplomeerde is voorbehouden, staat tegenover 

de opvatting dat de MBO-verpleegkundigen hun waarde hebben bewezen en ook in de 

toekomst in de zorg onontbeerlijk zijn.  

In het verlengde van deze discussie speelt ook het verschil in opvatting dat voor de 

MBO-er registratie en tuchtrecht niet meer passend zijn versus de opvatting dat de 

MBO-4 opgeleide een autonoom professioneel verpleegkundige zou moeten blijven 
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waarvoor tuchtrecht en registratie en de daarmee samenhangende professionele 

autonomie moeten blijven gelden. 

 

Verantwoordelijkheid 

De toekomstige zorgvraag is leidend bij de invulling van een nieuwe 

beroepenstructuur. De brancheorganisaties in de zorg onderkennen dat in de kring 

van zorgaanbieders zowel gezamenlijke als verschillende opvattingen leven omtrent 

de gewenste toekomstige positionering van de verpleegkundigen, verzorgenden en 

aanverwante beroepen. Deze verschillende opvattingen bestaan zowel binnen als 

tussen branches. De brancheorganisaties in de zorg onderkennen echter ook de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een adequate beroepenstructuur in de zorg.  

 

Dat verantwoordelijkheidsgevoel motiveert en bindt de brancheorganisaties om 

stappen te zetten op weg naar een toekomstige beroepenstructuur in de zorg waarin 

een goed evenwicht is gevonden tussen de belangen van alle betrokken partijen. 

 

Tijd nemen 

De brancheorganisaties pleiten voor het nemen van voldoende tijd voor de 

besluitvorming over het advies van de stuurgroep V&V 2020. De besluitvorming zou 

pas moeten plaatsvinden nadat: 

 meer duidelijkheid is verkregen over de gevolgen van het voorgestelde nieuwe 

beroepenhuis V&V, voor cliënten, werknemers en werkgevers; 

 meer duidelijkheid is verkregen over de financiële- en arbeidsmarktgevolgen; 

 voldoende draagvlak is gevonden. 

Het is onze inzet om te zorgen dat de zorg de best denkbare beroepenstructuur V&V 

krijgt, die werkzaam is en gedragen wordt door het zorgveld. 

Dit betekent vanzelfsprekend niet dat verbeteringen die nu reeds in het MBO- en HBO 

onderwijs kunnen worden gerealiseerd geen invulling zouden moeten krijgen. De 

verbetering die in 2013 gestalte kunnen krijgen hoeven niet te wachten op 2020!  

 

Onderzoeks- en voorbereidingsfase  

De brancheorganisaties in de zorg pleiten voor een tweejarige onderzoeks- en 

voorbereidingsfase naar aanleiding van het advies van de stuurgroep V&V 2020 langs 

de volgende lijnen: 

 Het opsporen en onderzoeken van ‘vindplaatsen van de toekomst’. Waar wordt in 

de zorgsector al gewerkt volgens de nieuwe voorstellen en wat kan er van die 

ervaringen worden gedeeld en geleerd; 

 Analyse van de gevolgen van de voorgenomen kabinetsplannen met betrekking tot 

AWBZ, WMO, ZVW en de Jeugdwet voor de beroepenstructuur van cure en care; 

 Onderzoek naar de huidige arbeidsmarktsituatie en de toekomstige  

arbeidsmarktgevolgen; 
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 Onderzoek naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering in diverse branches en 

organisatietypen, inclusief een onderzoek naar functiestructuren; 

 Vergelijkend onderzoek tussen de beroepscompetentieprofielen van de 

gehandicaptenzorg, VVT en GGZ en het voorgestelde nieuwe beroepenhuis V&V; 

 Update van het NVZ-onderzoek ‘Een kwestie van samenspel’; 

 Starten van een aantal proeftuinen in zorgorganisaties. 

 

Alle resultaten van deze onderzoeks- en voorbereidingsfase worden besproken en 

monden uit in een finaal voorstel voor een nieuwe beroepenstructuur V&V (ook 

afgestemd met de agogische beroepenstructuur). De voorstellen bevatten tevens 

voorstellen voor een overgangsregime en andere bijkomende implementatieaspecten. 

 

Randvoorwaarden 

De onderzoeken staan onder verantwoordelijkheid van een breed samengestelde 

stuurgroep waarin betrokken partijen zijn vertegenwoordigd onder onafhankelijk 

voorzitterschap en een secretariaat gefinancierd door de ministeries van VWS en 

OCW.  

 

Graag zijn wij bereid bovenstaande in een overleg nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

De heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort 

voorzitter  

 

 

cc:  

V&VN 

werknemersorganisaties 

minister van  OC&W 

MBO-raad 

HBO-raad 

Calibris 

CONO 

 

 


