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Jaarverslag
Inleiding
ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging
Brancheorganisaties Zorg (BoZ) met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid
af te stemmen en informatie uit te wisselen. Het jaarprogramma voor 2016 is op 3
december 2015 in het BoZ voorzittersoverleg vastgesteld. De herijking en vernieuwing van
de Zorgbrede Governancecode neemt daarin een belangrijke plek. Het jaarplan is verder
flexibel opgesteld langs de hoofdlijnen van de voorgaande jaren, waarbij voldoende ruimte
is gelaten om te kunnen inspringen op actuele ontwikkelingen. De breedte van de
onderwerpen dat in BoZ-verband is besproken, is onveranderd groot gebleven. Hieronder
wordt verslag gedaan over 2016.
Governance
Actualisering Zorgbrede Governancecode
In het voorzittersoverleg van 3 december 2015 werd besloten tot een grondige herijking en
vernieuwing van de zorgbrede governancecode. Hiertoe is een bestuurlijke commissie onder
voorzitterschap van mevrouw Geel samengesteld met daarin vertegenwoordigers van de
lidorganisaties van de BoZ. De bestuurscommissie komt vijf maal bijeen. Op 9 mei legt de
bestuurscommissie de consultatieversie voor aan het BoZ voorzittersoverleg, die op 19 mei
het advies overneemt en de consultatieversie voorlegt aan de leden van de
brancheorganisaties en aan belanghebbende partijen. De brancheorganisaties organiseren
daartoe bijeenkomsten met de leden. Op de consultatieversie worden meer dan 60
schriftelijke reacties ontvangen, zowel van in- als externe partijen, belanghebbenden en
deskundigen. Op grond daarvan wordt de consultatieversie door het BoZ-secretariaat
grondig aangepast. Op 21 september legt het voorzittersoverleg de definitieve versie van de
Governancecode Zorg voor aan de algemene ledenvergaderingen van de BoZ-leden. Deze
wordt met algemene instemming goedgekeurd. De nieuwe code stelt de cliënt centraal en
gaat uit van zeven principes op het gebied van goede zorg, waarden en normen, invloed
van belanghebbenden, de inrichting van de governance, goed bestuur, verantwoord toezicht
en permanente ontwikkeling van professionaliteit en deskundigheid van de raad van bestuur
en raad van toezicht. De code wordt op 15 december aangeboden aan cliëntenorganisaties
en beschikbaar gesteld via de website www.governancecodezorg.nl.
Voorafgaand aan de herziening wordt (bestuurlijk) ook gesproken met diverse partijen,
waaronder VWS, IGZ, NZa, cliëntenorganisaties en deskundigen op het terrein van
governance.
Declaraties in de Zorg
Op 1 februari organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de declaraties in de zorg
naar aanleiding van het verzoek van RTL om inzage in de declaraties van zorgbestuurders.
Ook de BoZ is hierbij uitgenodigd. Voorafgaand aan de hoorzitting wordt een position
paper opgesteld over verantwoording van declaraties binnen de branches. De BoZ neemt
hierover een bepaling op in de nieuwe Governancecode Zorg.
Model Klokkenluidersregeling
Op 1 juli wordt de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders ingevoerd. De BoZ modelregeling
klokkenluiders wordt aan de nieuwe wetgeving aangepast.
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Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
De brancheorganisaties zijn in gesprek met vertegenwoordigers van cliënten om te
verkennen wat werkbare en werkzame medezeggenschap inhoudt en of hierover afspraken
kunnen worden gemaakt die beide partijen beter passen dan de voorgenomen Wmcz.
Op 30 september biedt de minister van VWS de wet tot wijziging van de Wmcz aan ter
consultatie. De Wijzigingswet beoogt het instrumentarium van de cliëntenraad te
versterken en meer ruimte te geven voor maatwerk in de wijze waarop vorm wordt
gegeven aan medezeggenschap. De BoZ vraagt in haar reactie om het perspectief van
zorgorganisaties meer te betrekken en meer ruimte te bieden voor maatwerk. Met deze
reactie wil de BoZ, vanuit het perspectief om te komen tot werkbare en werkzame
medezeggenschap, een bijdrage leveren aan een evenwichtiger wetsvoorstel.
Brandveiligheid
In het programma Naar betere brandveiligheid in de zorg staat een risicogestuurde
benadering van brandveiligheid centraal en wordt een vervolg gegeven aan de
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van de gezamenlijke
rijksinspecties ten aanzien van het brandveiligheidsbeleid in de zorg. Ten behoeve van dit
programma is een stuurgroep geformeerd onder voorzitterschap van de BoZ-secretaris,
waarin naast de BoZ-partijen ook Brandweer Nederland en VWS deelnemen.
Op 31 mei worden de eerste resultaten van het landelijke programma Naar betere
brandveiligheid in de zorg gepresenteerd en wordt de online kennisbank
www.dezorgbrandveilig.nl gelanceerd. Er worden vervolgens diverse bijeenkomsten
georganiseerd voor de leden van de brancheorganisaties om kennis en bewustzijn op het
gebied van brandveiligheid te vergroten, er worden infobladen en masterclasses
ontwikkeld, een pilot die bijdraagt aan totstandkoming van risicogestuurd toezicht op
brandveiligheid wordt ondersteund. Op 16 december keurt VWS een aanvullende
subsidievraag goed voor de ontwikkeling van een managementinstrument risicogestuurde
brandveiligheid en verlenging van het programma tot eind 2017.
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)
De BoZ verzoekt op 16 september de minister van VWS in een brief om de werkingssfeer
van het WFZ te heroverwegen. Door de stelselwijzigingen zijn aanzienlijke delen van de
zorgactiviteiten die van oudsher tot het te borgen domein van het WFZ behoorden, buiten
het formele terrein van het WFZ komen te vallen.
Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
De BoZ stuurt op 27 mei een brief aan de algemene commissie voor wonen en
rijksdiensten in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het
bouwen. In deze brief steunt de BoZ de voorgestelde wijzigingen van met name de
aansprakelijkheidsverdeling, die voorzien in een verbetering van de positie van
zorgorganisaties in hun rol als opdrachtgever.
Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens
De BoZ neemt op 5 april deel aan een deskundigenbijeenkomst die de commissie voor
VWS van de Eerste Kamer organiseert om de kansen en risico's van de invoering van het
wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking te inventariseren.
Geschillencommissie voor geschillen tussen zorgaanbieders en verzekeraars
De brancheorganisaties stemmen in BoZ-verband af over de voordrachten voor de
begeleidingscommissie van de in 2016 ingestelde geschillencommissie zorgcontracten. In
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deze geschillencommissie voor zowel de Zvw-contractering als de WLZ-contractering,
kunnen geschillen tussen zorgverzekeraar/zorgkantoor en zorgaanbieders worden
voorgelegd.

Werkgeverszaken
Ova
Op 3 februari vindt er op ambtelijk niveau een informele expertmeeting plaats met de
ministeries van AZ, BZK, Financiën, SZW en VWS. De brancheorganisaties lichten de
historie, het belang en de juridische status van het ova-convenant toe.
Pensioenbeleid
Er vindt regelmatig uitwisseling en afstemming plaats tussen de werkgeversdelegatie van
het bestuur van PfZW en de brancheorganisaties, o.a. over het Pensioendebat. In het BoZ
voorzittersoverleg van 19 mei spreken de voorzitters met prof. dr. A.F.P. Bakker,
bestuurslid PfZW, over de toekomst van het pensioen als arbeidsvoorwaarde in de zorg.
Dit gesprek wordt mede gevoerd aan de hand van het door prof. dr. P.T. de Beer
geschreven essay.
Er wordt voorts gesproken met PGGM over de toekomst van de coöperatie, de verdere
ontwikkeling als ledenorganisatie en de rol van de brancheorganisaties binnen PGGM.
Beroepen en opleidingen
Herinrichting beroepenstructuur verpleegkundigen en verzorgenden
De brancheorganisaties in de zorg stemmen af en trekken gezamenlijk op in het debat
over de beroepenstructuur verpleegkundigen en verzorgenden en de samenhangende
beroepsdomeinen, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de branches voor de
beroepenstructuur hebben. Op 2 september is het ‘Vervolgproject toekomstbestendige
beroepen binnen de verpleging en verzorging’ van start gegaan met een bijeenkomst met
alle vertrokken veldpartijen. Het vervolgproject heeft als doel concrete uitwerking te geven
aan het rapport van de eerste fase, wat de basis is voor nieuwe BIG-wetgeving en
implementatie. Er wordt een regiegroep gevormd waarin alle belanghebbende partijen zijn
vertegenwoordigd, waaronder twee BoZ-vertegenwoordigers namens ActiZ, GGZ
Nederland, NFU, NVZ en VGN. De uit te werken adviezen zijn onderverdeeld in zes
deelprojecten. In de stuurgroepen van deze deelprojecten zijn de brancheorganisaties
individueel vertegenwoordigd. Bij de uitwerking van het thema ‘vertaling beroepsprofielen
naar functieprofielen’ nemen de brancheorganisaties het initiatief.
Overleg met Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV)
BoZ en het LOOV treden met elkaar in overleg, o.a. over de wens van de
brancheorganisaties om te komen tot landelijke branchespecifieke uitstroomprofielen en
de stageproblematiek zoals die door de hogescholen verpleegkunde wordt benoemd.
Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
De voorzitter van de BoZ neemt deel aan het panelgesprek bij de overhandiging van het
tweede advies van de commissie, ‘Grensoverstijgend leren en opleiding in zorg en welzijn
2030’ aan de minister van VWS. In dit panelgesprek is verkend wat de implicaties van dit
advies zijn voor het toekomstige beleid van zorgorganisaties.
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Cao-coördinatie
In het ambtelijk zorgsectoroverleg werkgeverszaken (AZO) vindt afstemming plaats over
de te hanteren strategie en inzet op de afzonderlijke cao-tafels. Onder meer over de
doorbetaling van ORT tijdens vakantie en de pensioenaftopping vindt afstemming plaats.
Op 12 december vindt er een cao-coördinatiebijeenkomst plaats met de eerste
onderhandelaars van de branches en het AZO.
WNT
Voorafgaand aan de internetconsultatie van de minister van BZK inzake het
conceptvoorstel van de wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3), spreekt de BoZ
verkennend met BZK en VWS over de voorgenomen wet WNT 3 en de
arbeidsmarktgevolgen daarvan. Op 17 mei reageert de BoZ in een brief aan minister
Plasterk kritisch op het wetsvoorstel WNT 3.

Werkwijze 2016
In 2016 werd het overleg tussen de brancheorganisaties in de zorg, ondersteund door het
secretariaat van de BoZ, vormgegeven langs de lijnen van:
- het voorzittersoverleg/BoZ-bestuur (VO)
- het directeurenoverleg (DO)
- ambtelijk zorgsectoroverleg werkgeverszaken (AZO)
- werkgroepen: o.a. governance, opleidingsbeleid, brandveiligheid, WMCZ
- incidenteel overleg in BoZ-verband, o.a. over pensioen, PGGM, WFZ
- externe overlegsituaties met o.a. ministerie van VWS, werknemers-, beroeps- en
onderwijsorganisaties, cliëntenorganisaties

Communicatie
De communicatie vanuit de BoZ is ‘low profile’ en ondersteunend aan de communicatie van
de aangesloten brancheorganisaties. Het BoZ-secretariaat beheert de website van de BoZ.
Op 15 december wordt de vernieuwde site van de BoZ in gebruik genomen, gelijktijdig
met de website www.governancecodezorg.nl. De BoZ brengt in 2016 (pers)berichten uit
over de goedkeuring van de governancecode door de leden en de lancering ervan, de
reactie op de WMCZ, de presentatie van de eerste resultaten van de Zorg Brandveilig het
brandveiligheidsprogramma en een reactie op de adviezen van de Stuurgroep V&V2020.
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Bestuur Brancheorganisaties Zorg per 31 december 2016
Mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Mevrouw drs. J.D.C. Geel

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland

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

Actiz organisatie van zorgondernemers

Mevrouw drs. F. Halsema

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De heer prof. dr. E.J. Kuipers

Nederlandse Federatie van Universitair
medische centra

Het voorzitterschap van de BoZ werd van 1 januari tot en met 31 december 2016
vervuld door mevrouw Y.C.M.Th. van Rooy.

Bureau BoZ
De heer drs. J. van der Spek (secretaris)
Mevrouw M. Vos (notulen en secretariaat)
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