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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 en de begroting voor
2018 is vastgesteld op 16 november 2017 in het BoZ-voorzittersoverleg. Het jaarplan is
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 2018.

Governance
BoZ en VWS hebben op 13 maart overleg gevoerd over het thema governance. Er wordt
o.a. gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de
vernieuwde Governancecode Zorg die per 1 januari 2017 van kracht is geworden en de
voortgang met betrekking tot de governance innovatie- en adviescommissie. Tevens is
goed bestuur onderwerp van gesprek, het effect van de governancecode daarop en mede
in dat kader de voorbereiding van de conferentie Goede zorg vergt goed bestuur die VWS
op 15 juni organiseert en waar de BoZ onder andere in de vorm van een workshop aan
bijdraagt.
Governance innovatie- en adviescommissie (IAC)
Op 5 maart spreekt de voorzitter van de IAC met het BoZ-directeurenoverleg over het
werkprogramma van de IAC voor 2018. De IAC wil onderzoeken hoe behulpzaam,
bruikbaar en werkbaar de Governancecode Zorg is voor de gebruikers en hoe de
toepassing ervan in de praktijk gaat. Hiertoe organiseert de IAC vijf regionale
rondetafelbijeenkomsten, die in het 1e kwartaal van 2019 zullen plaatsvinden, waarvoor de
toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap (cliënten- en ondernemingsraden)
zullen worden uitgenodigd. De IAC zal de BoZ advies uitbrengen op basis van de
uitkomsten van de rondetafelbijeenkomsten.
De voorzitter van de IAC treedt per 31 december 2018 af in verband met haar benoeming
tot voorzitter van de Onderwijsraad. Zij wordt ad interim opgevolgd door mevrouw
Minkman.
Winstuitkering
Het ministerie van VWS verzoekt de brancheorganisaties om te reageren op een brief over
winstuitkering in de zorg. In BoZ-verband wordt hierover afgestemd, maar de
brancheorganisaties besluiten separaat te reageren. Wel wordt in BoZ-verband verzocht
om betrokkenheid bij het onderzoek dat VWS naar winstuitkering doet.
Scheidsgerecht Gezondheidszorg / Governancecommissie
De NFU sluit zich aan bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg; met de toetreding
van de NFU zijn alle vijf leden van de BoZ bij deze stichting aangesloten. Op 25 september
spreekt de BoZ met het bestuur van de stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, onder
andere over de nieuwe Governancecode Zorg.
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Wetgeving
Wet medezeggenschap cliënten (Wmcz)
De BoZ heeft het afgelopen jaar diverse malen kritisch gereageerd op het wetsvoorstel
voor de Wmcz. Het wetsvoorstel kent een aantal onevenwichtigheden die kunnen leiden
tot onnodige juridisering, onnodige kosten, langere procedures en knelpunten in de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en medezeggenschap. De BoZ heeft hier
meerdere malen aandacht voor gevraagd bij de minister van VWS en bij de Tweede
Kamer. Ook is er voorafgaand aan de tweede termijn contact geweest met de afzonderlijke
fracties in de Tweede Kamer, wat heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een aantal
amendementen. Voor de BoZ is relevant dat drie van de amendementen die worden
aangenomen, meer evenwicht in het wetsvoorstel brengen: vereenvoudiging van de
geschillenregeling, de kosten die de cliëntenraad maakt voor juridische bijstand komen
alleen voor rekening van de zorgaanbieder als deze ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ zijn en de
zorgaanbieder kan bij ‘zwaarwegende redenen’ toch een besluit nemen, ook als de
cliëntenraad hier niet mee heeft ingestemd. Op 20 november neemt de Tweede Kamer het
wetsvoorstel Wmcz met algemene stemmen aan.
Wet Arbeidsmarkt in Balans
De BoZ heeft op 7 mei gereageerd op de internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB). De reactie richt zich met name op de voorgestelde maatregelen voor
oproepovereenkomsten, het ontslagrecht en op het voornemen om de WWpremiedifferentiatie naar aard van het contract in te voeren. Voor het overige sluit de BoZ
aan bij de reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland.
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De brancheorganisaties werken in BoZ-verband samen bij de ondersteuning van de leden
bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij wisselen
in BoZ-verband zorgspecifieke handreikingen, informatie en instrumenten uit die door de
verschillende branches ontwikkeld zijn. Ook dragen de brancheorganisaties bij aan de
zorg- en welzijnsbrede helpdesk van VWS, zowel in de organisatie daarvan als bij de
inhoudelijke beantwoording van vragen van leden.
Traject informatieveiligheidsbewustzijn
Mede in het kader van de invoering van de AVG, verzoekt VWS de BoZ om een traject te
starten waarmee een extra impuls gegeven kan worden aan het
informatieveiligheidsbewustzijn bij medewerkers in de zorg, door concrete handvatten te
ontwikkelen, kennis te delen en knelpunten in de informatiebeveiliging te identificeren die
op landelijk niveau opgelost moeten worden. In dat kader wordt een projectleider
aangesteld om een en ander verder uit te werken.
Green Deal / Klimaattafels
In BoZ-verband wisselen de leden informatie uit over de Green Deal voor de zorgsector,
de afspraken tussen het ministerie van VWS en de zorgsector over verduurzaming van de
zorgsector. Naast de Green Deal, wordt de zorgsector ook betrokken bij de Klimaattafel
Gebouwde Omgeving via Cathy van Beek. Op 22 oktober pleit de BoZ bij de directeurgeneraal curatieve zorg van VWS voor meer initiatief van en coördinatie door VWS en een
meer integrale benadering van de zorgsector. Er wordt namelijk door andere ministeries
veel eigenstandig beleid ontwikkeld dat onderling niet consistent is en in veel gevallen leidt
tot omvangrijke verzwaring van de administratieve lasten.
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Grondslag voor kwaliteits- en managementinformatie
Op 10 december agendeert de BoZ bij VWS het vraagstuk met betrekking tot formele
grondslagen in wet- en regelgeving op basis waarvan relevante informatie uit individuele
cliëntendossier kan worden gehaald die noodzakelijk is voor management- en
kwaliteitsdoeleinden.

WFZ
In de loop van de afgelopen jaren is door de transities het werkterrein van WFZ steeds
verder uitgehold. Op aandringen van de BoZ en WFZ, heeft het ministerie van Financiën
zich bereid verklaard om het werkterrein van WFZ te herstellen c.q. te verruimen.
WFZ heeft de statuten dienovereenkomstig aangepast. De afstemming van de
brancheorganisaties over deze statutenwijziging verliep in BoZ-verband.

VECOZO
BoZ en VECOZO, de organisatie via wie alle declaratieverkeer van zorgaanbieders loopt,
hebben na intensief overleg over de wijziging van de aansluitovereenkomst tussen
zorgaanbieders en VECOZO overeenstemming bereikt over verbeteringen in de
aansluitovereenkomst. Deze verbeteringen liggen met name op het gebied van opzegging,
tarieven en aansprakelijkheid.

Brandveiligheid
VWS heeft op 2 oktober een vervolgsubsidie verleend om de resultaten van het in 2015
gestarte project Naar Betere Brandveiligheid in de Zorg, te borgen en de kennis hierover
te delen. De risicogerichte benadering van brandveiligheid staat centraal in het project.
Het vervolgproject gaat door onder de naam De Zorg Brandveilig.

SER-advies betaalbaarheid zorg
Het Kabinet heeft de SER om advies gevraagd over de betaalbaarheid van de zorg op de
lange termijn. De care- en de curesector zijn beiden vertegenwoordigd in de SER-delegatie
van VNO-NCW/MKB Nederland. De inzet van de brancheorganisaties wordt inhoudelijk in
BoZ-verband afgestemd.

Werkgeverszaken
Er vindt regelmatig afstemming plaats met betrekking tot het proces van
arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsmarktbeleid, de ova, pensioenbeleid, opleidingsbeleid,
duurzame inzetbaarheid, etc. De arbeidsmarkt is in toenemende mate een belangrijk
onderwerp op de agenda.
OVA
Met de transitie van de WMO en jeugdzorg naar de gemeenten, is dit deel van de zorg
onder het regime van het Gemeentefonds komen te vallen. Het Kabinet heeft besloten dat
het macrobudget voor de WMO en jeugdzorg vanaf 2020 niet langer wordt geoormerkt,
maar zal meeademen met de ‘trap-op-trap-af systematiek’ van het Gemeentefonds. Dit
betekent de facto een wijziging van de werkingssfeer van het ova-convenant. Op
20 december vindt er bestuurlijk overleg plaats van de BoZ en Jeugdzorg Nederland met
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de minister van VWS, met als inzet de ova-systematiek voor het sociale domein te
behouden. De minister zal begin 2019 hierop terugkomen.
Pensioenbeleid
Er vindt regelmatig uitwisseling en afstemming plaats tussen de werkgeversdelegatie van
het bestuur van PfZW en de brancheorganisaties. De herziening van het pensioenstelsel is
een belangrijk onderwerp in deze afstemming. Op 19 februari 2018 vindt er een
miniconferentie pensioenbeleid plaats over de ontwikkelingen met betrekking tot de
toekomst van het pensioenstelsel. PfZW en VNO-NCW/MKB zijn bij de voorbereidingen
hiervan betrokken.
Arbeidsmarktbeleid
Op 8 maart vindt er, met werknemersorganisaties en het onderwijsveld, bestuurlijk
overleg plaats met de minister van VWS over het voorgenomen Actieprogramma
Arbeidsmarkt. De BoZ brengt hier in als werkgevers primair verantwoordelijk te zijn voor
het arbeidsmarktbeleid, benadrukt het belang om helderheid te scheppen in de
verhoudingen tussen landelijk-regionaal en branchespecifiek-zorgsectorbreed
arbeidsmarktbeleid.
Beroepen en opleidingen
Vervolgtraject Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging
De brancheorganisaties in de zorg trekken gezamenlijk op in het debat over de beroepen
verpleegkundigen en verzorgenden. Het vervolgproject, dat in 2016 is ingezet, heeft als
doel concrete uitwerking te geven aan het rapport Toekomstbestendige beroepen in de
verpleging en verzorging als basis voor nieuwe BIG-wetgeving en implementatie. In de
regiegroep, waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd, nemen twee BoZvertegenwoordigers deel namens de brancheorganisaties. In de stuurgroepen van de zes
deelprojecten zijn de brancheorganisaties individueel vertegenwoordigd. De regiegroep is
bedoeld is om de implementatie te ondersteunen van de beroepsprofielen die onderscheid
maken tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen, wat vertaald moet worden in
functies, wetgeving en een overgangsregeling voor de huidige verpleegkundigen. De
regiegroep komt op 5 december voor het laatst bijeen.
wet BIG-II
Op 13 februari reageert de BoZ op de consultatie voorstel tot wijziging van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-II). Dit wetsvoorstel beoogt onder meer
het beroep van de regieverpleegkundige in artikel 3 van de Wet BIG op te nemen, het
deskundigheidsgebied van de verpleegkundige te actualiseren en een grondslag te creëren
voor nadere regels over deskundigheidsbevorderende activiteiten om voor herregistratie in
aanmerking te komen. Op 17 juli roept de BoZ de minister van MZS op om snel helderheid
te bieden over de positionering en erkenning van de verpleegkundige.
Scholingstraject verpleegkundigen ten behoeve van BiG-herregistratie
BoZ is in overleg met de MBO Raad en V&VN om gezamenlijk het scholingsmodel te
actualiseren voor verpleegkundigen NRTO die niet in aanmerking komen voor
herregistratie in de BIG, omdat zij niet voldoen aan de werkervaringseis.
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De vereniging BoZ
De statuten van de vereniging BoZ worden geactualiseerd en aangepast op het besluit van
het BoZ-voorzittersoverleg op 16 november 2017 om over te gaan op een
samenstellingsverklaring in plaats van een accountsverklaring.
Werkwijze 2018
In 2018 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 van de hoofden werkgeverszaken (AZO)
- werkgroepen: o.a. governance, opleidingsbeleid, brandveiligheid, AVG/privacy
- incidenteel overleg in BoZ-verband, o.a. over pensioen, PGGM, WFZ
- externe overlegsituaties met o.a. ministerie van VWS, , Regiegroep Beroepsprofielen,
stuurgroep YouChooz, RegioPlus, werknemers-, beroeps- en onderwijsorganisaties,
cliëntenorganisaties, NVZD, NVTZ

Communicatie
De communicatie vanuit de BoZ is ‘low profile’ en ondersteunend aan de communicatie van
de aangesloten brancheorganisaties. Het BoZ-secretariaat beheert de websites van de BoZ
en www.governancecodezorg.nl.
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De heer drs. A.P.W. Melkert

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Mevrouw drs. J.D.C. Geel

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland

De heer H.G.J. Kamp

Actiz organisatie van zorgondernemers

Mevrouw G. Prins (plaatsvervangend)

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De heer prof. dr. W.J.M. Spaan

Nederlandse Federatie van Universitair
medische centra

Het voorzitterschap van de BoZ werd van 1 januari tot en met 30 juni 2018 vervuld door
mevrouw drs. F. Halsema. Mevrouw drs. J.D.C. Geel is van 1 juli tot en met 31
december 2018 waarnemend voorzitter.

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