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Hooggeachte mevrouw Schippers, 
 
 
ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Nieuwe Unie ’91 delen graag onze bevindingen met u 
ten aanzien van de door V&VN op 8 maart jl. gepresenteerde concept beroepsprofielen voor 
verpleegkundigen en verzorgenden.  
 
ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Nieuwe Unie ’91 zijn totaal niet betrokken geweest bij 
de ontwikkeling en het tot stand komen van deze concept beroepsprofielen. Zij hebben geen 
gelegenheid gekregen de concept beroepsprofielen inhoudelijk en procesmatig te 
becommentariëren. Bonden zijn samen met de werkgevers als Sociale Partners de partijen die 
beroepsprofielen valideren en legitimeren.  
Wij waarderen de weg waar langs de concept profielen tot stand zijn gekomen. Er zijn veel 
verpleegkundigen en verzorgenden geconsulteerd. Wij betreuren echter dat Sociale Partners 
niet betrokken zijn in het ontwikkelproces. Wij stellen daarom het volgende voor. 
 
Ons voorstel 
Organisaties van werkgevers, werknemers en beroepsbeoefenaren trekken gezamenlijk op in 
het ontwikkelproces om uiteindelijk te komen tot door alle betrokken actoren gevalideerde 
profielen. Hierbij zullen sociale partners, cliëntenorganisaties, ministeries van OC&W en VWS, 
MBO-Raad, HBO-Raad en Calibris betrokken worden. Vervolgens kunnen de sociale partners 
de profielen legitimeren. Een stuurgroep, bestaande uit werknemers, werkgevers en 
beroepsbeoefenaren, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zal dit proces begeleiden. 
 
Procedurele opmerkingen  
Op21 december 2011 hebben CNV Publieke Zaak en NU’91 (ABVAKABO FNV was verhinderd) 
tijdens een invitational conference voor vakbonden voor het eerst kennis kunnen nemen van de 
inhoud van de tot dan ontwikkelde concept beroepsprofielen. Deze invitational stond in het 
teken van informatie geven over de ontwikkelingen en het ontwikkelproces. De opmerkingen die 
toen door de bonden zijn gemaakt, zijn niet meegenomen in de verdere beschrijving van de 
concept profielen.  
 



 
Op 8 maart jl. hebben ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak via internet en media kennis 
genomen van de concept beroepsprofielen die V&VN in opdracht van de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ontwikkeld. De Nieuwe Unie ’91 (NU’91) heeft op het 
laatste moment nog een uitnodiging ontvangen om het symposium op 8 maart jl. bij te wonen. 
 
Inhoudelijke opmerkingen  
Wij maken ons ernstig zorgen om de positie en kwaliteit van de MBO- verpleegkundige. De 
MBO-verpleegkundige is in het advies van V&VN verdwenen. De Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (VIG) lijkt opgewaardeerd te worden ten koste van de MBO-verpleeg-
kundige. Echter, de specifieke deskundigheid zoals de huidige MBO-verpleegkundige heeft, 
verdwijnt.  
 
Er is onduidelijkheid over de behoefte aan zorgprofessionals in 2020. Het lijkt er op dat de 
nieuwe beroepsprofielen zijn ontwikkeld zonder onderzoek gedaan te hebben naar de behoefte 
op de arbeidsmarkt van de verschillende zorgprofessionals.  
 
Ook lijkt het dat voor opwaardering van de HBO-verpleegkundige het verdwijnen van de MBO-
verpleegkundige nodig is. Deze keuze doet geen recht aan de positie die de MBO-
verpleegkundige zich de afgelopen jaren heeft verworven. 
 
Artikel 3 en 34 
In het V&VN-advies wordt uitgegaan van een MBO-beroepsbeoefenaar met minder 
deskundigheid dan de huidige MBO-verpleegkundige en dat deze beroepsbeoefenaar daarom 
in artikel 34 van de Wet BIG geregeld zal worden en niet in artikel 3 zoals de huidige MBO-
verpleegkundige. 
Wij vinden dat het regelen van een beroep in artikel 3 of 34 van de wet BIG niet bepaald moet 
worden door het niveau van de beroepsuitoefening. Of en in welk artikel een beroepsgroep 
geregeld moet worden in de Wet BIG, hangt af van de vraag of die beroepsgroep onder het 
tuchtrecht moet vallen. 
 
Er is onvoldoende rekening gehouden met de waarde die de huidige MBO-verpleegkundige in 
de praktijk van het verplegen heeft. De arbeidsmarkt heeft in 2020 beroepsbeoefenaren nodig 
die met de juiste competenties ingezet worden op de functies waar de arbeidsmarkt behoefte 
aan heeft. 
Aangetoond is dat de behoefte aan MBO-verpleegkundigen jaarlijks toeneemt met 1,3 % tot 
3,3% (Arbeidsmarktprognoses van VOV Personeel in Zorg en Welzijn (2011-2015)).Dit klopt 
niet met het advies van V&VN, namelijk dat de functie van MBO-verpleegkundige afgeschaft 
kan worden. V&VN heeft onvoldoende ingeschat wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen 
zijn.  
 
4 jarige MBO-opleiding 
Wij erkennen dat het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen beter vormgegeven 
moet worden. In de door V&VN voorgestelde oplossing voor het MBO-deel kunnen wij ons 
echter niet vinden. Er moet sprake zijn van een volwaardige 4-jarige MBO-opleiding, waarin de 
deskundigheid van de huidige MBO-verpleegkundige behouden blijft. 
 
Het profiel van de HBO-verpleegkundige is onvolledig 
Het profiel van de HBO-verpleegkundige is een goede aanzet om de HBO-verpleegkundige 
helderder te positioneren en toe te rusten voor de toekomst. Er is echter te weinig aandacht 
voor de geestelijke gezondheidszorg(GGZ), de zorg voor mensen met een beperking (GHZ), de 
verwachte toename van de eerste lijns- gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg. 
 



Wij verwijzen graag naar de onlangs door de Brancheorganisaties Zorg aan u verzonden brief 
(d.d. 31 mei 2012 met kenmerk 120531/JSp/MV). Zoals hierboven reeds gemeld, ondersteunen 
wij met name het in de brief van brancheorganisaties geformuleerde voorstel om te komen tot 
een commissie onder onafhankelijk voorzitterschap die een aantal wezenlijke zaken gaat 
uitzoeken en uitwerken. 
 
Mocht u naar aanleiding van onze brief nog vragen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid 
met u hierover in gesprek te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met: 
- Mevrouw Marga Meere, Bestuurder Zorg (m.meere@cnvpubliekezaak.nl); 
- Mevrouw Daniëlle van der Eerden, Beleidsadviseur Beroepsinhoud Zorg 

(d.eerden@cnvpubliekezaak.nl); 
- De heer Marco Borsboom, Beleidsadviseur Zorg (mborsboom@abvakabo.nl); 
- Mevrouw Anja Cremers, Beleidsmedewerker NU’91 (a.cremers@nu91.nl). 

 
 
Graag vernemen wij uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
      
Dhr. drs. Patrick Fey MBA  Mw. Corrie van Brenk MSc  Mw. drs. Monique J. Kempff MBA  
Secretaris/Penningmeester Voorzitter      Voorzitter 
CNV Publieke Zaak   ABVAKABO FNV    NU‘91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  

- Voorzitters Brancheverenigingen in de zorg;  
- V&VN;  
- Calibris;  
- HBO-Raad;  
- MBO-Raad;  
- Ministerie VWS, dhr. H. Middelplaat, directeur MEVA. 

 


