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Veenendaal, 23 september 2019

Betreft: reactie RMU op wetvoorstel BIG II

Geachte heer Rinnooy Kan, Beste Alexander,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek over de ontstane situatie rond het wetsvoorstel BIG II heeft
u gevraagd om vanuit de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), een vakorganisatie in de
gereformeerde gezindte, onze visie aan te leveren op dit wetsvoorstel. Hiervoor hebben wij de RMUleden uit de sector Gezondheidszorg om input gevraagd met enkele korte vagen over het
wetsvoorstel BIG II.
Wij hebben onze leden allereerst gevraagd welke opleiding zij hebben gevolgd. Onder de
respondenten zien wij een grote groep (62%) hbo-verpleegkundigen (voor en na 2012 afgestudeerd).
Zie grafiek 1 in de bijlage.
Hieronder treft u onze conclusies en een denkrichting voor een oplossing aan.
Conclusies
Wij constateren naar aanleiding van de input die onze leden hebben geleverd dat er met het
wetsvoorstel BIG II een nieuw en heftig probleem gemaakt is. Naast de zorgen die de RMU heeft
over werkdruk in de sector, leeft nu ook een verontrustend gevoel van onderwaardering door het
wetsvoorstel BIG II. Dit zien wij in de volgende punten terug:
 De impact van de Wet BIG II is enorm. Een groot deel van onze verpleegkundigen (41%)
voorziet gevolgen van de Wet BIG II voor zijn of haar eigen positie, 42% weet dit niet
(zeker), en slechts 17% verwacht geen gevolgen. Dat zijn voornamelijk de hbo’ers die na
2012 zijn afgestudeerd. Zie grafiek 2 in de bijlage.
 De knelpunten die onze leden ervaren met het wetsvoorstel zien vooral op de zorgen die
verpleegkundigen hebben omtrent het onderwaarderen van werkervaring als
verpleegkundige (80%) en het verlies van verantwoordelijkheden en/of taken (60%).
Opvallend is dat het verlies van salaris veel minder (20%) aan de orde is. Zie grafiek 3 in
de bijlage.
 Op de vraag of onze leden het wetsvoorstel BIG II steunen antwoordt 69% nee. 22% van
de respondenten geeft aan het wetsvoorstel BIG II alleen te steunen mits de knelpunten
worden opgelost. Slechts 9% van de respondenten steunt het wetsvoorstel BIG II zoals
het er nu ligt. Het zijn niet alleen de mbo’ers en de inservice-opgeleide verpleegkundigen
die die wetsvoorstel van tafel willen, maar verrassend genoeg ook veel hbo’ers (ook die
na 2012 zijn afgestudeerd). Zie grafiek 4 in de bijlage.
Gezien bovenstaande 3 punten kunnen wij op basis van de input van onze leden niet anders
concluderen dan dat dit wetsvoorstel geen draagvlak heeft op de werkvloer.
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Een denkrichting voor een oplossing
De RMU is geen voorstander van het voorstel om de grens van 2012 op te schuiven naar
bijvoorbeeld 2021. Hiermee wordt op alleen op korte termijn in een oplossing voorzien. De komende
decennia zal dit probleem namelijk weer opkomen aangezien de oude diploma’s hiermee steeds
onaantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt. Zorgwerkgevers zullen daarmee anticiperen op de
toekomst waarmee huidige verpleegkundigen in de toekomst een achterstand op de arbeidsmarkt
zullen ervaren.
De RMU ziet wel mogelijkheden om per cao op basis van functiedifferentiatie te komen tot een
toekomstig functiehuis. In de meeste cao’s in de zorg wordt gebruik gemaakt van FWG 3.0. De
functie van regieverpleegkundige kan in het FWG-systeem worden ingedeeld. Daarbij kan rekening
worden gehouden met het totale plaatje van opleiding, ervaring, competenties, specialisaties en
persoonlijke capaciteiten. Tevens kan ook duidelijk worden opgenomen wat de taken en
verantwoordelijkheden in de verschillende functies zijn.
Door de functie in het FWG-systeem op te nemen kan er recht worden gedaan aan het onderscheid
tussen een mbo- en hbo verpleegkundige, zonder de huidige verpleegkundigen in een onzeker
toekomst te storten. Door aansluiting te zoeken bij bestaande methodieken kan er gezocht worden
naar een toekomstgerichte oplossing. De RMU zou daarom graag zien dat deze denkrichting verder
wordt onderzocht.
Indien gewenst, zijn wij zeker bereid bovenstaande mondeling toe te lichten.
Hartelijke groet,

Peter Schalk
Raad van bestuur RMU

