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Geachte mevrouw Helder, 
 

Met grote zorg, maar ook tot ons ongenoegen hebben de vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn 

kennis genomen van het feit dat u het overleg dat voor vandaag, 7 juli 2022, was gepland met 

directeur generaal de heer Van Koesveldt, heeft doen opschorten tot na het zomerreces. De zorg is 

gelegen in het feit dat hiermee de getroffen zorgmedewerkers nog langer in onzekerheid en financiële 

problemen zullen verkeren dan dat nu al het geval is. Ons ongenoegen is erin gelegen dat hiermee 

twee afspraken die met ons zijn gemaakt, worden geschonden. 

 

Op vrijdag 10 juni jl. heeft een delegatie van CNV Zorg & Welzijn, waaronder haar voorzitter, 

gesproken met een delegatie van uw ministerie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de 

sommatie die door (de advocaten van) het CNV aan u is gestuurd op 20 mei jl. De sommatie betrof de 

aankondiging van een juridische procedure waarin het CNV de staat aansprakelijk stelt voor door de 

zorgmedewerkers geleden schade als gevolg van het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen 

en ondeugdelijke richtlijnen in het begin van de covidcrisis. In dat gesprek is afgesproken dat CNV met 

u nader zou verkennen hoe een compensatieregeling eruit zou moeten komen zien. Daarbij heeft CNV 

aangegeven dit gesprek bij voorkeur ook samen met de FNV te voeren. Afgesproken was dit voor het 

zomerreces te bespreken en dat er vanuit het ministerie uitsluitsel zou komen over de intentie om wel 

of niet een compensatieregeling te treffen.  

 

Op dinsdag 14 juni jl. heeft een delegatie van de FNV, waaronder haar vicevoorzitter, tezamen met 

een groep getroffen en betrokken zorgverleners met longcovid (die inmiddels naast hun gezondheid 

ook hun werk zijn kwijtgeraakt), gesproken met u en een delegatie van uw ministerie. In dat gesprek is 

meermalen aangegeven dat er op dat moment geen uitsluitsel kon worden gegeven over de status van 

een fonds, maar daarin is eveneens meermalen door u persoonlijk aangegeven dat u – op dat moment 

- al weken in gesprek was met ambtsgenoten en dat wij zouden worden uitgenodigd voor een gesprek 

op 7 juli van dit jaar, en dat daar uitsluitsel gegeven zou worden.  
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Na deze gesprekken zijn beide vakbonden benaderd om mee te denken over de vormgeving en 

uitvoering van een tegemoetkomingsfonds. Wij hebben actief meegedacht en u concrete 

uitvoeringsopties doen toekomen via uw directeur MEVA. Daaronder de optie van het IAS, het 

instituut asbestslachtoffers dat bekend is met tegemoetkomingsfondsen en in staat is een regeling 

daaromtrent uit te voeren.  

 

Vervolgens is op dinsdag 5 juli jl. een motie aangenomen van de leden Paulusma en Bikker  die 

constateert dat deze mensen (zorgmedewerkers met long covid) ondanks alle gesprekken al maanden 

wachten en u verzoekt om zo spoedig mogelijk invulling te geven aan de aanpak van hun financiële (en 

andere) problemen.  Op 6 juli jl. is het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

uitgebracht waarin onze claim voor een fonds wordt ondersteund. Kortom, er was alle reden om uw 

toezegging aan ons gestand te doen en vandaag met ons te spreken over de vormgeving van een 

fonds. En een uitspraak te doen die de betrokken zorgverleners perspectief zou bieden in deze 

donkere tijden. Nu hebben zij nog steeds niet de zekerheid dat zij tegemoetgekomen gaan worden. 

 

Wel is er deze teleurstellende afzegging. Waarmee u uw woord naar ons, maar vooral naar de 

getroffen zorgverleners breekt. Dat u hen vandaag in een mail meldt dat er in september een brief 

komt, is nauwelijks geruststellend te noemen. Want over de inhoud of zelfs maar een richting van een 

oplossing nog steeds geen woord. Terwijl daar door de kamer al in het commissiedebat van 10 juni op 

is aangedrongen. Dat is inmiddels alweer een maand geleden.  

 

We benadrukken nogmaals dat de tijd dringt. Duizenden zorgmedewerkers met long-covid hebben 

fors inkomen ingeleverd en steeds meer raken hun baan kwijt. Hierdoor raken steeds meer van hen in 

de financiële problemen en is het voor steeds meer mensen moeilijk de vaste lasten te betalen. Wij 

missen het gevoel van urgentie om voor deze mensen niet alleen een goede regeling voor de lange 

termijn te realiseren, maar ook op de korte termijn hen financieel te ondersteunen. Dat vraagt van u 

dat er op korte termijn ruimte wordt gevonden voor de financiering van deze oplossingen.  

 

Kortom, dit uitstel is voor ons feitelijk onacceptabel. Als CNV en FNV zullen we ons, met onze 

advocaten, nog deze maand beraden op nadere stappen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty Jong    Gaby Perin-Gopie 

Vicevoorzitter FNV   Voorzitter CNV Connectief Zorg & Welzijn  


