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Geachte mevrouw Bergkamp,

Door de lobby van zowel de FNV als de politiek heeft het Rijk afspraken gemaakt over de
voorgenomen financiering van zorgaanbieders tijdens de corona-crisis. Hierdoor worden
hopelijk gedwongen ontslagen voorkomen, zodat personeel en de noodzakelijke expertise
behouden kan blijven.
Desalniettemin hebben wij een aantal zorgen rondom deze afspraak. Wij hopen dat u deze
in uw overwegingen voor het komende debat in de Tweede Kamer mee wilt nemen.
Ten eerste ten aanzien van de verantwoording achteraf. Voorkomen moet worden dat dit
leidt tot extra administratie voor de professionals omdat aanbieders achteraf inzicht moeten
verschaffen over kosten die ze gemaakt en mogelijk niet gemaakt hebben. Wij zien dat
professionals daardoor dubbel moeten administreren, doordat bijvoorbeeld verwacht wordt
dat ze extra tijdschrijven, door zowel de oude activiteiten als de nieuwe activiteiten bij te
houden.
Ten tweede moet voorkomen worden dat er met een uiteindelijke verrekening achteraf toch
nog ontslag dreigt. Professionals werken zich nu drie slagen in de rondte onder een forse
tijdsdruk en enorme emotionele, fysieke en mentale belasting. Zij moeten zich geen zorgen
hoeven maken over hun baan als na de verrekening achteraf toch nog gekort wordt. Het
mag ook niet zo zijn dat waar hulp afgeschaald is vanwege Corona-risico’s, deze uren later
ten koste van de werknemers ingehaald moeten worden.
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Ten derde maken wij ons zorgen over de verschillende uitvoeringsregels van gemeenten, als
elke gemeente hierin zijn eigen gang gaat. Dit is onwerkbaar voor professionals die
regionaal/regio-overstijgend werken en ook voor onderaannemers is niet duidelijk waar ze
recht op hebben. Hierdoor ontstaan ongewenste verschillen in financiële zekerheid in een
periode waarin we samen moeten werken om de problemen aan te pakken.

Tot slot mag een eventuele verrekening niet ten koste gaan van structureel betere
arbeidsvoorwaarden in de toekomst. Het belang van professionals in zorg en welzijn is nu
zichtbaarder dan ooit. Dit moet ook een signaal zijn voor de waardering van deze
professionals in de toekomst. Het zou voor hen onverteerbaar zijn als de bezuinigingsopties
voor de zorg, genoemd in de brede maatschappelijke heroverweging, de
arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenheid in de zorg negatief zouden beïnvloeden. Er
wordt nu veel geld uitgegeven om de economie te redden. Als de Corona pandemie in de
loop van het jaar voorbij is, en geld nodig is om de reguliere zorg en welzijn op te starten, is
het op en volgt een bezuinigingsronde. Het kan niet zo zijn dat na de enorme prestatie die
zorg en welzijn nu levert er vervolgens bezuinigd wordt.

Met vriendelijke groet,

Kitty Jong
Vice-voorzitter FNV

