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Aannamebeleidnogvastgeroest
Van onze verslaggever
Leonie Hosselet

amsterdamHetaannemenvan
personeelmeteenarbeidsbeper-
kingheeft eenzeer lageprioriteit
voorwerkgevers.Ook55-plussers
zijnnogsteedszwaaronderverte-
genwoordigdbijde instroomvan
nieuwpersoneel.

Dit blijkt uit een dinsdag verschenen
rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP).HetSCPonderzoekt
elketweejaardeopvattingenenhetge-
drag vanwerkgevers tenopzichte van
actuele arbeidsvraagstukken. De be-
vindingen laten zien dat er nog een

lange weg te gaan is voor wat betreft
het aanwerkhelpen vanmensen van-
uit de Wajong, de Wet sociale werk-
voorzieningendebijstand.
Volgens de participatiewet die vol-

gend jaar ingaat, moeten er binnen
tien jaar 125 duizend banen beschik-
baarkomenvoordezegroepen.Ookde
zogehetenvan-werk-naar-werkbegelei-
ding – waarbij werkgeversmedewer-
kersdiewordenbedreigdmetontslag
helpenbij het vinden van eennieuwe
baan–staatnogindekinderschoenen.
Driekwartvandebedrijvenzegtditals
zijn verantwoordelijkheid te zien,
slechts 20 procent heeft hiervoor be-
leidontwikkeld.
Volgens het SCP zijn er nog onvol-

doende prikkels bij bedrijven omou-
derenof kwetsbaregroepenaantene-
men. Ruim een op de vijf werkgevers
vindtdat 55-plussersmeerkostendan
opleveren, eenbeelddatde afgelopen
jarennietpositiever isgeworden.
Eenkwart tot dehelft vandebedrij-

ven zegt niet op de hoogte te zijn van
bestaanderegelingenzoalsno-riskpo-
lissenen loonkostensubsidies, diehet
aantrekkelijker zouden moeten ma-
kenommensenmeteenarbeidsbeper-
king indienst tenemen.
UithetSCP-rapportblijktverderdat

hetaantalbedrijvendatgebruikmaakt
van flexwerkers is verdubbeld ten op-
zichtevantwintigjaargeleden.Ookte-
lewerkenisinenkelejarenverdubbeld.

E
enhogeropgeleidebe-
roepsgroepbestaat
niet, tochzijn jonge
medischspecialisten
nauwelijks in staat
voorhunbelangenop
tekomen.Althans,dat
blijktuitdewoorden

vande36-jarigeafstuderendradio-
loogSietskeRozie: ‘Wehebbensim-
pelweg teweinigkennis vande finan-
ciëlekantvandezorgomhetdebat
aan tekunnengaan.’

Onderwijlhebbende jongedokters
meer redenendanooitomzich tever-
diepen indegeldstromen indezorg.
Toenzebegonnenaanhunopleiding
leekhuntoekomstnogmetgoudom-
rand.Nederlandhadeen tekort aan
artsen,de instroomvanstudentenge-
neeskundebleef gelimiteerdende
vraagnaarzorgzounog jarenblijven
groeien – in iedergeval totdegenera-
tie vandebabyboomershet veldheeft
geruimd.

Nu,na twaalf jaar studeren, zietde
werelderheel andersuit.Dekabinet-
ten-Balkenendeen -Ruttehebbenstel-
selwijzigingopstelselwijziginggesta-
peld. Patiëntenwordenmeteenhoog
eigenrisicoontmoedigdeenbezoek
aandedokter tebrengen.Verzeke-
raars zienscherper toeopdezorgkos-
tendanvoorheen. Enoudere specia-
listengaan latermetpensioen.
Deontwikkelingenhebbendirect

gevolgenvoordewerkgelegenheid
onder jongeremedici.Nederland telt
168werklozeziekenhuisspecialisten,
blijktuitde jongste cijfers vanuitke-
ringsinstantieUWV.Vermoedelijk is
hetmerendeel vanhen jongerdan
40 jaar.

Het isonduidelijkof devraagnaar
doktersopkorte termijnzal aantrek-
ken. PolitiekDenHaag, ziekenhuisbe-
stuurdersenverzekeraars zijnnog
langnietklaarmethethervormen
vandezorg.De tijd lijkt rijpvooreen
stevige lobbyvan jongeenaanko-
mendespecialistenomhunbelangen
tebeschermen.

Hetvoerenvaneeneffectieve lobby
vergt financiëlekennis. ‘Inonzege-
neeskundigeopleidingenwordtmet
geenwoordgereptoverde financiële
kantenvandezorg’, zegt SietskeRo-
zie. Samenmeteengroepjeandere
jongemedicineemtzehetheft inei-
genhand:Rozieorganiseert eenserie
bijeenkomstenvoor jongedokters

overde financiëlekantenvandezorg,
omzode leemte indeopleidingaan
tevullen.Vanavond isde laatstebij-
eenkomst.Debelangstelling isover-
weldigend.Dedriehonderdbeschik-
barekaartenwarenbinnen48uur
uitverkocht.
Dat jongeartsenweinigwetenvan

debekostigingvandezorg isnietuit-
zonderlijk,houdtde inzorgfinanciën
gespecialiseerdeeconoomKoen
Luijckxvanmedischrekencentrum
Logexde jongedokters voor. ‘Dege-
middelde specialist steekt zijnkop in

het zand,omdater teveel verandert
enhetbekostigingsysteemtecom-
plex is.’

Zelfsdeboekhoudersvanzieken-
huizenzoudenzichvolgensLuijckx
nauwelijks raadwetenmetzieken-
huisboekhoudingen. ‘Het financieel
resultaat vanziekenhuizenwordt
vooralbepaalddoordematewaarin
deadministrateurs vaneenzieken-
huisde regeltjes snappen.’

Luijckxpleit vooreenkentering.
Hijmoedigtde jongeartsenaanzich
verder teverdiepen indebekosti-

gingsregels vandezorg, enniet alleen
omdatzij strakseenbelangrijke rol
moetenspelenbijhetondercontrole
houdenvandezorgkosten.
‘Demarkt voor specialistenwordt

steedsmeereennormalearbeids-
markt’, zegt Luijckx.Nudewerkloos-
heidonderdoktersoploopt,doen
jongeartsenergoedaanzichmet fi-
nanciëlekennis teonderscheidenvan
concurrentenvooreenbaan.Boven-
dienmoetenze strategischerkunnen
denkenomzelf de juiste loopbaan-
keuzes temaken.

Eenmedische loopbaanstrategisch
uitstippelen,het ismakkelijkerge-
zegddangedaan indealmaarveran-
derendezorgwereld. Een jongearts in
dezaal vraagtof Luijckxhemaan-
raadt zich in tekopen ineenspecialis-
tenmaatschap, alshijdekanskrijgt.
Toetreden tot eenmaatschapkost een
jongearts al snel 200duizendeuro.
Endit terwijldepolitieke roepom
allemedischspecialisten in loon-
dienst tenemenenonderdebalken-
endenormtebrengensteeds luider
klinkt.Het isopdiemanierdevraag
of de toetredershun inleg indemaat-
schapooitnogzullen terugverdie-
nen. Luijckxadviseerthet tochmaar
tedoen. ‘Er ismomenteelgeengeld
omalle ledenvanmaatschappenuit
tekopen,dus ikvermoeddat zewel
zullenblijven.’

Devolgendespreker,directeur Je-
roenvanRoonvanhetRodeKruisZie-
kenhuis inBeverwijk, adviseerthet te-
genovergestelde. ‘Zoekop internet
maareensopdewoorden ‘taximarkt’

en ‘Amsterdam’. Taxichauffeurs ver-
kochtenhetbeperkteaantal vergun-
ningen jarenlangaanelkaardoor,
ookvoor 100duizendeuroofmeer.
Totdeoverheidde taximarkteind ja-
rennegentigvandeeneopdeandere
dagvrijgaf.Nieuwetaxivergunnin-
genwarenplots vooreenpaar tien-
tjes verkrijgbaarophetgemeente-
huis. Chauffeursdie zich indevoor-
gaande jaren totdenek indeschul-
denhaddengestokenomeen
vergunning tebemachtigen,werden
nietgecompenseerd.

Lesje financiënvoor jongearts
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Jongemedischspecialistenhebbenmeer redenendanooitomzich teverdiepen inde
geldstromen indezorg. Probleemisdatvelenvanhengeenverstandhebbenvan financiën.
Tekst Sander Heijne


