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‘HET
GAAT
OPGETELD
OM
GROTE
BEDRAGEN’
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SALARISSEN VAN DOKTERSASSISTENTEN VERGELEKEN

Verdien ik
wel genoeg?
HET IS EEN KWESTIE DIE IEDEREEN BEZIGHOUDT: JE SALARIS. IS HET
VOLDOENDE, ALS JE MEEWEEGT WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN
JE HEBT? EEN LASTIGE VRAAG, WAAROP WE OP DEZE PAGINA’S EEN
ANTWOORD PROBEREN TE VINDEN.

Tekst: Bert Bukman
Foto’s: Suzanne Muller

A

llereerst het goede nieuws. Als je in
vaste dienst bent bij een huisartsenpraktijk – en dat zijn nog altijd veruit
de meeste doktersassistenten – stond er op
je loonstrookje van deze maand september
2017 een hoger salaris dan de maand ervoor.
Dat is het resultaat van succesvolle cao-onderhandelingen die enkele maanden geleden
werden afgesloten.
‘We zijn heel blij met het resultaat. We hebben er een mooie loonsverhoging uitgesleept, er is aandacht voor scholing en in de
nachtdiensten staan we niet meer in ons eentje. Kortom, een cao om trots op te zijn,’ zei
Fransisca Gerlof hierover in het vorige nummer van De Doktersassistent.
Namens de NVDA onderhandelde Fransisca
over de nieuwe afspraken voor medewerkers
in de huisartsenzorg, die lopen tot maart
2019. De cao voorziet onder meer in een salarisverhoging van in totaal 4,5 procent, voor
een deel structureel en voor een deel nietstructureel. Dat niet-structurele deel krijgt
vorm in een extra uitkering van 0,5 procent
bij de eindejaarsuitkeringen van 2017 en
2018. Daarnaast is onder meer ook het recht
op scholing verder aangescherpt. Nogmaals,
goed nieuws dus. Maar de vraag die we ons
als redactie stelden, was breder. Namelijk:
verdienen doktersassistenten wel genoeg?
Het lijkt een simpele vraag. Maar een antwoord blijkt toch niet zo makkelijk te geven.

EXTRA TAKEN
De regie bij de onderhandelingen over de cao
Huisartsenzorg ligt sinds vele jaren bij advocaat
Jane Kramer, en de zoektocht naar het antwoord
begint dan ook op haar kantoor in Utrecht.
De functie van doktersassistent is doorgaans
ingedeeld in de schalen 4 en 5. In de nieuwe
cao lopen de bedragen uiteen van € 1924 per
maand in de laagste trede van schaal 4 tot
€ 2933 in de hoogste trede van schaal 5. ‘Je belandt in schaal 5 als je een aantal extra taken
hebt,’ legt Jane uit. ‘En als je leidinggevende of
coördinerende taken vervult, zeker in een wat
grotere huisartsenpraktijk, dan is indeling in
schaal 6 aan de orde.’
Over het algemeen houden de werkgevers zich
goed aan de cao, vervolgt Jane, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. ‘Het is van groot belang dat je werkgever ziet wat je doet. Waardering zit ‘m in meer dan in geldelijke beloning.
Heb je een fatsoenlijke werkplek, of zit je aan
gammel bureau met een headset die soms uitvalt? Heb je niet teveel vreemde taken? Ik heb
het wel eens meegemaakt dat de doktersassistent een agressieve papagaai moest verzorgen.
En natuurlijk: word je gewaardeerd voor het
werk dat je doet? Krijg je een complimentje op
z’n tijd? Is er aandacht voor je als het even wat
minder gaat? Ook dat is van belang. Ik denk dat
het aantal arbeidsconflicten heel wat minder
groot is als aan deze voorwaarden wordt voldaan.’
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GEZONDHEIDSCENTRA
Zoals gezegd: de meeste doktersassistenten werken in een huisartsenpraktijk, naar
schatting zo’n 21.000 van de 25000 beroepsbeoefenaars die Nederland telt. Maar er zijn
ook doktersassistenten op andere plekken
aan de slag. In gezondheidscentra bijvoorbeeld. Dit zijn samenwerkingsverbanden van
zorgverleners in de eerste lijn, die overigens
aanzienlijk verschillen in omvang. Zo heeft
de Zorggroep Almere, die onder meer huis-
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artsenzorg en fysiotherapie aanbiedt aan
de bewoners van de stad, maar liefst 2400
mensen in dienst. Maar er zijn ook kleine gezondheidscentra met slechts enkele huisartsen en bijvoorbeeld een fysiotherapeut.
Alle doktersassistenten die in een gezondheidscentrum werken, vallen onder een
aparte cao, de cao Gezondheidscentra. Anders dan bij de cao Huisartsenzorg voert de
NVDA de onderhandelingen over deze cao
niet zelf, maar zijn ze uitbesteed aan de FBZ.
Dit is een werknemersorganisatie die ook
andere beroepsverenigingen in de zorg vertegenwoordigt.
Lilian de Groot is namens de FBZ onderhan-

delingspartner voor de doktersassistenten in
de cao Gezondheidscentra. De onderhandelingen kunnen lang duren, vertelt ze. Daarbij gaat het natuurlijk om het salaris, maar
ook om praktische zaken als de lengte van de
werkweek. ‘Bij de laatste onderhandelingen
wilden de werkgevers graag een 38-urige
werkweek invoeren. Dat heeft veel praktische consequenties. Een 36-urige werkweek
betekent dan bijvoorbeeld ineens dat je een
parttime dienstverband hebt. De werknemer
mag daar geen nadeel van ondervinden. Dat
vraagt veel overleg en geregel, waarbij we uiteraard nauw contact houden met de achterban, de leden van de NVDA. Het valt me elke
keer weer op hoe betrokken zij zijn, en hoe
prettig dat contact verloopt.’
SCHAAL 7
De cao Gezondheidscentra vertoont veel
overeenkomsten met de huisartsen-cao
maar er zijn ook een aantal verschillen. Zo
zijn doktersassistenten soms ingedeeld in
schaal 7. ‘Ik hoor dat een enkele keer,’ aldus
Lilian de Groot, ‘maar het is wel hoogst uitzonderlijk.’
De bedragen in de ‘gewone’ schalen 4 en 5 lopen uiteen van € 2024 tot € 2882 per maand,
waardoor het opstapsalaris iets hoger en het
‘topsalaris’ iets lager is dan bij de cao Huisartsenzorg. ‘Daarbij moet je wel meewegen
dat de cao Gezondheidscentra loopt tot eind
2017. Volgende jaar moet er dus een nieuwe
cao komen.’
Omdat de cao’s Huisartsenzorg en Gezondheidscentra beide gelden voor de eerste lijn,
gaan er steeds meer stemmen op om deze
cao’s samen te voegen tot één brede cao
voor de eerstelijnszorg. ‘Daar valt iets voor
te zeggen,’ aldus Lilian de Groot, ‘maar het
is ook complex. Om te beginnen zijn de arbeidsvoorwaarden niet identiek. Ook zijn
er verschillen in zulke uiteenlopende zaken
als de pensioenfondsen en de onderhandelingspartijen aan tafel. Ik verwacht daarom
dat er volgend jaar eerst nog een nieuwe cao
Gezondheidscentra komt.’’
ZIEKENHUIZEN
Dan zijn er tot slot de doktersassistenten
die werken in een ziekenhuis. Ook voor hen
voert de FBZ de onderhandelingen, maar
dan in de persoon van José Klerks.
Het beeld bestaat dat doktersassistenten in
de ziekenhuizen iets meer verdienen dan in
huisartspraktijken en gezondheidscentra.

De Doktersassistent 05/17

Maar als je de tabellen naast elkaar legt,
blijkt dat toch niet zo te zijn. Het hoogste salaris in de hoogste schaal (40 in dit geval) bedraagt € 2742 en is daarmee dus lager dan in
de eerste lijn. José Klerks wil dit beeld graag
nuanceren. ‘Inderdaad zijn de salarisschalen
in de ziekenhuizen minder gunstig, maar
daar staat tegenover dat het vakantiegeld en
met name de eindejaarsuitkering hoger zijn,’
zegt ze. ‘In de praktijk betekent dat toch een
hoger salaris voor de doktersassistenten in
ziekenhuizen. Dat geldt trouwens vooral
voor de lagere schalen. Bij de hoogste treden
vallen de verschillen tussen de verschillende
cao’s weg.’
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‘IN DE ICT LOPEN
SALARISSEN OP TOT
4500 EURO’
ANDER BEROEP
Behalve de verschillen tussen doktersassistenten op verschillende werkplekken, is
het ook interessant om na te gaan wat je in
een ander beroep zou kunnen verdienen. Natuurlijk moet het opleidingsniveau dan wel
hetzelfde zijn. MBO-4 dus.
Een vergelijkbaar beroep is dat van apothekersassistent. Wie de salarisschalen voor
deze groep naast die van de doktersassistenten legt, ziet in eerste instantie dan ook
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vooral overeenkomsten. Het laagste maandsalaris is onder de huidige cao € 1994, het
hoogste € 2955. Dat verschilt dus weinig met
de salarissen van doktersassistenten, vooral
in de eerste lijn.
Wie beter kijkt, ziet echter ook verschillen.
Het beroep van apothekersassistent kent namelijk meer doorgroeimogelijkheden, met
een bijbehorend hoger salaris. Zo kan een
apothekersassistent zich doorontwikkelen
tot een farmaceutisch consulent, die maxi-
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maal € 3309 verdient. Je kunt zelfs opklimmen tot farmaceutisch manager, met als
hoogste salaris € 3740 per maand.
Wat het voor doktersassistenten en andere
werknemers in de zorg nog eens extra lastig
maakt, is het feit dat het bij hun salarissen bij
elkaar opgeteld om zeer grote bedragen gaat.
Omdat de overheid de uitgaven voor de zorg
al jaren kritisch in de gaten houdt, staat daar
extra druk op. In het bedrijfsleven gelden die
overwegingen niet. Daarom kan het zomaar
gebeuren dat een receptioniste met minder
opleiding dan een doktersassistent, een paar
honderd euro per maand meer verdient. In
technische beroepen of bij een functie als account manager, waarbij ook vaak sprake is
van een MBO-4 opleiding, lopen de bedragen
nog verder op.
In de ict gaat dit het hardste. De markt lijkt
hier zelfs een beetje verhit te worden. ‘Een
aanvangssalaris van 2500 of zelfs 2700
euro is niet ongewoon,’ zegt Ronald Meijerink, directeur van de ICT-Academie van het
Koning Willem I College in Den Bosch. ‘Daar
zit regelmatig een leaseauto bij en soms zelfs
de financiering van rijlessen, als dat nodig
is. De salarissen kunnen oplopen tot 4000
of zelfs 4500 per maand, afhankelijk van het
aantal certificaten dat je haalt. Want werken
in de ict betekent wel voortdurend cursussen
doen en diploma’s halen.’

NIET IN VERHOUDING
Terug naar de dokterassistenten. We hebben op de voorgaande pagina’s een heel
overzicht kunnen geven van wat je in dit
vak verdient, uitgesplitst naar werkplek en
vergeleken met andere beroepen. Maar dat
levert nog geen echt antwoord op de vraag:
verdienen we wel genoeg?
Die vraag is subjectief, en die kunnen jullie
eigenlijk alleen maar zelf beantwoorden.
We hebben hem daarom voorgelegd aan het
panel dat in elke editie van het vakblad zijn
licht over een actuele kwestie laat schijnen.
Hun antwoorden vind je op de pagina hiernaast.
Natuurlijk hebben directeur Jellie Klaver
en voorzitter Kees Gillis van de NVDA er
ook een visie op. ‘De NVDA is van mening
dat het salaris van de doktersassistent in
verhouding moet staan tot de deskundigheid, de verantwoordelijkheden en taken
en werkdruk die ze heeft,’ zegt Jellie. ‘De
zorg wordt steeds complexer. We hebben te
maken met multimorbiditeit en complexe
ouderenzorg,’ voegt Kees daaraan toe. ‘Dat
stelt hoge eisen aan de competenties van de
doktersassistent. En dat zien we helaas nog
niet terug in de hoogte van het salaris. Maar
wat niet is, kan nog komen. Daar blijven we
ons de komende jaren met alle kracht voor
inzetten!’

MARJAN SLUIS: ‘IK DRAAG GRAAG EEN STEENTJE BIJ’
Sinds een aantal jaar heeft de NVDA
een eigen commissie Arbeidsvoorwaarden, waarvan doktersassistent
Marjan Sluis-Klemann deel
uitmaakt. ‘Ik doe dit werk met veel
plezier,’ zegt ze. ‘We kijken naar
nieuwe eisen die aan het beroep
worden gesteld, en of daar in de cao’s
voldoende tegenover staat. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de taken van de
triagist. Ook kijken we naar de verschillen tussen de cao’s, die trouwens
wat mij betreft niet al te groot zijn.
Ik vind het prima dat we op weg zijn
naar één cao voor de eerste lijn, dat
maakt de zaken overzichtelijker en
beter te vergelijken. Ik draag al met
al graag een steentje bij aan goede
arbeidsvoorwaarden. Want dat verdienen we, letterlijk en figuurlijk.’

