
Persbericht 

-1 op de 3 medewerkers in zorg en welzijn vindt Prinsjesdag ‘ver-van-hun-bed-show’-  

Gros wil meer loon, maar grote groep verwacht onduidelijkheid over gevolgen voor portemonnee  

Zeist, 5 september 2022 – 1 op de 3 medewerkers in zorg en welzijn vindt Prinsjesdag een ‘ver-

van-hun-bed-show’. Slechts een derde verwacht dat de gevolgen van de kabinetsplannen voor 

hun (financiële) situatie duidelijk zijn. De rest is daar niet van overtuigd. Ruim een kwart  

verwacht zelfs dat het niet duidelijk is wat de plannen voor hun portemonnee en persoonlijke 

situatie betekenen. Terwijl zij daar juist interesse in hebben. Het kabinet moet volgens 

zorgprofessionals vooral investeren in een hoger salaris en in meer personeel. Want zij zien het 

personeelstekort als grootste probleem in de sector. Hoewel medewerkers het liefst door hun 

werkgever worden geïnformeerd over de plannen, verwachten zij niet dat hun werkgever dit 

doet. Daarnaast hebben medewerkers weinig vertrouwen dat de overheid de plannen ook echt 

uitvoert (rapportcijfer 3,9). Dit blijkt uit onderzoek van PGGM&CO onder ruim 1000 zorg- en 

welzijnsmedewerkers, uitgevoerd door onderzoeksbureau Miles Research. 

Meer loon en personeel 
Medewerkers zijn het meest geïnteresseerd in wat de plannen voor hen persoonlijk betekenen (46%), vooral 

in hun portemonnee (62%). 44% is benieuwd naar wat de plannen voor het werk betekenen. 62% vindt dan 

ook dat het kabinet vooral moet investeren in een hoger salaris. Maar ook investeren in meer personeel (54%) 

en in het verminderen van de regeldruk (35%) is veel genoemd. Medewerkers maken zich het meeste zorgen 

over het personeelstekort (28%) en de kwaliteit van de zorg (23%), daarna volgt de hoge werkdruk (22%). 

Het salaris lijkt dan van mindere zorg (17%).  

Kansen werkgevers 
Werkgevers lijken een kans te laten liggen om hun medewerkers rond Prinsjesdag te informeren. Want 

medewerkers worden het liefst door de werkgever, per mail, geïnformeerd over de plannen. Ze vinden dit ook 

belangrijk (rapportcijfer 7,2), maar verwachten dat hun werkgever dit niet gaat doen (rapportcijfer 5,6).  

Betrokkenheid 
Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO: ‘Het is een belangrijk signaal dat medewerkers in zorg en welzijn 

Prinsjesdag zien als een ‘ver-van-hun-bed-show’. Dat een grote groep verwacht dat het na Prinsjesdag niet 

duidelijk is wat de kabinetsplannen voor hun portemonnee en persoonlijke situatie betekenen. Want zij geven 
tegelijkertijd aan wel degelijk interesse te hebben in wat de plannen voor hun situatie betekenen. Zij hebben 

daarnaast zorgen over de sector en zijn uitgesproken over investeringen die het kabinet kan doen. Hier gaat 
een grote betrokkenheid vanuit, die zo kenmerkend is voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Het is dan ook van 

belang dat zij straks wél weten wat de gevolgen van de kabinetsplannen voor hen zijn. Zodat ze hier ook iets 
mee kunnen.‘ 

 

Informeer 

Davelaar vervolgt: ‘Daarom gaan wij zorg- en welzijnsmedewerkers in aanloop naar en op Prinsjesdag volop 

informeren. Dit doen we o.a. met een speciale Prinsjesdagpagina op onze website. Hierop delen we in 

begrijpelijke taal wat de Miljoenennota voor hun eigen portemonnee én werk in zorg en welzijn betekent. En 

bieden we werkgevers in zorg en welzijn de mogelijkheid om deze informatie bij hun medewerkers onder de 

aandacht te brengen. Belangrijk, want ons onderzoek toont aan dat medewerkers hier veel waarde aan 

hechten. Daarnaast kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers op deze pagina terecht voor actuele en praktische 

tips voor hun geldzaken in dure tijden als deze. Zo bieden we ze praktische handvatten om meer rust te 

hebben over hun financiële situatie.’  

Over PGGM&CO  
PGGM&CO is de ledenorganisatie van coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM met ruim 765.000 

leden die werken of hebben gewerkt in zorg en welzijn. We helpen iedereen die in zorg en welzijn werkt(e) 
om fysiek, mentaal en financieel fit te blijven. Als gids bieden we hen vanuit continu onderzoek inzicht en 

overzicht - met informatie, ervaringen, diensten, producten en voordelen - om fitte keuzes te maken. En 

https://www.pggmenco.nl/prinsjesdag/


helpen we werkgevers om hierin te ondersteunen, waar mogelijk samen met sociale partners. Zodat 
medewerkers in balans en met plezier blijven werken in een gezonde sector zorg en welzijn. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie, interviewverzoeken en/ of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Stephanie 

Stalenhoef, Senior Communicatieadviseur PGGM&CO, via stephanie.stalenhoef@pggmenco.nl of via tel: 06 – 
14 24 22 17. Of kijk op: https://www.pggmenco.nl/prinsjesdag/ 
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