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Geachte voorzitter, 

In de brief in reactie op het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg van 3 
september 20211 is aangekondigd dat de Commissie Werken in de Zorg nog met 
twee adviezen zou komen. Inmiddels heb ik de betreffende adviezen ontvangen en 
doe ze met deze brief ook de leden van uw Kamer toekomen. Het betreft:  

- Landelijke stakeholders en hoe verder met de arbeidsmarktaanpak in de 
zorg 

- Advies over hoe modern werkgeverschap in de zorg tot werkelijkheid te 
maken en de rol van de verenigingen van bestuurders en toezichthouders 
daarin 

 
De adviezen van de commissie Werken in de Zorg richten zich met name op hoe 
de verschillende stakeholders en toezichthouders te betrekken bij het vervolg van 
het programma Werken in de zorg. De nadruk zou wat de commissie betreft nog 
steeds moeten liggen op de in het Actieprogramma Werken in de Zorg (2018-
2021) geformuleerde lijnen: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en 
anders werken in de zorg. Het verbeteren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid 
van het werk en het richten op het behoud van zorgprofessionals zouden centraal 
moeten staan.  
 
Het zijn gedegen adviezen met een aantal mooie handreikingen voor een volgend 
kabinet. Ik beveel een volgend kabinet dan ook van harte aan de rapporten te 
betrekken in de beleidsvorming rond de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 29 282, nr. 443 


