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De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

 

 

Geachte voorzitter, 

 
In de COVID-19 Stand van zaken brief van 14 december 20211 is een herijking 
van de COVID-19 aanpak aangekondigd op basis van vijf thema’s. Eén van deze 
thema’s betreft zorgcapaciteit. In het kader van dit thema is de Taskforce 
Ondersteuning optimale inzet zorgverleners (hierna Taskforce) ingesteld om 
concrete maatregelen te identificeren die op korte, middellange en langere termijn 
uitvoerbaar zijn en de beschikbaarheid van zorgprofessionals vergroten, alsmede 
deze behoefte verkleinen door bijvoorbeeld het werk anders te organiseren in 
crisistijd.  
 
Op 25 januari jl. heb ik u het advies van de Taskforce voor de korte termijn doen 
toekomen2 en op 8 februari jl. heb ik deze voorzien van een kabinetsreactie.3 In 
deze kabinetsreactie heb ik aangegeven hoe ik opvolging wil geven aan de acht 
voorgestelde maatregelen voor de korte termijn.  
 
Op 12 april heeft de Taskforce haar eindadvies voor de (middel)lange termijn 
aangeboden. Daarin heeft de Taskforce onder meer een aantal beleidsmatige 
verkenningen uitgevoerd in het kader van anders leren en werken, met het doel 
om zoveel mogelijk zorgprofessionals beschikbaar te krijgen c.q. te behouden voor 
de zorg. Daarnaast heeft de Taskforce de hoofdlijnen uitgewerkt van een 
crisisregeling gericht op de benodigde ondersteuning en flexibiliteit ten behoeve 
van zorgprofessionals.  
  

 
1 Tweede Kamer, 2021-2022, Kamer stuk 25295, nr 1638 
2 Kamerstuk 25295, nr. 1746 
3 Kamerstuk 25 295, nr. 1780 
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Het volledige advies vindt u bijgevoegd bij deze brief. Ik dank de Taskforce 
hartelijk voor dit waardevolle eindadvies en streef ernaar voor de zomer met een 
kabinetsreactie te komen.  
 
Hoogachtend, 

de minister voor Langdurige Zorg  
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Conny Helder


