
 

 
 
 
 
 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
T.a.v. de fractievoorzitters 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 

 

Datum 

21 september 2021 

 

Onderwerp 

Investeringen arbeidsmarkt zorg  

 

Geachte fractievoorzitter, 

 

Zorgprofessionals staan iedere dag met de grootste toewijding klaar om goede zorg te 

verlenen. Dit doen zij onder toenemend grote druk van de coronapandemie, het inhalen 

van uitgestelde zorg, een stijgende zorgvraag door demografische ontwikkelingen, de 

tekorten op de arbeidsmarkt en uitstroom van personeel uit alle geledingen van de zorg. 

Er dreigt een “perfect storm”. 

 

In het afgelopen jaar heeft uw Kamer op verschillende momenten haar waardering 

uitgesproken voor de zorgprofessionals. Vorige week werd zelfs met ruime meerderheid 

een motie aangenomen die oproept voldoende extra financiële middelen voor 

zorgsalarissen vrij te maken in de begroting, te beginnen met 600 miljoen euro in 2022 

(25295-1426). Eerder verzocht u het kabinet al in een motie om in overleg met 

zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele 

waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris 

worden gerealiseerd (25295-1233). 

 

Deze moties volgen op het breed gedragen SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ en een 

recente gezamenlijke oproep van werkgevers en werknemers in de zorg.  

 

Het is urgent om een tweeslag te maken die de zorgprofessionals de waardering biedt die 

zij verdienen door middel van: 

• Het overbruggen van de structurele achterstand van de in het SER-advies 

benoemde groepen; 

• Een extra investering in de arbeidsvoorwaarden gericht op het behoud en het 

aantrekken van medewerkers. 

 

Als werkgevers en beroepsverenigingen nemen wij onze verantwoordelijkheid om 

consistent in te zetten op versterking van zeggenschap, het vinden van een goede werk-

privébalans, het terugdringen van administratieve last, waardering en praktische 

ondersteuning.   

 

  

Behandeld door 

Frank Bluiminck 

Directeur VGN 

fbluiminck@vgn.nl  

06 52 47 35 46 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail/2021Z15782/2021D33861
file:///C:/Users/t.ponjee/OneDrive%20-%20NVZ/Downloads/n_het_lid_Kwint_over_een_plan_voor_structurele_waardering_voor_zorgverleners_(t.v.v._25295-1193)%20(1).pdf
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/aan-de-slag-voor-zorg
https://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/welzijn/nieuws/complete-zorgsector-doet-oproep-op-kabinet-en-parlement/


 

 

Wij vragen u hier samen met ons in op te trekken en de sector de hiervoor benodigde 

financiële slagkracht te geven door de regering ertoe te bewegen de reeds aangenomen 

Kamermoties uit te voeren. Wachten op een nieuw kabinet zal de zorg voor nog grotere 

problemen plaatsen; het primaat ligt dus nu bij het parlement. Van de Tweede Kamer, 

die in maart is gekozen, verwachten de zorgprofessionals nu de nodige actie in het 

belang van de patiënten waar ze iedere dag voor zorgen, alsmede van onze economie en 

samenleving. 

 

Wij hopen zeer op u allen te mogen rekenen. 

 

 

Namens de organisaties van huisartsenzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

geestelijke gezondheidszorg, universitair medische centra en ziekenhuizen: 

 

Organisatie        Voorzitter 

Federatie Medisch Specialisten     Peter Paul van Benthem 

InEen, vereniging van huisartsen- en eerstelijnsorganisaties Martin Bontje 

V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland  Bianca Buurman 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland    Boris van der Ham 

Actiz, Branchevereniging van zorgorganisaties   Henk Kamp 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen    Ad Melkert 

De Nederlandse GGZ       Ruth Peetoom 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra  Margriet Schneider 

Landelijke Huisartsen Vereniging      Mirjam van 't Veld 

 

 


