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Bijlage(n) 

Geachte leden van de commissie Werken in de Zorg, 

Met deze brief bevestig ik de uitkomst van de gesprekken die uw commissie 
onlangs voerde met onder meer de directeur MEVA over de focus voor 2021 en 
invulling van de (lopende) opdracht van uw commissie voor de komende periode. 
We vragen uw commissie ons te adviseren over een drietal vraagstukken: 

1. Borging elementen van de tijdelijke infrastructuur die tijdens de 
coronacrisis op poten is gezet  

Naar aanleiding van de pandemie is een aantal initiatieven ontwikkeld ter 
praktische ondersteuning van het veld bij de gevolgen van COVID-19 op het 
gebied van personeelstekorten. Dit betreft onder andere Extra handen voor de 
zorg, Extra Zorg Samen (zorgreservisten) en de Nationale Zorgklas. Deze 
beleidsintensiveringen hebben een tijdelijk karakter. Hoewel de crisismaatregelen 
niet tot doel hebben mensen duurzaam aan de zorg te verbinden, is het goed 
denkbaar dat elementen uit deze aanpak meerwaarde hebben voor het duurzaam 
terugdringen van het tekort aan zorgprofessionals. 

We vragen uw commissie na te gaan welke elementen uit de crisisaanpak zich 
kwalificeren voor opname in toekomstig beleid en ons daarbij te adviseren over 
een passende timing voor het transformatieproces van crisismaatregelen naar 
post-pandemiebeleid. Daarbij vragen we u hierover uiterlijk 15 juni 2021 te 
adviseren. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

2. Verkenning rol landelijke stakeholders in voorbereiding op het vervolg van 
het actieprogramma  

Uitgangspunt voor het vervolg op het actieprogramma is dat het zwaartepunt van 
de aanpak in de regio blijft. Daar wonen, leren en werken mensen. Daarbij is 
ondersteuning vanuit de landelijke partijen is onontbeerlijk. De landelijke partijen 
in zorg, welzijn en onderwijs spelen immers een belangrijke rol in de 
wisselwerking tussen de landelijke en regionale ambities. Bijvoorbeeld daar waar 
het gaat om knelpunten waar iedere regio tegenaan loopt, het verder helpen en 
verspreiden van goede voorbeelden en het regelen van een aantal 
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randvoorwaarden. Ook is commitment vanuit de landelijke partijen belangrijk om 
vraagstukken als behoud en anders werken hoog op de agenda te krijgen en te 
houden bij werkgevers. Dat commitment is de afgelopen periode toegenomen: 
een aantal landelijke stakeholders wil graag hier verder mee aan de slag. Met de 
Commissie zijn we van mening dat het belangrijk is die energie vast te houden. 
Mogelijk kan uw commissie de energie die is ontstaan kanaliseren en daarmee een 
extra impuls geven aan het commitment van de landelijke partijen. 

Concreet vragen we uw commissie: 
- 	Zou de commissie, ter voorbereiding op het vervolg van het 

actieprogramma, in kaart willen brengen welke stakeholders 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap voelen op welke thema's en welke 
rol zij voor zichzelf zien. 
Zou de commissie uiterlijk 15 juli 2021 hierover een implementatieadvies 
kunnen opstellen dat kan dienen als input voor de voorbereiding op het 
vervolg van het actieprogramma Werken in de Zorg. 

3. Agenderen modern werkgeverschap bij intern toezicht en bestuur 

In het advies 'Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals' legt uw commissie 
een belangrijke focus op modern werkgeverschap. U geeft daarbij aan dat dit 
primair de verantwoordelijkheid is van de bestuurder en dat modern 
werkgeverschap goed bestuurlijk verankerd moet zijn binnen de organisatie en 
daar ook veel meer aandacht zou moeten krijgen. 
We zien dat dat dit bij een deel van de organisaties in zorg en welzijn gebeurt, 
maar we horen ook signalen dat het bij een groot deel ook nog niet voldoende het 
geval is. 

Concreet vragen we de commissie om te verkennen hoe dit thema verder 
gebracht kan worden. Vragen hierbij zijn: 

- 	Welke rol zien de (verenigingen van) bestuurders en toezichthouders voor 
zichzelf en zijn zij bereid in te nemen? 
Hoe kunnen partijen hun activiteiten rond modern werkgeverschap 
verbreden en versnellen en hun achterban stimuleren steviger in te zetten 
op modern werkgeverschap? 
Zou uw commissie mij hierover uiterlijk 15 september 2021 willen 
adviseren. 

Ik zie uw reactie en advies met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 

Tamara van Ark 
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