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Geachte heer De Jonge, 

 

Van u ontvingen wij het concept actieprogramma arbeidsmarkt ‘Werken in 

de zorg’, dat het hoofd moet bieden aan de enorme uitdagingen waar de 

sector voor staat op de arbeidsmarkt. De VGN is blij dat partijen de 

schouders zetten onder een gezamenlijke aanpak.  

 

Wij onderschrijven de actielijnen ‘Meer kiezen voor de zorg’, ‘Beter leren in 

de zorg’ en ‘Anders werken in de zorg’. De VGN onderstreept dat er meer 

nodig is dan een plan om personeel te werven. Wij zijn daarom verheugd 

dat het actieprogramma zich ook richt op mensen die een afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt. Dit brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij, 

waarin we anders kijken naar de organisatie van werk.  

 

De gehandicaptenzorg kent goede voorbeelden van functiecreatie en job 

carving. Terecht wijst u in uw plan al op de in de gehandicaptenzorg 

ontwikkelde opleiding ‘woonhulp’, de aanpak van werkdruk en de specifieke 

aanpak rond zij-instromers vanuit defensie. Wij voegen daar nog twee 

voorbeelden aan toe: de campagne die het imago van het werk in de 

gehandicaptenzorg versterkt en de kwaliteitsimpuls die wij op de VGN-

academie geven aan de scholing van zittende medewerkers en zij-

instromers.  

 

De VGN onderschrijft het belang van de regionale aanpak, waarbij we 

aantekenen dat de kennis en inbreng van landelijke brancheorganisaties in 

dit plan onvoldoende worden benut. De VGN neemt het initiatief in het 

versterken van de arbeidsmarkt en het onderwijs, zowel initieel als post 

initieel. Veel van deze initiatieven zijn verwoord in de kwaliteitsagenda 

gehandicaptenzorg. Wij rekenen daarom op uw steun voor deze landelijke 

op de sector toegeschreven initiatieven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

T.a.v. de heer H.M. de Jonge, Minister 
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