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Deze quickscan bevat een voor u relevante selectie uit het coalitieakkoord 2021-
2025 dat vandaag door de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie is gepresenteerd.  
 
Op 17 maart jl. vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Na een politiek roerige 
periode startten op 6 oktober de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van 
de fracties van VVD (34 zetels), D66 (24 zetels), CDA (14 zetels) en CU (5 zetels) 
onder leiding van informateurs Remkes en Koolmees. Vandaag boden de 
informateurs hun eindverslag aan de Tweede Kamer aan. Bij die gelegenheid is 
tevens het coalitieakkoord (ook wel regeerakkoord geheten) gepresenteerd. De 
informateurs zullen morgen vanaf 10.15 uur tijdens een debat in de Tweede Kamer 
verantwoording afleggen over het eindverslag.  
 
Bij die gelegenheid wijst de Tweede Kamer waarschijnlijk ook een formateur aan - in 
de regel is dat de beoogde minister-president. De formateur is belast met het 
vormen van een kabinetsploeg. Op dit moment is de verwachting dat dit proces tot 
en met begin januari in beslag zal nemen. Wanneer de kabinetsploeg compleet is, 
komen de kandidaat-bewindspersonen bijeen in het constituerend beraad (de 
oprichtingsvergadering van het kabinet). Tijdens dit beraad worden onder andere 
afspraken gemaakt over de exacte taakverdeling en over de coördinatie van 
beleidsterreinen die onder meerdere departementen vallen. Ook verbinden de 
bewindspersonen zich formeel aan het regeerakkoord. Vervolgens wordt de 
bewindspersonen door de koning beëdigd en op het bordes gepresenteerd. Ten 
slotte spreekt de nieuwe minister-president in de Tweede Kamer de 
regeringsverklaring uit. Diezelfde dag of de dag erna gaat de Tweede Kamer in debat 
over de regeringsverklaring.  
 
De informateurs hebben aangegeven dat sommige onderwerpen zoals stikstof, 
klimaat en onderwijs meer uitwerking behoeven. Dit zullen de nieuwe 
bewindspersonen verder uitwerken en in overleg met de Kamer. Zij benoemden de 
mogelijkheid dat de te zijner tijd verder uitgewerkte plannen worden betrokken bij 
de Voorjaarsnota en dat het CPB en het PBL ze dan doorrekenen. Zoals u gewend 
bent, zullen wij u op de hoogte houden van alle relevante stappen in het 
vervolgproces.  
 
NB. De genoemde paginanummers bij de selecties zijn de paginanummers zoals 
vermeld in de opmaak van het document. 
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Passage uit het coalitieakkoord met bijbehorende paginanummers 

p. 19 – 20 Onderwijs en ontwikkeling 
- Er komt een ‘masterplan’ zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen en 
we gebruiken hiervoor effectief bewezen lesmethodes, zoals ingezet bij het 
Nationaal Programma Onderwijs. We willen zichtbare verbeteringen op het gebied 
van de onderwijskwaliteit in het algemeen en de basisvaardigheden in het 
bijzonder. We geven duidelijker aan wat we van scholen verwachten, bijvoorbeeld 
bij de curriculumherziening. We sturen op de kwaliteit van het onderwijs en 
grijpen sneller in bij scholen die onvoldoende presteren. Burgerschap wordt een 
integraal onderdeel van het onderwijs en wordt gegeven door daartoe bevoegde 
docenten. 
- We brengen scholen in positie door investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks 
naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen. 
Scholen gaan zich beter verantwoorden over de inzet en effectiviteit van de 
middelen zonder de administratieve lastendruk te verhogen. We versterken de 
zeggenschap van schoolleiders en leraren evenals de betrokkenheid en inspraak 
van ouders en leerlingen. 
- We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de 
deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en de relatie tussen opvang en 
onderwijs te versterken. Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van 
armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke 
schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de 
kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, 
sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. 
We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is. 
- We halen het beste in elke leerling naar boven. Of je nu een leerachterstand hebt 
of juist een excellente leerling bent. We kiezen voor een structurele versterking 
van scholen met veel leerachterstanden. Gelijke kansen vragen een ongelijke 
aanpak, zodat elk kind de beste kans krijgt. 

p. 23 – 26 Arbeidsmarkt en inkomen 
- We verkleinen de verschillen tussen vast en flex. Te veel mensen in Nederland 
zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het 
SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter 
gereguleerd. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te 
vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale 
deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.  
- We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer 
verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge 
terugvorderingen. We zetten hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. 
We hebben daarnaast de ambitie het belastingstelsel te vereenvoudigen en te 
hervormen en zetten ook daartoe de eerste stappen. 
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- We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval. We voeren een 
minimumuurloon in op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs 
van Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks), (Kamerstuk 35335)). We verhogen het 
minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen 
(behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We 
komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting. 
- Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en 
ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een 
webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers 
over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door 
betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van 
werknemerschap. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle 
zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote 
inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houden we 
rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord. De 
zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 
1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode 
gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. 
- Ook bevorderen we permanente scholing via leerrechten. In overleg met sociale 
partners wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-
naar-werk-route uit het MLTadvies nader uitgewerkt. 
- Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. 
Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het 
tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij 
de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 - We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren 
doordat we in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor 
werkende ouders. We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt 
door het uitbreiden van het betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden 
van zwangerschapsdiscriminatie en door beter te controleren op loonverschillen. 
We stimuleren de arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. 

p. 28 ondernemende, innovatieve en eerlijke economie 
- Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van 
mkbondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt 
gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met 
de mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer 
uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te 
nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij 
financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering 
en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht 
en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen. 
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p. 32 Gezondheidszorg 
- Wij gebruiken de lessen uit de coronacrisis, zoals het belang van samenwerking, 
ontschotting en nieuwe (digitale) werkvormen, en maken ons klaar voor 
toekomstige gezondheidscrises door versterking van de pandemische paraatheid. 
Dit betekent een (Europese) inzet op o.a. onafhankelijkheid voor genees- en 
hulpmiddelen, het borgen van publieke belangen en het in overleg met experts 
instellen van zorgreserves. Daarnaast willen we een flexibele opschaling en inzet 
van de ic-capaciteit met name op personeel gebied. Ook versterken we de 
publieke gezondheidszorg. 
- De coronacrisis heeft het uiterste van de zorg gevraagd en doet dat nog steeds. 
De werkdruk, het ziekteverzuim en de personeelstekorten zijn door de crisis nog 
verder verhoogd. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Daarom zijn de 
salarissen verhoogd. Van werkgevers vraagt dit daarnaast goed werkgeverschap, 
waaronder gerichte verbeteringen in waardering en de onregelmatigheidstoeslag. 
Een opleidingsakkoord in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 
sector ondersteunt dit. Wij zorgen voor meer zeggenschap, een aanpak van de 
regeldruk, goede (bij)scholing en een betere samenwerking tussen (in)formele 
zorgverleners. Ook moet meer uren werken in de zorg lonend zijn. 
- We overwegen of een Chief Medical Officer, die vanuit technisch-inhoudelijke 
kennis opereert, kan bijdragen aan betere publieke zorg. 
- We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af 
aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. 
Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken we daarom aan. We zetten de doelen 
van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde generatie in 2040 met 
een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. Dit vraagt een brede 
aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde 
keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. 
- Passende zorg is de norm. Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we 
overbehandeling voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, 
functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional 
tot stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak 
voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl 
complexe zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is. We stellen toezichthouders 
en uitvoerders in staat hier adequaat op te sturen. We verbeteren en verbreden 
de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg. Er wordt 
ook gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet langdurige zorg (Wlz), 
Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Passende zorg 
betekent dat de tweede lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan 
declareren maar ook dat de rol van huisartsen versterkt wordt en zij voldoende 
tijd en capaciteit hebben. 
- De planbare en acute zorg moet toekomstbestendig gemaakt worden. Aan de 
hand van de juiste zorg op de juiste plek vragen wij de Nationale Zorgautoriteit 
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(NZa) regiobeelden op te stellen, die kunnen leiden tot een herschikking van het 
zorglandschap waarbij een integraal aanbod en passende zorg over domeinen 
heen voor iedereen in Nederland ongeacht woonplaats de normen zijn. 
- We vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen 
en willen dat deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op 
transparantie in prijsopbouw en -onderhandeling mede door Europese 
samenwerking. 
- Iedereen blijft eigenaar van de eigen gezondheidsgegevens. Gegevens- en 
datauitwisseling tussen patiënt/cliënt en aanbieder en aanbieders onderling 
wordt, conform privacywetgeving, verbeterd waarbij uniformiteit noodzakelijk is. 
Een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor 
patiënten is het einddoel. 
- Een contract vormt de basis voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te 
maken over passende zorg, betaalbaarheid en doelmatigheid. Daarom verbeteren 
we het contracteerproces. Als in de GGZ en wijkverpleging ongecontracteerde 
zorg onvoldoende afneemt, wordt de aanpak verstevigd. Gedacht wordt aan 
verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling. Als dit 
onvoldoende effectief is, wordt gekeken naar een geringe eigen bijdrage of een 
verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dit alles met behoud van 
keuzevrijheid voor de patiënt. 
- We werken aan een goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en het 
aanpakken van niet-integere zorgbestuurders en zorgondernemers. Tegen fraude 
en oneigenlijk gebruik, onder andere van vastgoed, treden wij op, zeker als de 
basis van de zorg niet op orde is. Daarnaast stellen we (nadere) voorwaarden aan 
winstuitkering om excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen te gaan, 
dan wel te voorkomen. Onder strenge randvoorwaarden kan het mogelijk zijn dat 
er risicodragend kapitaal aangetrokken wordt voor investeringen in de kwaliteit 
van zorg. 

p. 43 –  47 Bijlage: financiën  
 
Zie de screenshots hieronder: 
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