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Deze quickscan bevat een voor u relevante selectie uit de begrotingsstukken die 

gepresenteerd zijn op Prinsjesdag: 

 

 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

 

Als bijlage ontvangt u tevens een overzicht met de behandeldata van alle begrotingen 

in de Tweede en Eerste Kamer. Al deze momenten bieden volop kansen om actie te 

ondernemen in het kader van uw belangen. Graag nemen we eind deze week of begin 

volgende week contact met u op over de kabinetsplannen en eventuele acties.  

 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan helpen wij u natuurlijk altijd graag. 

 

 

NB. De genoemde paginanummers bij de selecties zijn de paginanummers zoals 

vermeld in de opmaak het document. Deze paginanummers worden ook aangehouden 

bij de technische vragenronden van de Kamers. 
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Ministerie van VWS 

Passage uit de begroting met bijbehorende paginanummers 
p. 6 – 20  

Gezondheid is voor ons allemaal belangrijk. Als we iets mankeren, willen we zorg die 
bij ons past, op een plek waar we ons het prettigst voelen. Het liefst thuis. De vraag 

naar zorg neemt toe. Dat komt doordat we allemaal ouder worden, doordat de zorg 
steeds meer kan en doordat steeds meer mensen een blijvende (chronische) 
aandoening hebben. Dat maakt dat veel mensen zich afvragen of de zorg voor hen 

nog wel betaalbaar en beschikbaar is. Soms nu al, maar zeker in de toekomst. 
 

Ons doel is dat de zorg wél toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat lukt alleen als we de 
zorg anders organiseren en tegelijkertijd proberen de vraag naar zorg af te remmen. 

Dat laatste kunnen we bereiken met een stevig preventiebeleid. Daarbij moeten we 
breder kijken naar gezondheid. Want onze gezondheid wordt door veel factoren 

beïnvloed. Inkomen, onderwijs, sport, huisvesting, een fijne buurt, opvoeding, 
relaties, alles kan invloed hebben op onze gezondheid. 

 
Een brede blik op gezondheid tekent ook het beleid van VWS. We laten ons leiden 

door 3 uitgangspunten: 
(1) In een gezonde samenleving kunnen mensen hun leven leiden, bijdragen en 

meedoen, mét of zonder aandoening of beperking; 
(2) In een gezonde samenleving streven we naar zo min mogelijk 

gezondheidsverschillen; 
(3) In een gezonde samenleving kijken we om naar elkaar en helpen we elkaar waar 

dat nodig is. 
 

Tot slot willen we inzetten op «duurzame» zorg. Dit betekent minder afval, minder 
CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen. 
 

Om al deze veranderingen in te zetten zijn we aan de slag gegaan met vijf grote 
trajecten: het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord 

(IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), een 
toekomstbestendige Wmo en de Hervormingsagenda Jeugd. Met deze ambitieuze 

hervormingsagenda’s zetten we stevige stappen naar zorg en ondersteuning die 
beter kan omgaan met de stijgende zorgvraag. We investeren in de gezondheid van 

Nederlanders, remmen de groei van de zorg en zorgen er tegelijkertijd voor dat deze 
toegankelijk is en waar nodig toegankelijker wordt - voor mensen die zorg nodig 

hebben. We organiseren de zorg anders, werken beter samen vanuit een goede 
digitale infrastructuur en schalen bewezen innovaties snel en effectief op. Alle 

genoemde programma’s hebben hun eigen opgave(n) en doelstellingen, maar 
hebben oog voor de centrale en overkoepelende opgave en principes, zoals 

hierboven geschetst. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op in gegaan. 
 

Integraal Zorgakkoord  
De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. In veel zorgsectoren stijgt de 

vraag naar zorg, terwijl er tegelijkertijd een brede krapte op de arbeidsmarkt is. Dit 
trekt ook een wissel op de zorgprofessionals. Aan hun inzet en professionaliteit ligt 
het niet. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd en betrokken, maar hebben te maken met 

een hoge werkdruk, veel regeldruk, weinig autonomie en in sommige gevallen zelfs 
een onveilige werkomgeving. Daarnaast zijn er grote verschillen in de (ervaren) 

gezondheid van mensen in Nederland. Helaas doet het er toe waar iemand is 
geboren, opgegroeid, woont of welke opleiding of baan iemand heeft. Ook de 

kwaliteit van de zorg en ondersteuning vragen aandacht. Er zijn in Nederland 
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uitgebreide voorzieningen die over het algemeen breed toegankelijk en van goede 
kwaliteit zijn. Tegelijkertijd is de zorg versnipperd en moet de samenhang en 

samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende zorgsectoren en de 
samenwerking met het sociaal domein beter. Meer mensen of geld is niet de 

oplossing. Nu al werkt 1 op de 6 werknemers in de zorg en geven we 13% van ons 
nationale inkomen uit aan zorg. De komende decennia neemt de zorgvraag alleen 

maar verder toe vanwege de vergrijzing. Met alle sectoren in de curatieve zorg 
bieden we middels de afspraken in het IZA een antwoord op deze opgaven. 

 
In het IZA kiezen we met ‘passende zorg als norm’ voor een perspectief dat invulling 

geeft aan de brede maatschappelijke afweging tussen hoge kwaliteit, brede 
toegankelijkheid en schaarse capaciteit. Dat betekent onder meer dat zorg en 

ondersteuning aantoonbaar effectief zijn, meerwaarde hebben voor de patiënt, 
plaatsvinden in een prettige werkomgeving en gericht zijn op gezondheid en kwaliteit 

van leven, in plaats van ziekte. Dat keuzes tot stand komen in overleg tussen 
patiënt, naasten en professional(s) en dat de juiste zorg geleverd wordt op het juiste 

moment en de juiste plek. 
 

Dit perspectief van passende zorg is niet nieuw, maar een bevestiging van de eerder 
ingeslagen weg voor bestaande programma’s en trajecten. Hierbij is de kern dat 
deze trajecten in samenwerking en vanuit wederzijds vertrouwen worden 

doorgevoerd, met meer gelijkgerichtheid en focus, en minder versnippering en 
vrijblijvendheid. 

 
De transformatie naar passende zorg gaan we niet binnen één kabinetsperiode 

realiseren. Passende zorg als norm is onze ambitie voor de lange(re) termijn. Om die 
te realiseren maken we in het IZA voor de komende jaren niet meer per sector, maar 

in samenhang afspraken die bijdragen aan het realiseren van passende zorg in de 
curatieve zorg. 

 
Om de zorg voor iedereen kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden 

sluit het kabinet een Integraal Zorgakkoord met sectoren in de curatieve zorg. 
Hierbij zien de afspraken toe op: 

 
• Preventie en leefstijl; 

• Waardegedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, 
pakketbeheer en contractering; 

• Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz; 
• Versterken organisatiegraad basiszorg; 

• Regionale samenwerking; 
• Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals; 
• Digitalisering en gegevensuitwisseling. 

 
Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (Wlz en sociaal domein)  

De samenkomst van veranderende voorkeuren van ouderen, het toenemende aantal 
ouderen en toenemende schaarste van zorgpersoneel vergt een majeure omslag in 

denken en doen. Zodat de zorg toekomstgericht aansluit op de wens van ouderen om 
zo lang mogelijk thuis te wonen. We willen anders, we moeten anders en we kunnen 

anders. 
 

Het WOZO-programma draagt bij aan het maken van een omslag in de organisatie 
van ondersteuning en zorg voor ouderen. Met het WOZOprogramma wordt erop 

ingezet dat ondersteuning en zorg worden aangepast op de voorkeur van ouderen 
om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe 

zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. 
(…) 
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2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties – zie pagina’s 18-20  
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p. 49 
3.2 Artikel 2 Curatieve zorg 

Integraal zorgakkoord Momenteel wordt, samen met partijen die bij de zorg 
betrokken zijn, gewerkt aan het afsluiten van een Integraal Zorgakkoord. Het 
Integraal Zorgakkoord richt zich erop dat de curatieve zorg ook in de toekomst 

toegankelijk en houdbaar is. Het is noodzakelijk dat we de zorg slimmer gaan 
organiseren met oog voor de grenzen van de arbeidsmarkt en de financiën. Dit 

vraagt om een transitie naar passende zorg. Passende zorg is zorg die gaat om 
gezondheid in plaats van ziekte, de juiste zorg op de juiste plek, die waarde 

gedreven is en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt. Door het 
afsluiten van een integraal zorgakkoord wordt beoogd om samen met alle betrokken 

partijen de komende vier jaar deze lange termijn transformatie (10–15 jaar) 
versneld in gang zetten. Zoals toegelicht in kamerstukken II 2021/21, 31765, nr. 

641 worden over de volgende thema’s afspraken gemaakt: 
– Regionale samenwerking 

– Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz 
– Versterken organisatie van de basiszorg 

– Preventie en leefstijlgeneeskunde 
– Waarde gedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, 

pakketbeheer, contractering 
– Digitalisering en gegevensuitwisseling 

– Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers 
 

Naast deze thema’s is ook ruimte voor sectorspecifieke afspraken zonder raakvlak 
met andere sectoren. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van zorg en de 
aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk. Tevens is in het coalitieakkoord een 

duidelijke financiële opgave neergelegd voor het integraal zorgakkoord. Om de 
zorgsector gericht te steunen in het realiseren van de transitie heeft het kabinet 

incidentele middelen beschikbaar gesteld. In het integraal zorgakkoord maken we 
concrete afspraken over hoe, via welke kanalen en onder welke voorwaarden deze 

middelen worden ingezet om de doelen te realiseren. Het tot stand komen van een 
akkoord, maar bovenal de daadwerkelijke uitvoering ervan, zal de komende tijd veel 

van alle betrokken partijen vragen. 
 

Dit kabinet zet in op passende zorg. Passende Zorg richt zich –mede vanwege grote 
maatschappelijke uitdagingen- op gepast gebruik van zorg én op noodzakelijke 

veranderingen in de organisatie van zorg. Het is een overkoepelende term voor de 
beweging naar zorg die waarde gedreven is, die samen met en rondom de patiënt tot 

stand komt, die de juiste zorg op de juiste plek is en die gaat om gezondheid in 
plaats van ziekte. Passende Zorg is daarmee geen nieuw programma, maar een 

katalysator voor bestaande programma’s en trajecten, zoals uitkomstgerichte zorg, 
samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek en zorgevaluatie en gepast gebruik. 

Hierbij is de kern dat deze trajecten in samenwerking en vanuit wederzijds 
vertrouwen worden doorgevoerd, met meer urgentie en minder vrijblijvendheid. Ook 
werken we vanuit passende zorg aan het aanpassen van noodzakelijke 

randvoorwaarden in het stelsel. Er worden hierover in het IZA afspraken gemaakt 
met betrokken veldpartijen. 
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De organisatiegraad in de basiszorg wordt tot 2026 versterkt met een programma 

voor de (door)ontwikkeling van lokale en regionale organisaties die professionals in 
de basiszorg ontzorgen en ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en 

domeinen. Deze beleidsinzet en investeringen leiden tot meer en beter afgestemde 
zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere 

benutting van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De 
versterking van de basiszorg ondersteunt de afspraken in het Integraal Zorgakkoord 

en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO). 
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p. 55 - 57 
Eerste lijnszorg  

In 2023 is er een bedrag van € 14,7 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van 
subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 

eerstelijns zorg. 
 

In het kader van de uitvoering van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 
2019-2022, heeft ZonMw een programma ontwikkeld voor het bevorderen van de 

kwaliteit (zorgstandaarden en richtlijnen), transparantie, kennis en onderzoek binnen 
de paramedische zorg. Voor dit programma is gedurende de periode 2019-2026 een 

bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. 
 

Daarnaast is voor flankerend beleid rakend aan het Integraal Zorgakkoord (o.a. op 
het gebied van monitoring en evaluatie) in 2023 € 3 miljoen euro beschikbaar. 

Diverse overige subsidies van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde 
posten, op tot het totaal geraamde bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel. 

(…) 
Eerstelijnszorg  

In 2023 is in totaal € 48,8 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van opdrachten 
ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de eerstelijns 
zorg. (…)In het kader van het coalitieakkoord is gedurende de periode 2023-2026 

een bedrag van € 150,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de 
organisatiegraad in de basiszorg. Hiermee wordt ingezet op de (door)ontwikkeling 

van lokale en regionale organisaties die professionals in de basiszorg ontzorgen en 
ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en domeinen. Deze 

beleidsinzet en investeringen leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor 
kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere benutting 

van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De versterking van 
de basiszorg ondersteunt de afspraken in het Integraal Zorgakkoord en het 

programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO). In 2023 is 
hiervoor een bedrag beschikbaar van € 22,4 miljoen. 
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p. 61 
Passende Zorg  

In 2023 wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van 
opdrachten ten behoeve van passende zorg. 

 
In 2023 wordt € 3,4 miljoen beschikbaar gesteld voor extra inzet vanuit VWS en het 

Zorginstituut op passende zorg. Het Zorginstituut is op grond van de Wet langdurige 
zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) exclusief belast met de duiding van en 

advisering over onder meer de inhoud van het verzekerde pakket op grond van de 
Zvw en de Wlz en bevordering van (inzicht in) de kwaliteit van zorg. Het 

Zorginstituut zet in op een intensivering van deze pakket- en kwaliteitstaken 
teneinde passende zorg te realiseren. Door verscherpte toetsing kan het basispakket 

meer ingericht worden op passende zorg. 
 

Daarnaast wordt € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de (door)ontwikkeling en 
inbedding van digitale en hybride (zelf)zorghulpmiddelen in het zorgproces t.b.v. 

zorgvragers en zorgverleners, waaronder het concept thuisarts. Onderdeel van 
passende zorg is immers passende digitale en hybride zorg; invulling gevend aan de 
uitgangspunten zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Digitale 

zorghulpmiddelen kunnen, bij passende inzet, onder andere bijdragen aan het 
ondersteunen van zelfzorg/ zelfregie, het verminderen van de druk op de 

zorgverleners, samen beslissen en het gebruik van richtlijnen in de praktijk. Zo kan 
digitaal laagcomplexe zorg worden geboden door burgers zelf in staat te stellen op 

een betrouwbare manier aandoeningen te herkennen en te behandelen en kan 
digitale triage eraan bijdragen dat mensen direct bij het juiste ‘loket’ aankloppen. 

 
Ook is voor 2023 € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de volgende fase van het 

programma Uitkomstgerichte Zorg. Informatie over uitkomsten van zorg en de 
impact van zorg op de kwaliteit van leven is een belangrijke randvoorwaarde om 

passende zorg vorm te kunnen geven. De vervolgfase van het programma 
Uitkomstgerichte Zorg is gericht op bevordering van het gebruik van 

uitkomstinformatie in de dagelijkse zorgpraktijk om zo de kwaliteit van zorg te 
vergroten, om het proces van samen beslissen tussen patiënt en zorgverlener over 

de best passende behandeling te ondersteunen en als hulpmiddel voor de keuze voor 
de best passende behandelaar en zorginkoop. 

p. 64 -65 
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning, o.a.: 

In het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn 
verschillende maatregelen opgenomen die in het programma WOZO samenhangend 
terug komen. In 2023 worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen: 

• Afronding van de eerste fase van de doorontwikkeling van het kwaliteitskader 
verpleegzorg; 

• Eerste effecten scheiden van wonen en zorg (€ 40 miljoen, UPZ); 
• Inzet transitiemiddelen scheiden wonen en zorg door regiobudget zorgkantoren ( € 

40 miljoen, UPZ); 
• Inzet stimuleringsbudget Wlz (€ 31 miljoen, UPZ); 

• Vergroten inzicht in gepaste zorg en kwaliteit van zorg (€ 6 miljoen); 
• Het ondersteunen van gemeenten en het stimuleren van de totstandkoming van 

geclusterde woningen (€ 33,8 miljoen); 
• Samen Vitaal Ouder Worden (€ 25,5 miljoen); 

• Digitale zorg en ondersteuning door onder andere herijking Stimuleringsregeling E-
health Thuis (SET) en het stimuleren van de inzet technologie in de Wmo (€ 29,8 

miljoen). 
 

Jaarlijks zal verantwoording worden gevraagd over de uitgevoerde activiteiten en 
uitgaven, zodat eventueel kan worden bijgestuurd richting de doelstellingen. 
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(…) 
Gehandicaptenzorg  

Het programma Volwaardig Leven is inmiddels afgerond. De monitor 6 liet zien dat 
het programma een succesvolle impuls aan de beweging richting toekomstbestendige 

gehandicaptenzorg heeft gegeven. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor 
borging, opschaling en kennisverspreiding van de goede resultaten. 

 
Met de programmatische uitwerking van de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning 

voor mensen met een beperking’ geeft het kabinet hier opvolging aan. Via zes 
concrete onderwerpen wordt gewerkt aan het verder ondersteunen van de beweging 

naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Dat zijn: 
 

– complexe zorg (o.a. inzet op vroegsignalering); 
– zorg en ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB); 

– verbetering van de cliëntondersteuning; 
– zorgtechnologie en innovatie (o.a. implementatie en opschaling technologie); 

– een gerichte aanpak voor arbeidsmarkt en vakmanschap; 
– mensen met een beperking die een levenslange, levensbrede ondersteuningsvraag 

hebben in het gemeentelijk domein (bijv. dagbesteding en/of begeleiding vanuit de 
Wmo). 
 

Deze ondersteuning stelt hen in staat eigen regie te voeren en volwaardig te kunnen 
participeren in de samenleving. Samen met partijen wordt de toekomstagenda nader 

ingevuld en uitgevoerd. 
 

Het kabinet geeft daarnaast een vervolg aan de vijf pilots gespecialiseerde 
cliëntondersteuning (GCO) voor de doelgroepen ZEVMB, Autisme, NAH, LVB met 

gedragsproblematiek en naasten. In 2023 zal worden gebouwd aan het structureel 
borgen van deze vorm van ondersteuning. Doelstelling daarbij is om in 2024 met een 

nieuwe organisatie gespecialiseerde cliëntondersteuning gebundeld aan te bieden. 
Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om te komen tot een ‘leerloop’ waarin de 

geleerde lessen worden ingebracht bij gemeenten en bij verschillende instanties. 

p. 77 

Mede op verzoek van de Tweede Kamer is snelheid gemaakt met het wetsvoorstel 
elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit wetsvoorstel is inmiddels 

aan de Tweede Kamer aangeboden ter behandeling. Mede met het oog op het 
wetsvoorstel is het noodzakelijk dat er in 2023 en latere jaren wordt ingezet op het 

stimuleren en implementeren van elektronische gegevensuitwisseling in de 
langdurige zorg en de bijbehorende randvoorwaarden. Hiervoor is in 2023 € 8,8 

miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 1,6 miljoen gereserveerd voor subsidies pgb. 

p. 80 – 82  
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid 

(Ont)Regel de Zorg Ook in 2023 is het vergroten van het werkplezier in de zorg door 
het verminderen van ervaren regeldruk een belangrijke beleidsprioriteit. In het 

vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg krijgt de aanpak vorm langs vier actielijnen: 
1. Voorkomen nieuwe regeldruk door wet- en regelgeving van VWS: beleid dat beter 

werkt in de praktijk; 
2. Landelijke maatregelen, zoals het harmoniseren van inkoop- en 

verantwoordingseisen; 
3. De lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen zorginstellingen, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van een e-learning en training tot ontregelaar, en 
een subsidieregeling voor lokale ontregelprojecten; 

4. Een laagdrempelig toegankelijk loket voor signalen, knelpunten en vragen. 
 

De Minister voor LZS heeft de Kamer in het voorjaar van 2022 geïnformeerd over het 
vervolgprogramma (Kamerstukken II 2021/22, 29515, nr. 460). 
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Werken in de zorg  

Het is van belang dat zorgprofessionals nu en in de toekomst graag in de sector zorg 
en welzijn gaan werken en daar ook blijven werken. Dit vraagt om een brede, 

intensieve en continue aanpak gericht op aantrekkelijk werken in de zorg. Het 
actieprogramma Werken in de Zorg liep na 2021 af. Als vervolg daarop wordt voor 

2023 ingezet op een viertal sporen. 
 

Ten eerste wordt de arbeidsmarktkrapte interdepartementaal aangepakt. Zo is 
interdepartementaal aandacht voor meer uren werken, combi-banen, het versneld en 

duaal opleiden en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Ten tweede worden voornoemde uitdagingen op de arbeidsmarkt expliciet 
meegenomen in de afspraken met landelijke partijen in het Integraal Zorg Akkoord. 

Die afspraken moeten bijdragen aan de maatschappelijke opgave dat met minder 
(meer) zorgverleners goede toegankelijke zorg verleend kan worden aan iedereen 

die dat nodig heeft. 
 

Ten derde zullen deze arbeidsmarktvraagstukken in het programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) worden verweven, inclusief afspraken 
over opleidingen in de VVT, zoals in het coalitieakkoord (Bijlage bij Kamerstuk II 

2021/22, 35788, nr. 77) voorzien. Als laatste spoor is er het programma 
‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (hierna: TAZ). In de 

hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg wordt de programmatische 
aanpak geschetst voor de komende jaren. Binnen dit programma TAZ wordt een 

aantal instrumenten die succesvol zijn gebleken voortgezet en andere instrumenten 
worden herijkt. 

 
Daarnaast zal 2023 in het teken staan van een meerjarig opleidingsakkoord in de 

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), zoals opgenomen in het 
Coalitieakkoord. Voor dit akkoord is in 2023 € 20 miljoen beschikbaar. 

 
Ook wordt in 2022 en in 2023 uitvoering gegeven aan het advies van de Taskforce 

Ondersteuning optimale inzet zorgverleners, met daarin concrete maatregelen voor 
de korte en (middel)lange termijn om de beschikbaarheid van zorgmedewerkers in 

crisistijd te vergroten. Zo zal een subsidieregeling worden opgesteld die het mogelijk 
maakt dat in elk geval in 2022 nog 800 studenten kunnen starten met de BAZ-

opleiding. Voor deze regeling is in 2023 € 20 miljoen beschikbaar. 
 

Deelnemende zorginstellingen krijgen een vergoeding voor elke student die 
aantoonbaar de opleiding heeft afgerond. 
 

Inhoud programmatische aanpak 
Dit programma kent verschillende aandachtsgebieden zoals ruimte voor behoud van 

personeel door goed werkgeverschap en werkplezier, ruimte voor (zij)instroom door 
te leren en te ontwikkelen en ruimte voor innovatieve werkvormen. Hierin zal 

nadrukkelijk ook de verbinding tussen leren en werken worden gezocht. Immers, om 
te kunnen voldoen aan de vraag naar zorgpersoneel is het van groot belang dat er 

voldoende en goed toegeruste zorgmedewerkers worden opgeleid met ruimte voor 
doorontwikkeling. Effectief arbeidsmarktbeleid vraagt om een integrale benadering 

van de zorgarbeidsmarkt als geheel. Ten behoeve van deze integrale benadering 
streven we ernaar om de te bekostigen activiteiten zoveel als mogelijk onder te 

brengen in één integraal financieel arrangement. Een belangrijk ander doel hiervan is 
om de administratieve lasten te doen dalen, doordat er meer overzicht ontstaat ten 

aanzien van de beschikbare financiële arrangementen ten aanzien van de benodigde 
transitie op de zorgarbeidsmarkt. 

 
Voor genoemde programmatische aanpak zijn in de begroting structureel middelen 
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beschikbaar: € 80 miljoen in 2022 en vanaf 2023 een bedrag van € 130 miljoen per 
jaar. 

p. 82 – 83  
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg  

Naar aanleiding van onderzoeken om de Wet BIG meer toekomst-bestendig te 
maken (Kamerstukken II 2021/22, 29282, nr. 461) wordt een tijdelijke 

adviescommissie ingericht om te adviseren over voorbehouden handelingen, 
(functioneel) zelfstandige bevoegdheid en toelating tot artikel 3 en artikel 34 van de 

wet BIG. Ook zal communicatie over de ruimte die de wet nu al biedt worden gestart 
en zijn acties benoemd om een meer lerend effect van het tuchtrecht te bereiken. 

(…) 
Hoewel het inzetten van buitenslands gediplomeerd zorgpersoneel geen structurele 

oplossing is om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen kan het 
zorgorganisaties in bepaalde situaties ontlasten, mits goed georganiseerd en wordt 

voldaan aan de wet- en regelgeving. Om te bevorderen dat buitenslands 
gediplomeerde zorgverleners sneller een plek vinden op de arbeidsmarkt zijn in 

samenspraak met betrokken partijen langs drie lijnen activiteiten in gang gezet om 
de BIG-toelatingsprocedure met behoud van kwaliteit te stroomlijnen en te 

versnellen, namelijk: begeleiding & informatievoorziening, inhoudelijke wijzigingen in 
de BIG-toelatingsprocedure en cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 29282, nr. 455). 
Zo is er bij het CIBG in de vorm van een tweejarige pilot een centraal aanspreekpunt 

gecreëerd waar buitenslands gediplomeerde terecht kunnen met alle vragen over de 
BIG- toelatingsprocedure. 

p. 83 
E-gegevensuitwisseling  

Om goede zorg te kunnen verlenen moeten medische gegevens eenvoudig, snel en 
veilig overgedragen kunnen worden van de ene naar de andere zorgverlener. In 

2023 wordt conform de afspraken in het Integraal Zorgakkoord volop ingezet op de 
standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 

 
De voorziene inwerkingtreding van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de 

zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om per algemene maatregel van bestuur op 
specifieke onderdelen elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders te 

verplichten (Kamerstukken II 2020/21, 35824, nr. 1 tot en met 4). Het digitaal 
voorschrijven en ter hand stellen van medicatie (digitaal receptenverkeer) is de 

eerste gegevensuitwisseling waarvoor deze verplichting gaat gelden. Nationale 
afspraken die randvoorwaardelijk zijn voor het zorgbreed en landelijk uitwisselen van 

informatie worden in NENnormen vastgelegd. Komend jaar is de oplevering van NEN-
normen op het gebied van beelduitwisseling, basisgegevensset zorg (BgZ), 

medicatieoverdracht en de generieke functies toestemming, authenticatie, 
identificatie en lokalisatie voorzien. 
 

Bij de verdere ontwikkeling en ontsluiting van informatie zal de toegankelijkheid en 
begrijpelijkheid voor de patiënt, cliënt of burger centraler komen te staan. Zo zal 

gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (PGO's). 

 
Herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling is een fundamenteel 

onderdeel van het optimaliseren van gegevensuitwisseling in de zorg (Kamerstukken 
II 2021/22, 27529, nr. 276). In 2023 zullen er onder meer voorbereidingen worden 

getroffen voor mogelijke (aanpassingen op) weten regelgeving. Om op korte termijn 
de knelpunten rondom het digitaal vastleggen van toestemming van de patiënt of 

cliënt weg te nemen, wordt de landelijke implementatie van technische oplossingen 
zoals Mitz en Nuts actief ondersteund. 

p. 91 – 95 
3. Informatiebeleid Gegevensuitwisseling  

Om goede zorg te kunnen verlenen moeten medische gegevens eenvoudig, snel en 
veilig overgedragen kunnen worden van de ene naar de andere zorgverlener. In 
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2023 wordt ingezet op de standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg. 

 
De voorziene inwerkingtreding van de wet elektronische gegevensuitwis seling in de 

zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om per algemene maatregel van bestuur op 
specifieke onderdelen elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders te 

verplichten (Kamerstukken II 2020/21, 35824, nr. 1 tot en met 4). Het digitaal 
voorschrijven en ter hand stellen van medicatie (digitaal receptenverkeer) is de 

eerste gegevensuitwisseling waarvoor deze verplichting gaat gelden. 
 

Bij de verdere ontwikkeling en ontsluiting van informatie zal de toeganke lijkheid en 
begrijpelijkheid voor de patiënt, cliënt of burger centraler komen te staan. Zo zal 

gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van persoon lijke 
gezondheidsomgevingen. 

 
Herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling is een funda menteel 

onderdeel van het optimaliseren van gegevensuitwisseling in de zorg (Kamerstukken 
II 2021/22, 27529, nr. 276). In 2023 zullen er onder meer voorbereidingen worden 

getroffen voor mogelijke (aanpassingen op) wet- en regelgeving. Om op korte 
termijn de knelpunten rondom het digitaal vastleggen van toestemming van de 
patiënt of cliënt weg te nemen, wordt de landelijke implementatie van technische 

oplossingen zoals Mitz en Nuts actief ondersteund. In totaal is hiervoor € 25,3 
miljoen beschikbaar in 2023. 

(…) 
Informatieveiligheid  

Doordat de zorg steeds verder digitaliseert wordt het steeds belangrijker dat de 
informatiebeveiliging in de zorg op orde is. Goede informatiebeveiliging is primair de 

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf maar VWS heeft hier ook een 
belangrijke rol. In 2023 legt VWS de focus op het verder verhogen van de 

bewustwording over digitale veiligheid en digitaal veilig gedrag. Dit doet VWS onder 
andere via de borging van de uitkomsten van het project ‘Informatieveilig gedrag in 

de zorg’ en door het ondersteunen van Z-CERT, het landelijk informatieknooppunt 
voor informatieveiligheid binnen de zorgsector. 

(…) 
Het programma elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg richt zich op de 

totstandkoming van elektronische uitwisseling, zodat gegevenstussen zorgverleners 
kunnen stromen.Het wetsvoorstel elektronische gegevens uitwisseling in de zorg 

levert een belangrijke bijdrage aan eenheid van taal en techniek waardoor 
gegevensuitwisseling steeds vaker elektronisch zal verlopen. 

 
Om ook op de korte termijn de elektronische uitwisseling te versnellen, werkt VWS 
samen met het zorgveld aan het breder inzetten van bestaande ICT-oplossingen. De 

ambitie is om op de langeretermijn een landelijk dekkend netwerk van onderling 
verbonden ICT-infrastructuren te realiseren. 

 

p. 96 

Zorginstituut Nederland (ZiNL)  
Het Zorginstituut Nederland voert diverse wettelijke taken uit: adviseren over het 

verzekerde Zvw- en Wlz-pakket, het stimuleren van de verbetering van de kwaliteit 
van de gezondheidszorg in Nederland, er voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot 

begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg, 
adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de 

gezondheidszorg, fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (inclusief 
uitvoering van de risicoverevening) en het Fonds Langdurige Zorg; bevorderen van 

de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz en het adviseren of het 
wenselijk is dat een nieuw beroep of specialisme in de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg moet worden gereguleerd. 
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Het coalitieakkoord zet in op Passende Zorg en – als onderdeel hiervan het 
verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket. Om hierop gerichte 

stappen te kunnen zetten, bekijkt VWS of intensivering van de werkzaamheden van 
het Zorginstituut noodzakelijk is. 

 
In 2023 is € 74,2 miljoen beschikbaar voor het Zorginstituut. 

p. 178 
Integraal Zorgakkoord (IZA)  

Met verschillende zorgsectoren in de Zvw wordt een Integraal Zorgakkoord 
afgesloten voor de periode vanaf 2023 tot en met 2026 (de huidige akkoorden lopen 

tot en met 2022). Hierin worden afspraken gemaakt over zorginhoud en de 
budgettaire kaders zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Zie voor meer informatie 

paragraaf 6.3.1.5 over het IZA. 
 

Juiste zorg op de juiste plek  
Om de juiste zorg op de juiste plek en substitutie te realiseren, moet aan bepaalde 

randvoorwaarden invulling worden gegeven. Belangrijk is dat er voldoende 
transitiemiddelen, capaciteit en organisatiekracht is, zowel aan de ontvangende als 

de substituerende kant. Vanaf 2025 moet deze beweging leiden tot een besparing op 
de zorgkosten. 
 

Stimuleren anderhalvelijnszorg  
Een verschuiving van complexe medisch-specialistische zorg (MSZ) naar de ‘basis-

MSZ’ (anderhalvelijnszorg) wordt gestimuleerd door de introductie van een nieuwe 
betaaltitel en door de vrijblijvendheid van het meekijkconsult weg te nemen. Deze 

maatregel leidt tot een besparing van € 50 miljoen vanaf 2027. 
(…) 

Standaardisatie gegevensuitwisseling  
De gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd. Er wordt gekeken naar 

de meest doelmatige modaliteit. Deze maatregel leidt in 2027 en 2028 tot een 
besparing van € 113,3 miljoen respectievelijk € 226,6 miljoen. Vanaf 2029 is de 

besparing structureel € 340,0 miljoen. 
(…) 

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona 
Vanwege de besmettingen met het coronavirus is de voorwaardelijke toelating van 

paramedische herstelzorg per 1 augustus 2022 met één jaar verlengd, zodat 
behandeling na besmetting mogelijk blijft. 

(…) 
ZA-transformatiegeld  

Voor de partijen die deelnemen aan het IZA is in de periode 2023-2027 in totaal € 
2,8 miljard aan transformatiemiddelen beschikbaar. Naar verwachting zijn de 
uitgaven in 2023 nog relatief beperkt in verband met de aanloop naar besluitvorming 

en feitelijke uitvoering van transformatieplannen. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 
280 miljoen aan uitgaven aan transformatiemiddelen via verzekeraars in 2023. 

Daarvan is € 84,3 miljoen verwerkt in de VWS-begroting 2023; de resterende 
middelen zijn gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën. 

P.182 - paramedische zorg genoemd, zie onderstaande 
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p. 205 – paramedische zorg genoemd, zie onderstaande 
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Moties en toezeggingen – o.a. overzicht afgehandelde moties en toezeggingen. 
Helaas kon de tekst niet groter, excuses voor het ongemak  

Selectie uit lopende moties, o.a.: 
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Ministerie van OCW 
Passage uit de begroting met bijbehorende paginanummers 
p. 12 - 13 
We hebben voldoende goede leraren nodig. We trekken daarom alle registers open 

om de tekorten aan leraren terug te dringen. We gaan door met wat werkt, passen 
aan waar we nu vastlopen, en starten een discussie over onorthodoxe 

maatregelen. Vakmensen zijn hard nodig om huizen te bouwen, de 
energietransitie mogelijk te maken en de samenleving draaiende te houden. Een 

echt vak leren is belangrijker dan ooit. We zetten ons daarom extra in voor 
leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs. We zorgen voor een betere 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor het 

aanpakken van tekortsectoren. 
(…) 

Om in de toekomst een grotere voorspelbaarheid voor het onderwijs te creëren, 
hebben we in nauwe samenwerking met het veld en het Ministerie van VWS een 

(middel)lange termijnaanpak COVID-19 opgesteld. Deze richt zich op wat er nodig 
is om fysiek onderwijs op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. 

p. 13 
1. Een sterke basis en hoge kwaliteit  

Het is onze eerste prioriteit om de basis verder op orde te brengen. Dit kabinet 
investeert sterk in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. We willen dat in 

het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo over de gehele linie de 
prestaties omhoog gaan, met als resultaat dat iedere leerling en student datgene 

leert wat hij of zij nodig heeft om zich staande te houden in de maatschappij, het 
vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. 

 
Masterplan basisvaardigheden po en vo  

Met het masterplan basisvaardigheden richten we ons op de leergebieden taal, 
rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Dat iedere leerling kan lezen, 
schrijven en rekenen, en kan meedoen in de samenleving is de basis om 

zelfstandig en zelfverzekerd te kunnen leven. Kennis van de democratie en de 
rechtsstaat hoort daarbij. Het masterplan is een integraal en duurzaam 

programma voor de lange termijn. Met het onderwijsveld werken we dat verder 
uit. Tegelijk is een snelle start belangrijk voor de scholen die op korte termijn aan 

de slag willen. We nemen meer regie om scholen daadwerkelijk te ondersteunen 
om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren. Scholen kunnen met 

ingang van volgend schooljaar subsidie en hulp krijgen bij verbetering van hun 
onderwijs in de basisvaardigheden. Met de bijstelling van kerndoelen en 

eindtermen wordt duidelijker wat we wel en niet van scholen kunnen verwachten, 
zodat leraren focus kunnen aanbrengen in hun lessen. Vooruitlopend daarop 

kunnen scholen zelf al scherper kiezen wat hun leerlingen echt nodig hebben. En 
daar komt praktische hulp voor beschikbaar in de vorm van basisteams. Vanuit de 

Inspectie van het Onderwijs zal het toezicht scherper ingericht worden: de lat gaat 
omhoog. Daarnaast werken we aan meer systematische monitoring van de 

onderwijskwaliteit, zodat we beter zicht krijgen op prestaties voor alle 
basisvaardigheden en scherpere doelen kunnen stellen. 

p. 15  
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Extra investeringen voor kansengelijkheid in het po en vo  
Gezien de invloed van de directe leefomgeving van kinderen en jongeren is het 

vergroten van kansengelijkheid een opgave voor verschillende beleidsterreinen; 
onderwijs is daarin een cruciale factor. Bij kansengelijkheid in het onderwijs gaat 

het erom dat kinderen en jongeren met verschillende kenmerken (zoals 
opleidingsniveau en inkomen van de ouders, migratieachtergrond) eerlijke kansen 

hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Om dit te bereiken, gaat het kabinet 
barrières wegnemen en werken aan een stelsel waarin elke leerling tot zijn recht 

komt. Voor het primair en voortgezet onderwijs werken we dit uit in de Agenda 
Kansengelijkheid die na de zomer van 2022 verschijnt. 

p. 16 
3. Lerarenstrategie primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs  

Het grote tekort aan leraren en schoolleiders is een van de belangrijkste 
problemen van dit moment. Leraren zijn bepalend, ze maken in de klas het 

verschil voor kinderen. Als er niet voldoende goede leraren en schoolleiders zijn, is 
dat een risico voor de kwaliteit van het onderwijs. Alle inzet die de afgelopen jaren 

gepleegd is ten spijt, moeten we concluderen dat de problematiek alleen maar 
groter is geworden. Doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie. 

 
We zetten daarom alles op alles om de tekorten daadwerkelijk terug te dringen. 
Daarvoor is een mix van maatregelen nodig. De Minister voor Primair en 

Voortgezet Onderwijs heeft een onderwijsakkoord gesloten met de organisaties 
van schoolbesturen en onderwijspersoneel. Daarin zijn onder meer afspraken 

gemaakt over de verhoging van het salaris van leraren in het primair onderwijs en 
het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Maar ook over tijd voor 

leraren en schoolleiders om bij te scholen, in het bijzonder voor het onderwijs in 
de basisvaardigheden. Dat moet eraan bijdragen dat het beroep van leraar weer 

hoog gewaardeerd wordt in de samenleving. Met de gezamenlijke 
onderwijsorganisaties hebben we een werkagenda opgesteld met concrete 

ambities en mijlpalen, voor professionele ontwikkeling van leraren, de 
onderwijsarbeidsmarkt en de bevoegdheden van leraren. 

 
De complexiteit van het lerarentekort vraagt om een stevige lerarenstrategie 

vanuit de overheid. We gaan zorgen voor meer samenhang, focus en slagkracht, 
in het beleid maar ook in de daadwerkelijke aanpak in het veld. Verder 

intensiveren en versnellen we maatregelen die goed werken. Zo gaat het 
subsidiebedrag omhoog voor mensen die vanuit een ander beroep leraar willen 

worden en kunnen jaarlijks meer onderwijsassistenten en leraar-ondersteuners de 
opleiding tot leraar volgen. We zorgen ervoor dat lerarenopleidingen op maat 

worden aangeboden, zodat ze aantrekkelijk zijn voor zij-instromers. We 
versterken de samenwerking tussen lerarenopleidingen: er valt veel winst te 
behalen door het maken van een gezamenlijk opleidingsaanbod voor aankomende 

en zittende leraren, maar ook in het gezamenlijk onderzoeken en verspreiden van 
kennis. 

 
Tenslotte gaan we in gesprek over verdergaande en onorthodoxe maatregelen om 

tot structurele oplossingen te komen. Het gaat hierbij om thema’s en dilemma’s 
die het hart van het onderwijsstelsel raken: bekostiging, bestuur en toezicht, en 

de wijze waarop het onderwijs in scholen is georganiseerd. 

p. 17 

4. Gezonde arbeidsmarkt  
Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Met zes acties en bijbehorende maatregelen 

werkt het kabinet aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van 
krapte. Het kabinet zet in op het verminderen van de vraag naar arbeid, het 

vergroten van het arbeidsaanbod en het verbeteren van de match tussen vraag en 
aanbod. De maatregelen moeten onder andere bijdragen aan het bevorderen van 

Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het stimuleren van meer uren werken en het 
verbeteren van de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Maar daarvoor zal 
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nog meer nodig zijn. Daarom richt het kabinet zich de komende periode op 
financiële prikkels in verschillende sectoren, waaronder het mogelijk maken van 

een voltijdsbonus. 

Artikel primair onderwijs 

p. 54  

 
 

p. 102 
Aanpak lerarentekort  

Voor 2023 is er circa € 40,0 miljoen beschikbaar voor de aanpak lerarentekort. 
Hiervan is er circa € 27,0 miljoen bestemd voor de subsidieregeling regionale 

aanpak personeelstekort (RAP), waarvan circa € 7,0 miljoen komt uit de 
coalitieakkoordmiddelen. Deze subsidieregeling kan worden gebruikt om partijen in 

de regio te ondersteunen om het lerarentekort in het po, vo en mbo gezamenlijk 
aan te pakken. Daarnaast is er circa € 13,0 miljoen beschikbaar vanuit het 

coalitieakkoord voor overige maatregelen rond de regionale aanpak tekorten. 

 

 

Ministerie SZW 
Passage uit de begroting met bijbehorende paginanummers 
p. 10  

De huidige en structurele tekorten op de arbeidsmarkt vormen een uitdaging voor 
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het kabinet om de ambities in het coalitieakkoord waar te maken. Het aantal mensen 
dat kan en wil werken stijgt nauwelijks, terwijl het aantal vacatures blijft stijgen. 

Onder meer demografische ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. De 
arbeidsmarkt past zich nog niet voldoende aan. Om die redenen ziet het kabinet een 

duidelijke rol voor de overheid in het aanpakken van krapte, zowel in haar rol als 
werkgever in sectoren als de zorg en het onderwijs, als door overkoepelend beleid 

om krapte tegen te gaan. Dit kan de overheid niet alleen. Daarom is ook de rol van 
werkgevers en werkenden essentieel. 

 
Om krapte aan te pakken zet het kabinet in op het verminderen van de vraag naar 

arbeid, het vergroten van het arbeidsaanbod en het verbeteren van de match tussen 
vraag en aanbod. Het kabinet heeft een oproep gedaan aan werkgevers om 

bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden te bieden, anders te werven en te kijken 
naar onderbenutte deeltijders. Voor het kabinet is er ook werk aan de winkel. Zo 

gaan we bijvoorbeeld innovatie meer stimuleren, evenals meer uren werken. Ook zal 
het kabinet inzetten op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de aansluiting verbeteren 

tussen initieel onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met tal van partners verbeteren we 
de match tussen werkgevers en werknemers. Het kabinet onderzoekt, in aanvulling 

op bovenstaande acties, onorthodoxe maatregelen om personeelstekorten terug te 
dringen. 

p. 50 

3. Beleidsartikelen – artikel 1 Arbeidsmarkt  
Beleidswijzigingen  

Verduidelijking en opeisbaarheid regels rondom beoordeling arbeidsrelaties  
Het kabinet wil de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken 

om het huidige «grijze gebied» tussen werknemerschap en het werken buiten 
dienstbetrekking als zelfstandige te verkleinen. In de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt 

die medio dit jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd is deze ambitie kenbaar 
gemaakt (Kamerstukken II 2021/22, 29 544, nr. 1112). In 2023 wordt gewerkt aan 

de uitwerking van de in die hoofdlijnenbrief aangekondigde ambities. Het is 
ongewenst dat onduidelijkheid over de beoordeling van de arbeidsrelatie 

werkgevenden, werkenden en toezichthouders in de weg zit. Ook al zijn er de 
afgelopen jaren al stappen gezet rondom de verduidelijking van de grenslijn tussen 

werknemer en zelfstandige (aanpassing Handboek Loonheffingen, pilot webmodule 
beoordeling arbeidsrelaties), het verduidelijken van wet- en regelgeving rondom de 

gezagsverhouding kan helpen hier verdere stappen te zetten. Parallel hieraan zal de 
(pilotversie) webmodule beoordeling arbeidsrelaties doorontwikkeld worden om 

werkenden en werkgevende te ondersteunen bij het verkrijgen van zoveel mogelijk 
duidelijkheid over de juridische kwalificatie van (voorgenomen) arbeidsrelaties. 

 
Naast bovenstaande verduidelijking van regels rondom de beoordeling van 
arbeidsrelaties is het van belang om met name werkenden met beperkte 

onderhandelingsmacht te helpen om hun rechtspositie (als werknemer) op te kunnen 
eisen. Ook deze ambitie is in de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt aangekondigd 

(Kamerstukken II 2021/22, 29 544, nr. 1112). Allereerst zet het kabinet in Europees 
verband in op het verder effectief uitwerken van een rechtsvermoeden bij 

platformwerk. De Europese Commissie heeft specifiek voor platformwerk een 
richtlijnvoorstel gedaan betreffende de verbetering van arbeidsvoorwaarden bij 

platformwerk. Een weerlegbaar rechtsvermoeden is een belangrijk onderdeel van dat 
voorstel. Het kabinet wil daarnaast inzetten op een breder rechtsvermoeden om 

schijnzelfstandigheid ook op andere plekken dan binnen de platformsector tegen te 
gaan. De problematiek van kwetsbare werkenden die hun rechtspositie niet effectief 

op kunnen eisen speelt immers niet alleen in de platformsector. 

p. 231 en verder 

Bijlage 4: Moties en toezeggingen – o.a. overzicht afgehandelde moties 
Selectie uit lopende moties, o.a.: 
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Bijlage 4: Moties en toezeggingen – o.a. overzicht afgehandelde moties en 

toezeggingen 
Selectie uit lopende toezeggingen, o.a.: 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


