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Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u mede namens minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris
Van Rijn van VWS het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’
aan. Dit rapport is opgesteld door de commissie Innovatie Zorgberoepen &
Opleidingen van Zorginstituut Nederland. Aanleiding voor het rapport was mijn
verzoek in 2012 om een advies over een toekomstgerichte beroepenstructuur en
een daarop afgestemd flexibel opleidingscontinuüm voor de gezondheidzorg in
Nederland.
De commissie heeft het grondig aangepakt. Naast een feitelijk onderzoek naar de
veranderende zorgvraag en de effecten daarvan op de zorgberoepen in 2030 heeft
de commissie diverse broedplaatsen gestart. Ik dank de commissie voor haar
creatieve en doortastende aanpak. Het rapport geeft een helder overzicht van hoe
de populatie verandert en hoe daarmee de zorgvraag drastisch verandert en
verbindt daaraan een aantal conclusies. Het rapport kan een bijzonder grote
impact hebben op de toekomstige zorgberoepen en de manier waarop we in de
toekomst gaan opleiden. De zorgvraag is als uitgangspunt genomen.
Minister Bussemaker, staatssecretaris Van Rijn en ik willen mede in het licht van
dit rapport een impuls bieden aan de samenwerking tussen onderwijs- en
zorginstellingen. Hiervoor is de heer Doekle Terpstra aangesteld om als aanjager
aan de slag te gaan met een actiegerichte en regionale aanpak: het Zorgpact.
De heer Terpstra kan vanuit zijn ervaring als aanjager binnen het Techniekpact
een rol vervullen om de beweging tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en
overheden tot stand te brengen. Uitgangspunt in die aanpak is een actiegerichte
agenda voor de periode tot 2020 die vanuit de regionale deelnemers tot stand
komt en gericht is op inspiratie en beweging.
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Ik verwacht dat de zorgsector en onderwijsinstellingen dit rapport zullen
gebruiken om met elkaar van gedachten te wisselen en met dit rapport aan de
slag gaan. Ik ga graag in gesprek met het veld hoe we de bevindingen van de
commissie verder kunnen vertalen.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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