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Geachte mevrouw Hamer,

Met mijn brief van 12 oktober 2020 heb ik u verzocht om een advies uit te
brengen met oplossingsrichtingen om het werken in de zorg aantrekkelijker te
maken(1758522-212324-MEVA).

Ik heb u gevraagd om in ieder geval te richten op:
• Mogelijkheden vooreen betere begeleiding en beloning van nieuwe

medewerkers (o.a. aansluiting onderwijs en werkpraktijk, onboarding,
startsalarissen).

• Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (o.a. het werven op
competenties/taken, verschillen tussen CAO's binnen de zorg, scholing).

• Mogelijkheden voor meer werkplezier, professionele autonomie en (financieel)
perspectief (bijv: (een meer gedifferentieerde) inzet van
onregelmatigheidstoeslag, fysieke en mentale belasting bij onregelmatige
diensten, nachtwerk en structureel overwerk, werk/privé balans (bijv. via
roosteren) en de mogelijkheden om de contractomvang te vergroten.

Uw brief 

B ijlage(n)

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

Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt in de Tweede Kamer op 12 november 
2020, vroeg het lid Bergkamp om de tijdelijke Commissie mee te geven te 
reflecteren op het voorstel van de Kamer of en onder welke voorwaarden kan 
worden .gekomen tot één CAO voor verpleegkundigen en verzorgenden. Middels 
deze brief wil ik de tijdelijke Commissie vragen dit verzoek van het lid Bergkamp 
op te pakken.

In hetzelfde Algemeen Overleg heeft de Tweede Kamer mij gevraagd om te 
inventariseren bij de fracties welke concrete oplossingen nog meer zouden kunnen 
bijdragen aan aantrekkelijk werken in de zorg.
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Mogelijk dat de uitkomsten van deze inventarisatie nog leiden tot een aanvullende 
punten die ik graag onder de aandacht van uw tijdelijke Commissie breng.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg 
en Sport,
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