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Aanbieding Investeringsakkoord opleiden wijkverpleging 

1. Aanleiding 
Op 17 maart 2023 vindt na afloop van de MR het ondertekeningsmoment van het 
Investeringsakkoord opleiden wijkverpleging plaats. Met deze Kamerbrief wordt 
de Tweede Kamer geïnformeerd over dit akkoord.  

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de brief te ondertekenen en samen met het akkoord in 
de bijlage te laten versturen. 

3. Kernpunten 
Het doel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging is meer en anders 
opleiden in de wijkverpleging, zodat voorkomen wordt dat in de wijkverpleging 
een (nog) groter tekort aan zorgprofessionals ontstaat. Het middel daartoe is het 
opzetten van een vernieuwde (regionale) opleidingsstructuur. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
In het coalitieakkoord wordt eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar gesteld ten 
behoeve van een opleidingsakkoord voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is opgenomen dat dit voor een 
belangrijk deel ten goede komt aan de wijkverpleging. De verwachting is dat er 
brede politieke draagvlak zal zijn voor dit akkoord, omdat het - gezien de tekorten 
in de wijkverpleging – belangrijk is dat er een investering wordt gedaan in een 
toekomstbestendig opleidingsaanbod voor de wijkverpleging. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
- Het akkoord wordt gesloten door de grootste partijen die actief zijn in de 

wijkverpleging Actiz, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Deze partijen hebben het 
akkoord afgestemd binnen hun achterban. Daarmee is voor 
maatschappelijk draagvlak gezorgd. 

- Er zal een persbericht over het akkoord uitgaan. 
- Ook zal er een fotograaf bij de ondertekening van het akkoord aanwezig 

zijn t.b.v. de (sociale-) media van alle partijen. 

c. Financiële en personele gevolgen 
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- Het akkoord betreft nadere invulling van het coalitieakkoord waarin 
eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Het akkoord zal nog 
moeten worden omgezet in een subsidieregeling. Dan zullen de financiële 
gevolgen meer gedetailleerd in kaart worden gebracht.  

- Uitvoering van het akkoord zal leiden tot een forse toename van de 
opleidingscapaciteit. Uiteindelijk zullen via deze duurzaam ingerichte 
opleidingsstructuren nog vele mensen opgeleid en geschoold worden in de 
komende jaren én de jaren daarna (lange termijn). 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Het akkoord zal nog moeten worden omgezet in een subsidieregeling. Dan zullen 
de ‘juridische aspecten haalbaarheid’ in kaart worden gebracht. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern met LZ en FEZ, interdepartementaal via de CWIZO en met veldpartijen in 
de onderhandelingen t.b.v. sluiten van het akkoord. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 
 
Toezeggingen 
In deze Kamerbrief worden geen nieuwe toezeggingen gedaan en het akkoord is 
niet naar aanleiding van een toezegging tot stand gekomen, maar naar aanleiding 
van het coalitieakkoord. 

g. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 




