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Introductie

• Kamerlid sinds mrt 2017 

(excl. 7 weken)

• Daarvoor altijd werkzaam geweest 

in het bedrijfsleven

• Voorzitter CDA visiegroep 

werk & economie 2014-2017

• CDA-lid sinds 1977

• Internationale economie 

gestudeerd in Tilburg



Woordvoerderschappen: 
Medische zorg, GGZ, corona en 
Koninkrijksrelaties



Ontvangsten, media, werkbezoeken 



Ontvangsten, media, werkbezoeken



CDA waarden

• Solidariteit

• Rentmeesterschap

• Gespreide verantwoordelijkheid

• Publieke gerechtigheid 



WRR rapport: 
ca 100 miljard euro
Kiezen voor houdbare zorg



Woordvoerder corona

Gedrag & Technologie



Zorg: 3 B’s

Beschikbaarheid onder druk:

• Tekort medicijnen: pamflet geneesmiddelentekorten

• Wachtlijsten GGZ (m.n. bij complexe zorg)

• Stops SEH

• Arbeidsmarkt: 15% verloop, 8% ziek

• Huisartsenactieplan oktober 2020

• Initiatiefnota Mondzorg juli 2021



Zorg: 3 B’s

Bereikbaarheid onder druk:

• Zorg te verdelen in:

Acuut, Planbaar, Complexiteit, Volume

Case kinderhartchirurgie

• Initiatiefnota “Zorg in de regio” januari 2019

• Sluiting HAP’s en SEH’s

• Aanrijtijden ambulances



Voorbeeld tijdspad:
Wet Toetreding Zorgaanbieders:
overleg nodig bij wijziging acute zorg



Zorg: 3 B’s

Betaalbaarheid onder druk:
Initiatiefnota februari 2021: Naar minder ziekte en betere 

zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit:

Hergebruik medische hulpmiddelen, Programma 

Kansrijke start uitbreiden, De-medicaliseren en Ontpillen

• 40% van de tijd administratie

• ICT loopt achter: Wegiz

• Medicaliseren/Consumeren

• Domeinen ZVw, Wllz, WMO, Jeugdwet

• Lerende cultuur – toelating pakket – Zin

• Regiobeelden

• Anders werken: Ehealth, smart dypers



Betaalbaarheid:
salarissen in de zorg

• Functie-indeling Verpleegkundigen-Verzorgenden 

• OVA-afspraak: Overheidsbijdrage in de 

Arbeidskostenontwikkeling 

• Werkgeverschap: ontbreken perspectief, 

autonomie etc. (onderzoek PFZW)
https://www.pfzw.nl/over-ons/actueel/archief/pfzw-herhaalt-onderzoek-naar-uitstroom.html

• Arbeidsmarkt in de zorg: admin
Niemand begint aan een veelbelovende loopbaan in de IT om daarna systemen uit de jaren negentig 

in de lucht te houden voor een opdrachtgever met ideeën uit de jaren tachtig… Het woord IT kon m.i. 

zo vervangen worden door zorg: 40% van de tijd besteden aan administratie door inefficiency en 

slechte ICT-systemen, mede daardoor hoge werkdruk en werkgevers met te weinig aandacht voor 

zeggenschap, perspectief, autonomie en ontwikkeling.



Lobby tips



Lobby tips

Consultatie, PV-brievenlijst, PV-
agenda, RTG, WGO, nota-overleg, 
wetsvoorstel, SO, CD, TMD (moties), 
werkgroep



Contact

j.vdberg@tweedekamer.nl

www.linkedin.com/jobavandenberg

@JobaCDA

www.facebook.com/JobavandenBerg

www.Instagram.com/JobavandenBerg

https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen incl. Nieuwsbrieven
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