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Bijlage 1: Zorg, techniek en veiligheid 
 
Zorg 
De zorg staat op dit moment voor een grote opgave en er zijn veel extra mensen 
nodig. Met het traject “Meer handen voor de zorg” van samenwerkende partijen 
en de overheid wordt acuut ingezet op het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen 
van de vraag het aanbod van medewerkers (die terug gaan naar de zorg) tijdens 
de corona-crisis. opleiding. In het actieprogramma Werken in de Zorg werken 
VWS, OCW en SZW samen aan het terugdringen van de personeelstekorten. De 
kern van de aanpak van het actieprogramma Werken in de Zorg ligt in de regio. 
Daar wonen, werken en gaan mensen naar school. Bovendien zijn de problemen 
verschillend per regio, daarom heeft iedere regio een regionaal actieplan aanpak 
tekorten (RAAT) opgesteld. Ondersteuning bij de regionale aanpak is er onder 
meer via de IkZorg campagne over werken in de zorg, de regeling SectorplanPlus 
(subsidie voor scholing van nieuwe medewerkers) en het actie leer netwerk (o.a. 
het delen van goede voorbeelden over het verbeteren van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt).  

 

Techniek  

Voor de technieksector zetten OCW, SZW en EZK zich met het Techniekpact in 

voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en daardoor 

het terugdringen van het tekort aan personeel. Maatregelen als het Regionaal 

Investeringsfonds mbo (RIF) en Sterk Techniekonderwijs (STO) in het voortgezet 

onderwijs dragen hieraan bij. Via het RIF wordt 25 miljoen euro per jaar 

beschikbaar gesteld voor innovatieve samenwerkingsinitiatieven in het 

beroepsonderwijs. Samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs 

maakt technische opleidingen uitdagender en interessanter. In 2020 wordt het 

Techniekpact geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie wordt dit najaar met 

uw Kamer gedeeld. Het kabinet zal op basis van de evaluatie aangeven wat 

mogelijke volgende stappen zijn. 

 

Veiligheid 

Vanuit het ministerie van Defensie wordt ingezet op campagnes om jongeren en 

scholieren te inspireren en informeren over de verschillende mogelijkheden bij 

defensie en de opleidingen veiligheid en vakmanschap die hiervoor opleiden. 

Extra aandacht gaat hierbij uit naar door hen ervaren knelpunten in de werving, 

zoals Techniek, ICT en Logistiek. Defensie steunt ROC’s met het onder de 
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aandacht brengen van de opleidingen veiligheid en vakmanschap daarnaast met 

een specifieke VeVa-campagne en de website veva.nl waarbij specifiek aandacht 

wordt besteed aan de kansrijke beroepen medewerker/onderofficier 

grondoptreden en maritiem.  

 
 
 
 
 


