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Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De heer H. de Jonge 

Postbus 20350 

2500 EJ  DEN HAAG 

 

 

 

 

Geachte heer De Jonge, 

 

Hartelijk dank voor uw reactie van 17 december 2020 op mijn rapport 'Blijvende zorg'. 

Voor een meer inhoudelijke reactie verwijst u naar uw voortgangsrapportage aan de 

Tweede Kamer van 9 november 2020.  

 

U laat mij en de Tweede Kamer weten dat u het waardeert dat ik uw inspanningen 

om de toegang tot en uitvoering van zorg en ondersteuning te verbeteren, kritisch 

volg. Mijn rapporten sterken u in het besef dat het noodzakelijk is om samen met de 

partners in zorg en ondersteuning te blijven werken aan verdere verbeteringen om 

mensen tijdig en op cliëntvriendelijke wijze de juiste zorg en ondersteuning te bieden. 

Ter illustratie noemt u diverse door uw ministerie gestarte projecten en andere 

ontwikkelingen. Voorts wijst u nogmaals op de aankomende Contourennota en de 

discussienota 'Zorg voor de toekomst', waarin voorstellen worden gedaan over de 

wijze waarop de zorg en ondersteuning in de toekomst beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Ook mijn rapport 'Blijvende zorg' zal hierin worden meegenomen. 

Verder werkt uw ministerie aan een ouderenvisie, die in de eerste helft van 2021 zal 

verschijnen. Tot slot deelt u mee dat het aan een nieuw kabinet is om verdere keuzes 

te maken over de wijze waarop de samenwerking in de zorg en ondersteuning kan 

worden verbeterd. 

  

Omwille van daadwerkelijke verbeteringen voor burgers bij de toegang tot zorg ga ik 

ervan uit dat u mijn rapporten en daarin genoemde aanbevelingen overdraagt aan het 

nieuwe kabinet om dit verder op te pakken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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