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KEERPUNT 2020;
VERBINDING, VERBREDING
EN BEWEGING

“Goede zorg is niet
simpel en uniform,
maar juist complex
en persoonlijk.
Context doet ertoe.”
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We staan aan het begin van een nieuw decennium waarin we geconfronteerd worden met een
aantal grote opgaven voor de zorg. Eerst natuurlijk het te boven komen van de coronacrisis, dat
een grote investering vergt op alle fronten van ons allemaal. Ten tweede zijn er de opgaven die
we al kenden. Allereerst de betaalbaarheid, een klassieker. Hoe houden we de zorg betaalbaar
in het licht van stijgende vraag en duurdere antwoorden? Ten derde de arbeidsmarkt. Hoe
krijgen we voldoende mensen om al het werk te verzetten?
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