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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Op woensdag 20 mei vindt het volgende plenaire debat plaats over de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met deze brief vraagt Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) uw aandacht voor vier punten die 

essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk:  

1. De routekaart voor de gehandicaptenzorg over verruiming van de 

bezoekregeling en opstarten van de dagbesteding;  

2. Vervoer als cruciale randvoorwaarde voor het opstarten van 

dagbesteding; 

3. De nodige en snelle duidelijkheid over financiële afspraken na afloop 

van de huidige toezeggingen; 

4. De onzekerheid en bureaucratie door de Zorginkoop Wlz 2021. 

Inmiddels is duidelijk dat we in Nederland moeten leren leven en omgaan 

met het virus. Voor de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van 

mensen met een beperking is het contact met geliefden belangrijk. De 

afgelopen weken was de versoepeling in de bezoekregeling al gaande.  

De VGN werkt hard aan de invulling van een nieuwe anderhalve meter 

samenleving, samen met mensen met een beperking en hun netwerk. Dit 

vraagt veel tijd, aandacht en zorgvuldigheid. En management van 

verwachtingen; de impact van het coronavirus is ook in de 

gehandicaptenzorg verschrikkelijk groot.  

 

1. Routekaart voor de gehandicaptenzorg 

De routekaart die is ontwikkeld voor de zorg geeft de gehandicaptenzorg 

duidelijkheid. Zo is er vanaf 1 juni zowel voor mensen die thuis wonen, als 

in een woonvorm bij een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. En 

vanaf 25 mei, conform het - voor ons onverwachte - advies van het OMT, 

is bezoek door mogelijk van twee vaste bezoekers voor kinderen en 
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jeugdigen woonachtig binnen de residentiële zorg (het betreft hier kinderen 

met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek). 

Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk is voor alle cliënten en vanaf 1 juli heeft 

iedereen, die dat wenst, afspraken over op bezoek gaan en uit logeren 

gaan. De genoemde data voor bezoek zijn uiterste data. Waar mogelijk 

wordt er al eerder uitvoering aan gegeven.  

 

De zorgaanbieders geven in samenspraak met cliënten, verwanten en 

medewerkers verder invulling aan bezoek. Dit is maatwerk. De 

gehandicaptenzorg kent een zeer diverse cliëntpopulatie. Je kunt hen 

grofmazig onderscheiden in leeftijd, kwetsbaarheid van gezondheid, begrip 

van de betekenis van maatregelen en de mate van aanspreekbaarheid in 

het nakomen van afspraken. We vinden het belangrijk om deze verschillen 

in de sector te erkennen, juist nu in coronatijd. Dit heeft grote invloed op 

de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de bezoekregeling binnen 

organisaties/locaties/woningen. De diversiteit zorgt ook voor een variatie 

aan afspraken voor cliënten bij het ontvangen van bezoek, het op bezoek 

gaan en logeren evenals de invulling van de dagbesteding.  

 

2. Vervoer is cruciale randvoorwaarde voor het opstarten van 

dagbesteding 

Waar kan, wordt de dagbesteding op specifieke locaties vanaf 1 juni weer 

zoveel als mogelijk, stap voor stap, opgestart binnen het ‘nieuwe normaal’.  

Het opstarten vraagt aanpassingen aan locaties maar ook moet het vervoer 

van en naar dagbestedingslocaties veilig kunnen worden georganiseerd. Dit 

zijn cruciale randvoorwaarden. Duidelijk is dat – zolang de algemene 

maatregelen gelden – dit consequenties heeft voor de dagbesteding. De 

invulling zal anders zijn dan voorheen.  

 

Op dit moment - heel kort voor 1 juni – is er nog steeds geen duidelijkheid 

over de richtlijnen die gelden voor zorgvervoer. Het is belangrijk dat deze 

duidelijkheid snel komt. Hoe langer het duurt voordat deze duidelijkheid er 

is, hoe langer het duurt dat er afspraken kunnen worden gemaakt over 

vervoer en hoe langer het duurt voordat dagbesteding op locaties weer - 

deels - kan worden opgestart voor cliënten die afhankelijk zijn van 

zorgvervoer.  

  

Vraag: 

De datum van 1 juni in de routekaart over het opstarten van dagbesteding 

is niet realistisch als er geen duidelijkheid is over vervoer. Dit is een 

cruciale randvoorwaarde. Kunt u er bij de minister op aandringen dat er 

snel duidelijkheid komt voor cliënten en aanbieders over vervoer? Wat 

betekent dit volgens de minister voor de haalbaarheid van de routekaart?  

 

3. Snel duidelijkheid nodig over financiële afspraken na afloop van 

de huidige toezeggingen 
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Zolang de algemene maatregelen gelden, zal de invulling van zorg en 

ondersteuning anders zijn dan voorheen. Wij zien daarom een noodzaak 

tot verlenging van financiële steun - in alle stelsels - passend bij de 

maatregelen die van kracht blijven in het ‘nieuwe normaal’. Een voorbeeld 

is dat cliënten wel weer naar de dagbesteding kunnen, maar dat het wel 

nodig is om dit voorlopig in kleinere groepjes te doen om voldoende 

afstand te kunnen houden tot elkaar.  

 

Vraag:  

Kan de minister snel duidelijkheid bieden over de financiële afspraken 

vanaf 1 juni voor het sociaal domein en vanaf 1 juli voor de Wlz en de 

Zorgverzekeringswet?  

 

4. Zorginkoop Wlz 2021 zorgt voor onzekerheid en bureaucratie 

De zorgkantoren hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) een nieuw 

zorginkoopbeleid voor 2021 en verder aangekondigd. Ondanks onze 

bezwaren kiezen zij ervoor om midden in deze crisistijd een nieuwe 

systematiek te introduceren met meer onzekerheid voor de zorgaanbieders 

en meer bureaucratie, waardoor er minder beschikbaar is voor de zorg aan 

cliënten. Dit model gaat uit van lagere basistarieven, waarboven op 

toeslagen verdiend kunnen worden met het indienen van plannen op 

bepaalde thema’s. Deze systematiek heeft geen draagvlak bij onze 

achterban, heeft onvoldoende samenhang met andere ontwikkelingen en 

daarnaast is de timing nu zeer slecht.  Wij begrijpen dan ook niet dat de 

minister ons voorstel om het huidige inkoopbeleid met een jaar te 

verlengen niet ondersteunt. 

 

Vraag: 

Kunt u er bij de minister op aan dringen in te grijpen in het inkoopbeleid 

van de zorgkantoren en afspraken te maken om het huidige inkoopbeleid 

met een jaar te verlengen?   

 

De VGN vraagt u het bovenstaande bij uw inbreng te betrekken. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 

  


