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Onderwerp  
Coronamaatregelen Sociaal Domein  

 
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In onze brief van 26 maart 2020 hebben wij onze waardering uitgesproken voor de af-

spraken die het Rijk en de VNG hadden gemaakt over de continuïteit van de financiering 

van Jeugdzorg en Wmo, namelijk: 

 

• Onverminderde voortzetting van de financiering van de omzet door gemeenten rich-

ting aanbieders zoals die contractueel overeengekomen was (dan wel een zo goed 

mogelijke inschatting daarvan). 

• Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed.  

• Ruimte en soepelheid in de verantwoording als door de coronacrisis andere vormen 

van hulp worden verleend en professionals op een andere plek werkzaam zijn. 

• Compensatie van de effecten die optreden na afloop van de crisis.  

Daarbij hebben wij toen al aangegeven dat de (voorlopige) einddatum van 1 juni 2020 

niet realistisch is. Wij voorzagen dat aanbieders nog het hele jaar te maken zullen heb-

ben met de gevolgen van de coronacrisis en pleitten ervoor om de steunmaatregelen 

voor het hele jaar 2020 van toepassing te verklaren. 

 

1 juli 

Wij zijn dan ook onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met 

het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt1. 

Terwijl een aantal coronamaatregelen geleidelijk wordt versoepeld, geeft men hiermee 

een signaal alsof het na 1 juli in het sociaal domein weer ‘business as usual’ is: dat lijkt 

ons niet wenselijk! 

 

 
1 https://vng.nl/nieuws/continuering-financiering-sociaal-domein-verlengd 

http://www.vobc.nu/
http://jeugdzorgnederland.nl/index.php
https://vng.nl/nieuws/continuering-financiering-sociaal-domein-verlengd
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Vanzelfsprekend mogen Rijk en gemeenten van aanbieders in het sociaal domein ver-

wachten dat zij er alles aan doen om de zorg weer op te starten. Aanbieders zijn gemoti-

veerd om hun cliënten voortzetting van passende jeugdhulp en zorg te bieden, met in-

achtneming van de geldende maatregelen. Maar ook na 1 juli zullen we nog steeds te 

kampen hebben met de gevolgen van de crisis, bijvoorbeeld: 

• Aanpassing van hulpverlening, werkprocessen en gebouwen en ruimten, t.b.v. de ‘an-

derhalvemeter-inrichting’; 

• Geleidelijke opstart en verminderde capaciteit van dagbehandeling en dagbesteding 

als gevolg van de ‘anderhalvemetersamenleving’; 

• Extra kosten voor vervoer; 

• Gebruik van beschermingsmiddelen; 

• Quarantaine van kwetsbare cliënten; 

• (Risico op) hoger ziekteverzuim. 

 

De richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunt geweest voor o.a. de vergoeding van de 

meerkosten. Ook na 1 juli blijven richtlijnen van kracht die vragen om extra inzet en ex-

tra kosten met zich meebrengen. In de loop van de komende maanden, en vooral als de 

corona-maatregelen verder afgebouwd worden, verwachten wij steeds minder omzetder-

ving en meerkosten. Helaas kunnen wij niet vooraf aangeven wanneer de omzet weer op 

peil is en meerkosten tot een minimum gedaald zijn. Een grondslag om compensatie voor 

omzetderving en meerkosten te kunnen declareren blijft dus ook na 1 juli noodzakelijk en 

het is essentieel dat daar helder over gecommuniceerd wordt. 

 

Verlenging tot 31 december 2020 

Wij pleiten er dan ook voor om de coronamaatregelen m.b.t. de continuïteit en financie-

ring van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020. Hierbij kan een 

voorbeeld genomen worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die de compensatie 

voor de extra kosten voor de langdurige zorg al heeft verlengd tot en met 31 december 

2020. 

 

Graag gaan wij hierover nader met u in overleg. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 

 

 

 
 

Frank Bluiminck  

directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  

voorzitter directeurenoverleg Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd:  

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC 
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