
Voor een Nederland dat toegankelijk  
en vriendelijk is voor mensen met een  
beperking. Zodat zij onbeperkt kunnen 
meedoen en een betekenisvol eigen  
leven kunnen leiden. 
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Wat is nodig om ons doel  
te bereiken? 

Er zijn fundamentale aanpassingen nodig. 
Niet alleen in de zorg, maar in de hele 
samenleving. Om de maat schap pe lijke 
trend van uitsluiting tegen te gaan, 
innovatie te stimuleren en vanwege de 
verwachte knel pun ten op de arbeids markt 
en stijging van de zorgkosten.

We richten ons op 5 punten

1  Een toegankelijke en handicap- 
  vriendelijke samenleving 

2  Anders professionaliseren 
  
3  Een landelijk technologie-offensief

4   Vereenvoudig het stelsel

5   Gezonde arbeidsmarkt

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.  
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  
gaat ervoor. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben  
we elkaar nodig. Helpt u mee?
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Zet in op een inclusieve samenleving voor 
zorg, wonen, werk en onderwijs.  
Daardoor kunnen meer mensen onbeperkt 
meedoen en worden er bovendien minder 
zorgkosten gemaakt. 

1  Een toegankelijke en  
  handicapvriendelijke    
  samenleving 

De gehandicaptenzorg kan niet alle  
maatschappelijke problemen oplossen. 
Ook andere partijen zijn daarvoor aan zet. 
Vooral mensen met een lichte verstande-
lijke beperking (LVB) dreigen nu tussen  
wal en schip te vallen in onze steeds  
ingewikkeldere samenleving.  

Wat is er nodig?

 →  Volledige implementatie van het VN-
verdrag Handicap in iedere gemeente

 →  Kinderen met en zonder beperking bij 
elkaar op school

 →  De harde leeftijdsgrens van 18 voor 
jeugdhulp moet verdwijnen

 →  Ondersteuning op alle levensdomeinen 
moet makkelijker worden, vooral voor 
jongvolwassenen met een LVB
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2   Anders professionaliseren 

We willen de relatie tussen cliënten, hun  
verwanten en de professional versterken, 
evenals het persoonlijke netwerk van de  
cliënt. We zetten ervaringsdeskundigheid in. 
En tegelijkertijd verdiepen we onze expertise 
in de meest complexe doelgroepen. Hiervoor 
is de gehandicaptenzorg zelf aan zet, maar u 
kunt ons hierbij helpen. 

We vragen u het volgende:

 → Stel vertrouwen in de professional 
centraal, bij toezicht en contractering 

 → Geef familie en naasten een andere rol  
bij de indicatiestelling Wet langdurige  
zorg (Wlz)

 → Dereguleer het huidige inkoop- en 
toezichtscomplex

 → Maak (tijdelijk) op- en afschalen 
makkelijker in de Wlz 

 → Stel experimenten in om nieuwe 
zorgconcepten mogelijk te maken

Laten we teruggaan  
naar de bedoeling van de  
gehandicaptenzorg:  
meer vertrouwen in de  
professional, meer tijd voor 
de cliënt.
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Technologie is nood- 
zakelijk zodat mensen 
met een beperking een 
zelfstandiger leven  
kunnen leiden. Ook voor 
de krappe arbeidsmarkt 
is technologische  
innovatie essentieel.  
En het helpt om betere 
gehandicaptenzorg  te 
bieden.

3  Een landelijk  
  technologie-offensief 

We willen meer investeren in technologie, 
maar de bekostiging houdt dit tegen. Hier 
is een rol weggelegd voor de overheid. 

We vragen u het volgende: 

 → Faciliteer een innovatiefonds om 
collectief technologische innovatie  
te versnellen

 → Investeer in samenhangende  
ICT-standaarden die ketenzorg 
ondersteunen

 → Afstandsleren is in coronatijd de 
manier gebleken om mensen snel en 
efficiënt op te leiden en te begeleiden. 
Maak de benodigde technologie voor 
iedereen beschikbaar
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4  Vereenvoudig het stelsel 

De veelheid aan schotten en financiers  
in de gehandicaptenzorg leidt tot 
bureaucratie en grote verschillen. Het 
creëert onduidelijkheid voor cliënten en 
verwanten. Het belemmert samenwerking 
en het leveren van zorg op maat, ook waar 
het gaat om werk en onderwijs. Het stelsel 
is duur en niet effectief. 
 
Daarom vragen we u:

 → Maak de Wlz persoonsvolgend:  
de cliënt kiest een aanbieder, het 
zorgkantoor betaalt een vast tarief

 → Maak het sociaal domein veel uniformer 
en eenvoudiger in uitvoering

 → Kom tot een samenhangende regio-
indeling voor zorg, werk en onderwijs

 → Investeer in het overdraagbaar maken 
van gegevens

Het zorgstelsel is  
te complex en bevat 
verkeerde prikkels.
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5  Gezonde arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor de zorgsector is al 
gespannen en dat wordt de komende vijf 
jaar niet beter. 

Om kwaliteit te kunnen blijven leveren,  
is een aantal zaken nodig:

 → De kwaliteit van zorg is de kwaliteit 
van arbeid: essentieel daarin is de  
mate waarin medewerkers kunnen 
reflecteren, leren en ontwikkelen.  
Dit vraagt om een significante 
investering van 300 mln euro

 → Pak de knelpunten in de toepassing 
van de mededingingswet en fiscale 
regelgeving (btw) structureel aan, 
want deze verhinderen het delen van 
expertisefuncties en de inzet van 
tijdelijk personeel

 → Zorg ervoor dat het Stap-budget voor 
leren en ontwikkelen echt beschikbaar 
is voor alle burgers van Nederland

We hebben voldoende  
gekwalificeerde zorgprofessionals 
nodig. We ondersteunen hen in 
het behouden en verdiepen van 
hun kennis en expertise. 
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GEHANDICAPTENZORG  
EN DE CORONACRISIS

 
De coronacrisis heeft een grote impact 
gehad op de gehandicaptenzorg en de 
kwaliteit van leven van onze cliënten.  
Veel cliënten zijn ziek geworden en  
soms ook overleden en personeel heeft 
met onvoldoende bescherming gewerkt 
in moeilijke omstandigheden. Het zo 
belangrijke contact tussen cliënten en 
verwanten was vaak niet of nauwelijks 
mogelijk. 

Hoewel we niet weten welke gevolgen  
de crisis zal hebben de komende  
maanden of zelfs jaren, zijn er  
twee punten die nu zorg vragen.

DE IMPACT OP DE ZORG EN DE SAMENLEVING 

De afgelopen maanden hebben laten zien hoe groot de 
impact is van een intelligente lock down, ook in de 
gehandicaptenzorg. Juist voor mensen met een beperking 
is mense lijk contact en meedoen van groot belang. Als het 
nodig is om de samenleving anders in te richten, hoe zorgen 
we er dan voor dat de meest kwetsbaren niet naar de rand 
van de samenleving worden geduwd, maar er juist volop 
deel van kunnen blijven uitmaken? 

DE IMPACT OP DE BESCHIKBARE KADERS 

Ramingen van het CPB laten zien dat de Nederlandse 
economie gaat krimpen. Dit heeft gevolgen voor de ruimte 
die er is voor collectieve uitgaven zoals die aan de gehan di-
captenzorg. We willen ervoor waken dat een nieuw kabinet 
door kortcyclische bezui nigingen verwor venheden van de 
afgelopen jaren op het spel zet. Laat eventuele nood-
zakelijke ombui gingen stimu lerend zijn voor de kwaliteit 
van leven van mensen met een beperking in plaats van kille 
bezuinigingen op de zorg.
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Deze brochure bevat de inzet van de VGN voor  
de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. 

WILT U HIEROVER VERDER PRATEN?  

Neem dan contact op met  
Martijn Koot
mkoot@vgn.nl
T 06 23631032
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