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Wat je eerst moet weten 
 
Dit boekje is van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: VGN. 
In het boekje staat overal: VGN.  
 
Gehandicaptenzorg is de hulp en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Dit boekje gaat over wat de VGN belangrijk vindt voor de gehandicaptenzorg: 

• Hoe de gehandicaptenzorg is over 10 jaar: in 2030. 
• Wat er gedaan moet worden in 2021. 

 
De VGN heeft ideeën over wat er moet gebeuren. 
De meeste ideeën zijn nog niet helemaal klaar. 
De VGN gaat deze ideeën verder uitdenken samen met verschillende mensen met 
en zonder een beperking.  
 
Het is belangrijk dat het normaal wordt om een beperking te hebben.  
En dat mensen met een beperking gewoon meedoen. Net als alle andere mensen.  
 
Lees verder in dit boekje als je meer wil weten. 
Je vindt ook meer informatie op de website: www.VGN.nl/visie2030.  
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De gehandicaptenzorg in 2030 
 
De VGN is er voor instellingen in de gehandicaptenzorg. 
Deze instellingen zijn zorgaanbieders.  
Zorgaanbieders geven hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking. 
De VGN helpt zorgaanbieders om de beste hulp en ondersteuning te geven. 
Bijvoorbeeld door te onderzoeken en te vertellen wat goede hulp is.   
 
De VGN is er ook voor mensen met een beperking en hun netwerk.  
Het netwerk is: de mensen die belangrijk zijn voor mensen met een beperking. 
Denk aan familie, vrienden en wettelijk vertegenwoordigers. 
De VGN wil dat mensen met een beperking een goed leven hebben. 
 
De samenleving verandert.  
De VGN wil dat de gehandicaptenzorg past bij onze samenleving in 2030.  
 
De VGN denkt na over de toekomst samen met anderen. Ze denken na met: 

• mensen met een beperking 
• mensen uit het netwerk van mensen met een beperking 
• medewerkers van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg 
• mensen van andere zorgaanbieders  

 
Belangrijkste 
De VGN en al deze mensen samen vinden dit het belangrijkste: 

• Mensen met een beperking kunnen gewoon meedoen. 
• Mensen met een beperking hebben een gelukkig leven.  

Wat iemand gelukkig maakt, is voor iedereen anders. 
• Mensen met een beperking hebben een eigen leven met eigen keuzes.  
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Belangrijk in de samenleving 
 
Er zijn 4 dingen belangrijk in de samenleving. 
Voor deze 4 dingen moeten oplossingen komen.  
 
Zonder oplossingen wordt het steeds moeilijker voor mensen met een beperking 
om hun eigen leven te leiden.  
En het wordt dan moeilijker om goede gehandicaptenzorg te geven.  
 

1. Steeds minder begrip 
 
Iedereen is anders. Mensen met een beperking zijn soms wat meer anders. 
Maar mensen hebben steeds minder begrip voor iedereen die anders is. 
Ze houden geen rekening met mensen die anders zijn.   
 
Mensen met een beperking krijgen vaak hulp of ondersteuning.  
Of ze werken in een speciaal bedrijf of gaan naar een speciale school. 
Dat zorgt ervoor dat ze meer anders zijn. 
Mensen met een beperking doen dan niet mee, net als iedereen. 
 
Het is belangrijk dat er meer begrip komt voor iedereen die anders is. 
 

2. Ongelijke kansen 
 
Er zijn mensen die wel meedoen in de samenleving. En mensen die niet meedoen. 
De kans om mee te doen is ongelijk. 
 
Het verschil wordt steeds groter tussen mensen die wel en mensen niet kunnen 
meedoen. 
Voor steeds meer mensen met een beperking is meedoen moeilijk.  
Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Ze kunnen alleen meedoen met hulp en ondersteuning.  
 
Het is belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. 
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3. De samenleving verandert 
 
Er verandert veel in de samenleving.  
Er komen nieuwe apparaten, nieuwe hulpmiddelen en nieuwe manieren van hulp 
en ondersteuning.  
 
De vragen van de mensen met een beperking veranderen.  
En ook van de mensen uit hun netwerk. 
 
Het is belangrijk dat de gehandicaptenzorg mee verandert. 
 

4. Nog te weinig bekend 
 
Steeds meer mensen weten dat er ook mensen met een beperking zijn. 
En dat de gehandicaptenzorg bestaat. 
Denk aan mensen die in de politiek werken of in het onderwijs of bij de politie. 
Maar veel andere mensen in Nederland weten dit nog niet.  
 
Het is belangrijk dat ook deze mensen dit weten.  
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Belangrijk in de gehandicaptensector 
 
Er zijn 3 belangrijke problemen in de gehandicaptensector. 
 

1. De vragen worden moeilijker 
De vragen van mensen met een beperking worden moeilijker. 
Het lukt de gehandicaptenzorg niet altijd om de goede hulp en ondersteuning te 
geven.  
Bijvoorbeeld aan mensen die dag en nacht hulp en begeleiding nodig hebben. 
Zorgaanbieders moeten meer gaan samenwerken om goede hulp en begeleiding 
te geven. Ook met anderen buiten de gehandicaptensector. 
 

2. Te weinig mensen werken in de gehandicaptenzorg 
Te weinig mensen werken in de gehandicaptenzorg. 
Mensen weten niet hoe fijn het is om daar te werken. 
Meer mensen moeten kiezen om in de gehandicaptenzorg te gaan werken. 
 

3. Zorg is duur  
De gehandicaptenzorg is duur en wordt de komende jaren nog duurder. 
Zorgaanbieders krijgen voor alle soorten hulp en ondersteuning apart geld.  
Denk aan apart geld voor:  

• begeleiding bij wonen 
• begeleiding bij werken  
• begeleiding bij vrije tijd 
• hulp aan jongeren 
• onderwijs 
• hulp bij aankleden  
• hulpmiddelen 

 
Geld voor de ene soort hulp en ondersteuning mag niet gebruikt worden voor de 
andere soort. Het zou fijn zijn als dit wel mag.  
Het is nodig om anders om te gaan met het geld in de gehandicaptenzorg. 
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Dit moet beter worden 
 
De VGN vindt dat een paar dingen beter moeten gaan in 2030. 
 
Wonen, werken en onderwijs 
De VGN wil dat de gehandicaptenzorg meer hulp en ondersteuning gaat geven 
bij: 

• wonen 
• werken 
• onderwijs 

 
Wensen en een eigen leven 
De VGN wil dat de gehandicaptenzorg beter zorgt dat mensen met een beperking 
hun leven leiden zoals zij dat zelf willen en kunnen. 
 
Dit is daarvoor nodig: 

• Goed luisteren naar de wensen van mensen met een beperking. 
En naar de wensen van het netwerk. 

• Gelijkwaardig omgaan met mensen met een beperking. 
Gelijkwaardig betekent dat je met iedereen hetzelfde omgaat.  

• Beter naar oplossingen zoeken om wensen te vervullen.  
Wensen kunnen gaan over: 

o Met wie willen mensen een beperking omgaan. 
o Van wie willen mensen met een beperking hulp krijgen. 
o Wat willen mensen met een beperking in hun vrije tijd doen. 
o Wat voor werk willen mensen met een beperking doen. 

• Niet meteen de vaste manier van hulp en ondersteuning geven, maar ook 
kijken naar andere manieren.  
Zodat de hulp en ondersteuning echt past bij wat iemand wil.  

• Samenwerken met anderen die belangrijk zijn voor mensen met een 
beperking, bijvoorbeeld met werkgevers, scholen,  sportverenigingen en 
verhuurders van woningen.  
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Het verhaal van Jeroen 
 
Dit is Jeroen.  
Jeroen is 32  jaar en heeft een licht verstandelijke beperking.  
Maar die beperking is eigenlijk niet belangrijk. Jeroen is gewoon Jeroen.  
 
Jeroen is keeper van het derde elftal van voetbalclub de Haantjes.  
Hij heeft een banketbakkers-diploma gehaald en werkt 4 dagen in de week als 
taartenbakker.  
Hij gaat vaak naar concerten met vrienden en met zijn ouders op verre vakanties.  
En oh ja, hij is behoorlijk verliefd op Sandra.  
Jeroen en Sandra wonen sinds kort samen in de winkelstraat boven de slager.  
 
Jeroen heeft een fijn leven door de dingen die hij doet. 
Mensen om hem heen helpen hem daar bij.  
Jeroen doet volop mee in de samenleving.  
Soms heeft hij wat hulp nodig bij de dingen die hij wil doen of wil regelen. 
 
Klik hier om het verhaal van Jeroen te zien. 
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Het verhaal van meer dan 1 miljoen andere mensen 
 
Net zoals Jeroen zijn er meer dan een miljoen mensen in Nederland.  
Zij hebben een lichte of juist een zware beperking. Ze zijn jong of oud. 
 
Iedereen 
De VGN wil graag dat in 2030 jaar alle mensen met een beperking gewoon 
kunnen meedoen. Net als Jeroen. 
En dat zij een gelukkig leven leiden met genoeg mensen om zich heen. 
Dat zijn veel meer mensen dan de mensen die nu hulp en ondersteuning krijgen 
van de gehandicaptenzorg.  
 
Samen kun je meer dan alleen 
De VGN wil dat iedereen met elkaar samen leeft en dat iedereen van elkaar leert: 
mensen met en zonder een beperking.  
Dat kan de gehandicaptenzorg niet alleen. Iedereen moet meehelpen. 
 
In de gehandicaptenzorg moet meer gekeken worden naar wat iemand gelukkig 
maakt. Dat kan door beter samen te werken met: 

• mensen met een beperking en hun netwerk  
• scholen 
• werkgevers 
• sportverenigingen 
• verhuurders van woningen 
• ondersteuners en begeleiders 

 
Hulpmiddel of apparaat 
Hulpmiddelen en apparaten kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. 
Een ander woord voor hulpmiddelen en apparaten is: technologie. 
Met technologie worden slimme oplossingen gevonden om mensen met een 
beperking te helpen. Bijvoorbeeld bij wonen, leren, werken, bewegen en praten.  
Denk bijvoorbeeld aan automatische deuren, aan apparaten die je kunt aanzetten 
met je stem en aan beeldbellen.  
De gehandicaptenzorg gaat harder werken aan hulpmiddelen en apparaten als 
oplossingen. 
 
Laten zien dat het kan 
Gewoon meedoen kan. Ook voor mensen met een beperking.  
De VGN wil de goede voorbeelden laten zien, want daarvan kan iedereen leren. 
En de VGN wil helpen om oplossingen uit te proberen voor gewoon meedoen. 
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Wat de VGN gaat doen in 2021 
 
De VGN gaat dingen doen bij 4 onderwerpen: 

1. Leren  
2. Werk  
3. Hulpmiddelen en apparaten  
4. Vriendelijke samenleving  

 
1. Leren 
 
Blijven leren  
Iedereen wil leren op zijn eigen tempo. 
Dat geldt ook voor mensen met een beperking, voor mensen in hun netwerk en 
voor mensen die werken in de gehandicaptenzorg. 
De VGN wil dat iedereen een leven lang kan leren.  
En dat er genoeg manieren zijn om te leren.  
Dat betekent dat alle mensen met een beperking naar school moeten kunnen.  
De VGN gaat helpen zodat dit in de toekomst lukt. 
 
Voorbeelden van wat de VGN al in 2021 gaat doen: 

• Onderzoeken wat mensen met een beperking willen leren of waar ze beter 
in willen worden. 

• Online 1 plek maken waar alles te vinden is over wat je zou kunnen leren. 
• Duidelijke informatie geven over samen naar school gaan voor kinderen en 

jongeren met en zonder een beperking. En over waarom dit belangrijk is. 
• Jongeren en volwassenen met een beperking kunnen stage lopen bij de 

VGN. Een stage is een oefenplek om te leren werken.  
 

Onderwijs aan medewerkers 
Alle medewerkers van zorgaanbieders moeten weten hoe ze samen met mensen 
met een beperking werken aan een gelukkig leven. 
De VGN wil dat zorgaanbieders kiezen wat de medewerkers moeten leren in hun 
opleiding.  
De zorgaanbieders doen dit samen met de mensen die opleidingen maken.  
 
Voorbeelden van wat de VGN al in 2021 gaat doen: 

• Onderzoeken en opschrijven wat medewerkers moeten kunnen en moeten 
weten over het ondersteunen van mensen met een beperking. 

• Voorbeelden verzamelen van hoe dat het beste kan. 
• Overleggen met mensen die opleidingen maken. 
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2. Werk 
 
De VGN wil dat iedereen moet kunnen werken die dat kan en wil.  
Mensen met een beperking zijn collega’s en medewerkers, net als iedereen. 
Dat betekent dat er genoeg werkplekken moeten komen voor mensen met een 
beperking. Zoveel mogelijk in betaald werk. 
Als betaald werk niet kan, dan doen mensen belangrijk en leuk onbetaald werk. 
De VGN gaat samen met anderen nieuw werk bedenken dat fijn is voor mensen 
met een beperking. En dat belangrijk is voor de samenleving.  
En werk waarbij mensen met en zonder een beperking elkaar meer ontmoeten. 
 
Voorbeelden van wat de VGN al in 2021 gaat doen: 

• Oplossingen bedenken zodat meer mensen met een beperking betaald 
werk hebben. 

• Meehelpen aan nieuwe soorten van dagbesteding voor mensen met een 
beperking. 

• Goede voorbeelden verzamelen van werk voor mensen met een beperking 
en deze aan iedereen laten zien. 

• Oplossingen bedenken voor mensen die niet kunnen werken. 
• Proberen te zorgen dat mensen met onbetaald werk een beloning gaan 

krijgen. 
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3. Hulpmiddelen en apparaten 
 
Hulpmiddelen en apparaten kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. 
Een ander woord voor hulpmiddelen en apparaten is: technologie. 
Met technologie worden slimme oplossingen gevonden om mensen met een 
beperking te helpen. Bijvoorbeeld bij het wonen, leren, werken, bewegen en bij 
praten. 
 
De VGN is lid van een groep. 
In die groep zitten bedrijven die nieuwe slimme technologie ontwikkelen en die 
daar veel van af weten.  
Het zijn organisaties uit Nederland en uit het buitenland. 
De VGN heeft daarom veel kennis over de nieuwe technologie.  
De VGN geeft deze kennis gratis aan de gehandicaptenzorg. 
De gehandicaptenzorg doet mee aan het testen van nieuwe technologie. 
 
Voorbeelden van wat de VGN al in 2021 gaat doen: 

• Onderzoeken hoe technologie beter kan helpen in de gehandicaptenzorg. 
• Onderzoeken welke technologie goed kan helpen. 
• 3 goede nieuwe technologie-oplossingen uitproberen. 
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4. Vriendelijker Nederland 
 
De VGN wil een vriendelijker Nederland waarin mensen met een beperking 
meedoen. Net als alle andere mensen. 
En waarin mensen met en mensen zonder een beperking elkaar ontmoeten. 
Want elkaar ontmoeten is leerzaam voor iedereen. 
Iedereen moet echt zijn best doen voor een vriendelijker Nederland.  
 
De VGN gaat zorgen dat meer mensen de gehandicaptenzorg kennen.  
De VGN gaat beter laten zien wie de mensen met een beperking zijn.   
 
Voorbeelden van wat de VGN al in 2021 gaat doen: 

• 50 goede voorbeelden laten zien over hoe mensen met en mensen zonder 
een beperking elkaar ontmoeten en samen leven.  
Bijvoorbeeld bij sport of in de buurt. 

• Onderzoeken welke voorbeelden goed werken en waarom. 
• Meer aandacht vragen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke 
beperking. Zij hebben vaak problemen om gewoon mee te doen.  
De VGN wil helpen om de problemen van deze mensen op te lossen.  
De VGN wil ook de gemeenten in Nederland daarbij helpen.  
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Groepen en plannen 
 
Groepen  
De VGN gaat groepen maken met 10 tot 20 mensen.  
In die groepen zitten: 

• Mensen met een beperking 
• Mensen uit het netwerk van mensen met een beperking 
• Zorgaanbieders 
• Anderen zoals scholen, werkgevers, sportclubs en anderen. 

 
Plannen 
Iedere groep gaat een plan maken over 1 van deze onderwerpen:  

1. Leren  
2. Werk 
3. Hulpmiddelen en apparaten 
4. Vriendelijker Nederland 

 
Iedere groep maakt ook een plan over het uitproberen van hele nieuwe ideeën 
over het onderwerp.  
Het uitproberen van een heel nieuw idee heet: een experiment.  
 
In elk plan moet komen: 

• Afspraken over wat er moet gebeuren. 
• Afspraken over wie het moeten gaan doen. 
• Afspraken over wanneer het klaar moet zijn. 
• Afspraken over het vertellen van de uitkomsten aan anderen. 

 
De groepen gaan daarna aan het werk met de plannen. 
Ze gaan de plannen uitvoeren. 
 


