
2021  Samen aan de slag
Terugkijken op 2021, en verantwoording  
afleggen over ons werk. Dat doen we in dit 
jaarverslag. Het was weer een bijzonder jaar. 

Met corona, de Tweede Kamerverkiezingen, 
en de start van de uitvoering van onze Visie 
2030.

Corona
‘Het afgelopen jaar was het jaar van de 
vaccinaties.’ Én van informeren, opleiden, 
en continuïteit van zorg.     Lees meer > 

Maatschappelijke beweging
‘We willen niet méér zorg. We willen dat er 
minder zorg nodig is. Als de maatschappij  
minder ingewikkeld is, kunnen mensen  
met een lvb ook meekomen.’    Lees meer > 

Bijzondere aandacht voor … 
Sommige zaken hadden in 2021 onze speciale  
aandacht. De  verkiezingen  bijvoorbeeld, de  
 forensische zorg , en de optimalisatie van 
 datagebruik . Én onderwerpen als  jeugd  en 
 kwaliteit .  

Leren en 
ontwikkelen
‘We zoeken de randen op van wat kan, en soms gaan  
we er zelfs een beetje overheen.’ Bijvoorbeeld door te 
zorgen dat school naar de kinderen komt, als kinderen 
niet naar school kunnen.    Lees meer > 

Visie 2030
‘We werkten aan onze droom.  
Bijvoorbeeld met een concrete lobby- 
strategie voor mensen met een lvb.  
En met inspirerende bijeenkomsten.’    Lees meer > 

Complexe zorg
‘Professionals hebben veel kennis  
over zorg voor mensen met complexe  
zorgvragen. Wij hebben die nu expliciet gemaakt.’ 
Zodat elke cliënt er voordeel van heeft.   Lees meer > 

Arbeidsmarkt
‘Het is zó prachtig om te werken  in de  
gehandicaptensector.’ Dat hebben we gedeeld.  
Met verhalen, reuring en veel positieve energie. 
(Én we maakten afspraken over een betere beloning.)    
 Lees meer > 

Jaarrekening
De financiële verantwoording over het jaar 
2021 leest u in de jaarrekening.   Lees meer > Het VGN-bureau

In 2021 werkte het VGN-bureau aan verschillende thema’s. Veel 
vanuit huis en online. Hoe we dat deden?   Lees meer > 

Technologie
Technologie helpt om de eigen regie van cliënten  
te vergroten én het personeelstekort te bestrijden. 
‘Daar draagt de VGN graag aan bij. De vraag was 
alleen: hoe dan?’   Lees meer > 

Hoe dan?

Werk
Weg met die drempels tussen dagbesteding en werk!  
En op naar zinvolle plekken midden in de maatschappij. 
Daar werkten we aan met ervaringsdeskundigen en met 
organisaties als gemeenten en het UWV.   Lees meer > 

We gingen met veel energie aan de slag. En 
vooral: samen met anderen. In de verhalen 
hieronder vertellen onze bestuurders erover.
  Lees meer> 

Het complete 
jaarverslag? 
 Lees meer > 

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
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