
 

 

1 / 2 

 

Geachte mevrouw Helder, 

 

De VGN heeft ermee ingestemd om het voorlopig advies “Van stappenplan 

naar maatwerk in dialoog” om te zetten in een definitief advies, met de 

kanttekening dat de groep forensische cliënten hiervan is uitgezonderd, 

omdat deze groep niet is meegenomen bij de totstandkoming van het 

advies en zij een bijzondere positie innemen vanwege hun forensische 

achtergrond. Wij zouden graag over de groep forensische cliënten met 

VWS in overleg willen treden. 

 

Wij hebben ingestemd met het advies, omdat het advies recht doet aan de 

rechtspositie van cliënten en tegelijkertijd recht doet aan het vertrouwen in 

de professionals. Tegelijkertijd zien wij ook bij dit nieuwe stappenplan 

uitvoeringsproblemen.  

 

Zoals bekend is de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg zeer gespannen. 

Er zijn bijna 9.000 vacatures en het ziekteverzuim is opgelopen tot boven 

de 10%. In toenemende mate lukt het onze leden niet meer om vacatures 

met vast personeel in te vullen. Dat maakt de inzet van ZZP’ers 

noodzakelijk. Dat leidt echter tot hogere kosten en tot minder continuïteit 

van zorg, cliënten zien steeds minder ‘vaste gezichten’. Dat is onwenselijk, 

zeker voor de uitvoering van een wet als de Wet zorg en dwang. Bij (het 

voorkomen van) onvrijwillige zorg is het bij uitstek van belang dat er 

voldoende en gekwalificeerd personeel is en dat er dezelfde gezichten zijn.  

 

In het verlengde hiervan is het zorgwekkend dat de administratieve 

lastendruk die de Wzd genereert, ook met het aangepaste stappenplan 

hoog blijft. Dit gaat ten koste van het werkplezier van medewerkers. Nu 

wetgeving nog lang op zich zal laten wachten, is het daarom ook van 

belang op korte termijn al een aantal prangende knelpunten op te lossen, 

al dan niet via aanvullende afspraken met onder andere de IGJ zoals die 

ter sprake zijn gekomen in de Landelijke stuurgroep Wzd. Juist omdat 

hiermee snel een reductie kan plaatsvinden van de administratieve lasten.  
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Het gaat ons op korte termijn om de volgende snel op te pakken punten: 

• gelijkgestelde aandoeningen: de zorgbehoefte is leidend en niet de 

diagnose; 

• samenloop Wvggz en Wzd: zie onze concrete voorstellen in het 

verleden; 

• herindicaties: schaf de herindicaties van artikel 21 Wzd af; 

• implementeren advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’; 

• onduidelijkheid over vormen van onvrijwillige zorg en in het 

verlengde daarvan de rapportage aan IGJ; 

• toezicht IGJ: toezicht houden naar de geest van de wet, nu 

wetswijziging lang op zich zal laten wachten en de wet blijkens de 

evaluatie onuitvoerbaar is. 

Tot slot: wij blijven de komende tijd de vinger aan de pols houden over de 

uitvoerbaarheid en administratieve lasten van de Wzd. Het advies ‘Van 

stappenplan naar maatwerk in dialoog’ is voor ons geen eindpunt, maar 

een vertrekpunt.   

 

Graag zouden wij deze brief mondeling aan u toelichten en met name de 

punten bespreken die wat ons betreft op korte termijn een vervolg zouden 

moeten krijgen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Theo van Uum 

Directeur 

 

Default User
Pencil


