
                                         

   
 
 
 
 
 

 

 

 

Aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport 

 

Utrecht, 3 januari 2023 

Betreft: definitief advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ 

 

Geachte mevrouw Helder, 

Op 14 september stuurde ik u, namens een brede coalitie van veldpartijen uit de ouderen-

zorg en gehandicaptenzorg, het voorlopige advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in 

dialoog’. Dit voorlopige advies is tot stand gekomen na een proces waarin de veldpartijen 

partijen, met respect voor elkaars perspectieven, gemeenschappelijke uitgangspunten 

hebben geformuleerd. Op basis daarvan hebben de veldpartijen in dit advies de elementen 

voor een herziene wettelijke regeling concreet beschreven.  

De veldpartijen hadden dit advies voorlopig vastgesteld omdat zij het eindrapport van de 

evaluatie Wvggz / Wzd wilden afwachten voordat zij een definitief besluit zouden nemen 

over hun advies. Dit eindrapport is eind oktober gepubliceerd. Het heeft de veldpartijen 

geen aanleiding gegeven om terug te komen op het voorlopige advies. Het voorlopige 



advies is derhalve door alle partijen inhoudelijk ongewijzigd definitief vastgesteld. Bijgaand 

treft u dit definitieve advies aan.  

Dit advies wordt onderschreven door: 

* de cliëntenorganisaties LOC, Ieder(in), LSR, KansPlus en Alzheimer Nederland; 

* de beroepsverenigingen Verenso, NVAVG, V&VN, NVO en NIP; 

* de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige 

zorg bestaande uit: Zorgthuisnl, de Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ, SPOT en 

SOLO Partners. 

Deze veldpartijen zijn van mening dat dit advies enerzijds de uitvoerbaarheid van de Wzd 

verbetert en anderzijds recht doet aan de rechtspositie van de cliënt en zijn vertegen-

woordiger.  

Met dit advies is niet alles gezegd wat de veldpartijen in het kader van de discussie over 

de besluitvorming over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan naar voren willen 

brengen. Ieder(in), KansPlus en het LSR hebben u een brief gestuurd, waarin zij uw aan-

dacht vragen voor enkele aspecten die zij in dit verband van belang vinden. Ook VGN is 

voornemens u een brief te sturen.  

Namens de veldpartijen wens ik u veel wijsheid bij het maken van keuzes in het kader van 

de evaluatie van de Wzd.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Gertrude van den Brink, 

voorzitter overleg veldpartijen over verbetering van de Wzd 

 


