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Wlz: een eigen perspectief voor de 

gehandicaptenzorg  

 
Levenslang en levensbrede zorg vraagt om een eenvoudige Wlz 

Onze Wlz-doelgroep, de meest kwetsbare mensen met een beperking, is levenslang en 

levensbreed op zorg en ondersteuning aangewezen. Bij het langdurige karakter van deze 

gehandicaptenzorg past een zo eenvoudig mogelijke uitvoeringsstructuur met heldere, 

consistente en eenvoudige landelijke regels en meerjarige afspraken. De nieuwe Wlz is het 

moment om een eigen perspectief voor de langdurige gehandicaptenzorg te regelen. Dit 

betekent in onze ogen een model dat uit de volgende elementen bestaat: 

 

Uitvoering: landelijk inkoopmodel  

De zorgvraag van de Wlz-doelgroep is niet alleen stabiel en voorspelbaar, maar heeft door het 

specialistische karakter ook nauwelijks een relatie met het regionale of lokale domein. Inkoop 

op lokaal of regionaal niveau, zoals nu nog wordt voorgesteld, is dan ook onnodig complex. 

Instellingen die in een groot aantal regio’s werkzaam zijn, kunnen hun administratieve lasten 

enorm inperken wanneer er sprake is van een uniforme inkoopprocedure en een standaard 

gegevensuitvraag. Een zo landelijk mogelijke uitvoering van de Wlz met zo min mogelijk spelers 

is voor de gehandicaptenzorg absoluut het beste model. Binnen deze landelijke structuur kan 

ruimte worden ingebouwd voor specifieke regionale omstandigheden (zoals witte vlekken en  

infrastructuur).  

 

Kwaliteit: eenduidig verbeteren en verantwoorden  

Specifiek voor de gehandicaptenzorgsector is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg ontwikkeld, 

dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Hierbij is eigen regie van de cliënt 

en kwaliteit van bestaan essentieel. Uitgangspunt is dat gegevens op een zinvolle en bij de 

sector passende manier worden verzameld. De informatie uit het kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg levert leer- en verbeterinformatie op, geeft zicht op de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning en laat zien wat de ervaring van cliënten met deze zorg en ondersteuning is. 

Kortom, het is een kader voor verbeteren én verantwoorden.  

De VGN vindt dat voor de gehandicaptenzorg de Wlz moet aansluiten bij het kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg en dat dit uniform gebruikt moet worden door zorgkantoren en andere 

relevante partijen. Ook dit draagt bij aan eenduidige en daarmee lagere administratieve lasten. 

 

Bekostiging: regelarm door persoonsvolgende bekostiging met vaste tarieven 

De VGN is voorstander van persoonsvolgende bekostiging. Hiermee worden instellingen 

gestimuleerd om in overleg met cliënten tot een passend integraal aanbod, van (thuis)wonen tot 

behandeling, te komen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en innovatie. Wel moeten daarbij 

waarborgen geboden worden voor de beslisruimte van de instelling voor het al dan niet leveren 

van de zorg. Om stapelingen van kortingen uit inkoopbeleid op overheidsmaatregelen te 

voorkomen, pleiten wij voor een systeem met vaste tarieven, gekoppeld aan het systeem van 

onafhankelijke indicatiestelling.  

De VGN wil nauw betrokken zijn bij het onderzoek naar clustering van ZZP’s. Wanneer ZZP’s 

worden samengevoegd zal er wel een reëel verband moeten zijn tussen de prestatie-
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omschrijving en het tarief zodat de invulling van de zorg kan dan in overleg tussen cliënt en 

zorgaanbieder kan worden bepaald. Bij een eenvoudiger basissysteem als dit met minder 

producten en vaste prijzen vraagt echter wel om een uitwijkmogelijkheid voor financiering van 

uitzonderlijk dure cliënten in de vorm van een toeslag extreme zorgzwaarte. Tot slot vinden wij 

het belangrijk dat binnen zo’n eenvoudiger systeem ruimte is voor vernieuwing en pleiten wij 

voor een innovatiefonds om dit te stimuleren. 

 

Meerjarenafspraken: duidelijkheid en rust voor cliënt  

De zorg die gegeven wordt aan doelgroep van de Wlz  leent zich perfect voor het afsluiten van 

meerjarenafspraken.  De VGN denkt dan aan een basisafspraak voor drie  tot vijf jaar. Hierin 

kan kunnen afspraken gemaakt worden over de inhoud van zorg, de visie van de zorgaanbieder 

en het basisbudget worden gekoppeld aan de geïndiceerde zorg die wordt geleverd. Dit geeft 

duidelijkheid en rust voor de zorgaanbieder en haar cliënten. Daarnaast worden jaarlijks 

aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over innovatie, groei en andere mutaties. Het is 

voor een goede werking van de Wlz noodzakelijk dat er voldoende middelen beschikbaar gesteld 

worden voor de financiering van de onafhankelijk geïndiceerde zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de 

belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, 

variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. 


