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Geachte Leden van de vaste commissie, 

 

Op 3 maart debatteert u met de staatssecretaris onder andere over de brief ‘Waardig 

leven met zorg’, die ingaat op de vernieuwing van de langdurige zorg. De Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil graag en al sinds geruime tijd dat de Wlz 

meer persoonsvolgend wordt. Persoonsvolgende bekostiging bevat wat betreft de VGN 

in ieder geval de volgende ingrediënten: een regelarm stelsel met een strenge en 

onafhankelijk getoetste toegangsdrempel, keuzevrijheid voor de cliënt en zorg op 

maat afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder. 

 

De VGN is heel blij met de stap die de staatssecretaris nu zet naar persoonsvolgende 

bekostiging, maar stelt wel een aantal randvoorwaarden: 

  

1. Cliënten dienen onafhankelijk en goed te worden ondersteund. Na vaststelling van 

de zorgzwaarte zou het CIZ daartoe vouchers (tegoedbonnen) aan cliënten kunnen 

uitreiken die overeenkomen met het zorgprofiel. Cliënten kiezen op verschillen in 

kwaliteit en aanpak. Zorgaanbieders kunnen zich op hun beurt op kwaliteit en 

maatwerk onderscheiden. Ook als een cliënt zijn keuze heeft gemaakt, moet de 

zorgaanbieder kunnen blijven investeren in kwaliteitsverbetering en maatzorg; 

2. Er komt een level playing field voor nieuwe en bestaande aanbieders die aan 

dezelfde toegangs-, verantwoordings- en minimum-kwaliteitseisen moeten voldoen; 

3. Er moet een vast tarief gelden per zorgprofiel, zodat verschillen in zorgzwaarte ook 

zichtbaar zijn in het beschikbare budget per cliënt;  

4. De rol van de Wlz-uitvoerder (zorgkantoor) ligt vooral in het controleren of de 

aanbieder voldoet aan de toegangscriteria (kwaliteit, governance), administratieve 

zorgtoewijzing op basis van de keuze van de cliënt en het betalen van het voucher 

aan de gekozen aanbieder;  

5. De Inspectie Gezondheidszorg houdt een belangrijke rol in het beoordelen van de 

kwaliteit.  

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de leden van de vaste commissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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De staatssecretaris kiest tot vreugde van de VGN eerst voor een experiment. Van 

belang is wel dat zorgaanbieders die experimenteren dezelfde tarieven hanteren als in 

de regio’s waar niet geëxperimenteerd wordt. Van even groot belang is dat cliënten 

werkelijk kunnen kiezen, omdat in een zorgkantoorregio alle aanbieders meedoen.  

 

Financiën (zoals de extra ingeboekte Wlz korting van 500 miljoen vanaf 2017) mogen 

hierin geen belemmering zijn. Tot slot wil de VGN erop wijzen dat snelheid is geboden 

om in 2017 te kunnen starten. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

F. (Femke) Halsema 

Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
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