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Datum 24 mei 2017 

Ons kenmerk 20170524MvdR 

Onderwerp          AO Sociaal Domein 31 mei a.s. 

   

 

Contact dhr. F. (Frank) Bluiminck 

Telefoon 06 – 57 53 69 90 

E-mail mvanderrijt@vgn.nl 

 

 

Geachte leden van de commissie BZK, 

 

Op 31 mei debatteert u met minister Plasterk over het Sociaal Domein. De Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft graag input voor dit belangrijke debat 

waarbij we ingaan op: 

 Onvoldoende integrale dienstverlening aan burger met een beperking 

 Benodigde maatwerk voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke 

beperking 

 Realiseren van maatwerk moet eenvoudiger worden 

 Maatwerk vraagt passende budgetten en minder administratieve lasten  

 

Onvoldoende integrale dienstverlening aan burgers met een beperking 

De dienstverlening aan burgers met een beperking in het Sociaal Domein is volop in 

ontwikkeling. Naast mooie nieuwe initiatieven, zien we als VGN ook nog steeds forse 

knelpunten. Op de agenda van uw overleg staat onder meer de Kamerbrief over het 

programma Sociaal Domein. Zoals in de Kamerbrief staat beschreven, staan nog te 

vaak systemen in plaats van de vraag van de cliënt centraal. De VGN herkent dit. 

Schotten tussen systemen zorgen ervoor dat er onvoldoende maatwerk wordt 

gerealiseerd voor mensen met een beperking die vragen hebben die niet binnen één 

wettelijk domein vallen. Twee jaar na de decentralisaties zien wij dat de doelen van 

Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet in het Sociaal Domein op dit punt nog zeker 

niet zijn gerealiseerd.  

 

Benodigde maatwerk voor jongvolwassenen met een LVB 

Een van de groepen die relatief veel last heeft van schotten tussen systemen zijn 

jongvolwassenen (16 – 27 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel 

gemeenten begeleiden jongeren met een LVB met een lager arbeidsvermogen 

bijvoorbeeld niet naar betaald werk. Nog te veel jongeren vallen tussen ‘wal en schip’ 

en komen thuis te zitten. 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de leden van de commissie BZK 

Wilt u met de minister overleggen over de vraag hoe de verschillende wetten binnen 

het Sociaal Domein beter op elkaar kunnen worden afgestemd?  

 

mailto:info@vgn.


    

 

 

paginanummer 2 

Ons kenmerk 20161110MD 

 

 

 

 

 

Het realiseren van maatwerk moet eenvoudiger worden 

De VGN deelt de conclusie in het recente rapport van de Rekenkamer dat het 

belangrijk is dat vanuit het Rijk meer regie en sturing komt om integrale 

dienstverlening te realiseren, zodat de gemeentelijke plannen voor een integrale 

aanpak ook echt praktijk worden voor individuele burgers. Het doel en de ambitie van 

Programma Sociaal Domein is hier ook op gericht. De VGN deelt dit doel en de 

ambitie, maar vraagt zich wel af of de voorgestelde lerende aanpak van het 

programma wel voldoende impact heeft en niet te vrijblijvend is. Voor burgers die nu 

problemen ervaren, is het belangrijk dat er snel oplossingen komen.  

 

Maatwerk vraagt passende budgetten en minder administratieve lasten  

Maatwerk vraagt om reële budgetten. Gemeenten hanteren nog te vaak tarieven die 

niet kostendekkend zijn. Een inventarisatie van de VGN laat zien dat 43 procent van 

de aanbieders te maken heeft met gemeenten die geen kostendekkende tarieven 

bieden voor maatschappelijke ondersteuning. Voor de jeugdhulp ligt dit zelfs nog 

hoger. Namelijk 53 procent! Soms zijn de tarieven wel kostendekkend, maar worden 

geen reële budgetplafonds gehanteerd. 

Tot slot vragen we ook uw aandacht  voor de effecten van de decentralisaties op de 

administratieve belasting van de organisatie.  

  

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

F. (Frank) Bluiminck 

Directeur 

 

Hoe wil de minister borgen dat het programma Sociaal Domein op korte termijn 

voldoende impact heeft voor burgers die nu problemen ervaren? Daarnaast pleit de 

VGN ervoor dat de komende periode wordt gewerkt aan voorstellen om het 

realiseren van integrale dienstverlening eenvoudiger te maken. Is de minister bereid 

om dit onderdeel aan het plan toe te voegen?  

 

Het is belangrijk dat de standaarden voor administratieve processen – zoals 

ontwikkeld in het ISD-programma – nu snel verplicht worden gesteld, zodat alle 

gemeenten deze standaarden gaan gebruiken. Gelukkig is hiervoor nu ook een 

wetsvoorstel in voorbereiding; de VGN steunt deze wetsaanpassing van harte. 

 

 

Schotten tussen systemen zorgen ervoor dat burgers met een beperking niet de 

integrale dienstverlening krijgen die ze nodig hebben. Jongvolwassenen hebben 

relatief veel last van deze schotten. De VGN pleit voor extra aandacht voor deze 

doelgroep binnen het programma Sociaal Domein. 

 


