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                           over beginnen of stoppen’ 
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Geacht bestuur, geachte directie, 

 

In 2008 heeft de VGN de Handreiking Bezinnen over beginnen of stoppen uitgebracht, 

die het niet-aangaan en beëindigingen van de zorg en dienstverleningsovereenkomst 

beschreef. De VGN heeft in 2009 in samenspraak met het Platform VG en CG-Raad 

gewerkt aan een voorlegger voor deze Handreiking. In de voorlegger komt het 

zorginhoudelijk proces en het gegeven dat dit in dialoog met de cliënt gebeurt, meer 

tot zijn recht. Wij zijn verheugd u deze voorlegger te kunnen aanbieden.  

 

Begin 2009 heeft de Handreiking bij cliëntenorganisaties en in de politiek tot 

ongerustheid en kritiek geleid. Dit naar aanleiding van het beëindigen van een 

zorgovereenkomst door een lidinstelling. Het is voor ons vanzelfsprekend dat een 

zorgaanbieder niet lichtzinnig tot het besluit komt om geen zorg- en 

dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met een geïndiceerde cliënt. Evenmin om 

over een nacht ijs te gaan om de met zijn cliënt gesloten zorg- en 

dienstverleningsovereenkomst te beëindigen. Op verzoek van het ministerie van VWS 

hebben we dit tot uiting willen laten komen en zijn wij om de tafel gegaan met 

genoemde cliëntenorganisaties.  

 

Dit heeft ertoe geleid dat wij in samenspraak met hen deze voorlegger bij de 

Handreiking hebben gemaakt om de onderwerpen uit de Handreiking in een bredere 

context te plaatsen. We hebben met de voorlegger niet meer primair het juridisch 

perspectief benadrukt, maar het ruimere zorginhoudelijk perspectief met de 

maatschappelijke verantwoordelijkheden daarbij. Dit laatste ingegeven vanuit de 

principes van vraagsturing en ondernemerschap, waardoor zorgaanbieders van 

gehandicaptenzorg zich laten leiden. Door tevens duidelijk aan te geven dat het niet 

aangaan van een zorgovereenkomst of het beëindigen daarvan aparte trajecten zijn, 

doet deze voorlegger, zonder overigens afbreuk te doen aan de juridische correctheid 

van onze Handreiking, recht aan de dagelijkse praktijk van de handelwijze van 

zorgaanbieders van gehandicaptenzorg in de omgang met mensen met een beperking. 

Aan bestuur en directie van de bij de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

(VGN) aangesloten stichtingen en 

verenigingen 
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Wij verzoeken u nota te nemen van deze voorlegger, waarmee wij u volgens ons, een 

waardevolle aanvulling op de Handreiking hebben gegeven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

J. Bruning 

Directeur 

 

Bijlagen: 

- Voorlegger handreiking ‘bezinnen over beginnen of stoppen’ 


