
 

 

Aan de staatssecretaris van 

Volksgezondheid, welzijn & sport 

Mevrouw M. Veldhuijzen van Zanten 

 

          Baarn, 17 oktober 2012 

 

 

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten, 

Graag stel ik twee van onze cliënten aan u voor. Leonie is 12, ernstig meervoudig beperkt en zit in 

een rolstoel. Het meisje komt dagelijks naar De Blauwe Vogel, een kinderdagcentrum van Amerpoort 

dat is gespecialiseerd in het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen als Leonie. Nederland telt 

slechts een handjevol kinderdagcentra waar kinderen met een dergelijke ingewikkelde zorgvraag 

terecht kunnen. Daarom reist Leonie iedere dag vanuit Amersfoort naar De Blauwe Vogel in Soest, het 

dichtstbijzijnde gespecialiseerde kinderdagcentrum. De afstand die zij hiervoor moet afleggen is 17 

kilometer. 

Piet is volwassen en woont in een woongroep van Amerpoort in Baarn. Ondanks zijn matige 

verstandelijke beperking is Piet een uitmuntend kunstenaar. Daarom reist hij drie keer per week naar 

het atelier Jans Pakhuys in Amersfoort om daar te werken aan zijn schilderijen. De afstand van zijn 

woning naar het atelier bedraagt 19 kilometer. Het werk van Piet is geliefd bij een grote groep mensen 

en wordt regelmatig verkocht. Momenteel hangt het werk van Piet onder andere op de tentoonstelling 

HollAnders in het Zaans museum. 

Zoals u weet heeft het kabinet dit voorjaar besloten om fors te bezuinigen op de vervoerskosten voor 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Mensen als Leonie en Piet dus. Dat 

betekent dat Amerpoort wordt gedwongen een bezuiniging van 1,4 miljoen euro door te voeren. Deze 

bezuiniging treft alle cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig naar hun dagbesteding te reizen. Zij 

worden door de overheid gedwongen een dagbestedingplek binnen hun woonplaats te zoeken.  

Het gevolg van deze maatregel is dat een grote groep kwetsbare mensen wordt beknot in hun 

bewegingsvrijheid. Als zij niet in staat zijn zelf de kosten voor het vervoer te betalen, komen zij 

noodgedwongen thuis te zitten en worden geïsoleerd van hun sociale omgeving. Leonie kan niet meer 

naar het kinderdagcentrum waar zij bijvoorbeeld leert om te communiceren via gebarentaal en contact 

heeft met andere kinderen. En Piet zal niet meer in staat zijn de prachtige schilderijen te produceren 

die hij nu bij Jans Pakhuys maakt en die voor hem een zinvolle invulling van zijn bestaan betekenen. 

En dat geldt uiteraard niet alleen voor Amerpoort. Ook organisaties als Omega (in Amsterdam) of de 

Lievegoed Zorggroep (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) hebben gespecialiseerde 

kinderdagcentra die een bovenregionale functie hebben. 

Het vervoer van een kind in een rolstoel kost Amerpoort op dit moment € 45,- per dag, zonder de 

(medische) begeleiding die deze kinderen tijdens de rit nodig hebben. Die begeleiding (€ 11,- per dag) 

wordt niet vergoed. De vergoeding die Amerpoort op dit moment krijgt voor het vervoer is € 22,- per 

dag. Met de invoering van de bezuiniging op 1 januari 2013 wordt die vergoeding gehalveerd. 



Amerpoort krijgt dan voor het vervoer van Leonie nog maar € 11,-, terwijl de werkelijke kosten € 56,- 

bedragen. U begrijpt, dat kunnen wij als zorgorganisatie niet langer financieren. 

Deze week vindt het hoger beroep plaats dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 

aanspant tegen de Staat over de vervoerskwestie. De VGN – en met haar ook Amerpoort – is het niet 

eens met de uitspraak van de rechtbank dat het ministerie van Volksgezondheid in zijn recht staat 

door op de vervoerskosten voor de gehandicaptenzorg te bezuinigen. De VGN vindt onder meer dat 

de rechter op basis van verkeerde gegevens een onjuiste beslissing heeft genomen. 

Amerpoort doet – mede namens cliënten als Leonie en Piet – met klem een beroep op u om deze 

bezuiniging terug te draaien. Wij begrijpen dat iedereen in Nederland een steentje bij moet dragen aan 

de bezuinigingen die noodzakelijk zijn om onze economie gezond en de zorg betaalbaar te houden. 

Graag zouden we het gesprek met u aangaan om te kijken welke bezuinigingen realistisch zijn in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als zorgorganisatie zijn wij uiteraard bereid om 

kritisch naar onze zorg en werkwijze te kijken en constructief mee te denken over bezuinigingen. Maar 

voor ons zal daarbij altijd voorop staan dat de meest kwetsbare cliënten het minst getroffen mogen 

worden. 

Ik nodig u hierbij graag uit voor een ontmoeting met Leonie en Piet bij Amerpoort. Zodat u met eigen 

ogen kunt zien over welke cliënten ik u in deze brief vertel. En om samen na te denken over 

maatregelen die de zorg betaalbaar houden, zonder daarbij deze kwetsbare mensen te duperen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. P.G.M. Willems, mba-h 

Raad van Bestuur Amerpoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


