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Geachte leden van de vaste commissie, 
 
 
Volgende week debatteert u over de begroting van VWS. De Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil u graag een aantal 
aandachtspunten voor dat overleg meegeven zodat er in het beleid van 
VWS aandacht is de problemen van en kansen voor kwetsbare mensen met 
een beperking.  
 
Maak de samenleving daadwerkelijk toegankelijk voor mensen met 
een beperking  
De recente monitor van het College van de rechten voor de mens laat 
overduidelijk zien dat er nog veel te doen is om het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking in te voeren. Op jezelf kunnen wonen, een 
baan en daarmee een inkomen hebben of gewoon onderwijs krijgen, is 
voor kinderen en mensen met een beperking nog steeds geen normale 
zaak. 
 
Urgent is de situatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
(LVB). Deze groep heeft het moeilijk in onze steeds complexere samen-
leving en doet in toenemende mate een beroep op zorg en ondersteuning. 
Hoe inclusiever de samenleving, hoe zelfstandiger deze groep kan (blijven) 
functioneren. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. De VGN start 
daarom in 2018 een programma, gericht op het delen van goede 
voorbeelden, het beter toegankelijk maken van expertise over LVB en het 
stimuleren van nieuwe manieren van organiseren en samenwerken.  
 
Extra financiële middelen nodig voor kwaliteit van leven van 
ernstig gehandicapten 
In de gehandicaptenzorg zijn een aantal groepen die echt extra aandacht 
nodig hebben. Denk aan kinderen met ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperkingen maar ook aan licht verstandelijk beperkte 
mensen met zeer ernstige gedragsproblemen. De begroting heeft hiervoor 
wel beleidsmatige aandacht, maar stelt geen extra geld beschikbaar. En 
dat terwijl er grote knelpunten zijn in de beschikbare tarieven voor deze 
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groepen, de toegang tot meerzorg en de financiële middelen voor het 
benodigde personeel. 
 
De VGN brengt momenteel – in samenwerking met vertegenwoordigers 
van cliënten – in kaart wat er nodig is om kwaliteit van leven in de zorg te 
waarborgen en welke financiële middelen daarbij horen. Daarbij kijken we 
zowel naar kinderen als naar volwassen cliënten.  
 
Investeer in innovatie 
Nieuwe technologie kan het leven van heel veel mensen met een beperking 
verbeteren. Zorg op afstand kan de zelfstandigheid en de privacy van 
cliënten vergroten, maar met andere technieken kan bijvoorbeeld de pijn 
bij sommige mensen aanzienlijk worden verminderd. Onderzoek naar 
nieuwe technologieën en hulpmiddelen voor mensen met een beperking is 
ook een verplichting die voortvloeit uit het VN-Verdrag.  
 
De VGN-leden hebben grote ambities om die technologische revolutie te 
doen slagen. Dit schreeuwt om experimenten en investeringen. Doordat de 
ondersteuning van mensen met een beperking met behulp van technologie 
zal veranderen, verandert ook de rol en de taken van zorgmedewerkers. 
Om dit te doen slagen zal het curriculum van de opleidingen en de 
zorgarrangementen die we nu kennen, wijzigen.  
 
Met minder regels meer maatwerk voor de cliënt  
De VGN is blij met het voornemen van de minister om fors in te zetten op 
minder bureaucratie en minder regels, en we zijn dan ook benieuwd naar 
de brief van de minister zoals is toegezegd in het AO Arbeidsmarkt op 7 
december jl. In de gehandicaptensector is al onderzoek en ervaring met 
regelarme zorg, onder meer uit de Experimenten regelarme instellingen 
(ERAI) en het Q-consult rapport. Regelarme zorg kan in onze visie goed 
worden gecombineerd met verdere persoonsvolgendheid en maatwerk voor 
de cliënt.  
 
Het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg kan dankzij de inzet van vele 
partijen bogen op succes en veel draagvlak in de sector. De VGN stelt voor 
om met deze partijen en op dezelfde manier te werken aan een concrete 
aanpak van regeldruk. Deze commissie kan een concrete opdracht krijgen 
om de regeldruk te verminderen. 
 
Arbeidsmarkt 
Zoals we u al in onze brief ten behoeve van het AO arbeidsmarkt van 7 
december jl. hebben laten weten, maken we ons voor de komende jaren 
grote zorgen over de arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg. 
Tijdens dit AO zijn een aantal goede stappen gezet: Wij zijn blij dat de 
minister werk wil maken van inclusief werkgeverschap. En ook wij geloven 
in de regionale aanpak zoals deze in het AO Arbeidsmarkt is besproken. 
Maar wij missen nog steeds een specifieke aanpak voor de arbeidsmarkt 
voor de gehandicaptenzorg. De grote vraag naar medewerkers vanuit de 
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ouderenzorg, heeft een negatief effect op arbeidsmarkt van de gehandi-
captenzorg. Daarom vragen wij opnieuw aandacht voor een specifieke 
aanpak op de arbeidsmarkt voor de gehandicaptenzorg, om te voorkomen 
dat zowel onze cliënten als onze medewerkers in de knel komen.  
 
Samengevat, wilt u de minister vragen: 

- Om de implementatie van het VN-verdrag voortvarend op te 
pakken, mede door de gemeenten hierin op hun rol te wijzen. 

- Om het beleid om bijzondere doelgroepen in de gehandicaptenzorg 
kwaliteit van leven te bieden, te ondersteunen met extra financiële 
middelen.  

- Om een impuls aan innovatie te geven en dit gezamenlijk met de 
VGN op te pakken. 

- Om spoedig een commissie op te richten die de administratieve 
lasten in de gehandicaptenzorg terug gaat dringen. 

- Om een specifiek arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg op 
te zetten en te faciliteren.  

 
 Uiteraard zijn wij bereid onze standpunten verder toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
F. (Frank) Bluiminck 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
  


