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Visie op de gehandicaptenzorg
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vindt het van 
groot belang dat de overheid een consistent beleid voert ten 
aanzien van mensen met een beperking. Ook in tijden van 
economische tegenwind moet deze kwetsbare groep van 
goede zorg zijn verzekerd. 
Als branchevereniging van professionele zorgaanbieders 
in de gehandicaptenzorg spant de VGN zich ervoor in dat 
mensen met een beperking aan de samenleving kunnen 
deelnemen. En daarbij hun eigen keuzes kunnen maken. In 
de praktijk betekent dat: zelfstandig zijn waar mogelijk en 
professionele ondersteuning krijgen waar nodig. 
Veel mensen met een beperking hebben levenslang en 
levensbreed zorg nodig. Op het gebied van wonen, onderwijs, 
arbeid/dagbesteding, behandeling, verpleging, persoonlijke 
verzorging en vervoer. Dit gaat met hoge kosten gepaard, die 
onverzekerbaar zijn en daarom blijvend en collectief moeten 
worden gefinancierd.

De VGN hanteert daarbij de volgende uitgangspunten
•	 Een	zogeheten	kern-AWBZ	met	zorg	op	maat	blijft		 	
 nodig voor mensen met een levenslange en levensbrede   
 zorgvraag.
•	Wonen	en	zorg	zouden	alleen	mogen	worden	gescheiden		 	
 als dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorgverlening.
•	De	overheveling	van	onderdelen	van	de	AWBZ	naar	de	 
	 Wmo	brengt	nieuwe	kansen	voor	samenhang	en	stelt	 
 mensen met een beperking in staat om beter hun eigen 
 keuzes te maken.
•	 Voor	de	begeleiding	van	jeugdigen	is	niet	de	IQ-score	maar	 
 de problematiek bepalend. 
•	Mensen	met	een	beperking	werken	naar	vermogen	en	 
 hebben daarbij recht op een permanente begeleiding.
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De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) zet in deze folder haar visie op de 
gehandicaptenzorg uiteen.  
Daarbij gaat het om de volgende speerpunten:  
• een kern-AWBZ; 
• het scheiden van wonen en zorg; 
• de stelselwijzigingen rondom de Wmo,  
 jeugdzorg en werken naar vermogen voor  
 mensen met een beperking.
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Kern-AWBZ
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt 
het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel 
mogelijk deelnemen aan de samenleving en daarbij 
hun eigen keuzes maken. In de praktijk betekent dit: 
zelfstandig zijn waar het kan, professionele ondersteuning 
krijgen	waar	het	nodig	is.	Maar	er	zijn	mensen	die	zo’n	
zware zorgvraag hebben, dat ze niet (meer) zelfstandig 
kunnen	functioneren.	Zij	zijn	levenslang	aangewezen	op	
zorg in een instelling. Hoewel voor kinderen geldt dat ze 
met veel extra ondersteuning soms nog net wat langer 
thuis kunnen blijven wonen. De VGN pleit er voor dat voor 
deze mensen met een zware zorgvraag een zogeheten 
kern-AWBZ	in	het	leven	wordt	geroepen.	De	zorgbehoefte	
wordt dan bepaald op basis van een onafhankelijke 
indicatie met heldere criteria. Ook over het bijpassende 
budget mogen geen misverstanden bestaan. Het is aan 
betrokkene zelf (of zijn of haar vertegenwoordigers) om te 
bepalen wie de zorg levert en hoe die wordt ingevuld.

Scheiden wonen en zorg 
De VGN is voorstander van het principe ‘scheiden van 
wonen	en	zorg’,	maar	alleen	als	het	bijdraagt	aan	de	
kwaliteit	van	de	zorgverlening.	Bij	de	groep	die	voor	de	
kern-AWBZ	in	aanmerking	komt,	is	daarvan	geen	sprake.	
Voor deze mensen zijn wonen en zorg zo met elkaar 

verweven, dat het tot problemen leidt als de zorg op een 
andere plaats wordt aangeboden dan op het woonadres. 

Van AWBZ naar Wmo
De verantwoordelijkheid voor mensen met een beperking 
die niet in een instelling wonen, wordt van het rijk 
overgeheveld naar de gemeenten. Daardoor gaat een 
belangrijk	deel	van	de	huidige	AWBZ-zorg	naar	de	Wmo	
(Wet	maatschappelijke	ondersteuning).	Volgens	de	VGN	
biedt	dit	kansen	voor	mensen	met	een	beperking.	Want	
gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen in hun 
ondersteuning beter inspelen op de individuele behoeften 
en mogelijkheden. Het is winst als er nieuwe vormen van 
ondersteuning ontstaan waarbij gemeenten en aanbieders 
samenwerken. Door de administratieve lasten laag te 
houden, blijft de nadruk op de inhoud van de ondersteuning 
liggen. En de mensen om wie het gaat, kunnen zich hierdoor 
veel meer onderdeel van de samenleving gaan voelen.
Overigens vraagt de VGN aandacht voor de problematiek 
van kleine groepen mensen die vanwege de bijzondere 
aard van hun beperking specialistische zorg nodig hebben. 
Er is slechts een beperkt aantal zorgaanbieders dat die 
ondersteuning levert. Om er zeker van te zijn dat dit 
mogelijk blijft, zijn op landelijk niveau aparte afspraken 
nodig.

Jeugdzorg
Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg, 
inclusief de zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke 
beperking. De VGN staat positief tegenover deze 
ontwikkeling, de zogenaamde stelselwijziging jeugd. Deze 
stelselwijziging kan de maatschappelijke participatie van 
jeugdigen met een beperking vergroten en bijdragen aan 
een betere samenhang in de (preventieve) hulpverlening. 
De VGN pleit wel voor landelijke borging van kwaliteit 
en bovengemeentelijke samenwerking ten behoeve van 
het specialistische aanbod. Daarnaast vindt de VGN dat 
de overheid bij het bepalen wie wel of niet voor hulp in 
aanmerking	komt	te	veel	nadruk	legt	op	iemands	IQ-score.	
De	VGN	is	daar	kritisch	over,	want	het	IQ	zegt	weinig	

over iemands behoefte aan zorg. Die hangt veel meer 
af	van	eventueel	bijkomende	gedrags-	of	psychische	
problematiek en de sociale context.

Werken naar vermogen
De VGN hecht er belang aan dat mensen met een 
beperking	naar	vermogen	werken.	Zo	kunnen	ze	een	
bijdrage	aan	de	maatschappij	leveren	-	en	dat	is	voor	
het gevoel van eigenwaarde voor ieder mens belangrijk. 
Het is wel zo dat deze mensen begeleiding nodig hebben. 
Daar moet geld, tijd en ruimte voor zijn. Ook werkgevers 
hebben trouwens begeleiding nodig, want zij leveren 
een extra prestatie. En als iemand (tijdelijk) geen werk 
heeft, moet er een goede alternatieve dagbesteding zijn. 
De VGN wenst dat hiervoor in de nieuw te ontwikkelen 
Wet	werken	naar	vermogen	voldoende	ruimte	wordt	
gecreëerd. 

Gelijktijdige overheveling
Ondanks	dat	de	overheveling	van	de	AWBZ	naar	de	
Wmo,	de	stelselwijziging	jeugd	en	de	Wet	werken	naar	
vermogen politiek gezien stil liggen, bereiden veel 
instellingen in de gehandicaptenzorg zich er toch al op 
voor. De VGN pleit er expliciet voor om de ontwikkelingen 
op elkaar af te stemmen, om te voorkomen dat mensen 
met een beperking meer dan eens worden getroffen 
door veranderingen.  


