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Inleiding 

 

In juni 2018 heeft de VGN met de bestuurders uit de LG-deelsector een 

‘Werkagenda’ vastgesteld. Hieraan is in twee bijeenkomsten gewerkt (juni 2017 en 

maart 2018). Daarbij is afgesproken dat de zorgorganisaties (in dit geval dus 

aanbieders van LG-zorg) primair ieder hun eigen koers varen, al naar gelang de 

visie van de organisatie en dat de rol van de VGN daarbij drieledig is: belangen 

behartigen, initiëren en faciliteren. Deze rollen zijn in de Werkagenda (zie bijlage) 

verder uitgewerkt. 

 

In de nu voorliggende notitie maken we de stand van zaken qua realisatie per begin 

2019 op. Per rol benoemen we de afgesproken activiteiten en de stand van de 

realisatie voor wat betreft de VGN. We volgen daarbij de opsomming in de 

Werkagenda.  

 

Het werk gaat door als going concern en rond de zomer 2019 maken we weer een 

nieuwe stand op. Op dat moment beoordelen we bij het bureau van de VGN of we 

opnieuw een bijeenkomst zullen beleggen met bestuurders en/of professionals. 

Uiteraard is het ook mogelijk dat u als bestuurder zelf aangeeft  

of en wanneer u een bijeenkomst noodzakelijk vindt.  

In dat geval zal de VGN het verdere initiatief nemen. 
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Belangenbehartiging 

 

Activiteit 

 

Stand van zaken 

Belangenbehartiging NAH 

 

 

 

Zorgprogramma NAH: dit loopt 

permanent in 2018 en 2019. De VGN 

ondersteunt Hersenz bij de 

overheveling van het zorgprogramma 

NAH naar de Zvw. 

 

Arbeidsparticipatie 

 

 

 

Volwaardig werk en inkomen voor de 

cliënt: de VGN werkt mee in het project 

‘Simpel switchen in de participatie-

keten’ van het ministerie van SZW. Dat 

is een breed samenwerkingsverband, 

dus ook bedoeld voor de LG-

instellingen. 

 

Realiseren van beschutte werkplekken: 

het genoemde project geldt ook 

hiervoor.  

 

Praktijkverklaringen: de VGN bereidt 

samen met SBB (Stichting 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een 

pilot voor om de praktijkervaring 

onderdeel te laten worden van de 

kwalificatiestructuur MBO. 
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Sociaal Domein 

 

 

 

Gemeentelijke tarieven: dat blijft 

generiek een knelpunt, gezien de 

ontwikkeling in de wetgeving van de 

decentralisatie. De VGN zet zich bij de 

belangenbehartiging in voor 

kostendekkende tarieven en voldoende 

budget. In 2018 hebben we vooral 

ingezet om het onderwerp ‘tijdelijk 

beschermd wonen’ op de agenda te 

krijgen bij VWS en de VNG. De VGN 

heeft HHM opdracht gegeven 

onderzoek te doen naar de knelpunten 

en oplossingsrichtingen. N.a.v. dat 

onderzoek heeft VWS aan HHM 

opdracht gegeven om met de VNG en 

het veld een handreiking te 

ontwikkelen voor gemeenten.  

 

   

Huisvesting 

 

 

 

De VGN vervolgt het overleg met 

Aedes. 

In projecten brengt de VGN steeds 

huisvesting in, als één van de 

oplossingsrichtingen bij gesignaleerde 

knelpunten, o.a. bij LVB en bij 

Passende Zorg. Deze activiteiten zijn 

ook bedoeld voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

 

Vervoer De NZa heeft in 2018 de tarieven in de 

Wlz herijkt. Ook voor vervoer. Echter: 

de vergoedingen voor OV, eigenvervoer 

en vervoer op instellingsterreinen lijkt 

vervallen. Voor de LG is dat zeer 

nadelig. De VGN is bezig met een 

reparatie bij de NZa en bij VWS. 
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Initiëren 

 

 

Activiteit 

 

Stand van zaken 

Hulpmiddelen 

 

 

 

Relatie Zvw – Wlz: de VGN werkt in 

een traject met VWS om hulpmiddelen 

beter te ordenen tussen de diverse 

wettelijke domeinen. Er is veel 

onduidelijkheid over de bekostiging van 

hulpmiddelen: Zvw of Wlz? Dat wordt 

nu gerepareerd. De VGN is daarbij 

betrokken. 

 

Relatie Sociaal Domein – Wlz: VWS 

brengt de knelpunten momenteel in 

kaart. De VGN is betrokken. 

  

Consultatie: de VGN heeft dit punt bij 

de NZa ingebracht bij een consultatie 

over o.a. de implicaties van een nieuw 

bekostigingsmodel voor hulpmiddelen.  

 

Bovenbudgettair: er vindt momenteel 

onderzoek plaats naar de lijst van 

bovenbudgettaire hulpmiddelen. De 

VGN is betrokken. Resultaat wordt 

2019 bekend. 

 

Profiel zware ZZP’s 

 

 

 

 

Aanpassen profiel: de VGN werkt in het 

traject van aanpassingen van diverse 

profielen volgordelijk: na VG8 volgt 

VG7 en daarna de zware ZZP’s LG. 
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Faciliteren 

 

Activiteit 

 

Stand van zaken 

Opleidingen / Arbeidsmarkt 

 

 

 

Aandacht voor verpleegkundige 

beroepen: er is hierover nog geen 

specifiek overleg geweest met V&VN. 

Rond de wijziging van de wet BIG: de 

VGN monitort de implicaties voor de 

verpleegkundige beroepen. 

 

Landelijke campagnes: de VGN heeft 

gewerkt aan ‘Wat een vak’ en aan de 

campagne ‘Ik zorg’. Beide acties zijn 

zorgbreed (of zorg- en welzijnbreed), 

dus ook bedoeld voor de LG-deelsector. 

 

Lespakket: de VGN heeft een zorg- en 

welzijnbreed lespakket ontwikkeld 

Aanjouhebbenwewat.nl met daarin een 

specifieke module (Maak jij het 

verschil?), die is opgenomen om de 

gehandicaptenzorg nader bekend te 

maken. Het betreft een algemeen 

beeld, aan de hand van twee 

cliëntgroepen (SG/LVB en EMB). 

 

Opleiding ALG (arts lichamelijk 

gehandicapten): deze behoefte is nog 

niet breder gepeild onder de LG-leden. 

 

VGN-Academie: er zijn inmiddels vier 

opleidingstrajecten afgerond en er zijn 

nog vier in ontwikkeling. Daarnaast is 

de VGN E-learning actief. Deze 

activiteiten zijn niet specifiek voor een 

deelsector, maar bedoeld voor alle 

sectoren in de gehandicaptenzorg. 

http://www.aanjouhebbenwewat.nl/
https://lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl/
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Technische innovatie 

 

 

 

 

 

De VGN heeft twee bijeenkomsten op 

het gebied van technologische en 

sociale innovatie georganiseerd. 

Overigens gericht op cliënten en 

medewerkers en niet zozeer op de LG-

sector. 

 

 

 

 

Nawoord 

 

Hiermee hebben we het scala aan activiteiten in beeld gebracht: soms LG-specifiek, 

soms GHZ-breed. Het bureau gaat door op de ingeslagen weg en staat uiteraard 

open voor nieuwe suggesties. Rond de zomer van 2019 plannen we een volgende 

rapportage.  

 

We vertrouwen erop u zo tussentijds voldoende te informeren. 

 

 

Namens het bureau van de VGN, 

Frits Mul 

 

Januari 2019 


