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Neem nu Ahmed, 24 jaar, heeft dagelijks een paar 

uur begeleiding nodig sinds hij vijf jaar geleden 

hersenletsel opliep. Of de 43-jarige Emma. Ernstig 

verstandelijk beperkt, woont al bijna haar hele  

leven in een instelling. Zij behoren tot de 185.000 

mensen die op een of andere manier door een 

VGN-zorgorganisatie worden ondersteund. 

Van de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland, hebben Ahmed en Emma nog nooit 

gehoord - en dat is prima. Waar het om gaat is dat 

zij een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. 

Dat geldt ook voor die andere mensen met een  

beperking. Zorginstellingen spelen daarbij een  

cruciale rol. En door de belangen van die instellin-

gen zo goed mogelijk te behartigen, levert de VGN 

een bijdrage aan het welzijn van Emma en Ahmed.

Er is sindsdien veel veranderd in de zorg en dat  
zal de komende jaren niet anders zijn. Met een  
professioneel bureau spant de VGN zich in om haar 
160 leden dusdanig te faciliteren dat zij in  

die veranderende wereld op koers blijven. 

Een zo volwaardig  
mogelijk leven

‘De VGN levert een bijdrage 
  aan het welzijn van Emma en Ahmed’ 
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De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is  

in 1996 ontstaan door een fusie van de toenmalige 

koepelorganisaties. Er is sindsdien veel veranderd 

in de gehandicaptenbranche en dat zal de komen-

de jaren niet anders zijn. Het professionele  

bureau van de VGN spant zich in om haar 160  

leden dusdanig te faciliteren dat zij in die  

veranderende wereld op koers blijven. Zodat  

ze toegankelijke en professionele zorg tegen  

aanvaardbare kosten kunnen blijven bieden.  

De VGN werkt daarvoor met succes samen met 

andere partijen in de maatschappij, zoals  

overheden, cliëntenorganisaties en andere  

brancheverenigingen. 

 

Wet- en regelgeving bepalen de kaders waar- 

binnen de gehandicaptenzorg opereert. De VGN 

kent die kaders als geen ander. De medewerkers 

weten wat er in de branche speelt. Of het nou de 

inhoud van de zorg betreft, het werkgeverschap of 

de financiering. Op alle fronten spant de VGN zich 

voor haar leden in.  

 

En het zijn Ahmed, Emma en al die anderen die 

daarvan profiteren.
‘Ahmed, Emma en al die anderen 
              profiteren daarvan’
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Gehandicaptenzorg is een overkoepelende  

benaming voor een grote verscheidenheid aan 

zorg en ondersteuning voor mensen met een  

beperking. De lidinstellingen van de VGN,  

variërend van klein tot groot, geven ondersteuning 

aan mensen met een verstandelijke, een  

lichamelijke, een zintuiglijke en/of een  

communicatieve beperking. Sommige leden  

richten zich op specifieke doelgroepen, zoals  

mensen met autisme, niet-aangeboren  

hersenletsel of psychische problematiek.  

Andere bieden de mogelijkheid tot wonen of  

logeren, werken of daginvulling.  

Gemeenschappelijk hebben ze hun kennis,  

ervaring en betrokkenheid, die maken dat  

cliënten bij hen aan het juiste adres zijn.

Mensen met een beperking kennen net als  

mensen zonder beperking de behoefte aan  

waardering. Om wie ze zijn, om wat ze kunnen.  

 

Afhankelijk van hun mogelijkheden hebben ze 

steun nodig. Van familie of vrienden, maar vaak 

ook van professionals. En niet voor even, maar 

levenslang en levensbreed: op het gebied van  

onderwijs en werk, wonen en vrije tijd.  

 

Zorg op maat dus, zodat ze zoveel mogelijk zelf de 

regie over hun leven kunnen voeren. De VGN- 

instellingen bieden die professionele zorg.

Van klein tot groot, van wonen tot werken

‘Mensen 
    met een beperking 
  kennen ook de behoefte 
                 aan waardering’
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Werknemers vormen de belangrijkste schakel in 

het succes van de gehandicaptenbranche. Zonder 

goede artsen, begeleiders, ondersteuners en al  

die andere medewerkers kunnen instellingen  

simpelweg niet. 

 

De VGN ondersteunt haar leden bij hun rol als 

werkgever. Zodat ze het juiste personeel kunnen 

krijgen en misschien nog wel belangrijker: ook 

kunnen houden. Daarom investeert de VGN in de 

kwaliteit van het onderwijs, in arbeidsmarkt- 

campagnes en in CAO-cursussen. 

 

De VGN weet wat de branche op dit en andere  

punten van haar verwacht. Dat is te danken aan 

het feit dat de vereniging wordt bestuurd door acht 

bestuurders van lidinstellingen – zij kennen de 

sector door en door.

Goed werkgeverschap

‘Werknemers vormen 
  de belangrijkste schakel’
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In de gehandicaptenzorg gaat nu nog jaarlijks ruim 

zeven miljard euro om, een kleine tien procent van 

het totale zorgbudget. Maar het is een misverstand 

om te denken dat de branche alleen maar geld 

kost. Steeds meer mensen met een beperking 

maken zich meer dan verdienstelijk in bedrijven, 

winkels en restaurants. 

 

Zinvol werk dus, dat niet alleen geld in het laatje 

brengt, maar dat de maatschappij ook anderszins 

verrijkt. Mensen met een beperking brengen  

andere ervaringen, andere inzichten, een andere 

kleur en een andere sfeer met zich mee. Zaken die 

niet in geld zijn uit te drukken, maar volgens de 

VGN o zo belangrijk zijn. 

Kosten versus baten

                    ‘Zinvol werk 
    dat niet alleen geld 
               in het laatje brengt’
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De Algemene Ledenvergadering is het hoogste 
orgaan binnen de VGN. Daar kiezen de leden het 
bestuur en worden de beleidskaders bepaald.  
Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. 
Het bureau, dat wordt geleid door een directeur, 
vertaalt het beleid naar de praktijk.

Samengevat komt het erop neer dat de VGN  
de belangen van leden behartigt;

• de leden vertegenwoordigt, zoals bij het   
 afsluiten van de CAO;

• bijdraagt en toeziet op een transparante en  
 georganiseerde branche;

• de leden ondersteunt en faciliteert, onder meer  
 door (collectieve) dienstverlening en informatie- 
 verstrekking;

• de leden een platform biedt voor kennis- 
 ontwikkeling, onderzoek en uitwisseling;

• een actieve rol in de beeldvorming en profilering  
 van de branche vervult.

 De VGN zet zich er voor in dat mensen met een  
 beperking dezelfde kansen krijgen als alle  
 anderen. Zodat ze volop in de samenleving  
 kunnen meedraaien. Verder verdienen ze het  
 blijvend recht op zorg en ondersteuning.  
 De regelgeving zou simpeler moeten zijn,  
 waardoor het voor werkgevers in de zorg  
 makkelijker wordt om te ondernemen. Ook vindt  
 de VGN dat de overheid geld moet uittrekken  
 voor een marktconform arbeidsmarktbeleid  
 voor de zorg.

Leden-bestuur-bureau
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Leden 

Een ledenlijst is beschikbaar op www.vgn.nl.  

Bestuur 

Heleen Dupuis, voorzitter 

Gertrude van den Brink, Middin 

Paul de la Chambre, ‘s Heeren Loo 

Bas van den Dungen, Koninklijke Kentalis 

Bart Groeneweg, Trajectum-zorg 

Ronald Helder, Stichting Amarant 

Jan van Hoek, Ipse de Bruggen 

Rob Hoogma, Siza 

Henk Kouwenhoven, Cordaan 

 

Directie 

Hans Schirmbeck, directeur

Dit is een uitgave van  
de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN), www.vgn.nl  
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht 
030-27 39 300 
info@vgn.nl 
Twitter: @VGNbranche  

Gerelateerde websites 
www.bijzonderwelkom.nl 
www.kennispleingehandicaptensector.nl 
www.tijdschriftmarkant.nl 
www.werkenindegehandicaptenzorg.nl 

Met dank aan cliënten en medewerkers van 
Amerpoort, Bartiméus en Boogh en REA-cursist 
locatie Bartiméus voor hun medewerking aan de 
fotografie.

Deze brochure is op te vragen via www.vgn.nl/publicaties. VGN-publicatie: 712.228
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