
                                                                                                                           

 

 

Adviezen voor cliëntenraden over het bestuurlijk akkoord ‘Transitie 

naar een toekomstige gehandicaptenzorg’  

In 2022 is een akkoord gesloten tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Omdat de zorg duurder wordt en er minder personeel is.  

Het gaat over de toekomst van de gehandicaptenzorg.  Er moeten oplossingen bedacht worden. Het 

leven van mensen met een verstandelijke beperking moet goed zijn. Dit akkoord gaat een rol spelen 

bij de zorginkoop. 

1. Een goed leven 
‘Niet over ons, maar met ons’. Cliëntenraden en verwantenraden moeten beslissen. Kwaliteit 

van leven is belangrijk bij het nemen van een beslissing. Het mag niet alleen gaan om de 

kosten of personeel. 

 

2. Technologie 
Gebruik van technologie, bijvoorbeeld beeldzorg, moet altijd in samenspraak met de persoon 

en zijn familie gebeuren. Dit moet onderdeel zijn van het persoonlijke ondersteuningsplan. 

 

3. Goede dagbesteding  
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen met de zorgaanbieder afspraken maken. Over  

hoe dagbesteding op de woning gegeven kan worden. Ook de lokale raad en 

vertegenwoordigers van de bewoners moeten hierover kunnen meepraten. 

 

4. Zorg voor naasten 
Naasten kunnen helpen in de ondersteuning. Als ze dat kunnen en willen. En als de persoon 

met beperking dat wil. Cliëntenraden en verwantenraden kunnen aangeven hoe je dat regelt. 

 

5.  De juiste zorg op de juiste plaats 
Cliëntenraden en verwantenraden moeten afspraken maken en meebeslissen over 

verhuizingen. 

  

6. Zorgpersoneel 
Begeleiders moeten hun werk met plezier en goed kunnen doen. Cliëntenraden en 

verwantenraden kunnen hierover meepraten. Ook met de ondernemingsraad. Het nieuwe 

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is belangrijk. 

 

7. Wat kost het? 
Zorg en ondersteuning geven kost geld. Ook het regelen van zorg en ondersteuning kost geld. 

Dit heet overheadkosten. Cliëntenraden en verwantenraden kunnen bij het praten over de 

begroting en de jaarrekening vragen wat deze kosten zijn. En of de overheadkosten ook 

helpen voor het geven van zorg en ondersteuning. 

 

 

                                         Meer informatie  

LSR    : www.hetlsr.nl en adviespunt@hetlsr.nl 

VraagRaak   : www.vraagraak.nu 

Kennis -en adviescentrum 

KansPlus/VraagRaak   :advies@kansplus.nl 
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