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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vaste Commissie voor VWS 

Postbus 20018 

2500 EA  ’S-GRAVENHAGE 

 

Onderwerp  :  Input Ieder(in) voor debat gehandicaptenbeleid 21 april a.s. 

Datum   : 19 april 2022    Referentie : 22-792 

Inlichtingen bij : Thomas Ronnes, t.ronnes@iederin.nl Bijlagen :  

Beste Tweede Kamerleden, 

Op 21 april spreekt de Kamercommissie VWS over gehandicaptenbeleid. Ieder(in) wil 

benadrukken dat de situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening 

dringend om een daadkrachtige aanpak en grote politieke aandacht vraagt. 

In de afgelopen jaren zijn er, onder andere door het Sociaal Cultureel Planbureau, veel 

(wets)evaluaties en onderzoeken uitgevoerd. Vaak met vergelijkbare uitkomsten. 

Laagdrempelige toegang waardoor vroegtijdig passende zorg en ondersteuning kan 

worden geboden komt nog niet van de grond. Ook integraal werken en 

domeinoverstijgende samenwerking komen nog niet van de grond. Eigen kracht en 

zelfredzaamheid worden overschat. Juist bij mensen die het meest kwetsbaar zijn, 

vanwege een langdurige, complexe en/of domeinoverstijgende ondersteuningsvraag, 

escaleren problemen en lukt het onvoldoende passende ondersteuning te bieden.  

Ieder(in) roept u en het kabinet op om de weerbarstige situatie van mensen met een 

beperking hoog op de politiek agenda te zetten en met een daadkrachtige aanpak te 

komen voor de knelpunten die hen hinderen bij zelfstandig leven en wonen, en het op 

gelijke voet te kunnen deelnemen aan de samenleving. Die daadkrachtige aanpak moet 

bestaan uit: 

1. Een apart kader voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking 

2. Inrichting van een onafhankelijke toegang tot zorg en ondersteuning en centrale 

kaders voor de uitvoering van het sociaal domein 

3. Invoering van één loket voor hulpmiddelen 

4. Betere informatie om te sturen op de positie, bestaanszekerheid en 

maatschappelijke participatie van mensen met een beperking 

5. Stevige positie van cliëntenorganisaties in de toekomstagenda gehandicaptenzorg 

Deze punten zullen wij hierna toelichten. 
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1. Apart kader voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking 

Mensen met een levenslange, levensbrede beperking lopen totaal vast in het 

versnipperde en verkokerde systeem en de uitvoering hiervan. Van de ruim 2 miljoen 

mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland, valt minder dan 5% onder 

de Wet langdurige zorg (Wlz). Alle anderen moeten hun ondersteuning organiseren 

vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om mensen die op meerdere levensdomeinen 

ondersteuning nodig hebben. Naast de zorgwetten hebben zij bijvoorbeeld ook te maken 

met de Participatiewet of de Wet passend onderwijs. Zij en hun naasten stuiten op 

ongekend veel bureaucratie, hardvochtigheid, wantrouwen en uitgangspunten die 

gewoonweg niet aansluiten op mensen met een levenslange, levensbrede beperking.  

Deze groep, vroeger veelal in de AWBZ en wat betreft werk in de Wajong, is onvoldoende 

in beeld. Wetten, regelingen en voorzieningen sluiten in ontwerp én uitvoering niet op 

deze groep aan. Zolang er geen bereidheid is om te kijken naar een stelselwijziging, 

pleiten wij voor een apart kader voor mensen met een levenslange, levensbrede 

beperking. Zodat hun zorg en ondersteuning op verschillende levensterreinen over de 

verschillende wetten en domeinen heen vorm kan krijgen. Waarbij de mensen centraal 

staan en kwaliteit van leven en naar wens en vermogen op gelijke voet kunnen 

deelnemen aan de samenleving het uitgangspunt zijn. 

➢ Wilt u de minister vragen – samen met ervaringsdeskundigen en hun 

vertegenwoordigende organisaties – in gesprek te gaan over een apart 

kader voor mensen met een levensbrede, levenslange beperking en deze 

samen met hen gaan ontwikkelen? 

 

2. Verbeteringen binnen het huidige stelsel: onafhankelijke toegang en 

centrale kaders 

Het kabinet heeft aangegeven voornamelijk aan verbetering te willen werken binnen het 

huidige stelsel. Naast een apart kader voor mensen met een levenslange, levensbrede 

beperking, zien wij de inrichting van een onafhankelijke beoordeling en het opstellen van 

centrale kaders als de belangrijkste verbeteringen voor het sociaal domein. 

Ondanks de brede wens om de mensen echt centraal te stellen, zijn bij de toegang tot 

zorg en ondersteuning nog veel te vaak het systeem en de financiën doorslaggevend. 

Hierdoor wordt vaak geprobeerd mensen met complexere hulpvragen door te schuiven, 

gaat de voorkeur uit naar lichtere ondersteuningsvragen, worden kortlopende 

beschikkingen afgegeven en worden ondersteuningsvragen bijgestuurd totdat ze 

aansluiten op het beschikbare aanbod en budget. Dat zou doorbroken worden met de 

inrichting van een onafhankelijke beoordeling. Zo’n beoordeling zou de rechtspositie van 

mensen met een ondersteuningsvraag enorm verbeteren.  

Daarnaast is voor ons de noodzaak duidelijk dat er op verschillende onderdelen centrale 

kaders moeten worden opgesteld. Bijvoorbeeld om niet uit te leggen verschillen tussen 

gemeenten in de zorg en ondersteuning weg te nemen. Maar ook om de rechtspositie 
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van mensen met een ondersteuningsvraag te verbeteren. Wij zijn blij dat staatssecretaris 

Van Ooijen, in zijn brief over zorg en maatschappelijke ondersteuning, aangaf hierover in 

gesprek te willen met gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties. 

➢ Wilt u de minister vragen de mogelijkheden voor een onafhankelijke 

toegang tot zorg en ondersteuning – samen met cliëntenorganisaties en 

andere betrokkenen – te onderzoeken? 

➢ Wilt u het kabinet vragen op welke termijn zij met cliëntenorganisaties, 

gemeenten en aanbieders in gesprek gaat over centrale kaders? 

 

3. Eén loket voor hulpmiddelen 

Ondanks de afspraken die gemaakt zijn in het normenkader hulpmiddelen en 

aanverwante convenanten zijn de problemen met betrekking tot hulpmiddelen nog altijd 

groot. In het normenkader hulpmiddelen zijn afspraken gemaakt met VNG, 

Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, leveranciers, ergotherapeuten, het 

UWV en revalidatieartsen over de toegang tot en het leveren van passende 

hulpmiddelen. Ook is vastgelegd dat er juist in de overgang tussen wetten (van 

Wmo/Zvw naar Wlz) aandacht moet blijven voor individueel maatwerk en het 

beschikbaar blijven van hulpmiddelen in de thuissituatie. Dit blijkt in de praktijk nog niet 

goed geregeld. Onlangs besteedde het TV-programma Kassa aandacht aan ouders van 

wie het kind naar een instelling ging en die hun hulpmiddelen die zij uit de Wmo en Zvw 

hadden gekregen moesten inleveren. Ieder(in) vindt dat ouders of verzorgers in zo’n 

situatie, in het weekeinde of in de vakantie, de zorg voor hun kind thuis moeten kunnen 

blijven organiseren. Daarvoor moeten dus ook hulpmiddelen thuis beschikbaar blijven. 

Wat Ieder(in) betreft toont dit ook nogmaals de noodzaak van één loket voor 

hulpmiddelen aan. Geef ouders (wettelijk vertegenwoordigers) de regie in welke 

hulpmiddelen zij willen aanschaffen en geef ze de vrije keuze in leverancier. Geef ze 

daarnaast de hulpmiddelen in eigendom. Vragen over de financiering moeten aan de 

‘achterkant’ worden opgelost zonder dat mensen daar last van hebben. Door de 

financiering via risicoverevening te organiseren kan de perverse prikkel die nu in de 

uitvoering aanwezig is worden weggenomen.   

➢ Wilt u de minister vragen duidelijkheid te geven over de stand van zaken 

van het onderzoek naar 1 loket voor hulpmiddelen? 

➢ Wilt u de minister verzoeken voor de korte termijn een oplossing te 

realiseren voor gezinnen van wie een huisgenoot in een instelling woont 

en die de zorg ook thuis willen leveren in vakantie of tijdens logeren? 

4. Betere informatie nodig om te sturen op bestaanszekerheid en 

maatschappelijke participatie van mensen met een beperking 

Om tot concrete en merkbare verbeteringen in de levens van mensen met een beperking 

of chronische ziekte te komen, is het belangrijk een goed beeld van deze groep te 

hebben. Op dit moment gebeurt gegevensverzameling over de positie van mensen met 

een beperking niet systematisch, worden bepaalde groepen en beperkingen niet 

meegenomen, beperkt dataverzameling zich tot enkele thema’s en wordt niet 
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gedifferentieerd naar geslacht, achtergrond of leeftijd waar dat relevant kan zijn. De 

situatie van mensen met een beperking, met name die zelfstandig en thuis wonen, is 

daardoor niet of erg moeilijk uit beschikbare statistieken te halen. Bij deze groep zien wij 

wel grote problemen ontstaan omdat zij met zo ontzettend veel verschillende wetten, 

lokketten en overheden of instanties te maken hebben. 

➢ Wilt u de minister vragen een monitor in te richten zodat de

bestaanszekerheid, het ontwikkelingsperspectief en de maatschappelijke

participatie van mensen met een beperking gevolgd kan worden? En de

inrichting samen met hun vertegenwoordigende organisaties vorm te

geven.

5. Geef cliëntenorganisaties een stevige positie in de Toekomstagenda

Gehandicaptenzorg

Wij zien een aantal bewegingen waardoor de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor 

mensen met een beperking, zowel intramuraal als extramuraal, onder nog grotere druk 

komt te staan. De toegang tot de Wmo wordt beperkt vanuit schaarste. In de Jeugdwet 

wordt erg gestuurd op zelfredzaamheid en is er onvoldoende ruimte voor ouders van een 

kind met een beperking. Er volgt een toename in de instroom naar Wlz, maar de toegang 

daartoe is beperkt. Voor het succes van de toekomstagenda, is het van cruciaal belang 

dat cliënten- en gehandicaptenorganisaties goed gepositioneerd en gefaciliteerd worden 

een gelijkwaardige inbreng te doen in het denken over de toekomst van zorg, 

ondersteuning en participatie van mensen met een beperking. Zij hebben momenteel een 

onvoldoende stevige en gelijkwaardige positie. 

➢ Wilt u de minister vragen cliëntenorganisaties een stevige positie te

geven in het afronden, monitoren en evalueren van de Toekomstagenda

Gehandicaptenzorg?

Met vriendelijke groet, 

Illya Soffer, Directeur Ieder(in) 
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