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Geachte formateur, beste Mark, 
 
Ons bereikt via de media het verontrustende bericht dat in het nieuwe kabinet de 
gehandicaptenzorg een neventaak wordt van de beoogde Minister voor Ouderenzorg. 
Het is niet de eerste keer dat de aandacht voor hun zorg het onderspit delft bij 
bijvoorbeeld de ouderenzorg. Weliswaar eist deze heel gevarieerde groep kwetsbare 
mensen zelden luidruchtig de aandacht op, hun recht op kwaliteit van leven en van 
zorg verdient voorrang. 
 
Ik richt me rechtstreeks tot je met het dringende verzoek de gehandicaptenzorg een 
voorname plaats te geven in je nieuwe kabinet, zowel in de portefeuilleverdeling als in 
de financiële en inhoudelijke prioriteiten. Drie onderwerpen verdienen daarbij speciale 
aandacht.  
 

1. Wij zien het aantal cliënten met een zeer zware zorgbehoefte groeien. Dan 
moet je denken aan mensen die voor alles in hun leven één op één zorg nodig 
hebben en daarbij ernstige gedragsproblemen hebben. Het is voor de 
gehandicaptensector met aanhoudende personele en financiële schaarste 
moeilijk om hen de gewenste kwaliteit te bieden. De komende jaren verdient 
dit gerichte investeringen en beleidsmatige aanpassing. 
 

2. Ook de groep cliënten met een licht verstandelijke beperking groeit. Dit gaat 
om mensen die behoorlijk zelfstandig zouden kunnen leven mits zij de juiste 
lichte begeleiding en mogelijkheden voor stage, beschermd wonen en beschut 
werk krijgen. Aan deze voorwaarden wordt nu niet voldaan waardoor er grote 
problemen kunnen ontstaan. Hierbij moet u denken aan verslaving, schulden, 
criminaliteit etc. Een goed afgestemd aanbod van ondersteuning in inkomen, 
wonen en onderwijs of werk bestaat nu hoofdzakelijk op papier (en niet in de 
praktijk) en geeft onnodig individueel leed en grote maatschappelijke kosten. 
 

3. De gehandicaptenzorg staat aan het begin van een technologische revolutie. 
Apps, slimme hulpmiddelen, robotica en domotica kunnen de zelfstandigheid en 
privacy van cliënten vergroten en de last en pijn van beperkingen aanzienlijk 
verminderen. Naast de zichtbare en grote voordelen zijn er echter ook risico’s 
en ethische dilemma’s mee gemoeid. De komende jaren zal de zorg aan 
mensen met een beperking en de rol en taken van zorgmedewerkers opnieuw  
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gedefinieerd moeten worden. Het zal gevolgen hebben voor het curriculum op 
opleidingen, voor de zorgarrangementen die we nu kennen en de huidige 
wettelijke begrenzingen van WLZ en WMO. Dat is geen bijzaak voor een 
komende minister maar moet een hoofdzaak zijn. 

Dit zijn slechts enkele van de grote onderwerpen in de gehandicaptenzorg. Ik had ook 
nog de afschaffing van de loonkostensubsidie kunnen noemen die deelname aan de 
arbeidsmarkt voor mensen met een beperking ernstig frustreert. Het kan en zal je 
bedoeling niet zijn dat de zorg voor mensen met een beperking onderaan de ladder 
van politieke prioriteiten belandt. Ik wil je dan ook dringend vragen om de 
betrokkenheid van dit kabinet bij de kwaliteit van leven van mensen met een 
beperking beter zichtbaar te maken in de portefeuilleverdeling en beleidskeuzes. 
 
 
Hartelijke groet, 

 
Femke Halsema 
Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 


