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‘Onrust in de zorg’

Geachte heer, mevrouw,
Hoewel het ons niet verbaast dat dit stond te gebeuren, zijn we toch zeer onaangenaam getroffen
door de grootscheepse reorganisaties die zorgaanbieders in de VG-sector deze dagen wereldkundig
maken. Het zijn met name de gevolgen voor de cliënten, hun familieleden en de medewerkers die
ons zorgen baren.
De afbraak van de AWBZ en de rommelig verlopende overgang van AWBZ naar WMO zijn hier mede
debet aan. De beide andere grote decentralisatieprocessen (jeugdzorg en participatiewet) dragen
alleen maar bij aan het vergroten van de onrust.
Zorgkantoren voeren een bijna rigide inkoopbeleid en leggen het vuur na aan de schenen van
zorgaanbieders. (beperken het te contracteren volume en verminderen de vergoeding per
prestatie).Overduidelijk is dat het financieel beleid van de zorgkantoren voorop staat en dat het
zorginhoudelijk beleid slechts een afgeleide is.
Het lijkt er op dat zorginstellingen zich laten intimideren en vlot overgaan tot het toepassen van forse
ingrepen door het personeelsbestand terug te dringen; locaties te sluiten en hun zorgaanbod
minder op klantwensen te baseren. Alsof de klanten er zijn voor de voorzieningen en niet andersom.
Gemeentes lijken in een soort wachtstand te staan, doen de ene keer van harte mee met het
overheidsbeleid van de huidige regering om te decentraliseren en tekenen aan de andere kant
verzet aan indien de rijksoverheid nalaat om voldoende boter bij de vis te geven. Slechts zelden
klinkt van de zijde van gemeenten een oprechte betrokkenheid door waar het gaat om gevolgen
voor mensen met een verstandelijke handicap en hun familie.

Om het geheel nog complexer te maken wordt een gedeelte van de AWBZ zorg, die aanvankelijk
richting gemeente(WMO) zou gaan, nu weer gekoppeld aan de zorgverzekeringswet, waarmee de
zorgverzekeraars nadrukkelijker als partij in het geding zijn.
Al met al een weinig florissant perspectief voor mensen met een verstandelijke beperking en hun
familie. Het adagium is ‘de cliënt staat centraal’ ,de werkelijkheid geeft het tegenovergestelde te
zien.
We maken ons grote zorgen over de gevolgen op korte en langere termijn voor mensen met een
verstandelijke beperking, onder andere degenen die vanaf 2015 zijn aangewezen op de WMO. Wij
roepen gemeentes, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders op - samen met
cliëntenorganisaties - plannen te maken om de transities ordelijk en volgens een zorgvuldige fasering
te laten verlopen.
We weten bijvoorbeeld dat veel mensen met een lichte verstandelijke beperking die onder de WMO
gaan vallen behoefte hebben aan vormen van beschut wonen met begeleiding zoals ze dat nu krijgen
bij AWBZ voorzieningen. We zijn van mening dat dit ook in het kader van de WMO mogelijk moet
zijn. Mensen zouden woonruimte moeten kunnen huren bij zorginstellingen en begeleiding krijgen
die uit de WMO-middelen gefinancierd wordt. Dit soort regelingen zijn mogelijk, maar kunnen alleen
gerealiseerd worden als alle betrokken partijen bereid zijn creatief te denken en het belang van de
mensen met een beperking daadwerkelijk voorop te stellen
KansPlus roept u allen op uw verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk tot verantwoorde
oplossingen te komen.
Van zorgkantoren vraagt KansPlus om niet onnodig op zaken vooruit te lopen door nu al de
contracteerruimte voor instellingen buitenproportioneel te verkleinen.
Van zorgaanbieders vraagt KansPlus om de forse financiële reserves die er zijn te gebruiken en op
een rustige en weloverwogen manier op de toekomst te anticiperen. Maak het voor mensen die
begeleiding gaan krijgen vanuit de WMO bijvoorbeeld mogelijk om beschutte woonruimte te huren
bij de zorginstelling. Gemeente en zorgkantoor werk daaraan mee.
Van gemeentebesturen vragen we een creatieve houding in het uitwerken van de plannen voor de
WMO en daar niet alleen WMO-adviesraden, maar ook direct betrokken ervaringsdeskundigen bij de
betrekken. Tevens vragen we van de gemeentes een actieve rol in te nemen in het samenbrengen
van gemeente, zorgaanbieder en zorgkantoor en zo nodig zorgverzekeraar om de overgang op een
verantwoorde wijze te laten verlopen .
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