
                                                                                                                                

 

 

Adviezen voor cliëntenraden over het bestuurlijk akkoord ‘Transitie 

naar een toekomstige gehandicaptenzorg’  

Dit akkoord is gesloten tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Aanleiding is dat de zorg onder druk komt te staan door stijgende 

kosten en de arbeidsmarktproblematiek. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de 

kwaliteit van leven geborgd blijft. Dit akkoord gaat een rol spelen bij de zorginkoop. 

1. Investeren in kwaliteit van leven  
‘Niet over ons, maar met ons’. Cliëntenraden en verwantenraden verwanten kunnen aangeven dat bij 

alle projecten die in de organisatie opgezet worden in het kader van dit transitieakkoord mensen die 

zorg krijgen en hun vertegenwoordigers direct betrokken worden. 

Kwaliteit van leven moet daarbij uitgangspunt zijn, niet het verminderen van de personele inzet of 

beheersing van kosten. 

2. Gebruik van technologie 
Het is belangrijk dat inzet van technologie altijd in samenspraak met de persoon en zijn familie 

gebeurt. Dit kan onderdeel zijn van het persoonlijke ondersteuningsplan waarin de wensen van de 

persoon en diens vertegenwoordiger leidend zijn. Dit zou in het beleid met betrekking tot de 

persoonlijke plannen kunnen worden vastgelegd. 

3. Zingevende dagbesteding en daginvulling  
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen afspraken maken met de zorgaanbieder over het eventueel 

aanbieden van woning gebonden dagbesteding. En over het betrekken van de lokale raad en de 

vertegenwoordigers van de bewoners bij besluiten over het organiseren van de dagbesteding. 

4. Zorg voor naasten 
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen aangeven dat de zorg er niet mee gediend is als naasten 

zich onderdruk gezet voelen en verantwoordelijk worden gemaakt voor de kwaliteit van de 

zorgverlening. Kerndoel van het familiebeleid is het versterken en in stand houden van de familieband. 

Met als mogelijk bijkomend effect dat naasten ook voor het bieden van concrete zorg naar vermogen 

willen en kunnen bijdragen. 

5. De juiste zorg op de juiste plaats 
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen met de zorgaanbieder afspraken maken dat mensen en hun 

vertegenwoordigers niet onder druk gezet worden akkoord te gaan met een verhuizing naar een 

woonlocatie waar minder zorg aanwezig is, en dat dergelijke verhuizingen alleen plaats vinden op 

basis van wensen van de mensen zelf.  

6. Arbeidsmarktproblematiek 
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen – mogelijk samen met de ondernemingsraden – pleiten 

voor een doeltreffend personeelsbeleid dat erop gericht is het werkplezier van begeleiders te 

vergroten. Het nieuwe Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 sluit hier op aan. 

7. Kostenbewustzijn 
Cliëntenraden en verwantenraden kunnen de bestuurder bij de bespreking van de begroting en de 

jaarrekening vragen hoe indirecte kosten/overheadkosten bijdragen aan de kwaliteit van de directe 

zorg.  

 

 

                                         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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