
 

 

 

 

 

Betreft: reactie coalitie kleinschalige zorgaanbieders ‘Voorlopig advies: Van stappenplan 

naar maatwerk in dialoog’ 

 

 

Geachte mevrouw Van den Brink, heer Van Dijk, 

 

In het voorjaar 2022 is de coalitie kleinschalige zorgaanbieders (bestaande uit BVKZ, 

Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners, Spot en Zorgthuisnl) aangehaakt bij het 

initiatief ‘een versterkte geest, een vereenvoudigde letter’ om aanbevelingen te 

formuleren voor een vereenvoudigde Wet zorg en dwang (Wzd).  

 

We hebben deze zomer de tijd genomen om het voorlopig advies met aanbevelingen 

voor een vereenvoudigde Wzd voor te leggen aan onze achterban. Onze leden zien terug 

dat de Wzd inderdaad op een aantal punten vereenvoudigd wordt. Zo vinden onze 

aanbieders de lastenverlichting een groot pluspunt en vindt men het prettig dat er 

aanbevelingen worden gedaan om de Wzd op bestaande wetgeving aan te laten sluiten. 

Daarnaast kregen wij terug dat de rechten van de cliënt in dit voorlopig advies goed zijn 

geborgd en doet het recht aan de deskundigheid van de professional. De aanbeveling dat 

de cliënt mag (mee) beslissen over de evaluatietermijn en de deskundigen die aansluiten, 

is positief ontvangen door onze leden.  Tot slot spreekt onze achterban in het algemeen 

haar waardering uit voor de nadruk op de bewustwording bij het wel of niet toepassen 

van zorg met dwang.  

 

Desalniettemin hebben wij vanuit onze achterban nog het volgende aandachtspunt 

meegekregen met betrekking tot de aanpassing van de evaluatietermijn. Deze 

aanbeveling heeft naar ons idee wel gevolgen voor het ECD en de leveranciers hiervan, 

alsook voor de zorgprofessionals die met het ECD werken. Daar waar het nu meer 

standaard evaluatietermijnen betreft in het stappenplan die in de meeste ECD’s ook zo als 

standaard zijn ingebouwd, zal er bij meer maatwerk in die evaluatietermijn ook meer 

variatie per cliënt ontstaan die minder standaard kan worden ingebouwd in het ECD.  

Dit vraagt dan, voor zover wij het nu verwachten, meer administratie en alertheid van de 

zorgprofessional omdat die niet ‘gewaarschuwd’ wordt door automatische signalen uit 

het ECD wanneer er een evaluatie moet plaatsvinden. 

Het vraagt een goede instructie aan de zorgprofessional dat zij individueel per cliënt 

expliciet moeten registeren wat de evaluatietermijn is van het zorgplan dat onvrijwillige 



 

zorg bevat. Daarnaast zullen ook de ECD-leveranciers aan de slag moeten om hun 

systemen op deze wijziging aan te passen en de professionals hierin te ondersteunen. Het 

zou zorgprofessionals helpen als bij elke vorm van onvrijwillige zorg in het ECD een 

verplicht in te vullen veld wordt opgenomen m.b.t. de overeengekomen evaluatietermijn, 

en er vervolgens daaraan gerelateerd, geautomatiseerde signalen naar de 

zorgprofessional kunnen uitgaan als de afgesproken evaluatiedatum aanstaande is. 

Wanneer een cliënt en zorgprofessional niets afspreken over een termijn, dan zou het zeer 

wenselijk zijn dat de professional na het verstrijken van drie maanden een signaal krijgt 

vanuit het ECD. Het is belangrijk dat de ECD-leveranciers tijdig betrokken worden, zodat 

de systemen ‘ready’ zijn wanneer de wijzigingen in werking treden. 

 

Een laatste opmerking, die wij vanuit de coalitie kleinschalige zorgaanbieders al eerder in 

het proces hebben meegegeven, en hier nogmaals willen benoemen: de Wzd is een 

cliëntvolgende wet. In het voorlopig advies wordt vooralsnog alleen de Wlz genoemd, 

maar onze leden verlenen vaak op grond van meerdere financieringsstromen zorg. Wij 

vinden het belangrijk dat er een domeinoverstijgende benadering wordt gekozen. 

 

Als coalitie van kleinschalige zorgaanbieders juichen wij het toe dat (meer) maatwerk het 

uitgangspunt wordt van de Wzd. Naar aanleiding van (positieve) reacties vanuit onze 

leden, zijn wij als coalitie bijeen gekomen en is besloten dat wij het voorlopig advies 

ondertekenen. Wel met in achtneming van voornoemde kanttekeningen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hans Buijing      Maarten Fischer 

Bestuurder Zorgthuisnl    Directeur Federatie Landbouw en Zorg 

 

 

        

Mark van Barschot     Loe van Erp 

Directeur BVKZ     Directeur SoloPartners 

 

 

 

Andrea Reidsma 

Bestuurder Spot 


