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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 9 februari 2022 spreekt u met minister Helder van Langdurige Zorg in het Commissiedebat 

over de Wet langdurige zorg (Wlz), gehandicaptenbeleid en verpleeghuiszorg. Valente is de 

branche organisatie voor beschermd wonen, begeleiding en opvang. Wij willen uw aandacht 

vragen voor drie onderwerpen. Dat betreft het ontbreken van een landelijk kwaliteitskader voor 

de ggz in de Wlz, de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten en de noodzaak tot domein 

overstijgende samenwerking. 

Geen kwaliteitskader voor ggz in de Wet langdurige zorg 

Sinds 2021 hebben mensen met ernstige psychische aandoeningen toegang tot Wlz zorg (indien 

zij aan de Wlz criteria voldoen). Tot op heden ontbreekt een landelijk kwaliteitskader zoals dat in 

de gehandicaptenzorg en ouderenzorg is ontwikkeld. Op dit moment werken partijen met 

voorlopige uitgangspunten voor inkoop, toezicht en zorglevering. Valente zou graag willen dat de 

minister van Langdurige Zorg de totstandkoming van een kwaliteitskader voor de langdurige ggz 

actief ondersteunt met kwaliteitsmiddelen. Daarmee zouden aanbieders, cliënt-

vertegenwoordigers, zorgkantoren en de IGJ een gezamenlijk gedragen kwaliteitskader kunnen 

ontwikkelen. Wilt u de minister vragen of zij kwaliteitsmiddelen ter beschikking wil stellen om een 

landelijk kader tot stand te brengen in 2022? 

Toegang tot Wlz voor ggz cliënten 

In het afgelopen jaar hebben cliënten van Valente leden ervaren wat het betekent om een Wlz 

indicatie te hebben in plaats van een Wmo indicatie voor beschermd wonen. Ze hoeven zich niet 

elk jaar meer zorgen te maken over een herindicatie die mogelijk zou leiden tot verlies van 

begeleiding en woonplek. Er is meer aandacht gekomen voor wat een cliënt nodig heeft aan 

begeleiding en aan behandeling. Tussen de beschermd wonen aanbieders en aanbieders van ggz 

mailto:cie.vws@tweedekamer.nl


 

2 
 Postbus 830 • 3800 AV  Amersfoort • 033 4615029 • KvK 76982548 • www.valente.nl  

 

behandeling zijn mooie nieuwe vormen van samenwerking ontstaan die leiden tot meer 

zeggenschap van cliënt (en naasten ook) over de invulling van de woonzorg, de begeleiding en de 

behandeling1. 

Leden van Valente investeren in de kwaliteit van langdurige zorg door meer gespecialiseerde 

medewerkers aan te nemen, zoals sociaal psychiatrische verpleegkundigen en verpleegkundigen 

op HBO niveau. Ook zijn activiteiten begeleiders aangesteld die voor bewoners met ernstige 

beperkingen zinvolle activiteitenbegeleiding op locatie organiseren. Tot 2021 moesten deze 

bewoners naar het buurthuis om overdag iets te kunnen doen. Voor een aantal van hen was dat 

te hoog gegrepen. Nu is daar wel tijd en aandacht voor. Leden van Valente investeren in 

kennisontwikkeling en kennisuitwisseling: vier keer per jaar organiseren medewerkers van 

Valente met leden een online kennisbijeenkomst om goede praktijken te delen en naar 

oplossingen voor knelpunten te zoeken. De toegang tot de Wlz heeft in ruim één jaar tijd al heel 

veel impulsen voor concrete verbetering van de langdurige zorg in de ggz gegeven. 

Domein overstijgende samenwerking 

Uit het oogpunt van kwaliteit van zorg en van houdbaarheid van het zorgstelsel is het belangrijk 

dat er meer initiatieven komen voor domein overstijgende samenwerking. Een Wmo 

gefinancierde herstelacademie of een respijthuis van de gemeente voor mensen met psychische 

aandoeningen is niet toegankelijk voor Wlz cliënten. Een crisisplaats in de Wlz is niet toegankelijk 

voor beschermd wonen cliënten uit de Wmo. Dit gaat om schaarse en kostbare voorzieningen, 

zowel voor de gemeente als voor het zorgkantoor. Valente wil pleiten voor een 

innovatieprogramma waar de behoefte aan zorg leidend is, financiering gebundeld kan worden 

zonder rechtmatigheidsproblemen, en over en weer geprofiteerd kan worden van investeringen 

in zorg. 

Hebt u vragen over deze brief, neem dan contact op met ondergetekende. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 

 

 

 

 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2021/6/22/intensieve-samenwerking-door-
overgang-naar-wlz  
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