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Aan de leden van de Tweede Kamer 

t.a.v. de vaste Kamercommissie voor VWS 

Per e-mail: cie.vws@tweedekamer.nl 
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Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 
Doorkiesnummer 

06  21 70 35 81 

Onderwerp 

Commissiedebat IZA 12-10-2022 
Ons kenmerk 

VA22-079 

  

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 12 oktober 2022 debatteert u met minister Helder over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit 

brancheorganisatie Valente vragen we u om te zorgen voor een echt integraal zorgakkoord en om 

partijen in het sociaal domein daarin een actieve rol te geven en te faciliteren.   

Gezondheid is meer dan zorg 

Het is tijd voor een gezamenlijke omslag in het werken aan (positieve) gezondheid. Gezondheid is 

een breed begrip: het gaat om het vermogen van mensen om veerkrachtig te zijn, om met de fysieke, 

emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het 

komt erop neer dat je kijkt naar wat wél kan. Het vergroten van de gezondheid vraagt daarmee een 

brede inzet door vele verschillende partijen.  

In de inleiding van het IZA wordt nog breed gekeken naar de gezamenlijke opgave, maar in de 

verdere uitwerking wordt niet de samenleving of het sociaal domein als uitgangspunt genomen, 

maar ‘de zorg’ en dan nog specifiek de door de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierde curatieve 

zorg. Wanneer we blijven redeneren vanuit ‘de zorg’ in plaats van dat we inzetten op een 

veerkrachtige samenleving, komen we niet tot de noodzakelijke omslag.  

Verbinding tussen domeinen ontbreekt 

De ontwikkeling van de gezondheidszorg is verbonden met andere beleidsterreinen, zoals het sociaal 

domein, veiligheid/justitie, wonen (inclusief maatschappelijke opvang), schulden en armoede, jeugd, 

onderwijs en werk- en inkomen (inclusief werkgeverschap). Daarnaast kan en moet de samenhang 

binnen de zorg worden versterkt. In het IZA zien we:  

➢ geen verbinding binnen de zorgdomeinen, zoals Zvw, Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het verbinden en benutten van voorliggende 

algemene voorzieningen en  

➢ geen verbinding tussen het zorgdomein met de aanpalende domeinen. De omslag als 

hierboven geschreven, kan niet gemaakt worden zonder deze brede blik op alle 

levensgebieden van de mens. 

Partners sociaal domein ontbreken 

Vanwege de expertise van de leden van Valente op het snijvlak van (maatschappelijke) zorg en 

sociaal domein, is Valente een onmisbare partner bij de uitvoering van de inhoudelijke afspraken van 
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het IZA. Dit geldt voor het thema’ ‘Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg’, waaronder de 

herstel- en zelfregiecentra en de mentale gezondheidscentra, en voor het thema ‘Gezond leven en 

preventie’. Door vanaf het begin deze initiatieven op te zetten vanuit de samenleving en het sociaal 

domein en niet door ‘de zorg’ wordt voorkomen dat we in een later stadium de zorg weer moeten 

kantelen1. Alleen domeinoverstijgende zorg en samenwerking kan de houdbaarheid van het 

zorgstelsel verbeteren, inclusief die van de langdurige (ggz) zorg. 

Bij de totstandkoming van het IZA waren er ‘binnenringpartijen’ (Zvw partijen) en ‘buitenringpartijen’ 

(niet zijnde Zvw partijen, zoals Valente, Sociaal Werk Nederland). De buitenringpartijen hebben 

weinig invloed gehad op het IZA, of alleen indirecte invloed via bijvoorbeeld een Zvw 

binnenringpartij.  

Wilt u de minister vragen hoe zij garandeert dat de ‘buitenringpartijen’ uit het IZA als zelfstandige en 

gelijkwaardige partijen invulling kunnen geven aan de uitwerking van de inhoudelijke afspraken, 

omdat alleen op die manier de domeinoverstijgende samenwerking en de noodzakelijke omslag tot 

stand kan komen? 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 

Directeur Vereniging Valente 

 
1 Zie ook: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-intregraal-zorgakkoord-kan-veel-integraler  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-intregraal-zorgakkoord-kan-veel-integraler

