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Amsterdam, 25 maart 2020  

 
Betreft: Verzoek om noodondersteuning voor onze leden  
 
 
Geachte minister De Jonge, 
 
Met deze brief vragen wij u dringend om noodondersteuning voor onze leden vanwege de 
coronacrisis. Wij vragen u voor deze PGB gefinancierde zorgaanbieders gedurende de crisis 
dezelfde ondersteuning beschikbaar te stellen, als u afgelopen week hebt toegezegd aan de 
reguliere (gecontracteerde) zorg.  
 
Onze leden zijn professionele, kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders in de ouderen-, 
gehandicapten-, WMO- en jeugdzorg. Onderstaande brancheorganisaties en grote 
zorgaanbieders hebben zich verenigd, zodat wij u snel en eenduidig inzicht kunnen geven in 
de ondersteuning die wij nodig hebben, en om de organisatie daarvan voor u te 
vereenvoudigen.  
 
Onze leden leveren zorg aan ongeveer 50 duizend kwetsbare Nederlanders, waarvan een 
belangrijk deel tot de risicogroep behoort voor een ernstiger verloop van corona. Om de 
continuïteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen, hebben zij gedurende de crisis uw 
ondersteuning nodig. Ook ActiZ onderstreept het belang van de zorgcontinuïteit en de 
financiële zekerheid en stabiliteit van álle zorgbedrijven die nu zorg verlenen.  
 
Zoals Zorgverzekeraars Nederland ook aangeeft in haar brief van maandag ‘Financiële 
helderheid aanbieders langdurige zorg’, hebben onze leden daarop evenzeer recht als 
gecontracteerde partijen. Immers, zij leveren identieke (intensieve) zorg aan dezelfde 
doelgroepen, volgens hetzelfde Kwaliteitskader. Bovendien is het capaciteitstekort in de 
sector dermate groot, dat we elk professioneel aanbod hard nodig hebben, zeker wat betreft 
de ouderenzorg. 
 
Als onze leden hun organisaties niet draaiend kunnen houden, zal een deel van hun cliënten, 
vooral zij met een Wlz-indicatie binnen de ouderenzorg, al dan niet door coronabesmetting, 
aangewezen zijn op een ziekenhuisbed. 
 
Wij vragen u om extra geld en middelen tijdens de Corona-crisis om: 
 

1. Onze personele bezetting op peil te houden, als wij te maken krijgen met: 
a. Extra uitval van personeel door (het vermoeden van) Corona-infectie van 

henzelf of hun naaste familie; 
b. Noodzakelijke isolatie van geïnfecteerde cliënten, die wij dan 1-op-1 zullen 

moeten verplegen om verdere besmetting tegen te gaan.  
2. Beschermingsmateriaal voor onze medewerkers op peil te houden, in geval van 

infectie van onze cliënten (eveneens van belang om verdere besmetting te 
voorkomen) voor zover de RONAZ daarin niet voorziet; 
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3. Inkomstenderving door leegstand in onze woonzorginstellingen of vraaguitval van 
cliënten ten gevolge van Corona-besmetting te compenseren, zodat wij 
kostendekkend kunnen blijven opereren. 

 
Daarbij vragen wij u om onze leden, gedurende de crisis, net als de gecontracteerde zorg, op 
organisatieniveau te ondersteunen en direct te compenseren en niet via de budgethouder, 
aangezien dat niet werkt voor leegstand en vraaguitval. 
 
Om liquiditeitstekorten bij onze leden te voorkomen, zou het verder helpen om de 
doorlooptijd te verkorten van uw betaling van declaraties en uw afgifte van tijdelijke CIZ-
indicatievrije toegang voor de meest urgente opnames. Verder zou een versoepeling voor 
toegang tot kortdurend verblijf welkom zijn. Zodat zorgprofessionals zonder langdurige 
administratieve processen kwetsbare mensen met schrijnende problematiek direct tijdelijk in 
zorg kunnen nemen.  
 
Ook wat betreft de allocatie van beschermingsmiddelen zouden onze leden graag 
gebruikmaken van dezelfde voorzieningen die er nu zijn voor de reguliere sector, m.n. van de 
centrale inkoop en allocatie van schaarse medische hulp- en beschermingsmiddelen.  
De reeds bestaande initiatieven ROAZ en GGD-GHOR lijken de urgentie van onze sector te 
onderschatten. Besmettingspreventie en isolatie van mensen met een verstandelijke 
beperking of dementie is zeer complex.  
 
Daarnaast vragen wij u om noodondersteuning vanwege de coronacrisis voor zorgverleners 
die een arbeidsovereenkomst hebben met budgethouders. Bij een arbeidsovereenkomst is de 
budgethouder werkgever van de zorgverlener waardoor een budgethouder financiële 
verplichtingen heeft tegenover zijn/haar zorgverlener, bijvoorbeeld het doorbetalen van loon 
tijdens ziekte van de zorgverlener. Wij hebben momenteel te maken met een uitzonderlijke 
situatie waardoor zorgverleners niet altijd in staat zijn om zorg te leveren aan de 
budgethouder om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld budgethouders willen zo weinig 
mogelijk zorgverleners van buitenaf inzetten vanwege besmettingsgevaar door het ontbreken 
van beschermende middelen om de zorgverlener en zichzelf als zorgvrager te beschermen.  
 
Een ander voorbeeld is dat huisgenoten van zorgverleners ziek zijn waardoor zij niet het huis 
uit kunnen. Wij vragen u voor hen gedurende de crisis voor ten minste 3 maanden extra 
financiële middelen beschikbaar te stellen door een procentuele ophoging van het pgb met 
25% voor het deel van het toegekende budget dat arbeidsovereenkomsten betreft. Een 
andere oplossing zou zijn dat de SVB op aanwijzing van de budgethouder de zorgverlener 
vanuit een nog te creëren post tegemoetkomt, zoals een transitievergoeding. Op deze wijze 
kan de budgethouder zijn zorgverlener die niet in staat is zorg te verlenen alsnog voor 100% 
te compenseren. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw aandacht voor onze vraag en kijken uit naar uw reactie.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens Per Saldo Aline Molenaar (directeur)  
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Namens BVKZ Mark van Barschot (directeur) en Diana van Langerak (directeur)  
 
Namens ZorgthuisNL Hans Buijng (bestuurder)  
 
Namens KenniZ Deanie van Tuijl (directeur)  
 
Namens Federatie Landbouw en Zorg Nederland Maarten Fischer (directeur) 
 
Namens Riant Verzorgd Wonen Teo Ruisendaal (directeur) 
 
De Drie Notenboomen Ivo Richaers (directeur) 
 
Het Gastenhuis Annemieke Bambach en Clasien Schakenraad (initiatiefnemers en directeur) 
 
Martha Flora Marco Ouwehand (Initiatiefnemer en directeur) 
 
 
 
 
 
 


