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Geachte mevrouw Hamer,
De huidige maatschappelijke en politieke discussie over zorg en ondersteuning richt zich op
het op een juiste wijze verdelen en inzetten van de schaarste van middelen, personeel en
woningen / locaties. De vraag is hoe het zorglandschap in Nederland toegankelijk te houden
voor iedere zorgvrager en welke keuzevrijheid daarin mogelijk is. Hoe kunnen kleinschalige
zorgaanbieders in dit landschap hun plek vinden en hoe kunnen zij aan de verwachtingen en
wensen voldoen? Het nieuwe regeerakkoord zal hier antwoord op moeten geven. In het
coronatijdperk hebben de kleinschalige zorgaanbieders ook een belangrijke rol om
gezamenlijk de zorg en ondersteuning te blijven vormgeven. Alle stakeholders kunnen dus
niet meer om de kleinschalige aanbieders heen. Toch lopen met name de kleinschalige
zorgaanbieders helaas nog steeds tegen veel (contracteer)drempels aan waardoor zij vaak
met andere zaken bezig moeten zijn dan met kwaliteit van zorg of hoe ondersteuning geven
aan de mensen waaraan zij zorg willen verlenen.
Gebruik de komende kabinetsperiode om drempels voor de kleinschalige aanbieders weg te
nemen en een stimulerende omgeving te creëren waarin er voor de zorgvrager in Nederland
iets te kiezen valt. Biedt de kleinschalige aanbieders de ruimte om te innoveren, leren en
verbeteren en laat ze doen waar ze goed in zijn – zorg vanuit de bedoeling
Nu de toekomstige beleidskeuzes gemaakt gaan worden, willen we u namens de
kleinschalige zorg in Nederland informeren over de beelden die BVKZ als
branchevertegenwoordiger van deze aanbieders hierover heeft. In ons Manifest proberen we
de ontwikkelingen te beschrijven en formuleren we ook een aantal mogelijke
ontwikkelroutes. We merken dat de maatschappelijke en politieke wens naar kleinschaligheid
toeneemt maar ervaren ook drempels vanuit besluitvorming (in het verleden). Besluitvorming
die soms ook vanuit onbekendheid met de invulling van kleinschalige zorg tot stand is
gekomen.

BVKZ wil graag met u de handschoen opnemen om binnen de maatschappelijke wensen en
wettelijke kaders ook de continuïteit van het kleinschalige aanbod te kunnen garanderen. We
hopen dat dit korte manifest een bijdrage mag leveren aan een goede inhoudelijke discussie
hoe de kleinschalige zorg een structureel onderdeel kan blijven om de groeiende vraag naar
zorg en ondersteuning het hoofd te bieden.
We wensen u veel wijsheid toe en we vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet grote stappen
gaat zetten om de pluriformiteit van het zorglandschap te kunnen behouden en verder te
ontwikkelen.
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