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VOORWOORD

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder en uitdagend jaar vanwege de voortdurende 
corona pandemie. De druk op de zorgsector bleef groot en ook de leden van BVKZ en hun
cliënten kregen weer te maken met nieuwe, beperkende maatregelen. Ook heeft corona
veel invloed gehad op de invulling van de BVKZ-activiteiten. Zo hebben we helaas ons
10-jarig jubileum niet samen kunnen vieren. Maar we hebben wel een prachtig
jubileum magazine kunnen maken en ook nog een groot aantal andere activiteiten kunnen 
realiseren.

Met deze jaarimpressie willen wij u een beeld van 2021 geven. Dit beeld is
vanzelfsprekend niet compleet. Als u belangstelling heeft voor alle activiteiten die we
het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, dan nodig ik u graag uit om een kijkje te nemen op
onze website www.bvkz.nl.

René de la Porte
Voorzitter bestuur BVKZ
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2. Belangenbehartiging 
BVKZ besteedt een groot deel van haar tijd aan belangenbehartiging. We zetten ons in voor:
- de focus op de menselijke maat in de zorg;
- de kleinschalige zorg
- keuzemogelijkheid en keuzevrijheid van cliënten
- ruimte voor ondernemerschap en innovatie.

Onderwerpen op de politieke agenda
BVKZ reageert gevraagd en ongevraagd op kwesties die op de politieke agenda staan of in 
voorbereiding zijn. Regelmatig werken we daarvoor samen met andere brancheorganisaties, 
maar ook op eigen initiatief zoeken we het contact met bijvoorbeeld Tweede Kamerleden en 
bewindspersonen. Hieronder een impressie.

Het manifest Kleinschalige Zorg 
aan de informateur, commissie 
VWS en belangstellenden.

Reacties op een achtttal internetconsultaties, 
over de ontwikkeling van nieuwe wetgeving of 
aanpassing huidige wetgeving.

Interview over het PGB2.0-Programma. 
Bron: i-sociaaldomein.nl 

Een brief aan de Eerste Kamer 
over de gewenste bevoegdheden 
van de cliëntvertrouwenspersoon 
binnen de Wet Zorg en Dwang.

Veelgestelde vragen Wzd 
kleinschalige woonvormenAlgemene infographic Wtza

Voorbeeld 
beleidsplan; 
Leven in 
vrijheid van 
cliënten met 
complexe 
zorgvragen 
(Wzd).
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https://bvkz.nl/wp-content/uploads/2021/06/Manifest-BVKZ.pdf
https://bvkz.nl/wp-content/uploads/2022/03/E1.-Wtza-infographic-algemeen-maart-2022.pdf
https://bvkz.nl/wp-content/uploads/2019/11/voorbeeldbeleidsplan-Wzd-2021.pdf
https://bvkz.nl/wp-content/uploads/2022/02/D3.-faq-zorg-en-dwang-kleinschaligwonen-versie2022.pdf
https://bvkz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gezamenlijke-brief-Reparatiewet-Wzd-Eerste-Kamer-1.pdf
https://bvkz.nl/nieuws/interview-met-bvkz-pgb2-0-van-black-box-naar-inzicht/?utm_source=Jaarimpressie2021


Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)
Dit programma zorgt voor een nieuwe systematiek voor het vastleggen, 
ontsluiten en delen van gegevens rondom de kwaliteit van de 
verpleeghuiszorg. BVKZ werkt in dit programma nauw samen met het 
Zorginstituut. Een vijftal BVKZ leden is gestart met de pilot om de 
belangen van de kleinschalige zorg te vertegenwoordigen in de 
ontwikkeling van het programma.

Inkoopkader Wlz 2021-2023
De zorgkantoren hebben een nieuw inkoopkader Wlz vastgesteld voor 
de sectoren V&V, GZ en GGZ. Voorafgaand aan deze vaststelling heeft 
BVKZ deelgenomen aan verschillende consultatierondes voor het 
inkoopkader in deze drie sectoren.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
BVKZ neemt deel aan de landelijke klankbord-
groep communicatie, geïnitieerd vanuit het 
ministerie van VWS. Zo heeft BVKZ een bijdrage 
kunnen leveren aan allerlei communicatie-
materialen en de inhoud van een vijftal kennis- 
bijeenkomsten, bestemd voor kleinschalige 
aanbieders.

Corona
We nemen deel aan het regieoverleg gecoördineerd door het 
RIVM, waarin voortgang en beleid, vaccinatiestrategie voor 
zorgmedewerkers en cliënten, het coronatoegangsbewijs en het 
boostervaccin ter tafel komen. In dit overleg hebben we ons 
ingespannen om de belangen van de kleinschalige zorg te 
behartigen en in het bijzonder aandacht gevraagd voor pgb 
aanbieders.

Overleg vanuit het ministerie van VWS, VNG en de branches om 
de effecten van corona op de dagbestedingen in beeld te brengen 
en waar mogelijk deze sector te ondersteunen met protocollen en 
steunmaatregelen.

Pgb
BVKZ is actief en intensief betrokken bij de ontwikkeling, invoering en 
implementatie van het PGB2.0 systeem. Het PGB Portaal is een belangrijk 
onderdeel van dit systeem. We maken daarom deel uit van de programma-
raad, bestuurlijk overleg, stelseloverleg, werkgroep invoering, werkgroep 
communicatie, gebruikersoverleg, juridische denktank en werkgroep EMS 
(prioriteitenoverleg). Focus voor BVKZ ligt op de gebruiksvriendelijkheid en 
relevantie voor de kleinschalige zorgaanbieders en de communicatie 
rondom de aansluiting van de zorgaanbieders. We zijn onderdeel van de 
keten en werken daarin samen met het ministerie van VWS, zorgkantoren, 
SVB, PerSaldo, ICTU en VNG.

Wet zorg en dwang (Wzd)
BVKZ neemt deel aan diverse (landelijke) 
werkgroepen Wzd, het trekkersoverleg Wzd 
(thematisch) en de stuurgroep Wzd (implemen-
tatie-agenda Wzd) om zo de issues voor de 
kleinschalige zorg rondom de implementatie van 
de wet te kunnen adresseren. 

Landelijke overlegtafels 
BVKZ zit aan tafel bij verschillende landelijke overleggen om zo de belangen van haar  
leden binnen de kleinschalige zorg te kunnen behartigen. Hieronder een overzicht van  
de verschillende overleggen waaraan BVKZ in 2021 heeft deelgenomen.
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3. Informeren, kennisdelen, 
adviseren, ondersteunen, verbinden 
BVKZ vertegenwoordigt bijna 400 leden; kleinschalige zorgaanbieders die actief zijn in de ggz, 
ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Wij creëren voor kleinschalige 
zorgaanbieders de ruimte om op professionele wijze inhoud te geven aan ondernemerschap in 
combinatie met zorgverlening. Dit doen we door belangen te behartigen, te informeren, 
te adviseren, te organiseren en te verbinden.

Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen
In 2021 hebben we een wekelijkse nieuwsbrief uitgebracht voor de leden, waarin we de 
actuele ontwikkelingen voor alle zorgdomeinen laten zien. Als er actuele ontwikkelingen waren, 
dan stuurden we tussentijds een nieuwsflits uit. In de eerste helft van het jaar waren dit vaak 
berichten over de ontwikkelingen rondom corona. Ook verstuurden we tweemaandelijks een 
openbare nieuwsbrief naar meer dan 1000 abonnees, met daarin vooral de nadruk op de 
activiteiten waar BVKZ bij betrokken was. Een kennismaking met BVKZ en waar de vereniging zich 
mee bezig houdt.

Kennisbijeenkomsten
Naast de kennisbijeenkomsten met onze samenwerkingspartners heeft BVKZ op een aantal andere 
thema’s digitale bijeenkomsten aangeboden: 
 
• Kwaliteitsystemen gevorderden
• Informatiebeveiliging
• Vertrouwenspersoon
• Digitale werkplaatsen
• WBTR
• Brandveiligheidsmanagement
• HKZ kleine organisaties
• Wtza met Wtzi
• Wtza zonder Wtzi
• RI&E
• Wtza jaarverantwoording voor eenmanszaken
• Wtza jaarverantwoording voor stichtingen, BV’s en coöperaties
• Wtza jaarverantwoording voor VOF’s, maatschappen en CV’s

Kennisplein
Het kennisplein biedt belangrijke informatie voor leden. Zo hebben zij toegang tot handreikingen, 
sjablonen, modellen en andere documenten. Sinds eind 2021 hebben alle leden toegang tot de 
nieuwe Kennisplein applicatie. Door deze applicatie zijn wij in staat om een betere invulling te 
geven aan de actualisatie van de informatie en documentatie. De eerdergenoemde documenten 
zijn eind 2022 alleen nog toegankelijk vanuit deze nieuwe Kennisplein applicatie. 

BVKZ Academie
Sinds de zomer van 2021 hebben alle leden toegang tot de BVKZ Academie. Dit is een platform 
waar onze leden webinars kunnen volgen. Zij krijgen toegang tot kennisbijeenkomsten uit het 
verleden en kunnen de presentaties en de opnames in alle rust terugkijken. Tevens zijn de ontwik-
kelingen voor een webshop met e-learnings (en eventuele accreditatiepunten) in volle gang. 

Website
Onze website levert een belangrijke bijdrage aan het informeren van zorgaanbieders. Uit Google 
Analytics blijkt dat onze website maandelijks gemiddeld 2476 keer wordt bezocht. We maken 
gebruik van SEA (betaalde advertenties) en SEO (onbetaalde advertenties), waardoor we in de 
Google zoekmachine verschijnen. Hierdoor creëren we meer online zichtbaarheid.

Kennisplein website

Kennisplein applicatie

Nieuwsflits

Nieuwsbrief

BVKZ Academie
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https://bvkz.nl/leden/kennisplein-applicatie/?utm_source=Jaarimpressie2021
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5. Jubileum magazine: 10 jaar BVKZ 
Al 10 jaar zetten wij ons in voor kleinschalige zorgaanbieders in het Nederlandse zorglandschap. 
Een jubileum waar we trots op zijn en dat we graag willen delen door middel van ons mooie 
Jubileum magazine. Dit magazine staat voor wie wij zijn en wat we doen. Hier vertellen we graag 
over. Een aantal van onze leden en (samenwerkings)partners komt ook aan het woord. 
We kunnen het immers niet alleen, we doen het samen! Bekijk het magazine hier.
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https://bvkz.nl/branchevereniging-kleinschalige-zorg/jubileum-magazine/?utm_source=Jaarimpressie2021



