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Beste financiers en accountants van de zorg, 

 

De coronapandemie heeft Nederland hard geraakt. Als gezamenlijke zorgaanbieders 

zijn we op dit moment dagelijks bezig om het hoofd te bieden aan de gevolgen ervan. 

Door een grote inzet van al onze medewerkers en met veel onderlinge samenwerking 

proberen we onze cliënten en patiënten van professionele zorg te blijven voorzien. We 

werken hard aan de aanpassingen die daarvoor nodig zijn: door de inzet van 

beschermingsmiddelen, het voldoen aan de regels van de intelligente lockdown en 

door samen te werken bij het verdelen van schaarse beschermingsmiddelen.  

 

Deze brief gaat niet over de inhoud van de zorg, maar over de bekostiging en 

verantwoording. Vanuit de zorg hebben we te maken met verschillende financiers: de 

zorgverzekeraars voor de ZVW, de zorgkantoren voor de Wlz, de gemeenten voor de 

Jeugdwet en de Wmo, het ministerie van Justitie voor de Wfz. We zijn met u in 

gesprek geweest over onder meer vraaguitval door de huidige focus op de coronacrisis 

en over meerkosten die zorgaanbieders nu moeten maken om de gewenste aanpak 

mogelijk te maken. 

 

Tijdens de bovengenoemde gesprekken ontmoeten we per financier een positieve 

houding: we gaan deze crisis samen te lijf en ook vanuit de Rijksoverheid is er volop 

steun. Toch maken we ons ook zorgen, reden om deze brief te versturen. Onze zorgen 

gaan over de complexiteit van het systeem waarin we met elkaar werken en de 

administratieve lastendruk, die ook voor de huidige crisis al zorgwekkend was. Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de aanpak en de afwikkeling van de corona crisis niet 

leidt tot een administratieve nachtmerrie? Hierin hebben we uw steun hard nodig.  
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• Vereniging Nederlandse Gemeenten: 

t.a.v. mevrouw A. Rabarison, directeur Beleid 

Inclusieve Samenleving en Financien 

• Zorgverzekeraars Nederland: 

t.a.v. de heer W. Adema, directeur Zorg 

• Coziek: 

T.a.v. de heer R. Leensen, voorzitter 
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Eén van de gevaren die we nu al kunnen constateren, is dat iedere financier zijn eigen 

manier van afwikkeling kiest en daarbij een verantwoording verwacht die precies past 

in het eigen domein. Voldoen aan de eisen van 350 gemeenten, 31 zorgkantoren en 

ruim 10 zorgverzekeraars zal een aanzienlijke administratieve belasting met zich 

meebrengen en kan leiden tot grote onzekerheid en een lang proces van afwikkeling. 

Een ander knelpunt dat we zien is dat de accountants bij de controle al deze 

verschillende wijzen van afwikkeling minutieus gaan controleren. Wij hebben begrepen 

dat er al accountantsbureaus zijn die verwachten dat al in de jaarrekening en het 

bestuursverslag 2019 gedetailleerd wordt verklaard wat de gevolgen van de crisis in 

2020 zijn. Dit terwijl zorginstellingen nu alle energie en menskracht nodig hebben 

voor de bestrijding ervan.  

 

We zijn ons als zorgpartijen zeer bewust van het belang om verantwoording af te 

leggen over de inzet van collectieve middelen: wij willen net als u dat die inzet 

rechtmatig en doelmatig is. Wat ons betreft ligt er hier zowel een kans als een 

bedreiging. Gaan we de normaliter al hoge administratieve lasten van ons 

zorgsysteem nu verdubbelen, of grijpen we kans aan om te harmoniseren en te 

versimpelen? Graag treden de gezamenlijke zorgbranches hierover met u in overleg. 

Ook zullen we de aandacht van de politiek vragen voor dit thema.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en  

Brancheorganisaties Zorg (BoZ) 

 

 
 
Frank Bluiminck 

directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
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