
 

 

 

Houten, 26-10-2017 

 

Aan de woordvoerders Langdurige Zorg  

 

Geachte  

Het is een bekend verschijnsel in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking dat een 

persoon die geen problemen veroorzaakt vaak te weinig aandacht krijgt. Helaas is dat in de landelijke 

politiek niet anders. 

In het regeerakkoord wordt nauwelijks aandacht besteed aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Er worden twee groepen genoemd die een half jaar geleden in het nieuws zijn gekomen omdat er 

problemen mee zijn, en daarvoor belooft het kabinet een oplossing te realiseren. Mooi, maar dan?  Er 

liggen nog tal van andere punten die opgepakt moeten worden om mensen met een verstandelijke 

beperking en hun verwanten een goede kwaliteit van leven te kunnen bieden. Een aantal van deze 

punten hebben we in een eerder stadium al met u, of uw voorganger in de vorige Kamerperiode, 

besproken en we hebben ze in het begin van de informatieperiode aan de informateur voorgelegd. Voor 

deze punten verwijzen wij u graag naar de bijlage bij deze brief.  

We realiseren ons dat in een regeerakkoord niet alles geregeld kan en moet worden. Maar we hadden 

op zijn minst verwacht dat uit het regeerakkoord de ambitie zou blijken om echt werk te maken van het 

verbeteren van de positie en de zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Deze ambitie is niet zichtbaar. 

De komende week zal het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet plaats vinden en 

medio november wordt de begroting van VWS voor 2018 besproken.  Dit zijn naar onze mening goede 

gelegenheden om bij het nieuwe kabinet, en in het bijzonder bij de bewindspersonen op VWS, te 



benadrukken dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een beleid dat meer is dan 

brandjes blussen en wachten tot er een nieuwe brand is. Mensen met een verstandelijke beperking 

hebben er recht op dat het kabinet komt met een ambitieus beleid dat erop gericht is op alle 

levensgebieden de paden die leiden tot een goede kwaliteit van leven te plaveien.  

We hopen dat u en uw fractie de noodzaak van een dergelijk beleid in de komende debatten 

nadrukkelijk aan de orde willen stellen. Als de ambitie er is om tot zo’n beleid te komen, dragen we als 

cliëntenbelangenorganisaties graag een grote steen bij in de uitwerking daarvan. In de tweede helft van 

november zullen we u benaderen voor een gesprek om uw en onze ambities nader te bespreken.  

 

Met vriendelijke groet 

  

 

J.P.S. van de Siepkamp   J.D. Spanbroek 

voorzitter KansPlus    voorzitter Sien 

 

KansPlus en Sien zijn met samen zo’n 11.000 leden de twee grootste landelijke belangenorganisaties 

voor mensen met een verstandelijke beperking.  KansPlus en Sien zijn aangesloten bij Ieder(in), maar 

hebben ervaren dat het ook belangrijk is de specifieke positie van mensen met een verstandelijke 

beperking nadrukkelijk in beeld te brengen en te houden.  


