
   
 

18 Januari 2023 
 
Betreft: Brandbrief zorgen over de kwaliteitstoets van de CVP Wzd  
 

 
Geachte mijnheer van Briemen, 
 
De stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (hierna LFCVP, zie: 
www.stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl)  is het kwaliteitsinstituut ten behoeve van de 
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).  
De LFCVP maakt zich zorgen over de toekomst van de kwaliteit van de CVP Wzd.  
Deze zorgen hebben we mondeling gedeeld met onze contactpersonen van VWS, maar willen wij ook 
middels deze brandbrief toelichten. Deze brief willen we ook delen met de voor ons belangrijke 
veldpartijen.  
 
De LFCVP maakt zich zorgen over: 
 

1. De onafhankelijke positie van de CVP Wzd, de uniforme uitvoering van taken van de CVP Wzd 
en de professionaliteit van de CVP Wzd, waardoor; 

2. De rechtsbescherming van cliënten in het kader van de Wzd tekortschiet doordat de CVP 
Wzd niet die kwaliteit kan leveren die in het kwaliteitskader CVP in de Wzd is vastgelegd.  

3. Het voornemen van VWS om de onafhankelijke kwaliteitstoetsing, nu uitgevoerd door de 
LFCVP, onder te brengen bij een beroepsvereniging.  

 
We geven graag een verdere toelichting op onze zorgen.  
 

1. De onafhankelijke positie van de CVP Wzd, de uniforme uitvoering van taken van de CVP Wzd 
en de professionaliteit van de CVP Wzd 

De CVP Wzd is een belangrijk instrument in de Wzd om de rechtspositie van cliënten te verstevigen. 
Daarin zijn mooie stappen gezet maar we zijn er nog niet. Dat bevestigen recente rapporten van het 
college voor de rechten van de mens1 en ook de wetsevaluatie2, waaruit blijkt dat de CVP Wzd een 
beter zichtbare positie moet krijgen, om de rechtsbescherming van de cliënt te ondersteunen. Ook 
de cliëntenorganisaties doen een oproep bij de Minister om de rechtspositie van de cliënt beter te 
borgen in de Wzd3. Daarvoor zijn stappen nodig. De CVP Wzd vormt daarin een belangrijke speler.  
 
De CVP-en Wzd werken hard om positie in te nemen bij de zorgaanbieders en zich bekend te maken 
bij cliënten en/of diens vertegenwoordigers.  
Door een tekort aan budget voor de uitvoering van de werkzaamheden van de CVP Wzd hebben de 
zorgkantoren moeten besluiten niet meer in te kopen op basis van kwaliteit, maar op basis van  
 

 
1 https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2022/12/05/gecoordineerde-aanpak-nodig-om-
rechtsbescherming-van-mensen-met-een-beperking-te-garanderen 
2 Eindrapport van ZonMw over Evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en 
dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
3 https://iederin.nl/wp-content/uploads/2022/12/Brief-bij-advies-%E2%80%98Van-Stappenplan-naar-
Maatwerk-in-Dialoog.pdf  



   
 
beschikbaar budget. Dit betekent dat de LFCVP de zorgkantoren informeert en adviseert over het 
borgen van de kwaliteit in de inkoopafspraken maar onvoldoende kan sturen op deze kwaliteit.  
De CVP Wzd heeft een grote caseload en kan de gestelde kwaliteitseisen in het kwaliteitskader niet 
behalen met betrekking tot laagdrempelig zichtbaar en beschikbaar zijn voor mensen die te maken 
krijgen met onvrijwillige zorg. Zeker in de ambulante sector niet.  
De LFCVP ziet een groot verloop onder de CVP-en Wzd, mede door de hoge werkdruk. De positie van 
de CVP Wzd staat onder druk. 
Concreet betekent het dat het kwaliteitskader, die belangenorganisaties en VWS zo zeer van belang 
vonden en op grond waarvan wij vertrouwen hadden in een goede kwaliteitsbewaking45, niet de rol 
heeft kunnen vervullen die bij aanvang was beoogd.  
De LFCVP ziet hiermee dat de kwaliteit op dit moment maar minimaal doorontwikkeld kan worden 
en dat uniformiteit in de werkzaamheden nog veel beter kan worden uitgevoerd. De CVP Wzd heeft 
structureel onvoldoende tijd om zijn functie goed uit te oefenen. Er worden keuzes gemaakt door de 
CVP-aanbieders die mogelijk ten koste gaan van de uniformiteit.   
 

2. De rechtsbescherming van cliënten in het kader van de Wzd tekortschiet doordat de CVP niet 
die kwaliteit kan leveren die in het kwaliteitskader CVP in de Wzd is vastgelegd.  

Wij en alle betrokken partijen, moeten ons realiseren dat we gedogen dat de inrichting van het CVP 
werk op dit moment niet goed is georganiseerd. De rechtsbescherming bij onvrijwillige zorg moet 
voortdurend bewaakt worden en dat kan op dit moment door de CVP Wzd niet goed worden 
uitgevoerd. Lang niet alle cliënten hebben toegang tot de CVP Wzd en zijn vaak slecht geïnformeerd. 
De CVP kan niet alle cliënten in de directe woonomgeving proactief en met een frequent 
ontmoetingsritme bezoeken. In de extramurale zorg is de CVP Wzd nog minder in beeld. Gedogen 
wat niet deugt hoort niet bij de visie van de LFCVP en de functie van de CVP Wzd.  
Zorgorganisaties lopen tegen uitvoeringsregels aan die het lastig maken om de Wzd in de praktijk uit 
te voeren.  Het advies vanuit de onderzoekers van de wetsevaluatie is om regelgeving te 
versoepelen, maar daar staat tegenover dat de CVP Wzd een goede positie moet hebben om de 
cliënt de adviseren en bij te staan zodat deze een gelijkwaardige positie heeft in situaties waarin zijn 
rechtspositie als het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen in het geding is.  
 
De marktconsultatie6 die momenteel is uitgezet heeft mogelijk tot gevolg dat de functie nog verder 
versnippert, omdat deze door nog meer partijen wordt aangeboden, waardoor de uniformiteit en 
kwaliteit nog verder onder druk komt te staan.  
 
De LFCVP maakt zich grote zorgen over de positie van de CVP Wzd en daarmee de rechtsbescherming 
van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. En zeker ook is de LFCVP bezorgd over de 
wijze waarop de kwaliteitstoetsing van het werk van de CVP op een onafhankelijke wijze in de 
toekomst vorm lijkt te krijgen.  
 
 
 
 

 
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-347.pdf  
5 https://docplayer.nl/70156333-Clientvertrouwenspersoon.html  
6 https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=349542&LID=410943&AllowPrint=1 zie 
documenten: PDF Marktconsultatie vertrouwenswerk in de zorg 1.0.pdf 



   
 
 

3. VWS is voornemens de onafhankelijke kwaliteitstoetsing, nu uitgevoerd door de LFCVP, 
onder te brengen bij een beroepsvereniging.  
 

De minister heeft voorafgaand aan de invoering van de Wzd de LFCVP een nadrukkelijke rol gegeven 
die nu zonder afstemming met de clientorganisaties en zonder instemming van de Tweede Kamer en 
Eerste Kamer door VWS lijkt te worden overgedragen vanwege staatssteun problematiek.  
De LFCVP geeft sinds september 2019 invulling aan de kwaliteit en is het kwaliteitsinstituut voor de 
CVP Wzd. Het ‘kwaliteitskader CVP Wzd’ is de standaard voor de LFCVP7. De oorsprong van de LFCVP 
ligt in de financiële structuur die de minister heeft gekozen waarbij de zorgkantoren als voorwaarde 
hebben gesteld dat alleen met een sterke Landelijke Faciliteit deze constructie recht doet aan de 
kwaliteit van het CVP-werk en hiermee de rechtsbescherming van cliënten in de Wzd. De LFCVP 
ontwikkelt uniforme werkwijzen en uniforme kaders voor alle CVP-en die werkzaam zijn bij diverse 
CVP-aanbieders en draagt hierdoor bij aan de rechtsbescherming van cliënten. De LFCVP is als 
kwaliteitsinstituut onafhankelijk van de partijen. De LFCVP bewaakt de kwaliteit van de functie en 
ondersteunt de inkoop van het CVP-werk.                                                                                                                              
Dit is, aldus de LFCVP, geen taak voor de beroepsvereniging.                                                       
VWS is voornemens om deze taak wel te beleggen bij een beroepsvereniging waardoor we 
constateren dat de onafhankelijke kwaliteitsbewaking niet meer gewaarborgd is.  De LVV is door 
VWS benaderd voor een verkenning van borging van taken. De LVV heeft geen expertise op het 
gebied van de CVP Wzd, die een andere taak heeft dan de vertrouwenspersoon integriteit en 
ongewenste omgangsvormen voor medewerkers waar de LVV zich tot nu toe op heeft gericht.  
Uiteraard is een goede beroepsvereniging van meerwaarde voor de CVP Wzd, daar waar het gaat om 
op te komen voor de belangen van de CVP Wzd. De onafhankelijke kwaliteitsbewaking is geen taak 
van een beroepsvereniging en kan in gevaar komen daar waar de belangen van de leden anders 
liggen dan dat de kwaliteit in het belang van de cliënt voorschrijft. De CVP Wzd is een wettelijk 
instrument voor de rechtsbescherming van cliënten en moet onafhankelijk blijvend gemonitord 
worden.  
 
De LFCVP ervaart onvoldoende zichtbare steun vanuit VWS voor erkenning van de positie van de 
LFCVP en hiermee de kwaliteitsbewaking ten behoeve van de rechtsbescherming van cliënten.  
In 2021 heeft het ministerie van VWS het onderzoekbureau Xpertise Zorg opdracht gegeven om 
explorerend onderzoek uit te voeren naar het proces en de rollen rondom de CVP Wzd.  
Een van de uitkomsten was dat er werd voorgesorteerd op een mogelijk existentiële vraag met 
betrekking tot de LFCVP en dat taken konden worden ondergebracht bij een beroepsvereniging. 
Omdat er geen beroepsvereniging actief was heeft het ministerie van VWS de LFCVP een 
projectsubsidie voor twee jaar gegeven die eindigt op 31 december 2023. 
De positie en het beschikbare budget zijn echter substantieel verminderd en taken zijn 
gemarginaliseerd, waarmee de kwaliteitstoetsing van de werkzaamheden van de CVP Wzd onder 
druk staat.  
 
 
 
 

 
7 https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/kwaliteitskader-
clientenvertrouwenspersoon-in-de-wet-zorg-en-dwang  



   
 
 
Laten we duidelijk zijn:  
De LFCVP heeft niet als doel zichzelf in stand te houden. Als taken overgedragen moeten worden, 
dan moet dit op de juiste plek gebeuren en moeten de taken waaraan de schragende partijen en ook 
VWS zozeer hechtten op een goede en volledige wijze worden geborgd. Dit vraagt om zorgvuldigheid 
in de keuzes die gemaakt worden wat niet automatisch betekent dat deze ondergebracht kunnen 
worden bij een beroepsvereniging. Deze borging moet stevig zijn, slagkracht hebben, over voldoende 
kennis en middelen beschikken en draagkracht ontvangen vanuit het veld.  
De LFCVP realiseert zich hierbij dat haar functioneren gekoppeld is aan de huidige inkoopconstructie 
van het vertrouwenswerk en dat de kwaliteitsbewaking een andere invulling kan krijgen indien 
gekozen gaat worden voor een andere organisatie van het vertrouwenswerk.   
Onze vragen hebben primair betrekking op een overdracht van huidige taken binnen de thans 
gehanteerde inkoopsystematiek.  
 
Tot slot 
De LFCVP heeft u door middel van deze brief willen informeren over de huidige stand van zaken en 
de gevoelens die bij bestuur en raad van toezicht leven.  
De marginalisering van taken die met voortvarendheid zijn opgepakt maar ook het besef dat er nog 
veel werk verzet moet worden als het gaat om de kwaliteit en uniformiteit van het vertrouwenswerk 
in de Wzd, betekenen dat wij met klem vragen om een gesprek waarin wij onze zorgen met u kunnen 
delen en samen met u kunnen bezien hoe de rechtspositie van mensen die te maken krijgen met 
onvrijwillige zorg door middel van de wettelijke vertrouwenspositie bewaakt kan blijven.  
Dit alles binnen de bestaande en tot eind 2024 vastgelegde structuur van een inkopende-, 
uitvoerende- en bewakende partij.  
Wij voelen ons verantwoordelijk om de taken die aan ons zijn opgedragen en waarvoor de LFCVP tot 
en met 31 december 2023 subsidie heeft tot die datum uit te voeren.   
 
Gelet op de continuïteit van werkzaamheden is het voor de LFCVP van groot belang dat er medio 
2023 helderheid is over de inhoud en organisatorische borging.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariska Langermans en Annemarie Timp-Hofmans  
Bestuur LFCVP 
 


