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Voorwoord 
In achterliggende maand is door de media veel aandacht besteed aan het faillissement van  
de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis. De gevolgen hiervan zijn 
voor betrokkenen, in het bijzonder de patiënten en de medewerkers, ingrijpend. De 
faillissementen vormen een bevestiging van de risico’s en complexiteit die ons zorgstelsel 
in zich hebben en roepen opnieuw vragen op over het stelsel, machtsverhoudingen, 
risico’s, toezicht etc. Vraagstukken die om een zorgvuldige analyse vragen en waarvan de 
antwoorden mogelijk tot maatregelen zullen leiden om herhaling te voorkomen. Net als 
veel andere professionals in de branche volgen wij de ontwikkelingen en de evaluatie 
daarvan op de voet.  

In deze nieuwsbrief gaan we echter vooral in op (aanstaande) veranderingen in wet- en 
regelgeving. Zo geven wij in de rubriek “Uitgelicht” een update van de stand van zaken 
rondom het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg.  

Ten Holter/Noordam advocaten signaleert in hun bijdrage een toename van samenwerking 
tussen partijen in de zorgsector. In hun bijdrage gaan ze in op de mogelijkheden van samen-
werking naast fusie of overname.  
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Uitgelicht 
Verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Bestuurders en financials van organisaties die verpleeghuiszorg leveren willen graag 
duidelijkheid over de verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Dit 
vraagt echter nog even om geduld. De besluitvormingsprocessen rondom de 
verantwoording en het accountantsprotocol zijn namelijk ingewikkeld, zowel op de inhoud 
als vanwege de hoeveelheid betrokken partijen.  

De planning is om in november een ‘principe-uitwerking’ gereed te hebben voor de 
verantwoording en het accountantsprotocol. Initieel was het de bedoeling om reeds in 
november het definitieve verantwoordingsformat en accountantsprotocol te kunnen 
aanbieden, maar daarvoor liggen momenteel nog te veel vragen open. 

De vragen die zich voordoen spitsen zich met name toe op toerekening van 
kosten/formatie aan het kwaliteitsbudget. Het huidige begrotingsmodel – dat zorg-
organisaties momenteel bij de zorgkantoren indienen – abstraheert daarvan, in die zin dat 
een zorgorganisatie ‘vrij’ is op welke manier kosten en formatie worden toegerekend. Wel 
zijn voorwaarden gegeven voor welk personeel binnen het kwaliteitsbudget valt alsook 
welke kosten meegenomen mogen worden. De praktijk leert echter dat veelal niet met een 
schaar is te knippen welk personeel (gedeeltelijk) voor welke financieringsstroom werkt 
en/of het (gedeeltelijk) direct c.q. indirect (ingehuurd) personeel betreft.  

Het komt dus aan op toerekenen van formatie en kosten. De inzichten tot heden wijzen 
erop dat bij de toerekening tal van ‘strategische elementen’ kunnen bestaan om daarmee 
het kwaliteitsbudget zo hoog mogelijk te kunnen vaststellen. Dit kan uiteraard niet de 
bedoeling zijn. Hierop moet de ‘principe-uitwerking’ dan ook een passend antwoord 
bieden. 

Om alvast een tip van de sluier op te lichten: Het lijkt erop dat het huidige begrotingsmodel 
(mogelijk in iets gewijzigde vorm) tevens zal dienen als verantwoordingsmodel tussen 
zorgaanbieder en zorgkantoor. Er wordt dan een bovenliggend verantwoordingsmodel op 
totaalniveau per zorgaanbieder ontwikkeld. Dit zal het model vormen voor de 
verantwoording aan zorgkantoor/NZa/VWS en is tevens het object voor het onderzoek van 
de accountant. De verantwoording op totaalniveau zal dan vooral gebaseerd worden op 
‘harde’ parameters, zoals de ontwikkeling in het SV-loon (als basis voor de groei van de 
personeelskosten) en de ontwikkeling van het aantal SV-dagen (als basis voor de groei van 
de personeelsformatie).  

In de volgende nieuwsbrief hopen wij u te kunnen informeren hoe de ‘principe-uitwerking’ 
eruit ziet en welke aandachtspunten voor u gelden. 

Accountantskantoren in de zorgmarkt 

Met enige regelmaat wordt de marktverdeling voor accountants in de zorgmarkt 
onderzocht. In achterliggende periode publiceerde Accountant.nl de uitkomsten van een 
onderzoek uitgevoerd door de heer Popping van J.P. Adviesbureau BV.  

Uit het onderzoek blijkt dat Verstegen accountants en adviseurs inmiddels het grootste 
aantal zorgorganisaties in portefeuille heeft. In budgetomvang zijn de Big-4 kantoren nog 
altijd marktleider.  

Het volledige artikel vindt u hier ‘Accountantskantoren in de zorgmarkt: onstuimige 
ontwikkelingen’.

https://www.accountant.nl/artikelen/2018/11/accountantskantoren-in-de-zorgmarkt-onstuimige-ontwikkelingen/
https://www.accountant.nl/artikelen/2018/11/accountantskantoren-in-de-zorgmarkt-onstuimige-ontwikkelingen/
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                                                                 Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Landelijke budget Wlz 2018 en 2019 definitief 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 10 oktober 2018) 

Minister De Jonge van VWS heeft het Wlz definitieve budget 2018 en het budgettair kader 
voor Wlz 2019 bekendgemaakt. De definitieve budgetten zijn in lijn met de eerdere 
aangekondigde financiële kaders.   

Definitieve budget Wlz 2018 

De minister geeft in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 aan dat het budget voor 2018 
toereikend is. Hij baseert zich hierbij op het augustus-advies van de NZa met de actuele 
prognose over de toereikendheid van de middelen voor 2018. Dat betekent dat er geen 
herverdelingsmiddelen meer worden toegevoegd aan het budget 2018. De Jonge meldt dat 
een bedrag van € 1,4 miljoen structureel is overgeheveld van de Wlz naar de Zvw op basis 
van de beleidsregel Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw. Het definitieve Wlz-kader 2018 
komt daarmee ten opzichte van de voorlopige kaderbrief € 1 miljoen lager uit. De verdeling 
van het definitieve Wlz-kader 2018 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s): 

Wlz-kader 2018 21.086 

Contracteerruimte 2018   18.118 

Experimenteerruimte 2018       732 

PGB-kader 2018     2.236 

 

Budgettair kader Wlz 2019 

De opbouw van het Wlz-kader 2019 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro):  

Wlz-kader 2018 21.086 

Groei 2019       490 

Kwaliteitskader vph zorg tranche 2019       611 

Herijking tarieven       152 

Lage zzp’s      -130 

W&T-middelen          5 

Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling         10 

De loon- en prijsbijstelling        761 

Wlz-kader 2019 totaal    22.985 

https://www.actiz.nl/stream/vws-wlz-kaderbrief-2019-01okt18
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/07/actualisering-budgettair-kader-wlz-2018
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Voor het jaar 2019 zijn de reguliere groeimiddelen beschikbaar van € 486 miljoen voor de 
demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgzwaarte. De groeimiddelen worden 
de aankomende 30 jaar cumulatief jaarlijks verhoogd met een bedrag van € 4 miljoen als 
compensatie voor verduurzaming van investeringen in vastgoed. Voor het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg is in 2019 een bedrag van € 600 miljoen structureel beschikbaar als apart 
geoormerkt budget naast de contracteerruimte. Tevens is € 11 miljoen toegevoegd aan het 
PGB-kader voor PGB-wooninitiatieven voor cliënten die onder de reikwijdte van het 
Kwaliteitskader vallen. De herijking van de Wlz-tarieven op basis van onderzoek van de NZa 
leidt tot een ophoging van de contracteerruimte 2019 met € 152 miljoen. Het betreft  
€ 10 miljoen voor de ggz, € 98 miljoen voor de gehandicaptenzorg en € 75 miljoen voor 
vervoer naar de dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De tarieven voor de prestaties  
die onder het Kwaliteitskader vallen (ZZP VV 4-10 en VPT VV 4-10) worden niet gewijzigd. 
De tarieven voor ZZP VV 1-3 dalen gemiddeld, daarvoor is de contracteerruimte  
met € 31 miljoen verlaagd. De totale verhoging voor de herijking van de tarieven van  
€ 152 miljoen is € 24 miljoen extra ten opzichte van de voorlopige kaderbrief 2019 en is in 
lijn met de bijgestelde raming van het effect van de tariefherijking door de NZa. 

De daling van het aantal cliënten met een laag zzp leidt tot een verlaging van de 
contracteerruimte met € 130 miljoen. Voor de middelen Waardigheid & Trots is in 2019  
€ 135 miljoen beschikbaar, € 5 miljoen meer dan in 2018. De maatregelen ter voorkoming 
van de zorgval (EKT-regeling) en een verwacht toenemend gebruik van de meerzorg-
regeling leiden tot een ophoging van € 10 miljoen. De loon- en prijsbijstelling voor 2019 
bedraagt € 761 miljoen. Totaal bedraagt het voorlopige kader voor 2019 een bedrag van  
€ 22.985 miljoen.  

De verdeling van het voorlopig Wlz-kader 2019 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s): 

Contracteerruimte bij aanvang 2019 19.721 

PGB-kader bij aanvang 2019  2.423 

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg    600 

Herverdelingsmiddelen 2019    241 

 
Overige zaken 2019 

Voor de periode 2018-2021 is een geoormerkt budget beschikbaar van € 50 miljoen per 
jaar voor de ondersteuning van de transitie van het Kwaliteitskader. Het bedrag voor  
de individueel aangepaste hulpmiddelen wordt in 2019 met € 10 miljoen verhoogd naar  
€ 145 miljoen. Bovenop de contracteerruimte is € 5 miljoen beschikbaar voor innovatie, 
zoals in 2018.  

De minister heeft de NZa verzocht om eind mei 2019 en eind augustus 2019 over de inzet 
van de herverdelingsmiddelen te adviseren in relatie tot de toereikendheid van het Wlz-
kader. 
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Verlengen overgangsrecht AWBZ-beschermd wonen: de gevolgen 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 18 oktober 2018) 

Zoals bekend, wordt de Wlz 1 januari 2021 opengesteld voor mensen met psychische 
stoornissen. Om gemeenten, inwoners en zorgaanbieders niet onnodig te belasten met 
meerdere herindicaties, wordt het overgangsrecht beschermd wonen voor inwoners met 
een AWBZ-indicatie met een jaar verlengd. 

Dit betekent dat alle inwoners met een AWBZ ZZP-GGZ-C indicatie die geldig is tot 1-1-2020 
een verlenging van deze indicatie krijgen tot 1-1-2021. 

Gevolgen voor gemeenten 

In een ledenbrief (zie onderaan dit bericht) informeren we over de gevolgen van het 
verlengen van het overgangsrecht voor gemeenten. Daar waar ZZP-GGZ-C staat, worden 
de indicaties bedoeld op grond van het AWBZ-overgangsrecht, dus indicaties die voor  
1-1-2015 zijn afgegeven. Gemeenten hanteren de term ZZP-GGZ-C soms ook voor inwoners 
die na 1-1-2015 op grond van de Wmo een indicatie voor beschermd wonen hebben 
gekregen. Deze indicaties vallen niet onder het overgangsrecht. 

Implementatieplan 

Het ministerie van VWS werkt met betrokken partijen, waaronder de VNG, aan een 
implementatieplan voor het openstellen van de Wlz voor mensen met psychische 
stoornissen. Dit implementatieplan is eind dit jaar gereed. 

Bijlage: 

- VNG-ledenbrief: 'Verlengen overgangsrecht beschermd wonen' 

 

Centrale Raad van Beroep zet streep door resultaatfinanciering 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 oktober 2018) 

De Centrale Raad van Beroep heeft een streep gezet door resultaatfinanciering, waarbij 
gemeenten de concrete omvang van de huishoudelijke ondersteuning aan zorgaanbieders 
hebben uitbesteed en waarbij de gemeentelijke Beleidsregels voor een schoon en leefbaar 
huis onduidelijk zijn. Dit betreft: welk niveau van schoon huishouden is verantwoord, welke 
concrete activiteiten moeten daarvoor verricht worden en welke frequentie en met name 
hoeveel tijd is nodig om de activiteiten te verrichten om te kunnen spreken van een schone 
en leefbare woning. 

Meer dan de helft van de gemeenten hanteert een dergelijke wijze van resultaat-
financiering. Deze uitspraak van de hoogste rechter zal naar verwachting dan ook grote 
gevolgen hebben. 

ActiZ heeft de problematiek van de resultaatfinanciering al geruime tijd aangekaart bij VWS 
en in de landelijke Regiegroep. Onder meer constateert ActiZ dat deze vorm van 
financiering door gemeenten gebruikt is en wordt om bezuinigingen op de Wmo/hulp bij 
het huishouden te realiseren. Reeds vele lagere rechters hebben eerder al vergelijkbare 
uitspraken gedaan, waarbij gemeenten de extra uren die cliënten via de rechter wisten af 
te dwingen, voor rekening en risico van de aanbieders hebben gelaten. Dit met het 
argument dat extra uren onderdeel zijn van en opgevangen dient te worden binnen het 
systeem van resultaatfinanciering. Ook VWS en de VNG zijn -tot aan de uitspraak- van 
mening dat resultaatfinanciering zonder tijdbepaling wel mogelijk is. 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181018_ledenbrief_verlengen-overgangsrecht-beschermd-wonen.pdf
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ActiZ zal over de gevolgen van de uitspraak spoedig met het ministerie van VWS (en de 
VNG) in overleg treden. Uiteraard houden wij u van de voortgang en uitkomsten daarvan 
op de hoogte.  

Bijlage: 

- Uitspraak CRvB 8 oktober 2018 inzake resultaatfinanciering. Zie met name de 
rechtsoverwegingen 4:11 en 4:12. 

 

Geef familie de mogelijkheid Wlz-aanvraag te ondertekenen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 16 oktober 2018) 

ActiZ dringt er al enige tijd bij het ministerie van VWS op aan dat de partner of de kinderen 
van een cliënt de aanvraag voor een (her)indicatie kan ondertekenen. Nu mag, als de cliënt 
dat niet meer kan, alleen een gemachtigde of een mentor of curator namens de cliënt de 
aanvraag doen. De huidige werkwijze leidt tot onbegrip en frustratie bij cliënten, familie en 
zorgverleners en tot stagnatie bij de aanvraag. Het brengt ook het CIZ in een lastig parket. 
ActiZ pleit voor een aanpassing van de Wlz.   

Werkbare oplossing hard nodig 

Zorgorganisaties ondervinden regelmatig problemen bij de aanvraag van een Wlz-indicatie 
door de partner of een kind van de cliënt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist 
bij de indicatieaanvraag een ondertekening door de cliënt of zijn vertegenwoordiger, 
conform de Wlz. Ook al kijkt het CIZ naar mogelijkheden om de cliënt niet te duperen, het 
leidt tot problemen en frustratie bij de Wlz-aanvraag. Een wilsonbekwame cliënt kan 
immers geen rechtsgeldige machtigingen afgeven en voor het instellen van mentorschap 
staat minimaal 6 weken. Samen met het CIZ en de VGN dringt ActiZ bij het ministerie van 
VWS met klem aan op een spoedige werkbare oplossing, zie eerdere berichtgeving 
'Handtekeningenproblematiek rond Wlz-aanvragen en CIZ'. ActiZ is blij dat nu ook vanuit 
de Tweede Kamer door Bergkamp (D66) en Ellemeet (Groen Links) vragen zijn gesteld aan 
de minister over deze handtekeningenkwestie.  

Wel beslissen over medische behandeling, niet over Wlz-aanvraag? 

ActiZ vindt dat ook fundamenteel naar de kwestie gekeken moet worden. Waarom mag de 
familie op basis van de gezondheidswetgeving wèl beslissen over medisch behandelingen 
als hun naaste dat niet meer zelf kan doen, maar niét voor een aanvraag voor een Wlz-
indicatie? ActiZ pleit er langer voor dat de Wlz op dit onderdeel wordt aangepast en 
vertegenwoordigers van de cliënt de bevoegdheid krijgen de Wlz-aanvraag te 
ondertekenen als de cliënt dat meer kan. Met die aanpassing wordt de Wlz in lijn gebracht 
met overige bestaande gezondheidswetgeving (Wgbo en de Wet Bopz en zijn opvolger de 
Wet zorg en dwang (Wzd), Jeugdwet). ActiZ roept het ministerie op nu snel met een 
werkbare oplossing te komen. En in de Wlz te regelen dat familie bevoegdheid krijgt een 
Wlz-aanvraag te ondertekenen als de cliënt daartoe niet meer in staat is.  

  

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI%3ANL%3ACRVB%3A2018%3A3241
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/leden/2018/05/handtekeningproblematiek-rond-wlz-aanvragen-en-ciz
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z17354&did=2018D47130
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Aanpassing Wlz in lijn met Wzd 

ActiZ en VGN stellen daarom voor de Wlz zo te wijzigen dat een indicatie voor langdurige 
zorg, die wordt aangevraagd omdat de verzekerde, vanwege een psychogeriatrische 
aandoening of beperking dan wel een verstandelijke beperking, behoefte heeft aan zorg, 
ook kan worden aangevraagd door degenen die op basis van artikel 22 Wzd bevoegd zijn 
een besluit tot opname en verblijf aan te vragen. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de 
Wzd wordt waarschijnlijk nog dit najaar behandeld in de Tweede Kamer. Dat biedt ook een 
goede gelegenheid om de Wlz in lijn te brengen met de Wzd op het punt van vertegen-
woordiging. 

Concreet houdt ons voorstel in dat de huidige tekst artikel 3.1.1, lid 1 eerste volzin Wlz: 
(‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde in een indicatiebesluit vastgesteld 
door het CIZ’) wordt vervangen door: ‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de 
verzekerde of, indien het recht op zorg is gebaseerd op een psychogeriatrische aandoening 
of beperking dan wel een verstandelijke beperking, op aanvraag van degene die op grond 
van artikel 22 Wzd bevoegd is een besluit tot opname en verblijf aan te vragen, in een 
indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ’. 

Bijlage: 

- Zienswijze op concept Aanpassingswet Zorg en Dwang maart 2018 

 

Verdeling middelen Fonds tekortgemeenten bekend 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 1 november 2018) 

Het VNG-bestuur heeft vanmiddag de verdeling van de middelen voor het Fonds 
tekortgemeenten 2018 van € 200 miljoen vastgesteld. Ze nemen daarmee het advies over 
van de onafhankelijke commissie Fonds tekortgemeenten. (…) 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een Fonds 
tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen Rijk en gemeenten in het kader van 
het Interbestuurlijk programma. Het fonds bedroeg € 200 miljoen. Tijdens de ALV van de 
VNG op 27 juni 2018 zijn de criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds 
vastgesteld, is de commissie ingesteld en hebben gemeenten ingestemd om € 100 miljoen 
te dekken vanuit het Gemeentefonds. 

Tekorten bij veel meer gemeenten 

In totaal is meer aangevraagd dan de beschikbare € 200 miljoen. Dit laat zien dat de 
tekorten in het sociaal domein aanzienlijk zijn. Bovendien is het belangrijk te realiseren dat 
dit alleen gaat om tekorten op nieuwe taken Jeugd en Wmo die in 2016 en 2017 
gecombineerd boven 40 euro per inwoner kwamen. Er zijn veel meer gemeenten die 
tekorten hebben, maar in deze jaren niet boven deze drempel komen. 

Aanpak en aanvragen 

(…) 88 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de deadline van 15 september. 
Niet alle gemeenten krijgen een bedrag uit het fonds, bijvoorbeeld omdat bij toetsing het 
tekort toch onder de drempel uitkwam.  

https://www.actiz.nl/stream/actiz-vgn-zienswijze-op-het-concept-aanpassingswet-zorg-en-dwang-mrt-2018
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Een paar gemeenten hebben een aanvraag ingediend omdat ze het signaal wilden afgeven 
dat zij weliswaar niet aan de criteria voldeden, maar wel grote tekorten hebben. Daarnaast 
heeft een aantal gemeenten een brief gestuurd naar het Fonds tekortgemeenten dat zij 
ernstige tekorten hebben maar niet boven de drempel kwamen. 

Hoogte 

Uiteindelijk kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds. 
Gezamenlijk hebben deze 77 gemeenten een totaal tekort van € 488.822.586 op de nieuwe 
taken Wmo en Jeugd. Het tekort boven de drempel van € 40 per inwoner bedraagt  
€ 307.778.146.  

Verdeling 

Op basis van de aanvragen werd de totale verdeling berekend. Aangezien het totale 
aangevraagde bedrag de omvang van het budget (€ 200 miljoen) overstijgt, heeft de 
commissie een staffel gehanteerd conform het besluit van de ALV. Op basis van de 
aangevraagde bedragen is de staffel als volgt vastgesteld: 

- Tot en met € 108,26 per inwoner wordt het significante tekort voor 50% 
gecompenseerd. 

- Boven het bedrag van € 108,26 per inwoner wordt het resterende significante tekort 
voor 100% gecompenseerd. 

- Bij dit bericht vindt u de bedragen per gemeente. 

Moment van publicatie 

De bedragen per gemeente zullen formeel worden gepubliceerd in de decembercirculaire 
van BZK. In het ALV besluit was opgenomen dat vooruitlopend daarop de bedragen door 
de VNG zouden worden gepubliceerd op 1 november, zodat gemeenten eerder kennis 
kunnen nemen van de toegekende bedragen. 

Bijlagen: 

- Eindrapportage commissie 
- Verdeling per gemeente 
- ALV notitie fonds tekortgemeenten juni 
 

Vastgoed 

Vragen over verhoging NHC en in verband met duurzaamheid 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 10 oktober 2018) 

Naar aanleiding van diverse vragen van leden over de verhoging van de NHC voor de 
verschillende zorgvormen, wordt hieronder een nadere toelichting gegeven.   

Wlz 

Voor de Wlz is de NHC voor 2019 met 0,18% verhoogt. In de kaderbrief is aangegeven dat 
jaarlijks (voor 30 jaar) € 4 miljoen extra beschikbaar komt (cumulatief) om de 
verduurzamingsopgave te realiseren.  

https://vng.nl/files/vng/verdeling_fonds_tekortgemeenten_eindrapportage.pdf
https://vng.nl/files/vng/verdeling_van_de_middelen_fonds_tekortgemeenten_2018.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/verantwoording-moties-sociaal-domein-inclusief-voorstellen-ten-behoeve-van-een-fonds-tekortgemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-over-definitieve-kaderbrief-wlz-2019
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VWS heeft oorspronkelijk bedoeld dat dit gericht beschikbaar zou komen voor nieuwe 
initiatieven (geschat op zo’n 6000 plaatsen jaarlijks) die bovenop eisen van het bouwbesluit 
hoge(re) duurzaamheidsambities realiseren. Dan zou er gericht een substantieel bedrag 
beschikbaar komen. 

Dit kon echter niet meer tijdig worden verwerkt in een nieuwe beleidsregel, waardoor voor 
2019 het beschikbare bedrag van € 4 miljoen is verdeeld over alle NHC’s. Bovendien past 
het niet bij de systematiek van de NHC die juist voor alle bouw gelijk is. Door verdunning 
blijft 0,18% over, in de Wlz kunnen tarieven alleen verhoogd worden door de NZa als VWS 
in de kaderbrief daar budgettaire ruimte voor geeft (zie ook de toelichting op de 
beleidsregel). Het is mogelijk dat dit vanaf 2020 anders, d.w.z. meer specifiek voor 
nieuwbouw/renovatie, wordt ingezet.  

ELV 

Voor de ELV is de verhoging in verband met duurzaamheid anders verwerkt, vergelijkbaar 
aan de GGZ/FZ. Daarin is het investeringsbedrag met 4,1% verhoogd, leidend tot een 
verhoging van de NHC met 3,5% per 2019. Het percentage van 4,1% is gebaseerd op 
onderzoek van TNO over de kostenverhoging van de extra energieprestatie-eisen in het 
bouwbesluit in de periode 2010 tot 2018.  

GRZ 

Tot en met 2017 heeft de NZa in het kader van de overgang naar integrale tarieven de NHC 
nog apart gepubliceerd voor de DBC-GRZ. Vanaf 2018 doet de NZa dit niet meer, omdat zij 
dit niet passend vindt bij integrale tarieven. 

 

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg 
(Bron: VWS nieuwsbericht 10 oktober 2018) 

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag de Green Deal 
‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de 
zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. 
Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder 
medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en 
zorgmedewerkers. 

Minister Bruno Bruins: “De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is 
tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, 
vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken. Het bewustzijn en 
enthousiasme om mee te werken aan duurzame zorg groeit gelukkig snel. Daar wordt 
iedereen beter van.” 

Terugdringen van CO2-uitstoot 

In de Green Deal spreken zorgorganisaties af de CO2-uitstoot terug te dringen. 
Energiebesparing en inzet van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen 
over bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie maakt hiervoor uiterlijk  
1 mei 2019 een routekaart met een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen 
van het Klimaatakkoord. Een routekaart houdt in dat de zorgorganisatie moet kunnen laten 
zien hoe ze richting 2050 klimaatneutraal worden.  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242835_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242835_22/1/
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Circulair werken 

De sector wil efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan. De sector neemt 
zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast 
criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden 
daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische en 
verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouw-
materialen. 

Schoon water 

Medicijnresten komen na gebruik in het riool terecht en hebben negatieve gevolgen voor 
het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale hoeveelheid medicijnresten, 
gemeten bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, is te groot en zal - zonder maatregelen - 
nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector 
de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training. 

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving 

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. 
Hier hoort ook aandacht voor duurzaam en gezonde voeding bij. In zorginstellingen waar 
mensen wonen en zorgen moet er mogelijkheid zijn voor beweging en ontspanning zowel 
voor de cliënt en het personeel. Datzelfde geldt voor ziekenhuizen omdat het een positieve 
bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt.  

Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt van de brancheorganisaties vanuit de 
curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun 
individuele leden. 

 

Nieuwe publicatie over risicomanagement van zorgvastgoed 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 3 oktober 2018) 

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) geeft gezien de recente ontwikkelingen in 
het zorgvastgoed een actueel signaal af tot vermindering van de vastgoedrisico’s in de zorg. 
Daarbij heeft het AcvZ inspiratie gezocht in het Raamwerk risicomanagement 
bouwprojecten zorginstellingen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector uit 2008. 

Het AcvZ heeft een aantal relaties in het zorgvastgoed uitgenodigd om vanuit de praktijk 
risico’s in kaart te brengen. Deze bijdragen, waaronder een artikel van het WFZ, zijn 
verzameld in de brochure “Risicomanagement in het Zorgvastgoed”. Het instrument steunt 
op de actualiteit en ervaring van marktpartijen die naast de risico’s ook zelf oplossingen 
formuleren. De analyses en aanbevelingen hebben betrekking op zowel de voorbereiding, 
de ontwerpfase, de bouw als de ingebruikname. Zo waarschuwt de architect voor het 
bewaken van het evenwicht tussen uitstraling en gebruikswaarde; de installateur bepleit 
het eerder nemen van beslissingen over innovatie en techniek; procesbegeleiders 
presenteren slimme varianten bij procedures over aanbesteden en bouw. Ook over 
intensiever toezicht door de zorginstellingen zelf en het beter laten aansluiten van 
onderhoud en bouwproces worden suggesties gepresenteerd. Het belang van een 
verscherpt risicomanagement is voor zorginstellingen evident. Een misser in het 
zorgvastgoed is een blijvend probleem.  
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En de marges in de exploitatieresultaten van instellingen zijn te gering om langdurige 
overschrijdingen in de kapitaallasten te kunnen financieren. 

De VGN attendeert de leden op deze brochure en u vindt het document (met toestemming 
van AcvZ) als bijlage. 

Bijlage: 

- Brochure risicomanagement ACVZ Wfz oktober 2018 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 29 oktober 2018) 

Vandaag, op dinsdag 30 oktober, overhandigt ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het 
verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en later vanmiddag aan Helma Lodders, de 
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de publicatie 
vertellen zorgmedewerkers en cliënten wat zij merken van de ingezette middelen voor de 
invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er wordt volop geïnvesteerd in het 
aantrekken van nieuwe medewerkers, leren en ontwikkelen voor bestaande medewerkers 
en de inzet van technologie.  

Meer aandacht voor welzijn 

De instroom van nieuwe medewerkers is divers: naast verzorgenden en verpleegkundigen 
gaat het ook om medewerkers welzijn, huiskamerassistenten, gastvrouwen en -heren en 
bijvoorbeeld muziektherapeuten. Deze verscheidenheid biedt mogelijkheden voor een 
slimmere taakverdeling. Een andere teamsamenstelling zorgt er ook voor dat er naast de 
zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van nieuwe 
medewerkers betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer 
nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners.  

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe en 
woordvoerder van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: “Om het welkom voor nieuwe 
medewerkers goed te organiseren, werken zorgorganisaties regionaal met elkaar samen. 
Iedereen die belangstelling heeft voor werken in de ouderenzorg, willen we snel op weg 
helpen naar een passende baan of stage. Ons motto is ‘Van interesse – naar kans – naar 
baan’.”  

Leren en ontwikkelen 

Naast het werven van nieuwe medewerkers zetten zorgorganisaties ook volop in op 
opleidingen voor bestaande medewerkers. Medewerkers stromen door naar een hoger 
functieniveau, specialiseren zich of scholen zich in methodisch werken. Blijven leren en 
ontwikkelen vergroot de kwaliteit van zorg en levert een belangrijke bijdrage aan het 
binden en boeien van onze medewerkers. Nog belangrijker dan de instroom vergroten is 
immers dat we ervoor zorgen dat onze “achterdeur” dicht zit en wij bevlogen en betrokken 
medewerkers kunnen behouden.  

  

https://legacy.vgn.nl/media/5bb493c7d241e/Brochure+risicomanagement+ACVZ+WfZ+oktober+2018.pdf?_ga=2.39537699.1885837731.1541143655-2116654200.1535542616
https://www.actiz.nl/stream/aan-het-werk-in-het-verpleeghuis
https://www.actiz.nl/stream/aan-het-werk-in-het-verpleeghuis
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Financiële kaders staan oplossingen soms in de weg 

De strenge uitgangspunten van het kwaliteitsbudget belemmeren echter de diversiteit aan 
oplossingen. Voor veel zorgorganisaties is het niet reëel om de komende jaren telkens 85% 
van het geld aan “extra handen aan het bed” te kunnen besteden. Willen we slagen in onze 
grote opdracht, dan moet er meer ruimte komen om te investeren in innovatieve 
oplossingen.  

Grenzen arbeidsmarkt bereikt 

De interviews in deze publicatie laten zien dat er in 2018 goede stappen zijn gezet. Maar 
het wordt ook steeds duidelijker dat we tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aanlopen. 
Er zijn al regio’s waar zorgorganisaties plaatsen leeg moeten laten, omdat zij niet 
voldoende personeel kunnen vinden. Dat probleem zal alleen maar groter worden. We 
moeten ons voorbereiden op een toekomst waarin we de zorg voor een groeiende groep 
ouderen moeten organiseren met minder werkenden. Om die enorme uitdaging het hoofd 
te bieden, is alleen investeren in personeel niet voldoende. Willen we in de toekomst goede 
zorg kunnen blijven bieden, dan zijn er ook andere oplossingen nodig. Met name 
technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten. Uit de 
interviews komt naar voren dat medewerkers hier veel kansen voor zien.  

Publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’ 

De publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is een vervolg op de publicatie ‘Resultaten 
uit het verpleeghuis’. In deze in april verschenen publicatie vertelden 45 zorgbestuurders 
hoe zij de middelen verpleeghuis inzetten, welke afwegingen zij daarbij maakten en wat 
bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. 

 

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 9 oktober 2018) 

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld 
bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort een beroep doen op een 
geestelijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de 
Tweede Kamer. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen 
vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De injectie van 
25 miljoen is een enorme doorbraak, aldus het expertisenetwerk Levensvragen en 
Ouderen, waarvan ActiZ lid is. 

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatsecretaris zijn plan van aanpak weer voor 
de versterking van de geestelijke-verzorging/levensbegeleiding thuis. Voor daadwerkelijke 
inzet van geestelijk verzorgers wordt in 2019 en in 2020 per jaar 7 miljoen beschikbaar 
gesteld, vanaf 2021 volgt 5 miljoen structureel. Voor verdere facilitering en ontwikkeling 
wordt in 2019 en 2020 jaarlijks 3 miljoen ingezet. Hiermee wordt (deels) invulling gegeven 
aan de 35 miljoen die in het regeerakkoord hiervoor bestemd werd. 

Tijdelijke financieringsroute 

De verdeling vindt (vooralsnog) plaats via de subsidieregeling voor de regionale netwerken 
palliatieve zorg. Dit is een tijdelijke financieringsroute, die nauwkeurig gemonitord zal 
worden. Het is essentieel dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar is in de laatste 
levensfase.  

https://www.actiz.nl/stream/aan-het-werk-in-het-verpleeghuis
https://www.actiz.nl/stream/actiz-resultaten-uit-het-verpleeghuis.pdf
https://www.actiz.nl/stream/actiz-resultaten-uit-het-verpleeghuis.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpak-geestelijke-verzorging-levensbegeleiding
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpak-geestelijke-verzorging-levensbegeleiding
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Het ministerie van VWS erkent dat gelukkig ook. Zingevingsvragen spelen namelijk op 
allerlei momenten als het alledaagse leven wordt doorkruist: zoals (chronische) ziekte, 
ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft 
niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk. 

Voor de (professionele) facilitering en verdere ontwikkeling en positionering wordt een 
landelijke steunstructuur ingericht met de meest betrokken partijen. 

Een en ander wordt in verband gebracht met de programma’s ‘Langer thuis’ en ‘Een tegen 
eenzaamheid’, en daarmee ook met het gemeentelijk domein. 

Bijlage: 

- Kamerbrief en de onderliggende onderzoek-bijlage. 
- Persbericht VGVZ 
 

Infographic ‘Wlz inkoop 2019 tijdlijn’ aangepast 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 17 oktober 2018) 

De indieningstermijn Wlz-budgetronde 2019 is verschoven en het nieuwe tijdvak 
SectorplanPlus-regeling is helder. De ActiZ Infographic ‘Wlz tijdpad zorginkoop 2019’ is 
hierop aangepast. 

Wlz Budgetronde 2019 uitgesteld naar 15 november 2018 

Jaarlijks dienen zorgkantoren en zorgaanbieders de productie- en herschikkingsafspraken 
in bij de NZa. De NZa heeft de indieningstermijn voor de budgetronde 2019 en de 
herschikkingsronde 2018 uitgesteld van 1 november naar 15 november 2018. Dit heeft 
plaatsgevonden op verzoek van ZN/zorgkantoren om voldoende tijd te hebben. 
Zorgaanbieders zullen hier verder geen hinder van ondervinden, zo is aangegeven door de 
NZa. 

Vooraankondiging subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018 

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan 
scholing voor o.a. nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de 
begeleidingskosten van Oriëntatiebanen valt onder deze subsidieregeling. De aanvraag-
procedure en laatste stand van zaken vindt u binnenkort op www.sectorplanplus.nl. 

Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019 aangepast 

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019 
(alleen voor ActiZ-leden benaderbaar; red.). Daardoor is nu de geactualiseerde versie 
oktober van de infographic beschikbaar. 

 

Zorg op maat en werving en scholing personeel centraal bij verpleeghuizen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 9 oktober 2018) 

Verpleeghuizen richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat. 
Daarnaast is er aandacht voor het werven en opleiden van personeel. Dat schrijven 
zorgorganisaties in hun kwaliteitsverslagen over 2017 en blijkt uit de analyse die door 
onderzoeksbureau Significant is uitgevoerd. In opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is onderzocht over welke onderwerpen verpleeghuizen rapporteren in 
hun kwaliteitsverslag. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpak-geestelijke-verzorging-levensbegeleiding
https://vgvz.nl/2018/10/08/doorbraak-financiering-voor-geestelijke-verzorging-thuis/
http://www.sectorplanplus.nl/
https://www.actiz.nl/stream/wlz-tijdpad-zorginkoop-2019
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Persoonsgerichte zorg 

De analyse toont dat zorgorganisaties rapporteren veel aandacht te hebben voor 
persoonsgerichte zorg. Hiermee wordt invulling gegeven aan de persoonlijke behoeften 
van bewoners in afstemming met de bewoner en zijn of haar naaste of mantelzorger. Ook 
autonomie, eigen regie en de betrokkenheid van familie zijn thema’s die veelvuldig terug 
komen in de verslagen. Persoonsgerichte zorg is een belangrijk uitgangspunt in het 
Kwaliteitskader. Zorgorganisaties geven in hun verslagen aan hier voortvarend mee aan 
het werk te zijn. 

Leren en verbeteren 

Een andere rode draad uit de analyse is de aandacht voor scholing van medewerkers. Dit 
richt zich enerzijds op het ontwikkelen van kennis en competenties met het oog op de 
toenemende zorgvraag en complexe zorg; anderzijds gaat het over nieuwe manieren van 
leren van elkaar door bijvoorbeeld de inzet van reflectie- en spiegelgesprekken. 

Personeelssamenstelling 

Een ander aspect dat veel aandacht krijgt is de personeelssamenstelling. Vanaf 2017 heeft 
het nieuwe kabinet (in tranches) 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld om meer mensen 
aan te kunnen nemen in de verpleeghuiszorg. De huidige tekorten zijn dus nog zeker niet 
opgelost en dat komt ook in de verslagen aan de orde. Zorgorganisaties rapporteren over 
werkdruk die kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en geven aan zich zorgen te maken 
over de krappe arbeidsmarkt. Verpleeghuizen rapporteren op eigen wijze over hun 
personeelssamenstelling en geven aan daarbij in te zetten op het opleiden van eigen 
personeel naar een hoger niveau, bij- en omscholen en het betrekken van zij-instromers. 

Verder ontwikkelen 

Het kwaliteitskader - dat begin 2017 is vastgesteld - stelt de verplichting aan 
zorgorganisaties om jaarlijks een kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan te publiceren. Vanaf 
2018 worden deze kwaliteitsplannen en -verslagen opgesteld. De komende jaren kunnen 
zij verder ontwikkeld worden. Het kwaliteitsverslag over 2017 is ook bijzonder omdat er 
nog geen kwaliteitsplan aan ten grondslag lag. Op dit moment rapporteert de helft van alle 
zorgorganisaties over alle elementen uit het Kwaliteitskader. In een deel van de verslagen 
(ongeveer 1/3) ontbreekt bijv. de cliënttevredenheidsscore. Op dit punt moeten de 
verslagen aankomende jaren verder ontwikkeld worden. 

Verbeteren van kwaliteit 

De kwaliteitsplannen en -verslagen hebben als doel om bij te dragen aan de leer- en 
ontwikkelcyclus binnen verpleeghuizen. Ook zijn de kwaliteitsverslagen belangrijke input 
voor de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Zorgkantoren kopen namelijk de 
zorg in en maken afspraken met de zorgaanbieders over de verbetering van kwaliteit. De 
Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg neemt de bevindingen van deze analyse mee 
in de verdere ontwikkeling van de verantwoording en transparantie van de verpleeghuis-
zorg. 

  

https://www.actiz.nl/stream/rapportage-analyse-kwaliteitsverslagen-verpleeghuizen-2017
https://www.actiz.nl/stream/rapportage-analyse-kwaliteitsverslagen-verpleeghuizen-2017
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291 verslagen 

Namens de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn ActiZ en ZN opdrachtgever 
geweest voor het onderzoek. In de analyse zijn 291 verslagen betrokken welk zijn 
onderzocht middels een kwalitatieve- en kwantitatieve analyse. Doel van het onderzoek 
was in beeld te brengen over welke zaken verpleeghuizen rapporteren in hun verslagen. 

 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Extra geld voor innovatiefonds gehandicaptenzorg 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 19 oktober 2018) 

De regeringspartijen VVD en D66 pleiten voor € 10,5 miljoen extra voor het stimuleren en 
verspreiding van innovaties in de gehandicaptenzorg. Dit bleek tijdens het debat over de 
begroting 2019 van VWS dat deze week werd gehouden. Daarnaast hebben Kamerleden 
aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van zorg, specifieke aandacht voor mensen 
met licht verstandelijke beperkingen, mensen met complexe zorgvragen en het manifest 
EMB. Op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg werd in dit debat weinig ingegaan, dit 
kwam eerder uitgebreid aan bod in een apart overleg. 

Innovatiefonds gehandicaptenzorg 

De VVD en D66 hebben een amendement ingediend om de middelen die in het programma 
‘Volwaardig Leven’ zijn opgenomen voor innovatie in de gehandicaptenzorg te verhogen. 
In het programma is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. Voor 2019, 2020 en 2021 willen zij 
hiervoor € 3,5 miljoen per jaar extra opnemen. De Kamer moet nog stemmen over dit 
amendement. 

De VGN is blij met deze extra impuls en ziet het als een goed begin om meer inhoud aan 
het plan van de minister te geven. 

Toegankelijkheid 

Verschillende Kamerleden refereerden aan een artikel in Trouw waarin de directeuren van 
Algemene Rekenkamer en het SCP en de Nationale ombudsman de aandacht vroegen voor 
knelpunten in de toegankelijkheid van de zorg, die uit onderzoeken van hun organisaties 
naar voren zijn gekomen. Hierdoor krijgen duizenden Nederlanders niet de zorg die zij 
nodig hebben. Met name noemden zij de psychiatrisch patiënten die langdurige zorg 
aanvragen en licht verstandelijke gehandicapten die na hun achttiende niet meer in de 
Jeugdwet vallen. De minister heeft aangegeven dat hij met de gemeenten bezig is om de 
effectiviteit van de wijkteams te versterken en de deskundigheid van en bekendheid met 
de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Daarbij noemde hij ook nadrukkelijk 
de deskundigheid over cliënten met LVB. 

Daarnaast is aandacht gevraagd voor de frustratie bij (ouders van) mensen met een 
intensieve zorgvraag die duidelijk blijvend is, dat ze jaarlijks opnieuw aan de gemeenten 
moeten aantonen dat zorg nog steeds nodig is. De minister vindt dit ook onnodig en gaat 
hierover met de gemeenten in gesprek. 

  

https://www.vgn.nl/artikel/26976
https://www.vgn.nl/artikel/26976
https://www.trouw.nl/samenleving/vooral-de-kwetsbaarste-mensen-krijgen-niet-de-zorg-die-zij-nodig-hebben~a62174c1/
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De minister heeft daarnaast aangegeven in gesprek te gaan met gemeenten en het CIZ over 
gemeenten waar relatief veel afwijzingen voor de Wlz plaatsvinden, omdat gemeenten 
cliënten onterecht doorsturen naar het CIZ en welke rol het CIZ mogelijk kan spelen ter 
ondersteuning van cliënten als zij terug moeten naar de gemeente. 

Specifieke doelgroepen 

De Kamer heeft de minister gevraagd om expliciet te maken hoe de verbinding en 
samenhang in de verschillende programma’s is voor cliënten met een licht verstandelijke 
beperking (LVB). De minister heeft aangegeven de Kamer daar in een brief over te willen 
informeren. 

De VVD en D66 hebben vervolgens een motie ingediend waarin de minister wordt gevraagd 
te onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat mensen o.a. met LVB doorstromen naar 
een passende (werk)plek, aansluitend op het ‘breed offensief’. 

De SP heeft in het debat aandacht gevraagd voor het manifest ‘Investeer in goede zorg 
voor mensen met EMB’ dat de VGN samen met BOSK, Kansplus en het platform EMB heeft 
opgesteld. Samen met de SGP hebben zij een motie ingediend om met de VGN hierover in 
gesprek te gaan om tot oplossingen te komen voor extra uren zorg en ondersteuning voor 
de ontwikkeling van mensen met ernstige meervoudige beperkingen -bovenop de geboden 
basiszorg- en de Kamer hierover begin 2019 te informeren. De minister wil wel met de VGN 
in gesprek hierover, maar vindt dat er al teveel een voorschot wordt genomen op dat er 
meer geld nodig is en dat er te geringschattend wordt gedaan over de geleverde zorg en 
ontraadt de motie. Voor cliënten met complexe zorgvragen worden in het programma 
Volwaardig leven 100 extra plekken gecreëerd en daarnaast ingezet op ambulante teams. 
Op de vraag van het CDA of er geen extra geld nodig is voor deze groep zegt de minister 
dat het vooral zit in locaties en deskundigheid, omdat het gaat om gespecialiseerde zorg. 
Hij zegt wel in gesprek met VGN te gaan onder meer over of er extra budget nodig is voor 
een deel van die cliënten waar de zorgvraag heel complex is, bijvoorbeeld bij de combinatie 
met psychiatrische problematiek. 

D66 heeft aandacht gevraagd voor het ook voor gehandicaptenzorg mogelijk maken van 
financiële ondersteuning voor woonzorginitiatieven. Zij hebben daartoe een motie 
ingediend waarin gevraagd wordt om in het door Ieder(in) in 2019 uit te voeren onderzoek 
naar knelpunten in de totstandkoming van woonzorgarrangementen in de 
gehandicaptenzorg de aspecten eigen woningbezit, inkomen, veelvuldige herindicaties 
voor jongvolwassene gehandicapten en het steeds ouder worden van gehandicapten mee 
te nemen. De minister heeft toegezegd te proberen deze onderwerpen mee te laten 
nemen in het onderzoek. 

Arbeidsmarktproblematiek 

De VGN heeft in haar brief aan de Tweede Kamerleden in aanloop naar dit debat vooral de 
arbeidsmarktproblematiek in de sector aangekaart. In het begrotingsdebat is daar vrijwel 
niet op ingegaan, omdat er een week eerder een ingelast debat heeft plaatsgevonden over 
de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. In dat overleg hebben de Kamerleden helaas niet 
direct gerefereerd aan onze brief en de btw-problematiek. Wel vindt de Kamer dat het 
budget van het SectorplanPlus beter moet worden verdeeld over de sectoren en heeft ze 
aandacht gevraagd voor het versterken van uitwisseling van personeel. 

https://www.vgn.nl/artikel/26928
https://www.vgn.nl/artikel/26628
https://www.vgn.nl/artikel/26628
https://www.vgn.nl/artikel/26976
https://www.vgn.nl/artikel/26976
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De conclusie in dit debat was dat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, dat het overzicht verloren 
dreigt te gaan. Tegelijkertijd is de Kamer er niet van overtuigd dat er voldoende gebeurt 
c.q. de ingezette maatregelen voldoende effectief zijn. 

Er is nog niet bekend wanneer over de moties en amendementen wordt gestemd. In de 
bijlage vindt u de brief van de VGN aan de Tweede Kamer. 

Bijlage: 

- Brief TK – vaste commissie VWS - begroting 

 

Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ 
(Bron: Ministerie VWS - nieuwsbericht 1 november 2018) 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt € 45 miljoen beschikbaar voor betere 
gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en 
betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld 
kan de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikken. Daarmee is de patiënt 
eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te hebben. De patiënt bepaalt welke 
gegevens hij deelt en welke zorgaanbieder die gegevens krijgt. 

Thuis nog eens rustig het behandelplan nalezen 

Ggz-instellingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van 
gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. “Het is voor patiënten heel fijn 
als zij op een duidelijke en veilige manier medische gegevens kunnen inzien. Het is prettig 
om thuis eventueel met een familielid of een goede bekende nog eens rustig terug te lezen 
wat er bijvoorbeeld in het behandelplan staat, of welke medicijnen zijn voorgeschreven en 
in welke hoeveelheid” aldus staatssecretaris Blokhuis. De patiënt kan de gegevens dus zelf 
actief gebruiken, maar ook makkelijk delen met zorgverleners. De gegevens moeten 
voldoen aan de MedMij-standaarden[1], waardoor patiënten de gegevens in hun eigen 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken. 

Medicatieveiligheid en e-health 

Door recepten elektronisch te versturen, kan de behandelaar de medicatie beter verifiëren, 
voordat deze nieuwe voorschrijft. Daardoor gaat de medicatieveiligheid omhoog. Doordat 
patiënten meer wennen aan het digitale patiëntendossier, is de stap naar het gebruik van 
e-health sneller gemaakt. Zo kunnen patiënten een dagelijkse stemmingsmeter invullen, 
die bijvoorbeeld als het wat slechter met je gaat een seintje geeft aan de behandelaar. 

Geen vrijblijvendheid 

Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: als een instelling niet aan de 
verplichtingen in de regeling voldoet, moet deze de subsidie terugbetalen. GGZ instellingen 
kunnen zich vanaf vandaag aanmelden hier voor deze subsidie: https://www.dus-
i.nl/subsidies/vipp-fase-3?0. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021. 

https://legacy.vgn.nl/media/5bc9c6aef0c01/20181005+brief+TK+-+vaste+commissie+VWS+-+begroting+%281%29.pdf?_ga=2.4800691.1885837731.1541143655-2116654200.1535542616
https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-3?0
https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-3?0


 

Pagina 20 

Geregeld in de Zorg oktober 2018 

De regeling sluit aan op de toekomstvisie van GGZ Nederland op informatievoorziening in 
de ggz. GGZ Nederland helpt ggz-instellingen bij het realiseren van de doelen, bijvoorbeeld 
door voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen. 

[1] MedMij ontwikkelt de spelregels voor gegevensuitwisseling zodat mensen makkelijk en 
veilig over al hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken, ook als zij met meerdere 
zorgverleners en systemen te maken hebben. Aan MedMij werken alle partijen in de zorg 
mee via het Informatieberaad Zorg. 

 

Rechter geeft GGz Breburg gelijk in hoger beroep over tarieven jeugd 
(Bron: GGZ-Nederland – nieuwsbericht 1 november 2018) 

De lidinstellingen GGz Breburg en Reinier van Arkel van GGZ Nederland hebben het hoger 
beroep over de tarieven Jeugd gewonnen. Het hoger beroep was aangespannen door regio 
Hart van Brabant nadat de rechter GGz Breburg vorig jaar in een kort geding over de 
tarieven in het gelijk stelde. De rechter oordeelde toen dat de tarieven die Hart van Brabant 
bereid was te betalen voor jeugdhulp te laag waren om hoogspecialistische zorg voor te 
kunnen leveren. GGZ Nederland noemt de uitspraak in hoger beroep een steun in de rug 
voor de gespecialiseerde jeugdzorg. “Wij zien de uitspraak als een erkenning dat de 
kwaliteit van zorg zich alleen met een passend tarief verder kan door ontwikkelen”, zegt 
directeur Veronique Esman van GGZ Nederland. 

Volgens het Hof heeft Hart van Brabant niet onderbouwd hoe zij tot de vaststelling van de 
(objectief gezien) te lage tarieven gekomen is. Het Hof verplicht Hart van Brabant om dit 
wel te doen, zeker als wordt afgeweken van de Handreiking Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. 

Goed nieuws voor jeugd-ggz 

'We zijn blij dat erkend wordt dat bij kwalitatief goede en hoogspecialistische zorg zoals 
GGz Breburg die biedt, ook passende tarieven horen. Dit is goed nieuws voor de jeugd-ggz 
en de kinderen, jongeren en gezinnen in regio Hart van Brabant aan wie wij zorg bieden', 
aldus Marieleen Bouts, directeur Zorggroep Jeugd. ‘We hopen dat deze uitspraak 
bovendien wat betekent voor de hele sector. Alle aanbieders van hoogspecialistische zorg 
voor de jeugd lopen hier tegenaan. Hopelijk heeft GGz Breburg hiermee ook landelijk een 
lans gebroken voor passende tarieven om goede zorg voor de jeugd te kunnen bieden!’ 
voegt Ariette van Reekum, Raad van Bestuur GGz Breburg toe. 

Aanbesteding jeugdhulp 

GGz Breburg spande vorige jaar november samen met Reinier van Arkel een rechtszaak aan 
tegen de gemeente Tilburg (en daarmee Hart van Brabant). In de procedure rondom de 
aanbesteding van de jeugdhulp voor 2018 bood de gemeente Tilburg te lage tarieven voor 
de jeugdhulp die GGz Breburg biedt aan haar cliënten. Deze tarieven lagen zelfs 
substantieel onder onze kostprijs. “Voor deze tarieven kunnen wij onze hoogspecialistische 
zorg niet bieden. Ondanks diverse gesprekken met de gemeente en veel vragen in de 
aanbestedingsprocedure, kwamen we er niet uit en zagen we helaas geen andere 
mogelijkheid dan het aanspannen van een kort geding. We hoopten op deze manier tot 
passende tarieven te komen, zodat de kwaliteit en continuïteit van de jeugd-ggz in deze 
regio niet in gevaar komt”, aldus Marieleen Bouts. “Het oordeel van de rechtbank dat 
gemeenten bij de tariefstelling het hoogspecialistisch karakter van zorg mee dienen te 
wegen, is wat ons betreft een terechte uitkomst en in het belang van onze cliënten, aldus 
Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel. 

https://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-nederland--eindelijk-erkenning-voor-te-lage-tarieven-in-jeugd-ggz
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Arbeidsaangelegenheden 

Hbo duaal en deeltijd subsidiabel in Regeling Praktijkleren 
(Bron: ActiZ – nieuwsbericht 30 oktober 2018) 

Er is de laatste paar maanden veel nieuws over de Subsidieregeling Praktijkleren. De 
huidige regeling zou eind 2018 aflopen. Tijdens Prinsjesdag is echter aangekondigd door 
het kabinet dat de regeling voor het schooljaar 2018/2019 wordt verlengd en de 
aangekondigde korting op het bedrag van de regeling is door moties, mede 
ondersteund door ActiZ, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van de baan. Nu is 
er nog meer goed nieuws voor de zorgsector. 

Deze maand is bekend gemaakt door de minister van OCW dat de hbo deeltijd en duale 
opleidingen van de zorg voor 2019 subsidiabel zijn binnen de Subsidieregeling 
Praktijkleren. (De gehele regeling en bedragen worden nog bekendgemaakt in de 
Staatscourant). In de huidige arbeidsmarkt, waarin we fors inzetten op zij-instromers en 
herintreders, is dat goed nieuws voor onze leden. 

Bijlage: 

- Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen 

 

Herverzekering derde WW-jaar: stand van zaken 
(Bron: ActiZ – nieuwsbericht 3 oktober 2018) 

Bij het sluiten van het cao-akkoord 2018-2019 op 7 mei 2018 is impliciet ook de 
herverzekering van het derde WW-jaar geregeld. FNV en CNV stelden vast dat deze 
afspraak al onderdeel was van de protocolafspraken uit de voorgaande cao 2016-2018 en 
dat daaraan uitvoering zou worden gegeven. ActiZ ziet, met name gezien het huidige 
arbeidsmarktvraagstuk waar de VVT voor staat, geen meerwaarde in een reparatie van de 
wettelijke versobering van de WW. ActiZ en BTN vinden wel dat aan eenmaal gemaakte 
afspraken uitvoering moet worden gegeven.  

Om de herverzekering te regelen hebben sociale partners in de VVT zich aangesloten bij de 
Stichting Private aanvulling WW en WGA (SPAWW). Deze stichting is door centrale 
werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de herverzekering van het derde 
WW-jaar landelijk te faciliteren. De uitvoering is in handen gelegd van Raet. SPAWW heeft 
een uitkeringsreglement vastgesteld en het Nederlandse bedrijfsleven is ingedeeld in een 
aantal sectoren. Voor elke sector wordt door de branches die zich als eerste melden met 
vakbonden een zogenoemde verzamel-cao afgesloten. Gezondheidszorg valt onder 
verzamel-cao 5. Door aansluiting bij de verzamel-cao en algemeen verbindend verklaring 
van deze cao voor de VVT, worden werkgevers en werknemers (leden en niet-leden) 
gebonden aan de uitvoeringsregeling van SPAWW. De AVV-procedure loopt momenteel en 
kan tegen het eind van het jaar zijn afgerond. SZW bepaalt en publiceert wanneer de 
regeling van kracht wordt voor de VVT. Met het ingaan van de regeling dienen werkgevers 
zich voor hun werknemers daarbij aan te sluiten. Wij berichten u binnenkort uitgebreid hoe 
dit in zijn werk gaat. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2018/10/15/regeling-over-voortzetting-van-de-subsidieregeling-praktijkleren
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/09/kabinet-blijft-investeren-in-zorg-voor-ouderen
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Overige onderwerpen 

Proportioneel toezicht loont 
(Bron: ZorgopKoers – blog 9 oktober 2018) 

Voor belangrijke maatschappelijke thema’s zoals governance, klantgerichtheid, risico 
management en wettelijk toezicht is het leerzaam om kennis te nemen hoe deze thema’s 
zich in de verschillende sectoren van onze samenleving ontwikkelen. In dit verband is het 
rapport van De Nederlandsche Bank “Proportioneel and Effective Supervision” interessant. 
Aanleiding voor het rapport was het tienjarige jubileum van de financiële crisis. DNB voelde 
terecht de behoefte om de post-crisis wetgeving te evalueren, niet alleen met het doel om 
terug te kijken maar vooral vooruit.  

Een van de conclusies van DNB is dat proportioneel toezicht loont. Complex en omvangrijk 
wanneer nodig, maar eenvoudig en doelmatig voor vooral kleinere organisaties. Wanneer 
wettelijke toezichthouders maatwerk leveren en niet alle instellingen beschouwen als ‘one 
size fits all’, ontstaat meer diversiteit, meer ruimte voor innovatie en per saldo dalen de 
risico’s binnen de sector. Deze aspecten zijn vooral van belang voor kleinere 
zorgaanbieders die willen toetreden tot de markt met innovatieve concepten.   

ZorgopKoers: proportioneel toezicht loont 

 

Juridische zaken 
In het hoofdstuk Juridische Zaken informeert Ten Holter/Noordam advocaten u over de 
belangrijkste juridische ontwikkelingen voor de zorgsector.  

Betere zorg voor minder geld 

Met veelal dat doel voor ogen is er bij zorgaanbieders een duidelijke stijging waar te nemen 
van het aantal samenwerkingsverbanden. De aanleiding is vaak te herleiden tot 
maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd en dwingen tot schaalvergroting of tot 
het nastreven van efficiencyvoordelen. Bij het realiseren van deze samenwerking wordt 
steeds vaker buiten het vaste kader van fusie of overname gedacht. Hoewel het 
stichtingsmodel nog altijd veel wordt gebruikt, zien we ook steeds meer coöperatieve 
organisatievormen. Hieronder zal nader worden ingegaan op de mogelijkheden om een 
samenwerking juridisch vorm te geven. 

Overname 

Indien een zorgaanbieder een ander(e zorgaanbieder) overneemt, spreken we van een 
overname. Afhankelijk van de over te nemen activiteiten kan dit worden bewerkstelligd 
door een activa/passiva-transactie of een (partiële) aandelenoverdracht. 

Bij een activa/passiva-transactie wordt het actief, zoals de inventaris, de voorraden, 
(medische) apparatuur en de goodwill van de verkoper overgedragen aan de koper. Extra 
aandacht verdient de overdracht van overeenkomsten met derden omdat hiervoor 
instemming van die derde nodig is. Voor personeel geldt dat alle personeelsleden van 
rechtswege overgaan op de koper. 

https://www.dnb.nl/en/binaries/Proportional%20and%20effective%20supervision_tcm47-376254.pdf?2018060302
http://zorgopkoers.nl/2018/10/09/proportioneel-toezicht-loont/
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Als er sprake is van een aandelenoverdracht, worden de aandelen in een BV overgedragen 
aan een koper. De rechten en verplichtingen, waaronder personeel, overeenkomsten, 
maar ook vorderingen en schulden, blijven in de BV en daaraan verandert dus niets. Om 
een idee te krijgen van wat er wordt overgenomen, wordt er vooraf vaak due diligence 
onderzoek gedaan. 

De keuze voor een activa/passiva-transactie of een aandelenoverdracht is afhankelijk van 
juridische en fiscale afwegingen. Hierop zal nader worden ingegaan tijdens het zorg-
seminar op 22 november a.s. 

Fusie 

Het samenvoegen van twee organisaties is ook mogelijk door middel van een juridische of 
bestuurlijke fusie. Bij een juridische fusie gaan twee rechtspersonen samen in een nieuwe 
of een al bestaande entiteit. Alle rechten en verplichtingen van de fuserende partijen gaan 
mee over op zogenaamde verkrijgende entiteit. 

Als er sprake is van een fusie op bestuurlijk niveau komt er bij twee of meer juridisch 
zelfstandige entiteiten een Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht die bestaat uit 
dezelfde personen. Daarmee wordt er eenheid in de zeggenschap en het beleid gecreëerd 
binnen twee juridisch zelfstandige rechtspersonen. 

Belangrijk punt van aandacht bij een fusie en/of overname in de zorg is dat er – als aan 
bepaalde criteria wordt voldaan – een melding moet worden gedaan bij de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook zal soms de 
Ondernemingsraad moeten worden geconsulteerd. Deze aandachtspunten zullen aan de 
orde komen tijdens de interactieve sessies van het zorgseminar. 

Coöperatie 

Omdat een coöperatie voor zaken als zeggenschap en winstuitkering in bepaalde gevallen 
meer flexibiliteit biedt dan een stichting of een vereniging, wordt deze entiteit steeds vaker 
gebruikt voor samenwerkingsverbanden. 

Samenwerking in een coöperatie kent vele vormen. Zo kunnen zorgaanbieders een deel 
van hun activiteiten onderbrengen in de coöperatie, maar ook is het mogelijk om de 
coöperatie te gebruiken voor samenwerking op het gebied van inkoop en/of 
ondersteuning. De coöperatie kan ook als houdstermaatschappij dienen van 
zorgaanbieders. Daarbij kan zeggenschap van de leden op verschillende manieren worden 
gewaarborgd. Ook wordt de coöperatie gebruikt bij samenwerking op het niveau van 
bijvoorbeeld tweedelijnszorg, huisartsenposten en ketenzorg. Mocht er een voornemen 
tot samenwerking bestaan, dan is de coöperatie zeker het overwegen waard. 

Joint Venture 

Twee of meer partijen brengen mensen en middelen in, in een nieuwe entiteit. Beide 
partijen krijgen vaak zeggenschap in deze nieuwe entiteit. De basisafspraken die gelden 
voor de nieuwe entiteit liggen vast in de statuten. Naast de statuten wordt er, in geval van 
een BV, vaak een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Omdat de zeggenschaps-
verhouding veelal 50/50% zal zijn, zijn patstellingen zeker niet ondenkbaar. In de 
aandeelhoudersovereenkomst kan onder andere worden geregeld, hoe in een dergelijke 
situatie moet worden gehandeld. 

  

https://www.tenholternoordam.nl/evenement/seminar-samenwerkingsverbanden-in-de-zorg/
https://www.tenholternoordam.nl/evenement/seminar-samenwerkingsverbanden-in-de-zorg/
https://www.tenholternoordam.nl/evenement/seminar-samenwerkingsverbanden-in-de-zorg/
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Samenwerkingsovereenkomst 

Tot slot is het uiteraard ook altijd nog mogelijk de samenwerking contractueel te regelen 
in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen bij die overeenkomst behouden daardoor 
de eigen zelfstandigheid, maar conformeren zich wel aan elkaar voor bepaalde of 
onbepaalde tijd. 

Aandachtspunten 

Het aangaan van een samenwerking is niet alleen een aangelegenheid van het bestuur en 
de Raad van Toezicht van de betrokken organisaties. Ook cliëntenraden, 
Ondernemingsraden, zorgverzekeraars, financiers en soms ook gemeenten zullen mogelijk 
bij het traject moeten worden betrokken. Ook is het van groot belang dat bepaalde 
wettelijke kaders, zoals de WTZi, de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en de 
Governancecode Zorg, in acht worden genomen. 

Mr. Alexandra van den Eijnden 
Advocaat Vennootschapsrecht 
088 – 234 45 23 
eijnden@thna.nl   
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