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Voorwoord 
De datum waarop de jaarrekeningen van zorgorganisaties moeten zijn gepubliceerd, 1 juni, 
nadert. Voor de organisaties die de jaarrekening nog niet gereed hebben, begint de tijd te 
dringen.  

Voor accountants is de maand mei altijd een intensieve periode. De datum van 1 juni zorgt 
daarbij wel voor de nodige druk, maar is tegelijk een prettig vooruitzicht. Niet alleen omdat 
dan over het algemeen ‘de druk van ketel is’, maar ook omdat wij dan weer aan de slag 
kunnen met het verzamelen van de jaarcijfers en het vertalen daarvan naar 
brancherapportages. We zijn erg benieuwd naar een totaalbeeld van de financiële 
resultaten in de verschillende sectoren.  

Vanuit de door ons gecontroleerde jaarrekeningen is op dit moment geen duidelijk 
totaalbeeld over de resultaatontwikkeling in 2018 te ontdekken. Twee trends zijn 
nadrukkelijk zichtbaar. Er is – over het algemeen – sprake van verruiming van budgetten 
en tarieven, bedoeld om meer en kwalitatief betere zorg te leveren. Tegelijkertijd wordt 
de arbeidsmarktproblematiek zichtbaar in de personeelskosten. Het saldo van die 
ontwikkelingen laat zich (nog) niet vangen in een totaalbeeld voor de sector. Na 1 juni a.s. 
gaan we aan de slag met het verzamelen en bestuderen van de jaarcijfers 2018. 
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Uitgelicht 
1. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Inmiddels krijgen de bestuurlijke afspraken rondom herstel van ongewenste effecten voor 
effectieve besteding van het kwaliteitsbudget 2019 (naar aanleiding van een aangenomen 
motie) vorm. Het idee is dat zorgorganisaties die benadeeld worden door een terugloop in 
ziekteverzuim en inzet van personeel in loondienst gecompenseerd worden. Deze 
compensatie kan pas ná 2019 worden bepaald en heeft dan terugwerkende kracht op het 
kwaliteitsbudget 2019. Macrobudgettair bezien komen de kosten voor deze compensatie 
echter ten laste van het kwaliteitsbudget 2020. Dit omdat de vigerende wet- en regelgeving 
niet opengebroken kan worden. Voor de jaarrekening 2019 is de compensatie overigens 
wel een post waarvoor aandacht nodig is. Bij deze attenderen wij u daarop. 

Wij zijn nieuwsgierig naar de wijze waarop zorgkantoren in de praktijk zullen omgaan met 
de interpretatie van de compensatie. Wanneer u te maken hebt gehad met een hoog 
ziekteverzuim en/of hoge inzet personeel in loondienst in 2018 en deze in 2019 zijn/is 
afgenomen, dan is het van belang vroegtijdig hierover in gesprek te gaan met het 
zorgkantoor. 

In deze nieuwsbrief is een bericht opgenomen over de portaal die Zorgverzekeraars 
Nederland inmiddels heeft geopend en waarin zorgorganisaties de financiële realisatie 
over het eerste trimester 2019 ten opzichte van 2018 dienen te verantwoorden (uiterlijk 
31 mei!). Gedurende 2019 zal deze uitvraag nog een aantal keren plaatsvinden om 
daarmee de (financiële) voortgang van de ingroei naar het kwaliteitskader te monitoren. 
Wij adviseren intern goed te monitoren welke kosten worden gemaakt (welke kostengroei 
ten opzichte van 2018 is gerealiseerd) ten opzichte van het toegekende kwaliteitsbudget 
daarvoor. 

Overigens krijgen wij regelmatig de vraag of over de “andere investeringen” (15%-
gedeelte) alleen de afschrijvingen mogen worden verantwoord. Het antwoord daarop is 
ontkennend; de andere investeringen mogen namelijk volgens het kasstelsel worden 
opgevoerd. Dit wil zeggen dat investeringen ineens ten laste van het 15%-deel gebracht 
mogen worden. Doe uzelf dus niet tekort. 

De NZa heeft inmiddels in haar doorkijk naar een gewijzigd/nieuw bekostigingsmodel (zie 
het artikel daarover verderop in deze nieuwsbrief) aangegeven dat voor 2021 voor wat 
betreft de kwaliteitsmiddelen wordt ingezet op een opslag op de ZZP-/VPT-tarieven. Dit 
houdt daarmee in dat over 2021 niet langer op basis van “nacalculatie” zal worden 
afgerekend. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling, zolang maar eenduidige en eerlijke 
criteria bestaan voor de tariefsopslag.  

 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2019D09206&id=2019Z04414
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2. Accountants en de zorgsector 

Vanuit de accountantssector was er in achterliggende maand specifieke aandacht voor een 
tweetal thema’s in de zorgsector. 

Allereerst was er aandacht voor juridische structuren in de zorgsector en het toezicht 
daarop. Eerder hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) gemeld voorstander te zijn van een aanscherping van de regelgeving. 
Dit standpunt wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
(NVTZ). In antwoord op kamervragen heeft de minister aangegeven te werken aan 
verbeterde regelgeving. Deze wordt in de zomerperiode verwacht. 

Een tweede onderwerp betreft een onderzoek dat is uitgevoerd door Finance Ideas onder 
de leden van Fizi, het netwerk van financials in de zorg. Onder de leden is een uitvraag 
gedaan naar het jaarrekeningtraject en de rol van de accountant daarin. Uit het onderzoek 
blijkt onder meer dat de controle van de opbrengsten binnen het sociale domein (Wmo en 
Jeugdwet) nog steeds onevenredig veel administratieve belasting en controledruk geeft. 
Hetzelfde geldt voor de WNT-verantwoording. Door de complexiteit van de regelgeving 
kost ook de controle hiervan meer tijd en budget dan verwacht en wenselijk. 

Het bestuur van vereniging Fizi heeft begin dit jaar het projectplan Aanpak administratieve 
lasten vastgesteld. Een initiatief dat wordt ondersteund door en vanuit Verstegen. Binnen 
die werkgroep worden oplossingen verzameld die kunnen bijdragen de administratieve 
lasten en controledruk te verminderen. Suggesties hiervoor kunnen altijd worden 
aangedragen bij de redactie van deze nieuwsbrief. 

Een uitkomst van het onderzoek is verder dat – ondanks de ervaren controledruk – de 
deelnemers over het geheel genomen tevreden zijn over de dienstverlening van hun 
accountant. De ondervraagden geven hun accountant gemiddeld een 7,3. Verstegen scoort 
met een gemiddelde van 8,0 zelfs nog wat beter. Het complete onderzoek vindt u op de 
website van Fizi. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/29/kamervragen-over-het-bericht-dat-toezichthouders-een-rem-willen-op-bv-constructies
https://www.fizi.pro/nieuws/resultaten-q1-2019-verantwoording-zorginstellingen-niet-in-balans
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Pagina 6 

Geregeld in de Zorg april 2019 

Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 17 april 2019) 

De VWS-bewindspersonen gaan het pakketadvies van het Zorginstituut om behandeling 
integraal onder te brengen in de Wlz, niet overnemen. Het al jaren bestaande onderscheid 
voor Wlz-cliënten die, afhankelijk van hun plaats met of zonder behandeling, zorg uit de 
Wlz of uit de Zvw ontvangen blijft daarmee bestaan. ActiZ betreurt het dat er nog steeds 
geen perspectief is om alle kwetsbare verpleeghuiscliënten integrale multidisciplinaire zorg 
te bieden. 

VWS-Beleidsstandpunt: niet opvolgen 

Minister De Jonge geeft, mede namens de andere VWS bewindspersonen, in een brief aan 
de Tweede Kamer aan dat hij het advies over integrale behandeling in de Wlz niet opvolgt. 
Hij heeft daarbij drie overwegingen: 

− mogelijke verslechtering van de toegankelijkheid van de artsenfunctie; 

− mogelijke inperking van de keuzevrijheid; 

− onduidelijkheid over de doelmatigheid van de behandelfunctie. 

De minister wil voor de zomer 2019 tot een aanpak voor een vervolgtraject komen. Daarin 
wil de minister de losse onderdelen van behandeling (artsenfunctie, paramedische zorg, 
farmaceutische zorg etc.) elk apart bekijken. Het doel van het vervolgtraject is meer 
overzicht voor de cliënten en betrokken professionals en het wegnemen van pakket-
verschillen. 

In de brief besteedt de minister ook aandacht aan de positionering van behandeling voor 
mensen met een psychische stoornis, die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Daarvoor 
hanteert hij dezelfde lijn: ook voor deze cliënten zal er straks onderscheid zijn tussen 
plaatsen met en zonder behandeling. 

Achtergrond 

In 2017 heeft het Zorginstituut geadviseerd om alle behandeling integraal onder te 
brengen in de Wlz. Nu hebben alle Wlz-cliënten met verblijf in principe wel de Wlz-
specifieke behandeling, maar de overige behandeling en aanvullende zorg hangt af van de 
plaats waar de cliënt verblijft. Ongeveer 70% van de betreffende cliënten in de VV 
ontvangen dat uit de Wlz, de overige cliënten zijn op de Zorgverzekeringswet aangewezen. 
Het betreft bijvoorbeeld de huisartsenzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en 
tandheelkundige zorg. Door behandeling en de aanvullende zorgvormen geheel onder te 
brengen in de Wlz hebben cliënten gelijke aanspraken, is er duidelijkheid voor 
professionals en kunnen misverstanden in de keten worden voorkomen. Begin 2019 heeft 
de NZa de minister geadviseerd over (financiële) consequenties van dit pakketadvies (zie 
de brief van de minister). Nu heeft minister De Jonge, mede namens de andere VWS 
bewindspersonen, besloten het pakketadvies niet op te volgen. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-standpunt-positionering-behandeling-in-de-wlz
https://www.actiz.nl/nieuws/2019/03/wetsvoorstel-toegang-ggz-clienten-tot-wlz-ingediend-bij-tweede-kamer
https://www.actiz.nl/web/ouderenzorg/wet-en-regelgeving/vernieuwing-wlz-/open/consultatie-over-behandeling-en-aanvullende-zorgvormen-in-de-wlz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/06/nza-adviseert-over-overheveling-van-zorg-naar-de-wlz
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Vooralsnog geen oplossing 

Met het beleidsstandpunt van het ministerie van VWS blijft het huidige onderscheid tussen 
Wlz-zorg met en zonder behandeling afhankelijk van de plaats van zorg bestaan voor 
cliënten en professionals. ActiZ vindt dat de kwetsbare groepen in de Wlz (institutionele 
zorg) integrale zorg en behandeling moeten kunnen krijgen. Door de coördinatie van zorg 
en behandeling in handen van de zorgaanbieder te leggen kan multidisciplinaire zorg goed 
worden gerealiseerd voor de steeds zwaarder wordende zorgbehoefte van cliënten. Dit 
vergt wel goede randvoorwaarden. ActiZ ziet knelpunten bij de beschikbaarheid van 
huisartsen en SO-ers voor het kunnen bieden van integrale zorg. Dat zijn terecht punten 
die ook door de minister worden onderkend. 

Echter, door het standpunt van de minister is er vooralsnog geen perspectief op integrale 
zorg en behandeling in de Wlz. ActiZ betreurt dit. In de huidige praktijk hebben cliënten – 
afhankelijk van de plaats van zorg – te maken met verschillen in aanspraak op zorg. Ook 
zijn er verschillen in de eventuele kosten ten laste van het eigen risico Zvw. Sommige 
zorgorganisaties hebben bovendien van doen met tientallen huisartsen. De betrokkenheid 
van verschillende apothekers vormt een groter risico in de medicijnverstrekking. Deze 
knelpunten blijven voorlopig bestaan. 

Eenvoud en eenduidigheid 

ActiZ pleit ervoor dat eenvoud en eenduidigheid voor verpleeghuiszorg leidend zijn in het 
vervolgtraject. Er dienen oplossingen te komen om Wlz-cliënten onafhankelijk van hun 
plaats integrale zorg en behandeling te kunnen bieden. In het vervolgtraject wil de minister 
in het bijzonder kijken naar de algemeen medische zorg. ActiZ vindt dat een goede zaak. 
Het is van belang goed te kijken naar een toekomstbestendige aanpak voor 
beschikbaarheid van de artsenzorg en daar vernieuwingen bij te betrekken en te 
verkennen. 

 

Aanvullende afspraken CIZ en VWS over ondertekening Wlz-aanvraag 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 30 april 2019) 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het ministerie van VWS hebben afspraken 
gemaakt over de ondertekening door familie van de aanvraag van een indicatie voor de 
Wet langdurige zorg. Deze oplossing geldt echter alleen voor cliënten met een BOPZ-
aanvraag of -status. Voor overige Wlz-aanvragen blijft het probleem bestaan dat een 
wettelijke vertegenwoordiger bij de rechter moet worden aangesteld. 

ActiZ heeft in de afgelopen periode vaak aandacht gevraagd voor problemen rond de 
ondertekening van de Wlz-aanvraag. De afspraak tussen CIZ en het ministerie voor 
ondertekening door familie als sprake is van een BOPZ-aanvraag of -status lost diverse 
problemen uit de praktijk op, maar ActiZ betreurt het dat er niet gekozen is voor een 
fundamentele oplossing. 

Aanvullende afspraken 

In principe ondertekent een cliënt zelf zijn aanvraag voor een indicatie voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Als de cliënt voor het aanvragen van de indicatie niet (meer) 
wilsbekwaam is, mag alleen de vertegenwoordiger tekenen voor de aanvraag: de 
schriftelijk gemachtigde, een mentor of een curator.  

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/11/actiz-behandeling-integraal-onderdeel-van-de-wlz-vraagt-goede-randvoorwaarden
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Maar een echtgenoot of partner, of een van de kinderen, mag niet tekenen voor de Wlz-
aanvraag. Voor de aanvraag tot BOPZ-opname mag de familie wel tekenen. Cliënten 
beschikken niet altijd over een mentor, curator of gemachtigde en dat leidt in de praktijk 
tot vertraging en ergernis bij een (her)aanvraag van een indicatie. 

De afspraken tussen het CIZ en het ministerie van VWS lossen dit probleem nu op, zo blijkt 
uit de CIZ-Nieuwsbrief (april 2019). In de Nieuwsbrief staat: 

− Het uitgangspunt blijft dat een Wlz-aanvraag alleen kan worden ingediend door de 
cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Sinds juni 2015 geldt dat waar sprake is van 
een combinatie van een eerste Wlz-aanvraag met een BOPZ-aanvraag, de familie van 
de cliënt - partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus - mag tekenen. 

− Vanaf nu (april 2019) geldt deze regel ook als er een vervolgaanvraag voor de Wlz 
gedaan wordt én de cliënt op dat moment al een BOPZ-status heeft. Dit betekent dat 
ook voor deze aanvragen de genoemde familieleden mogen tekenen. Hier is niet langer 
een machtiging voor nodig. 

Géén fundamentele oplossing. 

ActiZ ontving in het afgelopen jaar veelvuldig signalen van leden dat de ondertekening van 
een Wlz-aanvraag bij het CIZ problemen oplevert. Vooral bij een overgang van een 
zorgprofiel VV-5 naar VV-7 deden zich knelpunten voor omdat cliënten niet beschikten over 
een wettelijk vertegenwoordiger. ActiZ zet zich samen met de LOC, VGN en Kansplus in om 
de Wlz op dit punt aan te passen om mogelijk te maken dat de familie kan tekenen als de 
cliënt dan niet meer kan. Daarmee wordt de Wlz in lijn gebracht met andere 
gezondheidswetgeving waarin de familie wèl een formele rol heeft. 

Met de aanvullende afspraken die CIZ en het ministerie van VWS hebben gemaakt, zullen 
knelpunten voor groepen cliënten in zorg met een BOPZ-status worden opgelost in de 
praktijk, maar fundamenteel verandert de Wlz niet. Daarmee blijven voor cliënten zonder 
BOPZ-aanvraag of -status de problemen bestaan dat voor de Wlz-aanvraag een wettelijke 
vertegenwoordiger bij de rechter moet worden aangesteld. ActiZ betreurt dat en blijft 
pleiten voor aanpassing van de Wlz. 

 

Abonnementstarief Wmo: hoe staat het met de voorbereiding? 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 30 april 2019) 

Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel abonnements-
tarief voor de Wmo en op 23 april ook de Eerste Kamer. De verwachting nu is dat de 
wetswijzing in mei gepubliceerd wordt. 

Dan zal de VNG een ledenbrief publiceren met voor gemeenten verder uitgewerkte 
informatie met betrekking tot de te maken (beleids)keuzes waarop de verordening 
aangepast moet worden. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 
(GA2020) publiceert in mei een handreiking over het informatiemodel (inrichting van het 
berichtenverkeer). In deze notitie leest u in hoofdlijnen waar we nu staan in de 
voorbereiding en waarmee ook gemeenten zelf aan de slag moeten. 

  

https://www.ciz.nl/component/acymailing/listid-3-nieuwsbrief/mailid-81-ciz-info-nr-120-april-2019
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/11/actiz-maak-ondertekening-door-familie-voor-wlz-indicatie-in-de-wet-mogelijk
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/11/actiz-maak-ondertekening-door-familie-voor-wlz-indicatie-in-de-wet-mogelijk
https://vng.nl/files/vng/20190501-voorbereiding-abonnementstarief-wmo-vng-notitie.pdf
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Ledenbrief en handreiking 

We verwachten dat de wetswijzing in mei wordt gepubliceerd. De VNG stuurt u [red.: 
gemeenten] dan een ledenbrief met nadere informatie over de door gemeenten te maken 
(beleids)keuzes en de aanpassing van de verordening daarop. Het project 
Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) komt in mei met een handreiking 
over het informatiemodel (de inrichting van het berichtenverkeer met het GAK). 

 

Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen rechtszekerheid 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 15 april 2019) 

Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer vrijdag een 
brief over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB). De VNG is positief over de brief, waarin de minister een 
wijziging van de Wmo voorstelt. 

Met de wetswijziging wordt de rechtszekerheid voor inwoners beter verankerd wanneer 
gemeenten over een te behalen resultaat beschikken. De aanleiding voor de brief van de 
minister en de wetswijziging die hij voor ogen heeft, zijn uitspraken van de CRvB over 
resultaatgericht beschikken bij huishoudelijke ondersteuning en een uitspraak van de Raad 
over de vraag aan welke eisen een normenkader moet voldoen. 

Resultaatgericht werken 

Een groeiend aantal gemeenten werkt resultaatgericht. Hiermee wordt bereikt dat de 
professional samen met de cliënt kan bepalen wat op enig moment nodig is en ontstaat 
ruimte om de beschikbare tijd tussen cliënten te verdelen. Het beoogde resultaat staat 
centraal. Deze manier van werken maakt maatwerk mogelijk én draagt bij aan de met de 
decentralisatie beoogde doelen. 

Handelingsperspectief voor gemeenten  

De VNG was betrokken bij de verkenning van VWS naar aanleiding van de CRvB-uitspraken, 
en is in enkele gemeenten met betrokken partijen in gesprek gegaan. Dit heeft een beeld 
opgeleverd hoe gemeenten nu om kunnen gaan met het voorstel van de minister om onder 
bepaalde voorwaarden resultaatgericht werken mogelijk te houden. Meer over dit 
handelingsperspectief in de Q&A waarin we ingaan op de door gemeenten meest gestelde 
vragen. 

Meer informatie 

Hieronder de Q&A en de downloadlink naar de brief van minister De Jonge. 

− Q&A resultaatgericht werken in de Wmo 2015 (pdf) 

− Kamerbrief minister De Jonge (VWS): 'Resultaatgericht werken in de Wmo 2015' 

 

  

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20190415-qa_resultaatgericht_werken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07659&did=2019D15639
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Controlerende instanties willen strenger toezicht op zorgsector 
(Bron: NBA - nieuwsbericht 1 mei 2019) 

Verschillende zorgaanbieders maken gebruik van bedrijfsstructuren die effectief toezicht 
in de weg staan. 

Dat blijkt uit antwoorden van CDA-minister Hugo de Jong (Volksgezondheid) op 
Kamervragen van PvdA'er John Kerstens over het bericht dat toezichthouders Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een rem willen op 
bepaalde bv-constructies. Ook de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 
(NVTZ) sluit zich hier nu bij aan. De minister is het eens met de toezichthouders en liet in 
maart al weten dat er nieuwe wet- en regelgeving op komst is. 

Volgens de minister wordt door de onderzoeken van de toezichthouders het beeld 
bevestigd "dat zowel het interne als externe toezicht op zorgaanbieders in sommige 
gevallen belemmerd wordt door ondoorzichtige financiële constructies". 

De minister vindt echter niet dat er helemaal geen plaats zou moeten zijn voor bepaalde 
bv-constructies in de zorg. "Er kunnen voor zorgorganisaties goede redenen zijn om 
bepaalde ondernemingsrechtelijke constructies te hanteren. Door activiteiten in aparte 
rechtspersonen onder te brengen worden risico’s binnen een zorgorganisatie gespreid of 
kunnen samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders of bijvoorbeeld een 
woningcorporatie eenvoudiger worden vormgegeven. Ook wordt kruisfinanciering tussen 
financieringsstromen binnen de verschillende zorgdomeinen voorkomen. De gekozen 
constructie moet echter transparant zijn en altijd bijdragen aan de maatschappelijke 
doelstelling van een zorgorganisatie: het verlenen van goede, betaalbare en toegankelijke 
zorg. Het mag nooit zo zijn dat bestuurders en interne toezichthouders het overzicht en 
grip op de organisatie verliezen. Dit is overigens in de eerste plaats de verantwoordelijkheid 
van bestuurders en interne toezichthouders zelf", aldus de minister. 

De minister merkt op dat de IGJ en de NZa momenteel niet of slechts indirect kunnen 
handhaven op een overtreding van de Governancecode Zorg 2017 en regels op het gebied 
van goed bestuur die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De minister zegt te werken 
aan een oplossing en verwacht daar rond de zomer meer over te kunnen vertellen. 

Beantwoording Kamervragen John Kerstens 

 

Vastgoed 

Subsidieregelingen ‘wonen en zorg’ en ‘eHealth-thuis’ 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 25 april 2019) 

Het ministerie van VWS heeft twee subsidieregelingen opengesteld: de Stimulerings-
regeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) 

SWZ: bent u initiatiefnemer van of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? 
Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 
(SWZ). De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met 
levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als 
koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/29/kamervragen-over-het-bericht-dat-toezichthouders-een-rem-willen-op-bv-constructies
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/29/kamervragen-over-het-bericht-dat-toezichthouders-een-rem-willen-op-bv-constructies
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In de regeling heet dit woonzorgarrangementen. Van de bewoners moet 50% ouder zijn 
dan 55 jaar. Daarom zal in de praktijk de ouderenzorg veel van deze stimuleringsregeling 
gebruik gaan maken. Meer informatie vindt u in deze link, met o.a. bedragen, voorwaarden 
en indieningsdata. Ook ziet u in de link waar u aanvullende vragen kunt stellen. 

SET: Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken 
aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de 
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. 
Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de 
mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. 
Dat is het doel van de SET. Het gaat om bestaande e-health: die de kwaliteit van leven van 
mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of 
ondersteuningsvraag verbetert; die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van 
dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening; waarbij 
gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen. 
Meer informatie vindt u in deze link, met o.a. bedragen, voorwaarden en indieningsdata. 
Ook ziet u in de link waar u aanvullende vragen kunt stellen. 

De nieuwsbrief met meer informatie over ‘Langer thuis wonen’ voegen we als bijlage toe. 

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief Langer Thuis april 2019 

 

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 16 april 2019) 

In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende 
leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (2017: 247 miljoen euro). Wel 
lijkt een opgaande lijn te zijn ingezet gelet op het aantal aanvragen. 

Dit blijkt uit het jaarverslag van het WFZ 2018. Het in 2018 gerealiseerde garantievolume 
weerspiegelt het lage niveau van investeringsinitiatieven door zorginstellingen van enkele 
jaren geleden. 

− Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van 
zorginstellingen is het oplopende garantietegoed. Eind 2018 zat ruim 300 miljoen euro 
aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’. Deze 
toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd. 

− Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. Ook het 
aantal nieuwe aanvragen in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld 
van een licht stijgende lijn. 

De verwachting van het WFZ voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen 
terughoudend zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen. Directeur Herman 
Bellers: “Zowel in de cure- als in de care sector is het beleid gericht op toenemende 
verschuiving van intramurale zorg naar ambulante en extramurale zorg. Bovendien blijft de 
financiële druk op zorginstellingen onverminderd hoog. Beide factoren dragen bij aan een 
voorzichtige opstelling ten aanzien van vastgoedinvesteringen”. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
https://legacy.vgn.nl/media/5cc16b4146a34/Nieuwsbrief+Langer+Thuis+april+2019.pdf
http://www.wfz.nl/publicaties/jaarverslagen
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In het jaarverslag wordt benadrukt dat de financiële situatie van het WFZ goed is. Op grond 
van risicoberekeningen wordt geconcludeerd dat, mochten zich de komende jaren al 
opnieuw faillissementen van zorginstellingen voordoen, de hier uit voortvloeiende 
garantieschade naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kan worden opgevangen met het 
aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro. 

 

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen 
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 3 april 2019) 

Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige 
woonvormen voor ouderen te financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een 
stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling ondertekende minister De Jonge 
(VWS) vandaag met een aantal banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat 
staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven. 

De zogenaamde borgstellingsovereenkomst hiervoor werd door de betrokken partijen 
gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof is een voorbeeld 
van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een 
groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van 
gemeenschappelijk wonen combineren. Het kabinet wil de ontwikkeling van dergelijke 
nieuwe woonvormen stimuleren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van 
bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer 
omdat de financiering lastig rond is te krijgen. 

Het kabinet heeft daarom een stimuleringsregeling opengesteld die bestaat uit een 
subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project 
getoetst kan worden. Daarnaast is een borgstelling door de overheid voor leningen van 
banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten onderdeel van de 
regeling. Met de regeling wordt voor 2019 mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt 
geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten in de plantontwikkelfase en tot 46,8 miljoen 
aan borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Vanaf 2021 kan het maximale 
bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot maximaal 164,4 miljoen euro. Het 
borgstellingsdeel van de regeling wordt per 4 april opengesteld voor geïnteresseerden, het 
subsidiedeel per 15 april. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz. 

Voor de uitvoering van de regeling en om voor borgstelling in aanmerking te komen moet 
een bank een overeenkomst tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Namens de RVO heeft minister De Jonge tijdens de bijeenkomst in Zwolle 
overeenkomsten getekend met ABN AMRO, Rabobank, ING en de Triodos bank. 

Minister De Jonge is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken gemaakt zijn van 
groot belang zijn voor de ontwikkeling van woonvormen zoals de Knarrenhof, maar 
benadrukte in Zwolle dat de financiering niet het enige is dat de ontwikkeling in de weg 
staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen 
worden.  

De minister roept daarom gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen: 

“Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing 
alleen maar toenemen. Gemeenten en provincies moeten anticiperen op die toekomst. 

https://www.rvo.nl/swz
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Niet alleen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om in deze groeiende 
behoefte te voorzien, maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst 
van de zorg in Nederland, waarin de vraag naar zorg toeneemt en de arbeidsmarkt krimpt.” 

Langer Thuis 

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot 
2,1 miljoen in 2030. Ouderen worden ook ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg 
daarvan langer zelfstandig thuis. In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het 
verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor 
de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma Langer Thuis is samen met de 
programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact 
voor de Ouderenzorg waarin ruim 200 partijen zich committeren aan het verbeteren van 
de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van 
de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te maken. 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geopend 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 1 mei 2019) 

Per 1 mei is het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg gestart. In het portaal 
kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren om het aangevraagde kwaliteitsbudget te 
onderbouwen en de besteding (tussentijds) te verantwoorden.   

Vereenvoudiging aanlevering gegevens 

Het portaal is ontwikkeld door Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 
Het portaal vervangt de Exceltool die hier eerder voor gebruikt werd en moet aanlevering 
van gevraagde gegevens vereenvoudigen. Zorgaanbieders hebben via Vektis praktische 
informatie ontvangen over hoe het Portaal te gebruiken. De eerste tussentijdse 
verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 dient uiterlijk 31 mei 2019 via de portaal 
plaats te vinden. 

FAQ's 

In het portaal is informatie beschikbaar voor het invullen van de gevraagde gegevens. 
Tevens zijn FAQ’s geformuleerd die daarbij behulpzaam kunnen zijn en er kunnen via het 
portaal nieuwe vragen worden gesteld. ZN en ActiZ stemmen af over de beantwoording 
van de vragen. 

Voor meer informatie, zie het ActiZ-bericht over de aankondiging van het portaal. 

 

Extra ondersteuning voor zorgaanbieders bij afschaffen vijfminutenregistratie in de wijkverpleging 
(Bron: ZN - nieuwsbericht 25 april 2019) 

Het afschaffen van de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging heeft onder meer geleid 
tot de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Deze registratie-
standaard vergt een andere manier van werken én controleren. Zorgverzekeraars hebben 
daarom nu een controlehandleiding ontwikkeld.  

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/04/portaal-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg-van-start


 

Pagina 14 

Geregeld in de Zorg april 2019 

Hiermee krijgen zorgaanbieders uitleg over hoe de controle door de zorgverzekeraars 
verloopt na het afschaffen van de vijfminutenregistratie en als gevolg van de afschaffing 
het gebruik van de nieuwe registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. 

Niet alleen de zorgverzekeraars hebben een instrument ontwikkeld om zorgaanbieders te 
ondersteunen bij het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, 
tenzij’. Zorgthuisnl, ActiZ en ZN hebben tools ontwikkeld om zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars te ondersteunen. Ook zijn er bijvoorbeeld een helpdesk voor werkgevers 
en een overzicht met veel gestelde vragen (FAQ). De betrokken organisaties helpen 
hiermee hun leden actief om de administratieve lasten rondom tijdregistratie te 
verminderen. 

Uitgebreide informatie over de beschikbare tools voor het gebruik van de registratie-
standaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ staat op de website van Ontregel de Zorg. 

 

NZa adviseert minister over bekostiging verpleeghuiszorg 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 11 april 2019) 

De laatste jaren is er veel veranderd in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard 
om aan het kwaliteitskader te voldoen, zodat mensen in verpleeghuizen kwalitatief goede 
zorg krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil daaraan bijdragen door de 
bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. We 
hebben daar op verzoek van de minister een advies voor gemaakt.  

Om de door de minister beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden op een verantwoorde 
manier in te zetten, is het nodig de tarieven voor verschillende zwaarte van zorg aan te 
passen. Daarnaast starten we met een integrale vergelijking, zodat in de toekomst alle 
verpleeghuizen kunnen voldoen aan het kwaliteitskader. 

Stapsgewijze ingroei kwaliteitsgelden 

De kwaliteitsgelden blijven in 2020 nog apart bekostigd via een lumpsum. Daarna willen 
we de bekostiging vereenvoudigen en toe werken naar een basistarief waarin de 
kwaliteitsgelden zijn opgenomen. Vanaf 2021 zullen de extra middelen daarom als aparte 
opslag op de tarieven worden verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog het tarief uiteindelijk 
zal zijn wanneer de kwaliteitsmiddelen daarin opgenomen zijn. Maar kunnen we de 
middelen nog wel oormerken, zodat hier apart op gestuurd kan worden en maatwerk 
mogelijk blijft. 

Bekostiging op lange termijn 

De vergrijzing en de verhoging van de levensverwachting maken dat iedereen moet 
samenwerken om de zorg betaalbaar te houden. Daarom hebben we samen met  
40 zorgbestuurders, vertegenwoordigers van zorgkantoren en experts uit het veld gezocht 
naar hoe de bekostiging bij kan dragen aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg. 

Met elkaar hebben we uitgangspunten geformuleerd. Zo moet de bekostiging de 
intrinsieke motivatie van bestuurders en professionals ondersteunen om zorg te leveren 
die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten. Alle deelnemers vinden het net 
als de NZa belangrijk dat we leren van de knelpunten en de bekostiging hierop aanpassen. 
Veranderingen moeten geleidelijk gaan, niet met ingrijpende (stelsel-)wijzigingen. Dit moet 
leiden tot een eenvoudig en duurzaam bekostigingsmodel.  

https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2019/04/24/extra-ondersteuning-bij-afschaffen-vijfminutenregistratie
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_271194_22/1/
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Hierin wordt een basisniveau van kwaliteit gefinancierd waar alle cliënten op kunnen 
rekenen. Om hier naartoe te groeien is vertrouwen en openheid noodzakelijk. 

Integrale vergelijking 

In de toekomst willen we dat alle verpleeghuizen kunnen voldoen aan dat basisniveau zoals 
beschreven in het kwaliteitskader. Daarom is het belangrijk dat de tarieven voor de zorg 
aansluiten bij de zorgvraagzwaarte en de omstandigheden van de omgeving van waar 
verpleeghuizen zijn gevestigd. Het ministerie wilde graag weten of en welke niet 
beïnvloedbare factoren zoals de locatie van een instelling effect hebben op de kosten. De 
NZa heeft daarom samen met elf zorgaanbieders een eerste onderzoek gedaan naar de 
vraag of zorg in de grote steden duurder is dan daar buiten. Hiervoor hebben we 
verschillende kenmerken van de zorgaanbieders vergeleken. 

We zien dat de inhuur en het verzuim van personeel samenhangt met de locatie van de 
instelling. In grotere steden en in wijken met een laag sociaal economische status hebben 
verpleeghuizen een groter verzuim en meer externe inhuur van personeel. We gaan dit 
onderzoek uitbreiden en verdiepen, zodat we verdere stappen in de bekostiging kunnen 
zetten. We willen naar een tarief dat voor alle aanbieders genoeg is om aan het 
kwaliteitskader te kunnen voldoen, rekening houdt met niet-beïnvloedbare factoren en 
gebaseerd is op een efficiënte bedrijfsvoering. Het komend jaar werkt de NZa met de sector 
aan dit nieuwe model, zodat het vanaf 2021 een plek krijgt in de bekostiging. 

 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Vervoersregeling Wlz aangepast 
(Bron: VGN – ledenbericht 30 april 2019) 

Vervoersregeling Wlz aangepast 

Per 1 januari 2019 is de bekostiging van vervoer in het kader van de Wlz aangepast. De NZa 
heeft daarvoor vorig jaar zomer nieuwe beleidsregels vastgesteld. In deze beleidsregels is 
helaas opgenomen dat inzet van eigen vervoer en vervoer met OV niet onder de prestatie 
dagbesteding valt. In de praktijk wordt er soms wel gebruik gemaakt van OV en van eigen 
vervoer, bijvoorbeeld door ouders of vrijwilligers daarvoor een vergoeding te geven. 
Volgens de VGN kunnen deze alternatieven zeer wenselijk zijn, omdat ze bijdragen aan 
zelfstandigheid van cliënten en aan doelmatig vervoer op maat. Instellingen maken er ook 
kosten voor, bijvoorbeeld voor begeleiding en voor vergoedingen aan ouders. 

Tijdelijke aanpassing 

Er is de afgelopen maanden uitvoerig over dit onderwerp gesproken met VWS, NZa, ZIN en 
ZN. Ook heeft VWS onderzoek gedaan bij een aantal VGN leden. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een (tijdelijke) oplossing: voor 2019 wordt de regeling met terugwerkende 
kracht aangepast, zodat ook OV en eigen vervoer weer in aanmerking komen voor 
vergoeding. In bijgaande brief van VWS wordt de situatie nader beschreven. Mogelijk kunt 
u de brief inzetten in gesprekken met uw zorgkantoor over de interpretatie van de regeling.  
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Structurele aanpassing 

Naast de bovenstaand beschreven aanpassing willen VWS en NZa de regeling ook meer 
structureel evalueren. De NZa kijkt daarbij naar de toepassing van de bekostigingsmatrix 
en VWS en ZIN naar de aansprakenkant. De VGN zal beide processen nauwlettend volgen, 
en onder meer aandacht vragen voor de administratieve belasting van de bekostigings-
matrix. (…) 

 

Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

NZa blij met registratiestandaard voor gepast gebruik 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 26 april 2019) 

De Nederlandse Zorgautoriteit is blij met de uitkomsten van de taskforce Gepast Gebruik 
ggz. Het belangrijkste advies van de taskforce is dat er één registratiestandaard komt voor 
ggz-aanbieders over gepast gebruik. Daarmee is voor ggz-aanbieders duidelijk welke 
gegevens ze moeten bijhouden over de behandeling van hun patiënten, zodat ze achteraf 
aan de zorgverzekeraar kunnen aantonen of de gegeven behandeling bewezen effectief is 
en of deze behandeling alleen is gegeven aan patiënten die deze ook echt nodig hadden. 

Ggz-aanbieders ervaren administratieve lasten door de onduidelijkheid over de 
registratievereisten en angst om niet de juiste zaken vast te leggen als het gaat om gepast 
gebruik. Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de zorg die zij vergoeden effectief is en 
medisch noodzakelijk. Bij twijfel hierover vragen zij gegevens op bij zorgaanbieders. Met 
de registratiestandaard wordt nu duidelijk welke informatie zorgaanbieders moeten gaan 
vastleggen. 

De taskforce Gepast Gebruik ggz komt met deze aanbeveling in haar advies ‘Een 
procesgerichte verantwoording op gepast gebruik in de curatieve ggz’. In het advies wordt 
een basisset vastgesteld van gegevens die moeten worden vastgelegd om te 
verantwoorden dat de geleverd zorg gepast is. Daarnaast wordt gekeken op welke manier 
de zorgverzekeraars dit kunnen controleren. De nieuwe manier van werken kan vanaf 2020 
worden ingevoerd, aldus het advies. 

Bijlage: 

- Advies Taskforce Gepast Gebruik ggz 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/23/adviestaskforce-gepast-gebruik-ggz
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