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Voorwoord 
Het voor accountants drukke seizoen ligt weer achter ons. Het overgrote deel van de 
jaarrekeningen is voor 1 juni jl. vastgesteld, goedgekeurd en voorzien van een 
controleverklaring gepubliceerd. Wij hebben in achterliggende periode weer kunnen 
constateren dat het jaarrekeningproces, maar ook dat van andere verantwoordingen, een 
grote belasting voor zorgorganisaties kan betekenen. Niet zelden ligt de oorzaak hiervoor 
buiten de invloedsfeer van de organisatie. Het is goed om te constateren dat het brede 
draagvlak voor administratieve lastenverlichting geleidelijk tot resultaten leidt. Ook voor 
de jaarverslaggeving is dat te verwachten. Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing 
voor de dubbele publicatieplicht, namelijk bij het CIBG en de Kamer van Koophandel. Wij 
houden u uiteraard op de hoogte. 

Terwijl wij druk waren met de tijdige afronding van de controles is relatief veel nieuwe wet- 
en regelgeving gepubliceerd. De belangrijkste berichten hebben wij weer voor u verzameld 
in deze uitgave van ‘Geregeld in de Zorg’. Bovendien bevat deze nieuwsbrief weer een 
bijdrage van Ten Holter/Noordam advocaten. Dit keer een lezenswaardig bericht over de 
Wmo. 
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Uitgelicht 
1. Bekostiging jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg 

De rubriek ‘Uitgelicht’ beginnen we dit keer met het goede nieuws voor de jeugdzorg en 
de geestelijke gezondheidszorg (ggz): de komende jaren wordt ruim € 1 miljard extra ter 
beschikking gesteld. Voor de jeugdzorg is voor 2019 € 420 miljoen vrijgemaakt en voor de 
jaren 2020 en 2021 € 300 miljoen.  

Het extra geld voor de jeugdzorg is nodig om de groeiende groep kwetsbare jongeren en 
mensen met psychische problematiek van de benodigde hulp te kunnen voorzien. De 
transitie in 2015 is gepaard gegaan met forse bezuinigingen in de jeugdzorg, terwijl 
sindsdien de cliëntpopulatie alleen maar is toegenomen. Ook wordt naar verluid hulp 
vanuit de Jeugdwet vergoed die daar niet onder thuishoort. Hierdoor ontstaan tekorten bij 
gemeenten. 

Het extra geld voor de jeugdzorg is niet structureel. Er zal onderzocht worden of de 
toename van het aantal jongeren met een hulpvraag en de bijbehorende uitgaven vanuit 
de jeugdzorg tijdelijk of structureel van aard is. 

Van belang is dat het extra toegezegde geld ook daadwerkelijk wordt vertaald naar meer 
en passender hulp en niet bij gemeenten blijft ‘hangen’ (bijvoorbeeld vanwege vermijdbare 
uitgaven) of niet wordt besteed aan hulp die niet vanuit de Jeugdwet bekostigd zou moeten 
worden. De minister geeft aan dat naast meer en passender hulp het nodig is om in de 
regie, sturing en samenwerking verbeteringen te realiseren. De jeugdzorg moet efficiënter 
en effectiever worden ingericht. Wij zijn nieuwsgierig hoe dit eruit komt te zien. 

Bij de ggz (‘in de wijk’) loopt het extra budget de komende drie jaren op van € 50 miljoen 
in 2019 naar structureel € 95 miljoen. Dit extra geld wordt ingezet voor ‘ambulantisering’ 
van de ggz waardoor meer zorg thuis kan worden geboden in plaats van in de 
zorgorganisatie. Ook is een structurele bijdrage van € 20 miljoen in de Voorjaarsnota 
vastgelegd ten behoeve van het voor gemeenten gewijzigde takenpakket in het kader van 
de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die per 2020 in werking treedt. 

2. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Afgelopen maand hebben zorgorganisaties het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 
ingevuld en ingediend. Hierin zijn realisatiecijfers over het eerste trimester 2018 en 2019 
uitgevraagd die verschillende partijen gebruiken, onder andere bij de monitoring van de 
uitputting van het kwaliteitsbudget en het maken van eventuele aangepaste 
budgetafspraken. Het portaal is nog onder handen en zal nog gecorrigeerd worden voor 
ontwikkelingen in de productie/omzet. Op of rond de datum van de verschijning van deze 
nieuwsbrief zal het accountantsprotocol worden gepubliceerd. 

Recent heeft de minister de Tweede voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis 
uitgebracht en in een brief aan de Tweede Kamer uitleg daarop gegeven. Hieruit blijkt dat 
kwaliteitsverbeteringen in gang zijn gezet en uitvoering van maatregelen volgens plan 
verlopen. De minister heeft voorts aangegeven dat meer personeel is benodigd voor de 
volumegroei van cliënten, naast het extra benodigde personeel in het kader van 
kwaliteitsverbeteringen. Hiervoor is € 100 mln. aan de extra middelen 2020 toegevoegd. 
Daarnaast is € 100 mln. vanuit het kwaliteitsbudget 2020 hiervoor aangewend. 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
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Het inkoopbeleid 2020 bevat een compensatieregeling voor ongewenste effecten van een 
terugloop van ziekteverzuim en inzet van PNIL ten opzichte van 2018. De compensatie 2019 
komt ten laste van het kwaliteitsbudget 2020, omdat de vigerende wet- en regelgeving 
voor 2019 niet meer kan worden opengebroken. Voor PNIL-kosten is sprake van een 
(generieke) correctiefactor van 1,5. Een afname van PNIL-kosten betekent met deze 
correctiefactor dat 1/3e deel van de afname wordt gecompenseerd. Oftewel: een afname 
van € 200.000 betekent per saldo een in aanmerking te nemen afname van € 133.333. Voor 
ziekteverzuim wordt naar verwachting aangestuurd op maatwerkafspraken tussen 
zorgkantoren en zorgorganisaties (het bekende ‘gemotiveerd afwijken’). 

Tot slot laat de minister in de vermelde brief aan de Tweede Kamer weten een verruiming 
toe te staan van de verdeling personeelskosten (85%) en andere investeringen (15%). Deze 
verdeling blijft weliswaar uitgangspunt, maar macro mag hiervan worden afgeweken. Dit 
biedt meer ruimte om ook lokaal van de verdeling af te wijken. Dit helpt zeker in die 
gevallen waar moeilijk extra personeel kan worden aangetrokken. 

 

3. Bekostiging verpleeghuiszorg 

In de hierboven aangehaalde brief aan de Tweede Kamer is het besluit vermeld dat de 
minister het NZa-advies inzake de bekostiging van verpleeghuiszorg overneemt. Dit 
betekent concreet dat de tariefherijking op basis van het door KPMG uitvoerde 
kostprijsonderzoek in de tarieven 2020 zal worden geëffectueerd. Voor de nadelige 
gevolgen die ongeveer driekwart van de zorgorganisaties hiervan zal ondervinden, is een 
compensatieregeling (er is € 125 mln. gereserveerd vanuit het kwaliteitsbudget 2020) in de 
maak. 

Daarnaast heeft de minister het voornemen kenbaar gemaakt per 2020 tariefdifferentiatie 
in te voeren voor bepaalde postcodegebieden (grote steden en gebieden met een lage 
sociaaleconomische status). De (niet-onderhandelbare) opslag in de desbetreffende 
postcodegebieden zal ongeveer 1% zijn en heeft naar verwachting betrekking op ongeveer 
10% van de zorgorganisaties. De tariefdifferentiatie naar grootstedelijkheid en 
sociaaleconomische status is een voorbode voor verdere differentiatie op basis van een 
integrale vergelijking van verpleeghuizen die de minister reeds in 2021 wil invoeren. 

Ten slotte neemt de minister het NZa-advies over om het kwaliteitsbudget per 2021 (een 
jaar eerder dus dan initieel gepland) om te vormen naar een toeslag op de tarieven (‘max-
max’-tarieven), waarmee het eindperspectief voor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
zichtbaar wordt. Al naar gelang de voortgang van de implementatie van het kwaliteitskader 
zal sprake zijn van een toeslag. Vanaf 2022 is het voorshands de bedoeling dat 
zorgorganisaties voldoen aan het kwaliteitskader. Wanneer dit onvoldoende het geval zal 
zijn, past het zorgkantoor een “korting op maat” toe. De les hieruit is: zorg dat uw 
organisatie per 2022 voldoet aan de vereisten van het kwaliteitskader, hoe onduidelijk en 
onzeker ook de (bekostigings)weg daarnaartoe moge wezen! 
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                                                                 Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Aangepaste afspraken kwaliteitsbudget 2020 voor verpleeghuizen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 29 mei 2019) 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ hebben vervolgafspraken gemaakt over het 
kwaliteitsbudget voor 2020. Deze middelen zijn bedoeld om de kwaliteit in verpleeghuizen 
verder te verbeteren. De nieuwe afspraken zijn aanpassingen van de eerder gemaakte 
afspraken over de aanvraag, inzet en verantwoording van het kwaliteitsbudget. 

Voor zorgorganisaties geldt de zogenoemde richtlijn 85% -15% voor inzet van het 
kwaliteitsbudget. Dit betekent dat 85% van het kwaliteitsbudget bestemd is voor de inzet 
van extra zorgpersoneel. 15% van deze middelen kan breder ingezet worden, gericht op 
verbetering van de kwaliteit in lijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Voor 2020 wordt de macrovoorwaarde 85% -15% expliciet losgelaten, waardoor ruimte 
voor zorgkantoren ontstaat om af te wijken van de verhouding 85% -15%. Om in 
aanmerking te komen voor een andere verhouding moet de zorgaanbieder een aparte 
aanvraag opnemen in zijn kwaliteitsplan. 

Meer ruimte voor maatwerk 

In totaal stelde het kabinet in 2017 2,1 miljard euro beschikbaar om het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg in te voeren. Voor 2020 wordt het kwaliteitsbudget met € 500 miljoen 
verhoogd tot € 1.100 miljoen. Vorig jaar bleek dat zorgkantoren en zorgorganisaties tegen 
belemmeringen aanliepen bij de aanvraag en besteding van de middelen om de kwaliteit 
te verhogen. De nieuwe afspraken tussen ZN en ActiZ geven meer ruimte om passende 
afspraken te maken tussen zorgkantoren en zorgorganisaties. 

Bijlage 1 bij Bestuurlijke afspraken 

 

Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg 
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 27 mei 2019) 

Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de 
jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 
420 miljoen. In 2020 en 2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar 
om 50 miljoen en in de komende drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen structureel. 
Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan 
kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek. Dat schrijven minister 
Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (beiden VWS) en minister Kajsa Ollongren 
(BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). 

Geld voor jeugdzorg 

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp krijgen en veel 
gemeenten met financiële tekorten kampen. De Jonge: ‘Het is goed dat kinderen en 
gezinnen die hulp en ondersteuning nodig hebben eerder in beeld zijn. En zo betere en 
passende hulp krijgen. Tegelijkertijd stelt dit gemeenten voor flinke uitdagingen. Daarom 
komt het kabinet deze gemeenten tegemoet.’ 

https://www.actiz.nl/stream/bestuurlijke-afspraken-kwaliteitsbudget-2020
https://assets.zn.nl/p/32768/Bijlage%20I%20%20Maatwerkafspraken%20mogelijk%20m_b_t_%20het%20kwaliteitsbudget%20Verpleeghuiszorg%202020%2026052019.pdf
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Naast deze extra bijdrage heeft het kabinet met de VNG afspraken gemaakt om de 
jeugdzorg te verbeteren. Minister De Jonge: ‘Meer geld alleen leidt niet automatisch tot 
betere hulp. Ook in de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel 
ruimte voor verbetering, het verhaal is: én én.’ De afspraken gaan over het terugdringen 
van vermijdbare uitgaven en welke zorg op landelijk, regionaal of lokaal niveau wordt 
ingekocht. Ook komt er meer duidelijkheid over welke zorgvraag onder de wettelijke 
jeugdzorgtaak van de gemeenten ligt. 

De komende jaren wordt de aanpak van de gemeenten gevolgd. In 2020 is er een nieuw 
onderzoek aangekondigd. Die uitkomsten zijn zwaarwegend en kunnen vervolgens worden 
meegenomen bij de formatie van een nieuw kabinet. Het is namelijk nog te vroeg om vast 
te stellen of de toename van het aantal jongeren in de jeugdzorg en de bijbehorende 
uitgaven tijdelijk of structureel van aard zijn, aldus onderzoekers. 

Extra geld voor GGZ in de wijk 

Staatssecretaris Blokhuis heeft bij de Voorjaarsnota geld gereserveerd voor de uitvoering 
van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Een belangrijk doel uit het akkoord is 
mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk laten meedoen. Dat gaat vaak beter 
in de eigen woonomgeving dan in een instelling. Met deze financiële impuls krijgen 
gemeenten nu ook de ruimte om de gedeelde ambitie op het gebied van ambulantisering – 
minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis – waar te maken. 
Gemeenten bespreken het aanbod van de staatssecretaris op de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 5 juni. 

Bijlagen: 

− Kamerbrief Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz 
− Brief van de VNG over uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz 

 

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 7 mei 2019) 

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe 
ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020. Daarvoor komen zorgkantoren op 29 mei 2019 
met een Aanvulling op het inkoopbeleid. Dit staat in de Contouren Zorginkoop 
zorgkantoren Wlz 2020 die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gepubliceerd. Uit de 
contouren blijkt dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed. 

Samen waarde toevoegen voor klanten 

ZN/zorgkantoren vinden het van belang dat de langdurige zorg goed aansluit op de 
persoonlijke levenssituatie van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Met 
zorgaanbieders delen ze de doelstelling om voor klanten mogelijk te maken dat zij het leven 
zo veel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat het liefst willen. Vanuit deze doelstelling is het 
inkoopbeleid voor de periode 2018 – 2020 opgesteld. Dat beleid blijft van toepassing.  
De nieuwe ontwikkelingen volgen in een Aanvulling die zorgkantoren op woensdag  
29 mei 2019 publiceren. De Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 ‘Samen waarde 
toevoegen voor klanten’ heeft ZN al wel inzichtelijk gemaakt. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-uitkomsten-voorjaarsnotabesluitvorming-jeugdzorg-en-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2019/05/27/brief-van-de-vng-over-uitkomsten-voorjaarsnotabesluitvorming-jeugdzorg-en-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2019/05/27/brief-van-de-vng-over-uitkomsten-voorjaarsnotabesluitvorming-jeugdzorg-en-ggz
https://www.actiz.nl/stream/contouren-zorginkoop-zorgkantoren-wlz-2020-20190424
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Eerste contouren zorginkoop 

In de ZN-notitie staan de eerste contouren voor de Wlz zorginkoop 2020: 

− De kwaliteitskaders zijn de basis voor de dialoog over kwaliteitsverbetering voor de 
klant. Zorgkantoren continueren de dialoog over de kwaliteitskaders. Daarvoor 
worden voor de sector V&V onder meer de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen 
betrokken. 

− Voor verpleeghuiszorg zijn ook voor 2020 extra middelen beschikbaar om het 
kwaliteitskader te ontwikkelen. Voor de inzet van de extra middelen dienen 
zorgaanbieders in de kwaliteitsplannen een financiële onderbouwing op te nemen. 
Alleen zorgaanbieders die plannen indienen voor extra zorgpersoneel en/of willen 
investeren op de overige thema’s komen in aanmerking voor extra middelen. 

− Zorgkantoren continueren het beleid rondom NHC/NIC. In 2020 hanteren 
zorgkantoren voor de NHC/NIC een tariefpercentage van 100%. 

− Zorgkantoren hebben meer aandacht voor innovatieve technologie. Zorgkantoren 
kiezen ervoor in dialoog met zorgaanbieders de innovatiekracht te stimuleren, 
deelname aan regionale innovatieplatforms te stimuleren en het leren van koplopers 
aan te moedigen. 

− Zorgkantoren publiceren op 29 mei 2019 een addendum met de hoofdlijnen van de 
aanvullingen op het inkoopbeleid 2019. In de contouren staat het voorlopige tijdspad 
van de Wlz-zorginkoop. 

Inzet ActiZ 

ActiZ vindt het een goede zaak dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed en niet 
onderhandelbaar is. In de aankomende weken moet nog over veel zaken besluitvorming 
plaatsvinden, alvorens zorgkantoren het inkoopbeleid 2020 kunnen publiceren. ActiZ vindt 
het van belang dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bedoeling van het 
Kwaliteitskader, dat er ruimte is voor maatwerk bij de extra middelen voor 
verpleeghuiszorg en het perspectief op de toekomstige tarieven inzichtelijk is. 

 

Werkwijze indicatiestelling CIZ versnelt 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 6 mei 2019) 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) start in juli 2019 met de landelijke uitrol van de 
versnelde indicatiestelling binnen (netto) zeven werkdagen, zo informeert minister  
De Jonge de Tweede Kamer. ActiZ is blij dat het indicatieproces minder tijd hoeft te kosten, 
maar is waakzaam voor mogelijke extra administratieve lasten voor de zorgaanbieder. 

Werkwijze 

Het doel van de versnelde werkwijze is de indicatiestelling binnen (netto) zeven werkdagen 
af te ronden. Voorwaarde is dat de aanmelder alle benodigde gegevens digitaal bij het CIZ 
aanlevert. Het moet gaan om een administratief en inhoudelijk complete aanvraag. Als 
informatie ontbreekt tellen de dagen waarop gewacht wordt niet mee. Het CIZ beperkt 
intern het aantal overdrachtsmomenten waardoor het proces sneller verloopt en 
indicatiebesluit eerder kan worden afgegeven. Er worden ten opzichte van het reguliere 
aanvraagproces geen aanvullende eisen gesteld aan de zorgaanbieder, zo stelt het CIZ. 
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Pilot 

Vorig jaar had de minister al aangegeven voor de aanpak versnelde procedure van het CIZ 
te gaan. Het CIZ heeft vervolgens een pilot uitgevoerd en de ervaringen van betrokkenen 
zijn positief. In de rapportage ‘Werkwijze CIZ versnelt’ dat de minister met zijn brief naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan ervaringen van de betrokken cliënten, 
zorgaanmelders, contactpersonen etc. uit de pilotperiode. De betrokkenen waardeerden 
de versnelde werkwijze van de indicatiestelling positief. Zorgaanbieders gaven daarnaast 
aan dat de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs wordt gesteld. 

Implementatie 

Vanaf juli 2019 implementeert het CIZ de versnelde werkwijze om deze in 2020 te 
bestendigen. ActiZ vindt versnelling van de indicatiestelling een goede zaak, maar is 
beducht voor onnodige administratieve lasten. ActiZ vindt het van belang goed zicht te 
hebben wat de impact van de versnelde indicatiestelling en een landelijke uitrol van de 
werkwijze is voor zorgaanbieders. Daarover vindt overleg plaats met het CIZ. 

 

Vastgoed 

VGN informeert leden over actualiteit NHC 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 15 mei 2019) 

Tijdens een bijeenkomst op 13 mei heeft de VGN met 65 leden gesproken over de bouw in 
de gehandicaptensector en over de financiering daarvan en over de bekostiging 
(normatieve huisvestingscomponent). De ontwikkeling en de risico’s rond NHC kwamen 
aan de orde. 

Enkele achtergronden werden besproken: hoe zit het met de indexering (2,5%) en de 
rentevergoeding (momenteel 4,65%); hoe zit het met een vergoeding voor extra 
brandveiligheid (dat element zit niet in de NHC) en voor duurzaamheid (tot nu toe slechts 
een geringe ophoging van de NHC). De relatie met de Banken, het Waarborgfonds en het 
College Sanering (voorlopig niet opgeheven) kwamen aan de orde. 

Daarnaast werden de financieel-technische aspecten besproken: wat doe je met een 
ogenschijnlijk overschot op de NHC; houd je rekening met een daling van de NHC als het 
tarief onderhandelbaar wordt? Zoek je alternatieve financiering via bijvoorbeeld 
zorgobligaties? Ook enkele fiscale aspecten kwamen aan de orde: vennootschapsbelasting 
en overdrachtsbelasting. 

De presentatie voegen we als bijlage toe. We attenderen op de laatste twee sheets met 
een overzicht van actuele publicaties met een link er naar toe. 

Bijlagen: Ledenbijeenkomst NHC 13 mei 2019 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/29/kamerbrief-over-rapportage-pilots-ciz-versnelt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/29/kamerbrief-over-rapportage-pilots-ciz-versnelt
https://legacy.vgn.nl/media/5cdbc45ee3b12/Ledenbijeenkomst+NHC+13+mei+2019.pptx?_ga=2.169257509.504897450.1559567470-1401371698.1553031838
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Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Afname personeelstekort is mooi, maar niet genoeg 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 23 mei 2019) 

De afname van het personeelstekort in de zorg is een stapje in de goede richting, maar we 
kunnen absoluut niet achterover leunen. "De cijfers laten zien dat de sector doet wat het 
kan om nieuwe mensen aan te trekken en te behouden", stelt Jacqueline Joppe, vice-
voorzitter van ActiZ en bestuurder van Zorggroep Elde. "Maar kleine stapjes zijn bij lange 
na niet genoeg om de toename aan zorgvragen op te vangen." Nog steeds is er behoefte 
aan 12.000 verpleegkundigen in de wijk en 50.000 medewerkers in verpleeghuizen. 

“Ik ben trots op onze leden die doen wat ze kunnen”, zegt Joppe. “De landelijke 
arbeidsmarktcampagne ‘Ik zorg’ wordt goed gebruikt door zorgorganisaties om ook in de 
eigen regio nieuwe medewerkers te vinden en regelingen om medewerkers op te leiden of 
bij te scholen worden volop benut. Werkgevers in de VVT-sector hebben daarnaast werk 
gemaakt van goede randvoorwaarden om zorgmedewerkers te ondersteunen bij hun werk. 
Bijvoorbeeld met een cao met onder meer 4% loonsverhoging en het organiseren van 
schrapsessies om de regeldruk te verminderen.” 

Zorgkloof 

ActiZ, vereniging van zorgorganisaties, vindt dat er fundamentele keuzes nodig zijn over 
hoe we zorg voor ouderen en chronisch zieken willen inrichten. Het aantal 90-plussers stijgt 
in 2040 met bijna 200% tot 340 duizend. Er komen een miljoen mensen meer bij met 
meerdere chronische aandoeningen, nu zo’n 4,3 miljoen, straks 5,5 miljoen. Nu werken  
1 op de 7 mensen in de zorg. Dat zouden er in de toekomst 1 op de 4 moeten worden, maar 
het aantal mensen in Nederland dat kan werken neemt af. Zie ook de Infographic Zorgkloof. 

Nieuwe verwachtingen 

Om antwoorden te bieden op de groeiende zorgvraag en krimpende arbeidsmarkt, moeten 
we met elkaar nadenken over hoe we oud willen worden. ActiZ is blij dat het ministerie van 
VWS het belang aangeeft om in te zetten op innovatie en arbeidsbesparende technologie. 
Alleen zo blijft ouderenzorg en zorg thuis ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar. 
Daarnaast is het nodig onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk. Onderwijs op 
maat, zodat zij-instromers niet 3 jaar hoeven te wachten voordat ze echt aan de slag 
kunnen. De grote aantallen nieuwe studenten en leerlingen zijn mooi, maar we moeten 
wel zorgen dat nieuwe collega’s goed begeleid worden, zodat ze een mooie start maken. 
ActiZ draagt hier graag aan bij. 

Kamerdebat 29 mei 

Woensdag 29 mei debatteert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg. ActiZ 
stuurde Kamerleden hiervoor eerder een paper met een overzicht van wat er allemaal 
gedaan wordt om medewerkers te werven en behouden voor de VVT-sector. En 
aandachtspunten wat daarbij helpt. Zie ook eerdere berichtgeving 'De arbeidsmarkt in de 
zorg vraagt zelfde urgentie als klimaat'. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/23/aanpak-personeelstekort-zorg-werkt
https://www.ontdekdezorg.nl/
https://www.actiz.nl/stream/infographic-zorgkloof.pdf
https://www.actiz.nl/stream/actiz-paper-tbv-ao-arbeidsmarkt-in-de-zorgsector-13-maart-2019
https://www.actiz.nl/nieuws/de-arbeidsmarkt-in-de-zorg-vraagt-zelfde-urgentie-als-klimaat
https://www.actiz.nl/nieuws/de-arbeidsmarkt-in-de-zorg-vraagt-zelfde-urgentie-als-klimaat
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Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt meer aandacht 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 22 mei 2019) 

ActiZ is blij dat minister De Jonge ziet dat de verpleeghuiszorg verbetert door de brede 
beweging naar persoonsgerichte zorg. Hij schrijft dat in zijn voortgangsrapportage aan de 
Tweede Kamer. De minister ziet een flinke toename van het aantal medewerkers in de 
verpleeghuiszorg. ActiZ is trots op haar leden die in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt 
erin slagen meer medewerkers aan te trekken. En die hard werken, bijvoorbeeld met 
schrapsessies, om de werkdruk voor medewerkers die al in dienst zijn te verlagen. 

Meer mensen hebben verpleeghuiszorg nodig 

De minister kiest er voor om een deel van het geld voor kwaliteit in het verpleeghuiszorg, 
200 miljoen euro, te gebruiken om de groei van het aantal mensen dat verpleegzorg nodig 
heeft op te vangen. Mireille de Wee, voorzitter ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg en 
bestuurder van De Riethorst Stromenland: “ActiZ is daar geen tegenstander van, maar het 
betekent wel dat het ten koste zal gaan van de investeringen die gedaan worden in 
kwaliteit. We kunnen niet met dezelfde middelen én de kwaliteit verhogen én de 
cliëntengroei opvangen. Het eerlijke verhaal is dat we het geld maar één keer kunnen 
uitgeven.” 

Grote opgave 

Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het 
aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Nu werken er 1 op de  
7 mensen in de zorg. Dat zouden er in de toekomst 1 op 4 moeten zijn. ActiZ denkt daarom 
dat het hoognodig is in te zetten op innovatie en arbeidsbesparende technologie. Ook 
moeten we zoeken naar mogelijkheden om het moment waarop intensieve 
verpleeghuiszorg nodig is, uit te stellen. Alleen zo houden we deze zorg betaalbaar en 
toegankelijk voor iedereen. De huidige kaders voor de inzet van middelen zijn verruimd 
maar wat ActiZ betreft nog steeds niet passend bij de opgave waar we voor staan. 

Klaar voor de toekomst: integrale bekostiging voor goede zorg 

De stijging van het aantal ouderen met meer complexe zorgvragen maakt het nodig dat de 
bekostiging daarop aansluit, zodat de vereiste zorg en behandeling betaald kan worden. 
De NZa heeft de minister geadviseerd hoe hij af kan van de huidige complexe 
bekostigingssystematiek. Wat ActiZ betreft past het daarbij dat we afstappen van het 
systeem van een bekostiging vanuit veel verschillende potjes met eigen 
verantwoordingseisen en momenten. Die zorgen voor administratieve lasten, 
versnippering en ongelijkheid.  

ActiZ maakt zich zorgen over het voorstel van de minister om per 2022 gedifferentieerde 
tarieven per aanbieder vast te stellen op basis van een dashboard met indicatoren. In plaats 
van een vereenvoudigde bekostigingssystematiek zal de huidige systematiek dan 
vervangen worden door een andere complexe systematiek. 

Trots op mensen en op kwaliteit 

Terecht signaleert minister De Jonge in de voortgangsrapportage een stijging van het aantal 
medewerkers in de verpleeghuiszorg. Leden van ActiZ zijn op basis van de beschikbare 
extra middelen met veel ambitie aan de slag om hun personeelsbezetting uit te breiden. 
Concreet is het aantal werknemers in verpleeghuizen in 2018 met ruim 18.500 (circa 9.000 
fte) gestegen ten opzichte van 2016. Dat betekent dat er op een gemiddelde 
verpleeghuislocatie in 2018 gemiddeld 8 werknemers extra zijn ingezet per locatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/21/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/21/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis
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Nieuwe registratiemethode wijkverpleging wint snel terrein 
(Bron: ActiZ – nieuwsbericht 14 mei 2019) 

Bijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode 
voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. De methode vervangt de 
zogeheten vijfminutenregistratie, waarbij standaard de geleverde zorg per vijf minuten 
moest worden verantwoord voor zorgverzekeraars. ActiZ is blij met de snelle opmars van 
de nieuwe methode. Eind 2019 moeten alle zorgaanbieders werken conform een 
tijdbesparende registratiemethode. 

Tijdwinst 

De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd 
kunnen besteden aan het leveren van goede zorg. Voor zorgaanbieders levert het een 
vermindering van de administratieve lasten op, omdat zorgverzekeraars van hen géén 
dubbele registratie verwachten. Dit blijkt onder andere uit de monitor contractering 
wijkverpleging 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Tarieven 

Verder stelt de NZa in de monitor dat zorgaanbieders gebruik maken van integrale tarieven 
voor de verpleging en verzorging. Die tarieven worden door verzekeraars echter deels 
vastgesteld op basis van het aantal cliënten in het verleden. Dit betekent dat de huidige 
tarieven in sommige gevallen niet toereikend zijn. De NZa geeft in een reactie aan dat van 
zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze zorgdragen voor een passend tarief. 

Voorkomen wachtlijsten 

Zogeheten cliëntenstops, waardoor wachtlijsten kunnen ontstaan, moeten worden 
voorkomen, vindt de NZa. Dergelijke stops ontstaan door onzekerheid over de inkoop van 
extra zorg als een zorgaanbieder zijn omzetplafond bereikt. Leden van ActiZ gaven eerder 
al aan bij de NZa dat zorgverzekeraars de voorwaarden hiervoor niet goed communiceren 
en dat ze veel tijd nodig hebben voor een beslissing. Daarom gaat de NZa beoordelen of 
zorgverzekeraars de beslistermijn en de voorwaarden voor bijcontractering duidelijk 
aangeven. 

Ontmoedigen 

Daarnaast blijkt uit de monitor dat zorgverzekeraars ongecontracteerde wijkverpleging 
succesvol ontmoedigen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging hebben 
samen met het ministerie van VWS in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 
afgesproken de ongecontracteerde zorg terug te dringen. Om ongecontracteerde zorg te 
ontmoedigen moeten de zorgaanbieders zonder contract bijvoorbeeld een machtiging 
aanvragen voor ze de zorg mogen leveren aan de cliënt. Ook kunnen ze de zorg niet 
rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, maar moet de cliënt de rekening zelf 
voorschieten. Zorgverzekeraars verwachten zelf dat in 2019 de uitgaven aan 
ongecontracteerde wijkverpleging van € 346 miljoen naar € 269 miljoen dalen ten opzichte 
van 2018. 

Innovatie 

Ook wil de NZa dat e-health en innovatieve technologieën sneller van de grond komen, 
waardoor de kwaliteit van leven van cliënten kan worden verhoogd en de juiste zorg op de 
juiste plek wordt gestimuleerd.  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/ongecontracteerde-wijkverpleging-ontmoedigd-minutenregistratie-neemt-snel-af
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/ongecontracteerde-wijkverpleging-ontmoedigd-minutenregistratie-neemt-snel-af
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De NZa benadrukt dat zorgverzekeraars zich daarbij niet alleen moeten beperken tot de 
grote zorgaanbieders. ActiZ deelt het belang en de urgentie van meer innovatie in de zorg 
gezien de grote uitdaging om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Maar 
volgens ActiZ is er veel meer nodig dan alleen innovatie. 

Ingrijpend 

De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende 
twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 
200% tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen 
kortdurende actieprogramma’s en het verminderen van bureaucratie. Verder vooruit 
kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de 
ouderenzorg een soortgelijke brede, maatschappelijke dialoog en aanpak als de huidige 
klimaattafels. 

 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Minister informeert Kamer ‘overheveling geneeskundige zorg naar de Zvw’ 
(Bron: VGN – nieuwsbericht 28 mei 2019) 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins (VWS) dat de zorg door de AVG 
aan thuiswonende cliënten (zonder Wlz-indicatie) per 2020 overgeheveld wordt naar de 
Zvw. De ‘Tijdelijke Subsidieregeling extramurale behandeling (TSR)’ zal per 2021 worden 
beëindigd. In dit artikel informeren we u over de inhoud en het verdere verloop.    

Reeds vanaf 2015 is de VGN betrokken bij de overheveling van de ‘extramurale 
behandeling VG’ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Inmiddels is de naam gewijzigd: we 
spreken over ’Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’ met vaak als 
werktitel ‘Aanvullende geneeskundige zorg (AGZ)'. In december 2018 informeerden we u 
over de stand van zaken, naar aanleiding van een werkconferentie van de VGN met een 
aantal leden en professionals uit de beroepsverenigingen. Deze overheveling gaat nu 
gefaseerd plaatsvinden. 

Gedeeltelijke overheveling per 2020 

De minister gaat de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts 
verstandelijk gehandicapten (AVG) per 2020 overhevelen vanuit de Tijdelijke 
Subsidieregeling (TSR) naar de Zvw. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 
27 mei ‘Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’. Dit houdt in dat 
de SO en de AVG vanaf 1 januari 2020 zelfstandig de door hen op grond van de Zvw 
geleverde zorg mogen declareren. Daar waar een gedragswetenschapper op verzoek van 
de SO of AVG wordt ingezet bij diagnostiek en beeldvorming, zal per 2020 geen CIZ-
indicatie meer nodig zijn. Ook voor de inzet van de GZ-psycholoog op verzoek van de 
huisarts of medisch specialist bij diagnostiek en beeldvorming ten behoeve van 
behandelprogramma NAH is in 2020 geen CIZ-indicatie meer nodig. Wel blijft de 
gedragswetenschapper declareren via de subsidieregeling. Voor alle overige 
geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen blijft de subsidieregeling ook bestaan. 
Momenteel geeft het CIZ indicaties af voor patiënten die een behoefte hebben aan zorg 
vanuit de subsidieregeling en dat blijft ook in 2020 nog zo. De zorg door de 
gedragswetenschapper wordt nog niet overgeheveld, want er is voor verzekeraars nog te 
veel onduidelijkheid over de afbakening met de GGZ en de Wmo. 

https://www.vgn.nl/artikel/27173
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De VGN heeft ingestemd met deze wijziging, maar wel aandacht gevraagd voor de 
zorginkoop en voor het belang van multidisciplinair werken en voor de inzet van de 
gedragskundige daarbij. De VGN had er juist op aangedrongen dat ook de zorg van de 
gedragskundige per 2020 zou worden overgeheveld, gelijk met die van de AVG en SO, maar 
dat gaat dus niet door. 

Volledige overheveling 

Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, 
zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en de behandeling van mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. Het CIZ heeft vanaf dat moment geen rol meer in de 
indicatiestelling. Ook de subsidieregeling (TSR) zal per 2021 komen te vervallen. De (acht) 
prestaties uit de TSR moeten eerst ‘klaar gemaakt’ worden voor de Zvw in de vorm van 
nieuwe zorgprogramma’s. In de hierboven genoemde werkconferentie van de VGN is 
besproken hoe we dat ‘klaar maken’ vormgeven in multidisciplinaire programma’s. De 
inschatting werd breed gedeeld dat we hiervoor de jaren 2019, 2020 en 2021 nodig zullen 
hebben. (…) 

Consequenties van de overheveling van de AVG naar de Zvw 

− We attenderen op twee belangrijke consequenties: de inkoop en het eigen risico. 
Inkoop: Tot nu toe kon alle zorg door de AVG gedeclareerd worden bij het zorgkantoor, 
vanuit de subsidieregeling. Vanaf 2020 moet gedeclareerd worden bij de 
zorgverzekeraars, die dus in de komende maanden deze zorg zullen gaan inkopen. De 
vraag is dus nu nog ‘wie, waar, welke zorg inkoopt en ‘verkoopt’. Over dat 
inkoopproces hebben de betrokken partijen (waaronder de VGN) binnenkort nader 
overleg met ZN. 

− Eigen risico: de overgehevelde zorg gaat wel onder het eigen risico vallen. Over de 
nadelen daarvan is bij de voorbereiding veel gesproken. Het betreft namelijk vaak 
kwetsbare cliënten die vanwege de kosten van het eigen risico mogelijk zorg gaan 
mijden. De minister schrijft hierover: ‘bij vergelijkbare zorgvormen, zoals het 
eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatiezorg en de zintuiglijk gehandicaptenzorg 
geldt ook het eigen risico’. (…) 

Bijlage: Brief VWS aan Tweede Kamer mei 2019 

 

Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 20 mei 2019) 

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren 
in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het 
zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en 
forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te 
bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. 
De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en 
controleerbaar voor de patiënt. 

  

https://legacy.vgn.nl/media/5ced84329a2bd/Brief+VWS+aan+Tweede+Kamer+mei+2019.pdf?_ga=2.245205505.504897450.1559567470-1401371698.1553031838
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274450_22/1/
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Samenwerking 

Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars onderschrijven het advies over het 
zorgprestatiesmodel. Dit biedt een mooie basis om in een gezamenlijk programma vanuit 
de sector zelf de implementatie en doorontwikkeling te realiseren. De NZa heeft het advies 
aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 

Invoering per 2022 

De NZa adviseert om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostigingsmodel 
voor de ggz en de fz. Wij stellen 2019 en 2020 voor als voorbereidingsjaren, waarin we de 
bekostiging verder uitwerken en de implementatie voorbereiden. 2021 dient als 
simulatiejaar, waarin elke aanbieder de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan 
brengen. Deze jaren zijn nodig voor een zorgvuldige invoering per 2022. 

Eenvoud en transparantie 

Het zorgprestatiemodel wordt gekenmerkt door eenvoud en transparantie over de 
geleverde zorg. Met dit nieuwe model nemen we afscheid van de dbc’s en zzp’s in de 
gespecialiseerde ggz (g-ggz), de dbbc’s in de forensische zorg (fz) en de prestaties in de 
generalistische basis-ggz (gb-ggz). Voor de patiënt zijn de nieuwe prestaties herkenbaar en 
daarmee controleerbaar. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde 
zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er 
een structurele verlichting van de administratieve lasten: minutenregistratie van directe en 
indirecte tijd is niet meer nodig. 

Inzicht zorguitgaven 

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn 
gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Bovendien zorgt 
dit ervoor dat de administratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar 
aansluit. Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en 
forensische zorg. Zo vervallen de bekostigingsschotten tussen jaar 1 (dbc’s) en jaar 2 en 3 
(zzp’s) van de g-ggz en de gb-ggz. 

Typering zorgvraag 

Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Bovendien geeft 
het ruimte voor het toevoegen van elementen die de zorgvraag typeren of patiëntgroepen 
duiden. Daarom blijven partijen werken aan een betere zorgvraagtypering. De uitkomsten 
van de pilots over het zorgclustermodel zijn hiervoor van grote waarde. 
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Arbeidsaangelegenheden 

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen: belangrijke wijzingen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 28 mei 2019) 

Dinsdag 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB). De wet gaat op 1 januari 2020 in en bevat een aantal belangrijke 
wijzigingen voor de WW-premie, het ontslagrecht en de ketenbepaling. 

In het najaar organiseren wij informatiebijeenkomsten over de consequenties van de WAB 
voor leden van ActiZ. 

WW-premie 

Vanaf 2020 zal er onderscheid gemaakt worden tussen vaste contracten (met een vast 
salaris) en flexibele contracten (tijdelijke contracten en vaste contracten met een variabel 
salaris). Over de flexibele contracten moet 5 procentpunt meer WW-premie worden 
betaald. Dit geldt voor de tijdelijke contracten, de min-max-contracten, de 
oproepcontracten, maar ook voor de vaste contracten met een vast aantal uur, als er meer 
dan 30% meerwerk wordt uitbetaald. 

Ontslagrecht 

De WAB introduceert de cumulatiegrond voor ontslag. Het is niet meer nodig om volledig 
te voldoen aan één van de ontslaggronden, maar een optelsom van omstandigheden kan 
ook voldoende reden zijn voor ontslag. In dit geval kan er naast de transitievergoeding en 
eventuele billijke vergoeding ook nog een extra vergoeding worden toegekend, ter hoogte 
van maximaal de helft van de transitievergoeding. 

Transitievergoeding vanaf de eerste dag 

Op dit moment heeft een medewerker pas recht op transitievergoeding als hij 2 jaar in 
dienst is geweest, vanaf volgend jaar geldt het recht vanaf dag 1. Maar de 
transitievergoeding zal voor ieder jaar 1/3 maandsalaris zijn, ook bij dienstverbanden 
langer dan 10 jaar. 

Ketenbepaling wordt uitgebreid 

De ketenbepaling wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. De termijn 
tussen twee contracten om de keten te doorbreken blijft 6 maanden.  

Andere regels oproepkrachten 

Een oproepkracht of iemand met een min/maxcontract is alleen verplicht te werken als hij 
minimaal 4 dagen van tevoren is opgeroepen. Wordt er binnen 4 dagen voor de dienst 
afgezegd, dan moet deze toch worden uitbetaald. 

Na 12 maanden is de werkgever verplicht de werknemer een contract te bieden voor het 
gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Zolang de werkgever dit aanbod 
niet doet, heeft de werknemer recht op loon over dit aantal uren. 

Meer informatie vindt u op de website van de Eerste Kamer. 

 

  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35074_wet_arbeidsmarkt_in_balans
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VVT zet fors in op scholing via SectorplanPlus 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 8 mei 2019) 

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan 
scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers. 
In het 3e tijdvak van de regeling hebben 900 werkgevers een subsidie aanvraag ingediend 
voor ruim 100.000 medewerkers. De helft van deze aanvragen is voor rekening van de VVT. 
De VVT levert hiermee een forse inspanning. 

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het zwaartepunt van de aanvragen ligt op het 
kwalificerend beroepsonderwijs. Werkgevers in de VVT zetten in om 11.000 medewerkers 
te scholen via een BBL traject. Ook is er een significant stijgend aantal aanvragen voor hbo-
duaal onderwijs vanuit de VVT-sector. 

In het 3e tijdvak zijn nog twee ontwikkelingen zichtbaar. VVT-werkgevers vragen subsidie 
aan voor circa 1.500 Oriëntatiebanen. Een nieuw fenomeen in de zorg om toekomstige zij-
instromers te laten kennismaken met het werk in de ouderenzorg. 

De benodigde instroom van nieuwe medewerkers in de VVT vraagt om extra 
begeleidingscapaciteit. Werkgevers in de VVT investeren daarom ook in scholing voor 
werk- en praktijkbegeleiders. Voor 9.000 begeleiders is scholingssubsidie aangevraagd. 

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te 
bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls 
van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers, zodat werkgevers intern 
doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden. 

Het 4e en laatste tijdvak van deze subsidieregeling opent in november 2019. Voor meer 
informatie www.sectorplanplus.nl. 

 

Vervallen wettelijke vakantie-uren per 1 juli 2019 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 8 mei 2019) 

Er geldt een vervaltermijn voor wettelijke vakantie-uren (artikel 7:640a BW). Concreet 
betekent het dat vakantie-uren die in een bepaald jaar worden opgebouwd een half jaar 
na het opbouwjaar komen te vervallen indien ze niet zijn opgenomen. 

Een werknemer die in 2018 wettelijke vakantie-uren krijgt toegekend, kan deze vakantie-
uren nog opnemen tot en met 30 juni 2019. Na deze datum komen de vakantie-uren, die 
de werknemer in 2018 heeft opgebouwd, te vervallen.  

Niet in staat om vakantie-uren op te nemen 

Als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is om de wettelijke vakantie-uren op te nemen 
voor het einde van de vervaltermijn, dan krijgen deze dagen een verjaringstermijn van vijf 
jaar, aansluitend op het opbouwjaar. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij de 
werknemer om medische redenen niet in staat is geweest om zijn minimum vakantierecht 
te benutten. Ook kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor de werknemer 
niet al zijn vakantie-uren heeft kunnen opnemen. Hiervan kan sprake zijn als het door het 
toedoen van de werkgever niet mogelijk is geweest om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld 
omdat het te druk is.  

  

https://www.actiz.nl/stream/voortgang-sectorplan-plus-spread
https://www.actiz.nl/stream/sectorplanplus-tabellenboek.pdf
http://www.sectorplanplus.nl/
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Overige afspraken 

Daarnaast kunnen werkgever en werknemer samen regelen dat de vervaltermijn wordt 
verlengd tot langer dan zes maanden. Deze afspraken moeten schriftelijk worden 
vastgelegd (artikel 7:640a BW), bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Eventueel kan de 
werkgever ook afspraken maken met de ondernemingsraad (OR) over het verlengen van 
de vervaltermijn. Hiertoe heeft de OR instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR. 
Daarnaast heeft de werkgever de individuele instemming van de werknemer nodig. Hij kan 
deze instemming verkrijgen door in de arbeidsovereenkomst met de werknemer een 
zogenaamd incorporatiebeding op te nemen. Hiermee regelt de werkgever dat alle 
regelingen die de werkgever met de OR maakt, onderdeel uitmaken van de 
arbeidsovereenkomst met de werknemer. Uiteraard is het verstandig om in dit 
incorporatiebeding te regelen dat wanneer een regeling met de OR gewijzigd wordt, deze 
wijziging onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.  

  

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

 

Resultaatgericht beschikken in de Wmo 2015 

Op 12 april 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn brief 
maatregelen aangekondigd ter aanpassing van de Wmo 2015 (hierna: Wmo).  
Aanleiding hiervoor zijn uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van eind 2018, waarin 
is geoordeeld dat de praktijk van resultaatgericht beschikken de rechtszekerheid voor 
hulpvragers onvoldoende waarborgt. Bij beschikken op resultaat kan worden gedacht aan 
hulp in de huishouding, waarbij het resultaat wordt gedefinieerd als ‘een schoon en 
leefbaar huis’. 

Maatschappelijke ondersteuning 

Doel van de maatwerkvoorziening die de Wmo biedt is het leveren van een passende 
bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de hulpbehoevende in staat wordt 
gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
kan blijven.  

Gemeenten kunnen deze maatwerkvoorziening toekennen in de vorm van een aantal uren 
of in de vorm van een bepaald resultaat. In de Wmo is alleen het beschikken in uren 
vastgelegd. Het beschikken op resultaat is in de praktijk ontstaan en wordt inmiddels door 
veel gemeenten gebruikt. Daarbij hanteren gemeenten vaak vaste urennormen. 
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Centrale Raad van Beroep 

Eind 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep in een aantal zaken geoordeeld dat het 
resultaatgericht beschikken onvoldoende rechtszekerheid biedt voor de betrokken 
hulpvragers. Zowel de hulpvrager als de aanbieder weten bij deze wijze van toekennen van 
een voorziening niet hoeveel ondersteuning is of moet worden verstrekt, omdat niet 
bekend is op hoeveel ondersteuning de hulpvrager kan rekenen. De hulpvrager kan om 
diezelfde reden de gemeente niet aanspreken indien hij van mening is dat het resultaat 
niet wordt behaald.  

De Centrale Raad van Beroep verbiedt het resultaatgericht beschikken niet, maar 
overweegt dat het resultaat moet worden gekoppeld aan een concreet aantal uren.  

De Centrale Raad van Beroep heeft voorts overwogen dat de maatwerkvoorziening moet 
worden afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de 
hulpvrager. Het is gemeenten toegestaan gebruik te maken van een vaste urennorm, maar 
hiervan zal moeten worden afgeweken als uit onderzoek blijkt dat toepassing van deze 
norm niet leidt tot een passende bijdrage in de zelfredzaamheid en participatie van de 
hulpvrager.  

Voorgenomen aanpassing van de Wmo 2015 

Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep heeft de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport geconcludeerd dat maatregelen noodzakelijk zijn ter 
waarborging van de rechtszekerheid voor hulpvragers. De minister heeft aangekondigd 
resultaatgericht beschikken te zullen vastleggen in de Wmo, door het ondersteuningsplan 
in de wet op te nemen. In het ondersteuningsplan zal ‘de frequentie maal de activiteit’ 
moeten worden benoemd. 

De wet zal bij resultaatgericht beschikken geen urennorm vereisen, nu het aantal uren 
volgens de minister niets zegt over het te bereiken resultaat. Wel moet worden vastgelegd 
welke activiteiten worden verricht en hoe vaak deze plaatsvinden.  

Tot slot roept de minister in zijn brief gemeenten op om:  

− in samenspraak met de cliëntenraden en aanbieders te komen tot een lokaal 
normenkader dat recht doet aan de lokale situatie; 

− in hun verordening kenbaar te maken welke voorzieningen zij lokaal kennen; en 
− helder aan te geven of zij in resultaat of in uren beschikken ten aanzien van die 

voorzieningen.  
 

Van belang is voorts dat voor hulpvragers duidelijk is wie zij kunnen aanspreken als zij 
ontevreden zijn over de invulling van de beschikking of indien het resultaat niet wordt 
behaald.  
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Voldoende maatregelen? 

De minister zal, door het opnemen van resultaatgericht beschikken in de Wmo, een zekere 
mate van rechtszekerheid bereiken.  

De vraag is echter of niet alsnog een urennorm in de wet moet worden opgenomen, nu 
met de voorgenomen wijzigingen niet volledig tegemoet lijkt te worden gekomen aan de 
bezwaren van de Centrale Raad van Beroep. In navolging van de Centrale Raad van Beroep 
is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant inmiddels meermaals overwogen dat het per 
huishoudelijke taak beschrijven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, door 
wie en met welke frequentie, niet maakt dat de hulpvrager weet op hoeveel uur 
huishoudelijke ondersteuning hij kan rekenen. Onduidelijk is hoe de hulpvrager aan de 
hand van de door de minister voorgestelde maatregelen, waarbij de frequentie en de 
activiteit moet worden beschreven, kan beoordelen of afdoende aan zijn hulpbehoefte 
wordt voldaan. De hulpvrager weet dan immers nog steeds niet op hoeveel uur 
ondersteuning hij kan rekenen.     

Mr. Eva van Sliedregt 
Juridisch ondersteuner 
Mr. Léon Peeters 
Arbeidsrecht- en pensioenadvocaat 
088-2344513 
peeters@thna.nl  

 
 
  

mailto:peeters@thna.nl
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